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 أشكر اهلل عز وجل على توفيقي يف إجناز ىذا العمل
 كما أتقدم جبزيل الشكر و العرفان إىل أستاذي:

 الدكتور مبارك بوعشة
الذي مل يبخل عليا بتوجيهاتو القيمة و إنتقاداتو اهلادفة اليت أخرجت ىذه املذكرة يف 

 ، لو مين كل االحرتام والتقدير.صورهتا النهائية
 كما أمتىن أن حيتسب اهلل عز و جل ىذا العمل صدقة جارية للمرحوم

 .، و أن جيعلها يف ميزان حسناتومحمد الطاهر حمامدةالدكتور 
ناقشة لقبوهل  األساتذة األفاضل أعضاء جلنة امل إىلشكر والتقدير لكما أتقدم أيضا با

 مناقشة وإثراء ىذا العمل.
 خًن ما أخت  بو قولو سبحانو و تعاىل :و 

 بس  اهلل الرمحن الرحي 
ُ الهِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجات   "  "  يَْزفَعِ َّللاه

 صدق اهلل العظي 
 .11سورة اجملادلة، اآلية                                                

 
 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  إلـى أسرتـي التـي كانـت سنـدا لـي:إلـى أسرتـي التـي كانـت سنـدا لـي:  
  جديت احلبيبة.جديت احلبيبة.  --

  الوالدين الكرميٌنالوالدين الكرميٌن  --

  أخيت الغالية أحالم و زوجها سلي أخيت الغالية أحالم و زوجها سلي   --

  إلـى أسرتـي الصغيـرة:إلـى أسرتـي الصغيـرة:  
    زوجي العزيز الذي كان نع  الرفيق و السند، زوجي العزيز الذي كان نع  الرفيق و السند،   --
  دون أن أنسى أسرتو احملرتمة.دون أن أنسى أسرتو احملرتمة.  
  إىل أبنائي األعزاء: فهد، فراس حفظهما اهلل.إىل أبنائي األعزاء: فهد، فراس حفظهما اهلل.    -   

اجلامعية: اجلامعية:   إلـى األسرةإلـى األسرة   

    االقتصادية جبامعة االقتصادية جبامعة   والزمالء بكلية العلوموالزمالء بكلية العلوم  تتالزميالالزميال  -     
    ..خنشلةخنشلة                

   إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع.     
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 المقدمة العامة
أخذ قطار و ادلااق  و الاارا،  يث  ييشهد اإلقتصاد الدويل تطورا يف رلال التعاون اإلقتصادي بني األ       

العودلة اليت تتجاوز يدود الوقاثة و يعم فثه اإلنفتاح يف مجثع ادلثادين و حيتل هذا التعاون يف اإلعتبار أبعاد 
ادية العادلثة أمهثة كبرية  بإعتبارها الوسثلة اليت تعطي فرصة لإلستفادة من ادلزايا التعاون العريب مع التكتال، اإلقتص

 الاسبثة لكل دولة من الدول ادلاظمة للتكتل  من خالل احلصول على أكرب ادلكاسب ادلمكاة من التجارة الدولثة.
ماعلا، و تشلكل اللدافع األقلو  و قد أصبحت ادلصاحل اإلقتصادية هي احملدد الرئثسي لسللوك األفلراد و اج       

للتاللللارم فثمللللا بثاهللللا  بإقامللللة عالقللللا، اقتصللللادية مشللللًتكة و متداخلللللة  مباثللللة علللللى إنشللللا  ماللللاق  و تاظثمللللا، و 
و علثله فلإن التكلتال، و  اتفاقثا، تعاقدية اقتصادية قصد حتاث  األهداف ادلتبادلة و ادلشًتكة بني مجثع األقراف.

 للللها األيللللداو و التطللللورا، الدولثللللة. فمللللع تاللللامي  للللاهرة العودلللللة و ورة تفر التجمعللللا، اإلقتصللللادية أصللللبحت  للللر 
مبادرا، التكامل اجهوي  سثما يف بعض الدول الاامثة  و بالرغم من قثام ماظمة التجارة العادلثة لتجسثد التعاون 

مل للبحلل  عللن ادلتعللدد األقللراف  فللإن ادلثللول إلنشللا  تكللتال،  هويللة مازالللت مسللتمرة يف العديللد مللن ماللاق  العللا
و قلد ياوللت العديلد ملن اللدول اللدخول يف أشكال التكامل ادلعروفة و ادلالئمة يف الاظريا، اإلقتصادية ادلعاصرة. 

و ملن  جتارم  ديدة من التكامل و اإلندماج وفاا دلاط  اإلنفتاح اإلقتصلادي و التجارم السائدة يف العامل الثوم 
، تسعى بعض اللدول إإ إقاملة شلراكة ملع اللدول ادلتادملة ملن أ لل الافلاذ لضمان صلاح هذه احملاوالو  هذا ادلاظور

اإلقتصلادي و ايتلوا  األ ابثة و ذلك سعثا لتحسني آدائها  لالستثمارا،إإ أسواقها من خالل توفري مااخ مالئم 
 ادلشاكل اإل تماعثة اليت تتفاقم بسرعة و هتدد ويدهتا السثاسثة.

طورا، يتضح أن العامل سثشهد ادلزيد من احملاوال، إلنشا  تكتال،  هوية ما بني و إنطالقا من هذه الت       
اإلقتصادي و اإلستارار السثاسي  و ادلاليظ أنه ماذ الدول ذا، مستويا، متباياة من يث  الامو الدديغرايف و 

قلثمي مع اختالف الدوافع إزداد، نزعة التكتل اإلا، من الارن ادلا ي و حتت تأثري دعاة اجهوية  ثأوائل التسعثا
 ادلؤدية إلنشا  هذه التكتال، من ماطاة إإ أخر   و يىت من دولة إإ أخر  داخل نفس التكتل. 

و يف كل احلاال، يباى البح  عن حتاث  ادلاافع اإلقتصادية عن قري  التحويل التكاولو ي  التعلم من        
األ ابثة ادلباشرة هي األهداف اليت تاشدها الدول ادلاظمة  االستثمارا،خالل اكتسام اخلربا، و زيادة تدف  

 للتكتل.
ورا و لاأل ايب ادلباشر  اهرة اقتصادية يديثة نسبثا  و قد شهد يف الساوا، األخرية تط االستثمارو يعترب        

أيد أهم ركائز التامثة انتشارا هائال  سامهت فثه مو ة عاتثة من العودلة و التادم التكاولو ي اذلائل فأصبح الثوم 
يث  تساقطت احلوا ز الوايد تلو اآلخر أمام تادم يف بلدان العامل عموما و البلدان الاامثة بشكل خاص  

تعددة اجاسثا، و بإيعاز من ادلاظما، الدولثة و حتذير من مغبة التهمث  العادلي. و يف ادلاابل مل ادلالشركا، 
الكثري من احللول و اليت من بثاها دول ادلغرم العريب دلتدهورة أمام الدول الاامثة تًتك احلالة اإلقتصادية و ادلالثة ا

 ه كمصدر دتويل اإلقتصاد احمللي.األ ايب مبختلف أشكاله و اعتماد لالستثمارالبديلة لفتح اقتصادياهتا 
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ستثمرين األ انب و ذلذا من الطبثعي أن يزداد الدور الذي يؤمل من الاطاع اخلاص بصفة عامة و ادل       
األ ايب ادلباشر من  اهرة اقتصادية تدخل يف قلب رهانا،  االستثماربصفة خاصة  نظرا دلا ديثله ادلباشرين 

متعددة و معادة كتدعثم تاافسثة الدول  حتويل التكاولو ثا ادلسامهة يف التكتال، اإلقلثمثة و يف دتويل الدول 
 الاامثة.
ليت عاشتها الدول ادلغاربثة  و ارتفاع نسبة خدمة الدين  بدأ، هذه الدول بالاثام و بعد أزمة ادلديونثة ا       

ز ) الباك الدويل  دبإصاليا، عديدة حتت سثطر، ادلؤسسا، الاادية الدولثة أو كما تسمى مؤسسا، برتني وو 
ا، ثو بداية التسعثا األ ايب يف ماتصف الثمانثاا، االستثمارمن بثاها فتح اجملال أمام   صادوق الااد الدويل(
  و قد دعم ذلك بإصدار يزمة من الاوانني اليت حتفز االستثمارمكرسة بذلك مبدأ يرية من الارن ادلا ي 

 األ انب اخلواص.و تعطي إمتثازا، و  مانا، جلب ادلستثمرين  االستثمار
ن خالل سلسلة من اللاا ا، و و يف هذه الفًتة بادر اإلحتاد األورويب إإ قرح مشروع إتفاق الشراكة م       

دم لهبذا التعاون إإ شراكة ياثاثة خت بلاا  برشلونة اذلادف إإ اإلرتاا  5991احلوارا، اليت تو ت يف نوفمرب 
ة و اإل تماعثة.يث  لة  الثاافثلة  األماثة  اإلقتصاديلف اجملاال، السثاسثلتلة لكل األقراف و يف سللادلصاحل ادلشًتك

لتعاون بني اإلحتاد األورويب و دول ادلغرم العريب ادلرتكزة على اجانب التجاري غري كافثة  أصبحت عالقا، ا
فكان ال بد من تاوية هذه العالقا، بإجياد صثغة  ديدة للتعاون تتمثل يف إبرام اتفاقثا، للشراكة الشاملة بني 

 ة سلم و استارار يف احلوض ادلتوسطي.الطرفني يف شىت اجملاال، و ذلك خبل  مااق  للتبادل احلر و إقامة ماطا
 و مت دول ادلتوسطثة  لاألورويب و ال عاد مؤدتر برشلونة بني دول اإلحتاد 5991نوفمرب  72-72و بتاريخ        

ادلاطاة  و مت اعتبار هذا ادلؤدتر أو إقامة شراكة دائمة و مستارة تضمن أمن و إستارار اخلروج بإعالن يتمثل يف 
يث  مكن الطرفني من حتديد اإلقار ادلتعدد للشراكة بإعتماد مااربة شاملة تأخذ   األول من نوعههذا اإل تماع 

بعني اإلعتبار  رورة تأمني ادلاطاة و تادمي إ ابة إقلثمثة دلوا هة العودلة  كما أهنا عملت على جتديد آلثا، 
من  ادلتوسط ادلعمول هبا ماذ السبعثاثا، التعاون اإلقتصادي و ادلايل بني اإلحتاد األورويب و دول  اوم و شرق

 .الارن ادلا ي
و لإلشارة فإن تافثذ الشراكة يلخص أساسا يف إمضا  إتفاقثا، ثاائثة بني كل دولة من الدول ادلتوسطثة و        

  7002اإلحتاد األورويب  يث  يابغي أن تًت م هذه اإلتفاقثا، بإنشا  ماطاة تبادل ير بصفة تدرجيثة )تونس 
و خالل هذه الفًتة يتعني على الدول ادلتوسطثة رفع كل العراقثل التعريفثة و غري  ( 7052  اجزائر7057ادلغرم 

التعريفثة ادلفرو ة ساباا على ادلاتو ا، األوروبثة و تستفثد ماابل هذا الدول ادلتوسطثة من مساعدا، مالثة يف 
باإل افة إإ   (MEDAدعم الشراكة األورومتوسطثة )يسمى بصادوق إقار برنامج مت و عه خصثصا ذلذا الغرض 

األ ايب ادلباشر هو  االستثماراألداة أو الوسثلة ادلالثة اجديدة يف إقار السثاسة األوروبثة للجوار و يباى تدف  
الويثد الذي سثخفف من اآلثار السلبثة ذلذه ادلاطاة  يسب الدراسا، اليت أ ريت يول تاثثم آثار ماطاة 

 ل احلر.التباد
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الدولثة ادلباشرة  حتاول الدول ادلغاربثة من خالل إنضمامها  االستثمارا،األورويب يف  لو نظرا ألمهثة الرأمسا       
 .االستثمارا،ذلذا اإلتفاق تعزيز  اذبثتها ذلذه 

 ة ـة الدراسـإشكالي .أوال
ية يف غاية من التعاثد  علتها غري قادرة الدول ادلغاربثة كغريها من الدول الاامثة أو اعا اقتصادوا هت        

على دتويل استثماراهتا خاصة مع ارتفاع نسبة ادلديونثة اخلار ثة. و من أ ل معاجتها أصبح لزاما على البايثني 
تشرحيها و إعطا  احللول ادلمكاة ذلا. و قد اختار، البايثة إيد  ادلوا ثع اليت ديكن أن تساهم يف إعطا  دفع 

األ ايب ادلباشر يف  ل اتفاقثا، الشراكة األورومتوسطثة  نظرا دلا يشكله من  االستثمارثة هبا و هو لعجلة التام
أمهثة بالاسبة لإلقتصاد ادلغاريب و ما يطريه من إشكاال، يف عالقا، دول ادلغرم العريب مع اخلارج. و يف ياثاة 

 تعد الشراكة مبثابة شلر ماطاي للعودلة.األمر 
اليت شهدهتا دول ادلغرم العريب ريا، اليت شهدها و يشهدها العامل  و كذلك األو اع اإلقتصادية إن التغ       

األ ابثة و توقف ادلشاريع التاموية و ترا ع مصادر التمويل ال  االستثمارا،من تزايد يدة ادلديونثة  زلدودية 
ديكن جتاهلها  و هذا ما أد  بدول ادلغرم العريب إإ الدخول يف رلموعة من اإلصاليا، و هتثئة مااخ 

األخري الذي أصبح زلل اهتمام كل   هذا لالستثمار األ ايب ادلباشر مااسب يهدف إإ فتح اجملال استثماري
الدول و هي تتاافس من أ ل  لبه و استاطابه بإعتباره أفضل مصدر للتمويل اخلار ي. و يف إقار عاد الدول 

 ادلغاربثة إلتفاق الشراكة مع اإلحتاد األورويب يطرح السؤال عن:
و خاصة األوروبية إلى دول المغرب المباشرة األجنبية  االستثماراتما مدى تأثير هذا اإلتفاق على تدفق 

 ؟العربي 

 مجلة من التساؤال، الفرعثة ادلتمثلة يف : هذه اإلشكالثةو يادرج حتت 
 ما هي خلفثا، الشراكة األورومتوسطثة ؟ -

 ؟األ ايب ادلباشر بالاسبة للدول ادلضثفة  االستثمارما هي أمهثة و دور و آثار  -

 ادلباشر ؟األ ايب  االستثمارمشجع إلستاطام  استثماريهل تتوفر دول ادلغرم العريب على مااخ  -

 األ ايب ادلباشر يف دول ادلغرم العريب يف  ل إتفاق الشراكة ؟ و ما هي آفاقه ؟ االستثمارما هو واقع  -

 ة ـات الدراسـفرضي .ثانيا
 الفر ثا، أمهها:من على  و  التساؤال، الساباة مت اإلعتماد على رلموعة 

 ؛تصادية يف الدول ادلغاربثةاأل ايب ادلباشر يشكل أيد أهم ركائز التامثة اإلق االستثمار -

ادلالئم يعزز من ثاة ادلستثمر األ ايب و يزيد من تدف  اإلستثمارا، األ ابثة  االستثماريإن توفر ادلااخ  -
 ؛إإ الدول ادلغاربثة

 ؛عاد الدول ادلغاربثة إلتفاق الشراكة خثار يتمي فر ته التحوال، اإلقتصادية العادلثة -
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األ ايب ادلباشر و تادمي اإلحتاد األورويب مساعدا، مالثة  االستثماربتدف  صلاح ادلشروع ادلتوسطي مرهون  -
 .للدول ادلغاربثة

 أهميـة الدراسـة .ثالثا
تسعى دول ادلغرم العريب )اجزائر  تونس و ادلغرم( من خالل إتفاقثا، الشراكة األورو متوسطثة إإ        

إعتبارها من الوسائل ادلهمة لتمويل ايتثا ا، التامثة من نايثة  باأل ابثة ادلباشرة   االستثمارا، لب ادلزيد من 
 و أداة من أدوا، نال التكاولو ثا و توقثاها  لذا تكمن أمهثة الدراسة يف:

األ ايب ادلباشر يف  ل ادلو ة اجديدة من التكتال، اإلقلثمثة و خاصة  االستثمارزلاولة إبراز دور  -
 ؛الشراكة األورومتوسطثة(العرض األورويب للدول ادلغاربثة )

األ ابثة ادلباشرة إيد  وسائل التمويل البديلة عن األشكال التالثدية كالاروض  االستثمارا،كون  -
اخلار ثة و ادلساعدا، الدولثة نظرا إلطلفاض تكلفتها و تدين ادلخاقر ادلرتبطة هبا ماارنة بأشكال 

 ؛التمويل األخر 

 األ ايب ادلباشر يف  ل إتفاق الشراكة. االستثمارستاطام زلاولة البح  عن قرق تعزيز  لب أو ا -

 ةـداف الدراسـأه .رابعا
 هتدف هذه الدراسة إإ تو ثح مجلة من الاااط ديكن إمجاذلا على الاحو اآليت:       
دراسة تطور العالقا، بني دول ادلغرم العريب و اإلحتاد دراسة اإلقار الاظري للمو وع من خالل  -

عرض و كذلك  يبها من مستجدا،اال إإ إتفاقثا، الشراكة األورومتوسطثة و ما صاألورويب وصو 
 األ ايب ادلباشر؛ االستثماراهرة الاظريا، اليت ياولت تفسري  

ضلو  االستثمارا،األ ايب ادلباشر و إبراز مد  مسامهتها يف  ذم  لالستثمارماارنة احلوافز ادلماوية  -
 ؛دول ادلغرم العريب

 ؛ االستثمارالدول ادلغاربثة يف ادلؤشرا، اإلقلثمثة و الدولثة لاثاس مااخ معرفة ترتثب  -

 ؛معرفة خصوصثة إتفاق الشراكة بالاسبة لكل دولة من دول ادلغرم العريب -

 ؛األ ايب ادلباشر الوارد إإ ماطاة ادلغرم العريب االستثمارعرض يصثلة تدفاا،  -

األ ايب ادلباشر و أهم الدول ادلستثمرة يف دول ادلغرم  االستثمارمعرفة أهم الاطاعا، اليت يًتكز فثها  -
 ؛العريب

 ؛التعرف على ما ديكن لدول ادلغرم العريب أن تستفثد ماه بعد إمضا  إتفاق الشراكة مع اإلحتاد األورويب -

 األ ايب ادلباشر يف  ل دتركز اإلقتصاديا،  من مااق   هوية. االستثمارزلاولة حتديد آفاق  -

 ة ـالدراسج ـمنه .خامسا

نظرا لطبثعة البح  و يف زلاولة لإل ابة على اإلشكالثة ادلطروية يف الدراسة  و اختبار مد  صحة        
التحلثلي لتشخثص و حتلثل و تفسري الشراكة على ادلاهج الوصفي  ةالبايث ،الفر ثا،  فاد اعتمد
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دلاارن قصد الاثام مباارنة و ع دول ادلغرم األ ايب ادلباشر  و ادلاهج اإليصائي ا االستثماراألورومتوسطثة و 
 اليت توفر، عاها البثانا، من  هة ثانثة.  (-Med -10)العريب فثما بثاها من  هة  و بعض دول 

ة  و لاد على رلموعة من ادلرا ع باللغة العربثة و اللغا، األ ابثلل فاد مت اإلعتملاز هذا العملو إلصل       
الوقاثة و الدولثة  و ادلصادر الرمسثة كالاوانني  باإل افة وريا، و البحوو ادلتخصصة اإلستعانة باجملال، و الد

يف دول ادلغرم  االستثمارو كذلك البثانا، و ادلعلوما، ادلتوفرة من هثئا، إإ ادلواقع اإللكًتونثة ادلتخصصة  
صداقثة البثانا، ادلتاية مت ماارنتها العريب  و التاارير الصادرة عن ادلاظما، الدولثة ذا، الصلة. و للتأكد من م

 متعمدة أم غري متعمدة.يف أكثر من مصدر لتفادي ما قد يشوم هذه البثانا، من أخطا  سوا ا كانت 
 مجال الدراسة و حدودها. سادسا
لتزام بإقار لاد استدعى الوقوف على األهداف ادلر وة من هذه الدراسة و اإل ابة على إشكالثتها اإل       

ا، و لفاد إختلفت ادلدة من عاصر آلخر يسب توفر ادلعلوماين و مكاين زلدد  فمن يث  اإلقار الزماين لزم
  غري أنه يف بعض األيثان مت  7050لغاية ساة  5991امتد، الدراسة من بداية إعالن برشلونة ساة عموما فاد 

األ ايب  لالستثماريسب الدولة ادلستثمرة تالثص ادلدة خاصة فثما يتعل  مبؤشرا، ادلااخ أو التدف  الاطاعي أو 
 .لالستثمارأو دتديدها خاصة فثما يتعل  بالتطور التارخيي  ادلباشر
و  يلاإلقار ادلكاين فاد مشلت الدراسة دول ادلغرم العريب )اجزائر  ادلغرم  تونس( و اإلحتاد األوروبأما        

 .أيثانا بعض الدول للماارنة
 هيكل الدراسة  .سابعا
 تاسثم الدراسة إإ مادمة  مخسة فصول و خادتة. متبالر وع إإ التساؤال، الواردة يف اإلشكالثة         

تااولت ادلادمة الطرح العام للمو وع. أما الفصل األول فكان مبثابة اإلقار الاظري للدراسة  يث  مت التعرض فثه 
يف ة و التجارية لو اليت سامهت يف تفعثل احلركثة اإلقتصادي ة بادلو وعلة ذا، الصللإإ رلموعة من ادلفاهثم األساسث

تعددة اجاسثا،  التكامل ادلاأل ايب ادلباشر و الشركا،  االستثمارمعظم مااق  العامل و اليت تتمثل يف: العودلة  
 و الشراكة.

ي يف يوض ادلتوسط من تااول الشراكة األورومتوسطثة كوسثلة للتكامل اجهو الذي مث يأيت الفصل الثاين        
 خالل خلفثاهتا التارخيثة و سثاساهتا يف يوض ادلتوسط.

األ ايب ادلباشر من خالل التطرق إإ  االستثماراظريا، و اسًتاتثجثا، لدراسة كو قد  ا  الفصل الثال          
ه على الدول سوا  تفسرياته الاظرية و تطوره التارخيي و كذلك إإ زلدداته و دوافعه و يف األخري انعكاسات

 ادلستثمرة أو ادلضثفة.
من يف دول ادلغرم العريب و مشروع الشراكة األورومتوسطثة  االستثماريةأما الفصل الرابع فاد عاجل البثئة        
 االستثمارمن يث  رلموعة اإلصاليا، ادلتبعة و قوانني  يف دول ادلغرم العريب االستثماريادلااخ  دراسة خالل
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و العالقا، اإلقتصادية بني اإلحتاد األورويب و هذه الدول  و كذلك اتفاقا، الشراكة األورومتوسطثة   ادلعتمدة
 اليت تربطها.

األ ايب ادلباشر يف دول  االستثمارتشريح لواقع و آفاق و يف األخري الفصل اخلامس الذي يعد مبثابة        
ذلك آفاقه هدفة و أهم الدول ادلستثمرة يف ادلاطاة و كادلغرم العريب من خالل يجم تدفااته و الاطاعا، ادلست

 يف  ل ادلااق  اجهوية.
 و أخريا خادتة عامة  ا ، مبثابة زلصلة جملموعة من اإلستاتا ا، و اإلقًتايا، ادلستخلصة من هذه الدراسة.
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 الفصل األول
 اإلطار النظري: المفاىيم األساسية

 د ـتمهي
االجتماعية  ،السياسية رتيع ادلستويات االقتصادية، ىيشهد العامل حتوالت ىامة وتغَتات سريعة و متالحقة عل   

واذليمنة على أساس القوة االقتصادية. وقد  ذو فالن والثقافية. وقد أفرزت ىذه التحوالت توزيعا جديدا دلراكز
ازدادت ىذه اذليمنة مند اهنيار الثنائية القطبية، و ىكذا أصبحت اجملموعة الدولية تعيش ظاىرة االندماج الذي 

 يسَت بوتَتة أسرع من أي وقت مضى.
بل كالعودلة اليت تعد إفرازا وانطالقا من ىذه ادلعطيات طفت على السطح مفاىيم جديدة مل تكن معروفة من ق   

وحتمية اقتضتها التطورات يف ميادين النقل واالتصاؿ شلا ساىم يف فتح األسواؽ وحترير التجارة اخلارجية، وإزالة 
العوائق أماـ انتقاؿ السلع واخلدمات ورؤوس األمواؿ ونظم ادلعلوماتية. وكذلك الشراكة اليت تعترب من أىم ادلواضيع 

 طورات االقتصادية يف العامل منذ العقود األخَتة.اليت عرفتها الت
ومن جهة أخرى فانو من أىم القضايا اليت تواجهها الدوؿ النامية تتمثل يف زلدودية ادلوارد التمويلية وضعف    

مستوى التقدـ التكنولوجي، األمر الذي يدفع ىذه الدوؿ إىل طلب ادلساعدة األجنبية. بعبارة أخرى، إف انفتاح 
ت السلعية فحسب، بل غلب أيضا أف يشمل الادلباد ىالعامل اخلارجي ال غلب أف يقتصر عل ىالنامية عل الدوؿ

التدفقات الرأمسالية والتقنية لالستغالؿ األمثل للموارد ادلالية والبشرية ادلتاحة. ولعل ما حققتو الدوؿ ادلصنعة من 
ثمارات األجنبية وخاصة ادلباشرة منها، حيث أنو يف ىذا تقدـ يف اقتصادياهتا يكشف الدور الريادي للتقنية واالست

 األسواؽ العادلية. ىاجملاؿ كاف للشركات ادلتعددة اجلنسيات الدور ادلهم والريادي يف سيطرهتا عل
كاف لزاما أف يتناوؿ ىذا الفصل رلموعة من ادلفاىيم األساسية اليت ساعلت يف تفعيل احلركية على ىذا األساس  و  

والتجارية يف معظم مناطق العامل واليت تتمثل يف: العودلة، االستثمار األجنيب ادلباشر والشركات ادلتعددة  االقتصادية
 اجلنسيات، التكامل، الشراكة.
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 ةـاالقتصادي ولمةـالع
 

تمعات الغربية اليت لقد اختلفت اآلراء حوؿ مفهـو العودلة، ليس فقط يف العامل العريب، بل حىت يف اجمل      
أنتجتو، ولقد اتسع نطاؽ تداوؿ كلمة العودلة منذ بداية القرف العشرين، الرتباط ىذا ادلصطلح بادلتغَتات 

 االقتصادية، االجتماعية والثقافية اليت يشهدىا عادلنا ادلعاصر. 
ء االقتصاد، فهي تبدو مبفهـو وفكرة العودلة ما زالت زلل نقاش وانتقادات من قبل ادلفكرين والسياسيُت وعلما   

يف أدبيات العلـو االجتماعية واإلنسانية احلالية كأداة حتليلية لوصف عمليات وإحداث التغيَت يف رلاالت سلتلفة، 
 وتسعى إىل تعميم الشيء وتوسيع رلاالتو.

 ومن خالؿ ىذا ادلبحث سيتم التطرؽ إىل مفهـو العودلة ومؤسساهتا، وتطوراهتا.
 مة: مفهومها، مؤسساتها العول .أوال 

برزت ظاىرة العودلة وشغلت باؿ ادلفكرين يف كامل بقاع الدنيا، فمنهم من أيدىا ومنهم من عارضها. األمر        
ر أو رفضها ػالذي يستوجب البحث عن ما ىية  العودلة ومراحل تطورىا، مع أف العربة ال تكمن يف تقبل الظواى

 غلابياهتا وجتنب سلبياهتا.وإظلا بتوظيفها واالستفادة من ا
ي حتدد مفهـو العودلة، وىذا االختالؼ يعكس تباين ادلواقف السياسية  ػف التيار ػت التعػد اختلفػقل      

واإليديولوجية وموقع كل رلموعة أو مؤسسة أو دولة منها. كما أف ادلعطيات تشَت إىل أنو ال ينبغي االعتقاد، أو 
تارؼلية جديدة وغَت مستقرة وضخمة ومتعددة ادلسارات ومليئة بكل االحتماالت. االمتناع بتعريف واحد لظاىرة 

وادلؤكد أنو الؽلكن حتديد ما ىية العودلة يف تعريف واحد مهما اتصف ىذا التعريف بالشموؿ والدقة، طادلا أف 
 ىناؾ تفاوت يف فهم األفراد للعودلة ويف حتديد أبعادىا.

I .    مفهوم العولمة 
اؾ مػػن عرفهػػػا علػػى أنػػو تمػػػن خالذلػػا تصػػػبح شػػعوا العػػامل متصػػػلة ببعضػػها يف كػػل أوجػػػو حياهتػػا،  قافيػػػا ىنػػ       

 1واقتصاديا، سياسيا وتقنيا وبيئيات.
وذتػة مػػن عػرؼ العودلػػة بأهنػا تنظػػاـ عػادلي جديػػد يقػػـو علػى العقػػل اإللكػًتوي والثػػورة ادلعلوماتيػة القائمػػة علػػى        

غػػػػَت ا ػػػػدود دوف اعتبػػػػار لانظمػػػػة واحلضػػػػارات والثقافػػػػات والقػػػػيم، واحلػػػػدود اجلغرافيػػػػة ادلعلومػػػػات واإلبػػػػداع التقػػػػٍت 
    2والسياسية القائمة يف العاملت.

 

                                                 
 .08(، ص.2002عة ،اطبفلمنج لل: القاىرة)، دراسة تحليليةالعولمة في ميزان الفكرعاطف السيد،  1
 .14، ص. (1998، األردف: دار البيارؽ-عماف ) تها، نشأتها، أىدافها، الخيار، البديليالعولمة ما ىزلمد سعيد بن سهو أبو زعرور،  2
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حتوؿ العامل بفضل الثورة التكنولوجية وادلعلوماتية واطلفاض تكاليف النقل تويرى آخروف أف العودلة ىي        
ر  الذي يؤدى إىل ادلنافسة أشد وطأة وأكثر مشولية ليس يف السلع وحرية التجارة الدولية إىل سوؽ واحدة، األم

 1.تفقط بل يف سوؽ العمل ورأس ادلاؿ أيضا

كما تعرؼ العودلة بشكل عاـ على أهنا ت اندماج أسواؽ العامل يف حقوؿ التجارة واالستثمارات ادلباشرة        
إطار من رأمسالية حرية األسواؽ، وبالتايل خضوع العامل  وانتقاؿ األمواؿ والقوى العادلية والثقافات والتقانة ضمن

لقوى السوؽ العادلية، شلا يؤدي إىل اخًتاؽ احلدود القومية واىل االنكسار الكبَت يف سيادة الدولة وأف العنصر 
    2األساسي يف ىذه الظاىرة ىي الشركات الرأمسالية الضخمة متخطية القومياتت.

عملية التوسع ادلتزايد ادلطرد يف تدويل اإلنتاج من قبل الشركات ت اعلى أهنا السياؽ ويراىا البعض يف ىذ       
ادلتعددة اجلنسيات بالتوازي مع الثورة ادلستمرة يف االتصاالت وادلعلومات، اليت أدت بالبعض إىل تصور أف العامل 

 3.تقد حتوؿ بالفعل إىل قرية كونية صغَتة
تصادية، أي زلاولة االقتصار يف دراستها على البعد االقتصادي فهذا ال يعٍت وأما عند التحدث عن العودلة االق

إعلاؿ األبعاد األخرى، ألف العودلة ىي تداخل واضح ألمور االقتصاد واالجتماع والسياسة والثقافة. وعليو ؽلكن 
امل والذي ػلتمو ازدياد دوؿ الع القوؿ أف العودلة االقتصادية ىيت تعبَت عن التعاوف االقتصادي ادلتنامي جملموع

حجم التعامل يف السلع واخلدمات وتنوعها عرب احلدود، باإلضافة إىل تدفق رؤوس األمواؿ الدولية واالنتشار 
 4ادلتسارع للتقنية يف أرجاء العامل كلوت.

ولقد ارتبطت العودلة يف بعدىا االقتصادي بعمل نشاط الشركات متعددة اجلنسيات، كما ارتبطت        
دلؤسسات العمالقة للتمويل الدويل وأبرزىا صندوؽ النقد الدويل والبنك الدويل، وكذلك ارتبطت بادلنظمة العادلية با

االقتصادي الدويل،  واالندماجللتجارة، األمر الذي يؤكد أف التجارة الدولية تشكل ادلدخل الرئيسي ضلو التكامل 
 والقاطرة اليت تقود النمو االقتصادي العادلي.

وادلالحظ شلا سبق أف رلموع ىذه التعاريف الخترج عن ادلفهـو الذي يعرب عن السمة الرئيسية للنظاـ العادلي        
اجلديد القائم على تزايد درجة االعتماد ادلتبادؿ بفعل حترير التجارة وتعميق الثورة التكنولوجية وادلعلوماتية، واختفاء 

أشكاال جديدة للعالقات االقتصادية بُت الدوؿ والتكتالت االقتصادية  احلدود السياسية للدوؿ الوطنية ، وتكوين
 وادلنظمات الدولية والشركات ادلتعددة اجلنسيات.

 

                                                 
 الكويت: اجمللس الوطٍت للثقافة                   ) 238، تررتة د. عدناف علي، سلسلة عامل ادلعرفة، عدد فخ العولمةىانس بيًت مارتُت، ىارالدشوماف،  1

 . (1998و الفنوف و اآلداا،     
 1998 بَتوتمركز دراسات الوحدة العربية،  ،229 لعريب، عدديف رللة ادلستقبل ا ما العمل ؟ " –العرب و العولمة  ت، زلمد األطرش 2

 .101ص.      
 .14، ص. (2001، صرية اللبنانيةدار ادل)القاىرة: ال -مستقبل العامل العريب يف التجارة الدولية -ةواإلقليميالعولمة أسامة رلدوا ،  3
 .99،ص. (1999ادلعلومات،مَتيت للنشر و  :القاىرة )العولمة و الطريق الثالثالسيد ياسُت،  4
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II. ور العولمةـتط 
التوجد حىت اآلف تأكيدات جازمة عن حقيقة العودلة. فكاف من الطبيعي أف ؼلتلف الناس يف حتديد مرحلة        

 حل اآلتية:امن خالؿ ادلر عموما ؽلكن دراستها ا و بداية جذور العودلة وتطورى

 مرحلة البداية .1  
يبدأ السياؽ التارؼلي ذلذه ادلرحلة مع ظهور ادلشروع األمريكي ادلعروؼ باسم مشروع مارشاؿ، الذي منحتو      

العادلية الثانية، بلداف أوروبا الغربية وذلك هبدؼ إعادة تعمَت ما خربتو احلرا  الواليات ادلتحدة األمريكية إىل
واستهدؼ أيضا إعادة تنظيم العالقات النقدية، وأسعار الصرؼ ووسائل الدفع الدولية، وانبثق عن ىذا اذلدؼ 

( والبنك الدويل 1945ومؤسستُت دوليتُت علا صندوؽ النقد الدويل) (،1944)األخَت ظهور اتفاقية برينت وودز
 1(.1946لإلنشاء والتعمَت)

أف تلك اإلجراءات وما  إاللثاي من عقد األربعينيات مبثابة االنطالقة ضلو وضع أسس العودلة، ويعترب النصف ا   
حققتو من ازدىار غَت مسبوؽ ومن تسهيالت يف ميداف ادلدفوعات مل تصمد طويال يف وجو الرغبة واحلاجة 

 .ة من أجل إنشاء وسط وفضاء اقتصادي وجتاري ونقدي وإقليمي متميزاألوروبية اجلازل

 مرحلة التكامل اإلقليمي .2  
 1957مػارس25وحتديػدا يفمػن القػرف ادلاضػي تبدأ ىذه ادلرحلة مع بداية النصف الثاي مػن عقػد اخلمسػينيات      

ة األوربيػة للطاقػة النوويػة لنشػر االسػتخداـ السػلمي للطاقػة النوويػة واجلماعػة االقتصػادية ػتاريخ إنشاء كل مػن اجلماعػ
 ةػاألوروبي

 2(.1957مارس15وؽ أوروبية مشًتكة وتطبيق سياسة موحدة ضمن معاىدة روما)وحتقيق س

 07مث مت التوصل إيل االتفاؽ إلنشاء االحتاد األورويب ضمن معاىدة تما سًتؼلتت اليت مت توقيعها يف
 وعة واليت تعترب أىم تغيَت يف تارؼلو منذ تأسيس اجملم  1993،3نوفمرب 01، ودخلت حيز التنفيذ يف 1992فيفري

                                                 
 . 16زلمد سعيد بن سهو أبو زعرور، ادلرجع السابق، ص.  1
 .58أسامة اجملدوا، ادلرجع السابق، ص. 2

3
 Jean Marc Favret, Droit et pratique de l’union européenne, 03éme éd (Paris: Gualino éditeur, 2001), p.24. 
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 27بلدا أوروبيا لتصبح يف مراحل الحقة  15، وقد كانت تضم من القرف ادلاضي األوروبية يف هناية اخلمسينيات
عضوا بعد انضماـ دوؿ أخرى من أوروبا الشرقية، وقد أدى ىذا اإلحتاد إىل ظهور فضاء اقتصادي وجتاري ونقدي 

ريكية. وحتت الضغوط االقتصادية واالجتماعية ادلتزايدة يف واجتماعي أورويب بإمكانو منافسة الواليات ادلتحدة األم
، وتكتل جنوا شرقي 1994سنة COMESSA *مناطق سلتلفة يف العامل ظهر يف القارة اإلفريقية تكتل الكوميسات 

. واذلدؼ من ىذين التكتلُت يتمثل يف إقامة سوؽ مشًتكة يف إفريقيا ويف آسيا **ت ASSEANت اآلسياف  آسيا
الذي تأسس يف *** ت NAFTAوايل. أما يف القارة األمريكية فقد أنشئ تكتل السوؽ األمريكية الشمالية تعلى الت

سنة ****  ت MERCOSURت . مث تكتل مَتكوسور1994جانفي01ودخل حيز التنفيذ يف  1994ديسمرب17
1995 .  

 مرحلة العولمة الكونية   .3 
 ، مث حرا1989اقتصاديا، واهنيار جدار برلُت يف خريف عاـ ا و ػي سياسيػاد السوفيتػار االحتػإف اهني   

 اخلليج الثانية، كل ىذه األحداث كاف ذلا أ رىا الواضح يف  تبوأ الواليات ادلتحدة األمريكية  مكاف الصدارة يف

العامل، ودتكنت من بسط نفوذىا السياسي واالقتصادي والعسكري والثقايف على العامل. وقد عجلت ىذه 
ث يف وضع النظاـ والقوانُت وإغلاد ادلؤسسات ادلختلفة لتجسيد العودلة على ادلستوى العادلي، وقد أكد األحدا

الواليات ادلتحدة األمريكية وحدىا من بُت دوؿ العامل دتلك من ادلستوى األخالقي  إفذلك جورج بوش بقولو ت 
 1ومن اإلمكانات ما يكفي خللق نظاـ جديدت.

قسيم دلراحل تطور األفكار اليت تصب يف العودلة وكل التطورات ادلختلفة حوذلا، فاف االعتقاد ر إىل ىذا التظبالن   
 . لكن يف ادلقابل البد من التأكيد على االنتشارتقاد واسع عبأف العودلة قد برزت مع بروز احلدا ة ىو ا

                                                                                                                                                         
و تضم يف  1994: السوؽ ادلشًتكة لدوؿ شرؽ وجنوا إفريقيا تأسست سنة (Common market  for  East and South Africa)الكوميسا  *

)أصلوال، بوروندي، جزر القمر، الكونغو، أريتَتيا، كينيا، ليستو، مدغشقر ، مالوي، مور يشيوس،  موزمبيق، ناميبيا،  2001بلد سنة  21عضويتها 
 أنظر يف ذلك :  وي، زامبيا، أوغندا، تنزانيا، سوازيالند، أ يوبيا(.رواندا، سيشل، السوداف، زؽلباب

 .32 .، ص(2001اإلسكندرية : مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، ) التكتالت اإلقتصادية و اإلقليمية في إطار العولمة ،مسَت زلمد عبد العزيز

بُت كل من) تايالند، ماليزيا، سنغافورة، 1967لتجمع يف أوت، أنشيئ ىذا ا (Association of South East Asian Nations)اآلسياف**
على ادلوقع  دول جنوب شرق آسيا قطب اقتصادي في تطور متصاعداندونيسيا، فيتناـ، بورما وكمبوديا( . أنظر يف ذلك: عبد احلكيم الفاليل، 

   iss.fr/pdf//106kohttp://www.madarااللكًتوي: 
ويضم كل من الواليات ادلتحدة االمريكية، ادلكسيك وكندا. أنظر يف ذلك: أسامة   (North American Free Trade Agreement)النافتا ***

  .73، ص. ( 2001الدار ادلصرية اللبنانية،: القاىرة )العولمة واالقلمية مستقبل العالم العربي في التجارة الدوليةاجملدوا، 
وىو اإلسم ادلختصر للسوؽ ادلشًتكة ألمريكا اجلنوبية باللغة االسبانية، أنظر يف ذلك: أزتد  (Common Market of The South)كوسور َت ادل ****

 .21، ص.(1999مصر: دار الكتاا، )، الطبعة الثانيةتحديات العولمة والتخطيط اإلستراتيجيسيد مصطفى، 
 األردف: األىلية للنشر  )إستراتيجية و تفكير من أجل العرب و المسلمين في القرن الواحد و العشرين :مستقبلالعولمة و السيار اجلميل:  1

 .92 -91، ص. ص. ( 2000و التوزيع،

http://www.madariss.fr/pdf/106ko
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ذتائة عاـ مضت وىناؾ من يعتقد أهنا أف العودلة ىي نتاج تفاعل ادلتغَتات االقتصادية الرأمسالية منذ أكثر من  ال
 1ظهرت يف تاريخ الرأمسايل. إذ تعد حالة متكررة ومتجددة من األشكاؿ يف النظاـ الرأمسايل خالؿ مراحل تطوره.

III .مؤسسات العولمة     

 ىناؾ  الث مؤسسات كربى دتثلت فيما يلي:     

  صندوق النقد الدولي .1 
وأصبحت  ، 1944شئ مبوجب نص اتفاقية ت برينت وودزت اليت أبرمت يف جويلية ىو ىيأة مالية دولية، أن      

وكاف اذلدؼ من إنشاء صندوؽ النقد الدويل احلفاظ على قيمة العمالت  1945.2ديسمرب27نصوصها نافذة يف 
بُت الدوؿ واستقرار أسعار الصرؼ واإلسهاـ يف إقامة نظاـ للمدفوعات متعدد األطراؼ بالنسبة للعمليات اجلارية 

األعضاء، ومساعدهتا على تصحيح اإلختالالت يف موازين مدفوعاهتا من خالؿ استعماؿ موارد الصندوؽ مقابل 
ضمانات مالئمة. كما أف عضوية الصندوؽ مفتوحة لكل بلد يرغب يف ذلك، شريطة أف يكوف بلدا مسيطرا على 

ـ إدارة سياستو االقتصادية وادلالية وفقا دلواد ميثاؽ شؤونو اخلارجية، قادرا على الوفاء بالتزامات العضوية، يلتز 
 على دفع حصة االشًتاؾ بالصندوؽ. الصندوؽ وقادرا

 

 3زيادة على األىداؼ اليت أنشأ من أجلها فهو يقـو بوظائف أخرى أعلها:
لفنية تقدمي ادلعونة الفنية من خالؿ إرساؿ بعض اخلرباء إىل بعض الدوؿ لفًتات زلدودة لتقدمي النصائح ا -

 ؛يف ادلشكالت اليت تواجهها
يقدـ خدمات وبرامج تدريسية  ،1946تبٍت سياسات تدريب من خالؿ إنشاء معهد للتدريب يف ماي -

 ؛متقدمة يف رلاؿ التحليل ادلايل والسياسات النقدية وادلالية واالقتصادية
 خدمة االقتصاد العادلي. حتقيق التنسيق الو يق والفعاؿ بُت نشاط الصندوؽ ونشاط البنك الدويل من أجل -

من ىدفو اخلاص با افظة على  بات أسعار  1971واجلدير بالذكر أف صندوؽ النقد الدويل بدأ يتحوؿ يف عاـ 
وىذه أمور كلها تعمل يف إطار ترسيخ العودلة االقتصادية  اإلقراضحتويالت العمالت إىل مهمة أخرى ىي 

 هاهتا.واندماج الدوؿ يف تياراهتا والعمل وفق توج
 البنك الدولي .2 

                                                 
1
 ،02، العدد 28اجمللة  –العودلة ظاىرة العصر  –، يف رللة عامل الفكر" العولمة: جذورىا وفروعها وكيفية التعامل معها "عبد اخلالق عبد اهلل،  

 . 58، ص 1999أكتوبر/ديسمرب  ،الكويت، اآلداااجمللس الوطٍت للثقافة و الفنوف و 
2
 .20 -19.ص .، صالمرجع السابقعاطف السيد،  
3
 .20-19، ص. ص.ادلرجع نفس 
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 1945، وقاـ البنك عاـ 1944ىو مؤسسة مالية دولية نشأت مبوجب اتفاقية تبرينت وودزت اليت وقعت سنة     
ويعترب اذلدؼ األساسي للبنك ىو مساعدة الدوؿ النامية يف رفع مستوى  1 .1946وبدأ شلارسة نشاطو يف 

للفرد باإلضافة إىل تنمية اقتصادياهتا، كذلك جاء تأسيس البنك معيشتها مقاسا مبتوسط الدخل القومي بالنسبة 
 لتلبية حاجة ملحة إىل رأس ادلاؿ لتمويل أعماؿ إعادة بناء وتعمَت ما دمرتو احلرا العادلية الثانية.

مساعدات البنك للدوؿ تقتصر على رفع مستوى التنمية حسب ميثاقو، فاف لو توجهات جديدة وإذا كانت    
تشجيع ودعم التغيَتات السياسية للتحوؿ إىل األسواؽ العادلية ادلفتوحة، وتثبيت مبدأ التحوؿ إىل ادللكية تتمثل يف 

 الفردية على حساا ادللكية العامة لوسائل اإلنتاج وتقليص دور احلكومات يف التدخل إلدارة شؤوهنا االقتصادية.

يازه للتيار الذي ؼلدـ مصا ح العودلة االقتصادية، لقد كشفت سياسات البنك الدويل لإلنشاء والتعمَت عن اضل   
وذلذا فهو مؤسسة داعمة ذلا. زيادة على كونو وسيلة لرفع مستويات التنمية يف البلداف ادلتخلفة وضماف القروض 

 وىي وظائف تقليدية.

  2كما يقـو بوظائف أخرى ؽلكن إغلازىا فيما يلي:

القتصاديات ادلختلفة، مثل حتديد أعلية ادلشروعات والتدابَت تقدمي ادلعونة الفنية للدوؿ األعضاء ذات ا -
 ؛اإلدارية والتنظيمية لتنفيذىا ووسائل دتويل نفقاهتا ا لية

تشجيع االستثمار اخلاص لتحقيق النمو وتوسيع قاعدة القطاع اخلاص، وتشغيل ادلدخرات بطريقة  -
 ؛تصادي لدعم مسَتة التنميةعقالنية وجذا رؤوس األمواؿ ورجاؿ األعماؿ إىل النشاط االق

العمل على ادلساعدة يف حتقيق التقدـ االقتصادي، ورفع مستوى ادلعيشة من خالؿ توخيو ادلوارد ادلالية  -
 ؛من الدوؿ ادلتقدمة اقتصاديا إيل الدوؿ النامية

ارة العمل على إهناء ادلنازعات ادلالية بُت الدوؿ األعضاء، وتدريب ادلتخصصُت يف ىذه الدوؿ على إد -
 التنمية ا لية.

وىذه الوظائف مرتبطة دتاما مبفهـو العودلة االقتصادية، وأف مسؤولية حتقيقها تنسب إىل البنك الدويل باعتباره 
 مؤسسة من ادلؤسسات ادلسؤولة عن إدارة العودلة، وأف وظائف ىذا البنك تصب يف أىداؼ العودلة وختدمها.     

 
      منظمة التجارة العالمية .3

                                                 
 .21-20، ص. ص. ادلرجع السابق ،عاطف السيد 1
 .22، ص. نفس ادلرجع 2
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تأسيس تودتثل االتفاقية األوىل يف  نشأت عن االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة، عدد من االتفاقيات الفرعية،    
، 1994أفريل 15طراؼت وىدفها إغلاد إطار مؤسسي واحد يشمل تاتفاقية اجلاتت. ويفألمنظمة التجارة متعددة ا

اكش عن قياـت منظمة التجارة العادليةت، وبقياـ ىذه ادلنظمة يف دولة يف مر  117 ػأعلن وزراء ادلالية واالقتصادية ل
 1، اختفتت اتفاقية اجلاتت حيث حلت زللها ىذه ادلنظمة اجلديدة.1995أوؿ جانفي 

جوىريا يف طبيعة النظاـ التجاري الدويل، حيث تتمتع كافة الدوؿ األعضاء  كما ؽلثل إنشاء ىذه ادلنظمة حتوال
 2قوؽ وااللتزامات ادلتكافئة يف إطار ادلنظمة اجلديدة.مبجموعة متجانسة من احل

 ارةػرتيع الدوؿ ضمانا حلرية التجعلى ات مهمة التفتيش ػة صالحيػوىكذا اكتسبت منظمة التجارة العادلي
وزلاربة أي سياسة زتائية، وكذا اإلشراؼ على تنفيذ القوانُت اخلاصة بالقضايا التجارية بدرجة أكثر مشوال من 

 مثل مسائل حقوؽ ادللكية الفردية واخلدمات واالستثمار وتسوية ادلنازعات.اجلات 
ولقد كانت فكرة إنشاء ادلنظمة العادلية للتجارة مبثابة عنصر مكمل لعناصر النظاـ االقتصادي العادلي اجلديد    

اري، وىو شاف وخدمة لتوجهات العودلة االقتصادية وذلك من خالؿ تناوذلا للشؤوف اليت ختص التبادؿ التج
مكمل للشؤوف ادلالية والنقدية، وىذا دائما يف إطار التوجهات اجلديدة لالقتصاد العادلي وما أفرزتو العودلة 
االقتصادية، فإذا كاف إنشاء صندوؽ النقد الدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتعمَت يهدؼ إىل توسيع دائرة الشؤوف 

ارة العادلية ىو دور مكمل ويهتم بتوسيع التبادؿ التجاري الدويل، وزيادة ادلالية والنقدية، فاف دور منظمة التج
األسواؽ اخلارجية بُت الدوؿ  ىزيادة حدة ادلنافسة عل حجم التدفقات السلعية بُت دوؿ العامل، وىذا ما أدى إىل

االقتصاديات الناشئة من الصناعية ادلتقدمة من جانب، والدوؿ اليت تنامت قدرهتا االقتصادية يف آسيا مثل الياباف و 
 25اليت أنشأت يف  3*(G20جانب آخر. باإلضافة إيل ادلؤسسات السابقة، الؽلكن جتاىل رلموعة العشرين )

، واذلدؼ من إنشائها ىو حتقيق من القرف ادلاضي ، بعد األزمات ادلالية ادلتتالية لسنوات التسعينيات1995سبتمرب 
                                                 

1
 .22، ص. ادلرجع السابق ،عاطف السيد 

 .35ص.  ،( 2000مكتبة مدبويل، :مصر) 1ط، العولمة والجاتعبد الواحد العفوري،  2

دولةذات االقتصاديات الناشئة. وتتمثل ىذه الدوؿ يف: جنوا إفريقيا، أدلانيا، العربية السعودية، G8+11:تتكوف من (G20) رلموعة العشرين* 
وبية، الواليات ادلتحدة األمريكية، فرنسا، اذلند، اندونيسيا، ايطاليا، الياباف، ادلكسيك، األرجنتُت، أسًتاليا، الربازيل، كندا، الصُت، كوريا اجلن

                     http://www.tribuforex.fr/appredreG20php بريطانيا،روسيا، تركيا، اإلحتاد األورويب. أنظر يف ادلوقع اإللكًتوي:

 

 

 

ات االقتصاديات القوية وىي: الواليات ادلتحدة األمريكية، الياباف، أدلانيا، فرنسا، بريطانيا،  ايطاليا، كندا، ( تتكوف من الدوؿ ذG8) رلموعة الثمانية *
بانضماـ  1998بانضماـ كندا، مث أصبحت رلموعة الثمانية سنة 1976دوؿ مث أصبحت رلموعة السبعة سنة 6بػ1975روسيا. تأسست سنة 

 tp://www.fr.wikipedia.org/wiki/G8ht  روسيا. أنظر يف ادلوقع اإللكًتوي:
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 الدوؿ الصناعية والدوؿ الناشئة، الشيء الذي مل تستطيع بُتوإمكانية للحوار  االستقرار ادلايل العادلي وخلق رلاؿ
ذلك تلعب ىذه اجملموعة دورا رياديا يف تفادي األزمات  الوصوؿ إليو، باإلضافة إىل *(G8) رلموعة الثمانية

 و الطاقة.      العادلية، كما تتناوؿ رتيع القضايا اخلاصة بالنقود والنمو والتجارة 

 الجانب اإلستراتيجي للعولمة  .اثاني

العودلة ظاىرة تارؼلية، البعض ينظر إليها نظرة اغلابية والبعض اآلخر يرى فيها نوعا من االستعمار اجلديد، ومن    
 أجل االستفادة من ىذه الظاىرة البد من اإلحاطة بأبعادىا وأىدافها.

I. أبعاد العولمة 
 عن بعدىااليـو  ىياسية،  قافية، وغَتىا إال أف احلديث غلري بشكل أقو للعودلة أبعاد متعددة، اقتصادية، س   

 االقتصادي أكثر من األبعاد األخرى، لكونو يرتبط باقتصاد السوؽ وآلياتو.
 البعد االقتصادي .1

يقـو البعد االقتصادي للعودلة على مبدأ حرية التجارة الدولية الذي يعٍت انسياا السلع واخلدمات وانتقاؿ    
 رؤوس األمواؿ بُت الدوؿ دوف عوائق أو حواجز.

وقد عربت االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة عن ىذا ادلبدأ خَت تعبَت حيث تنص أىدافها على إقامة نظاـ    
جتارة دولية حرة، وتشجيع احلركة الدولية لرؤوس األمواؿ وما يرتبط هبا من زيادة االستثمارات العادلية، وسهولة 

ؿ إىل األسواؽ ومصادر ادلواد األولية، وتشجيع التجارة الدولية من خالؿ إزالة القيود واحلواجز اليت تعًتض الوصو 
 1طريقها.

ومن أبرز خصائص عودلة االقتصاد ظاىرة اندماج الشركات وادلصارؼ، باإلضافة إىل تعاظم دور االستثمار 
 2النامية بوجو خاص. األجنيب ادلباشر يف اقتصاد العامل بوجو عاـ ويف الدولة

 البعد السياسي .2 
يقـو اجلانب السياسي للعودلة على ختليص اإلنسانية من ادلشكالت اليت تعاي منها، والسَت باجملتمعات ضلو    

األفضل واألمثل، مع مساعدة الدوؿ النامية والفقَتة للخروج من أوضاعها الصعبة، وىي ترسم مالمح نظاـ دويل 
عقيدة والفكر والتعبَت، حرية تشكيل األحزاا واالنتخابات وحرية االختيار ومن ادلظاىر مبٍت على حرية ال

 3السياسية للعودلة سقوط النظم الديكتاتورية واالجتاه إىل الدؽلقراطية وتأكد احًتاـ وصيانة حقوؽ اإلنساف.

 البعد التكنولوجي واإلعالمي . 3

                                                 
1

 . 3عاطف السيد، ادلرجع السابق، ص.  
 .55 -54ص.  .نفس ادلرجع، ص 2
 . 36، ص. (2001قسنطينة: مطبوعات جامعة منتوري، )العولمة و تحديات المجتمع الكونيعبد اللطيف صويف،  3
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اإلنساف على العامل ويرى من خالذلا  قافتو وحضارتو وتقدمو، وقد  اإلعالـ ىو النافذة األوىل اليت يطل منها    
انو السبيل األقوى إىل  كاف منذ القدمي وال يزاؿ وسيلة ىامة من وسائل تكوين الفرد وخلق ادلواقف و اإلجتهات

 1ادلعرفة، ودتتلك العودلة أحدث وسائل اإلتصاؿ وتكنولوجيا ادلعلومات.

على حتسُت أداء الشركات االقتصادية بتقليص تكاليف ادلنتجات وزيادة فعاليتها كما ساعد التطور التكنولوجي 
 ويف اقتصار ادلسافات بُت الدوؿ.

 
II.  أىداف العولمة االقتصادية        

على الرغم من اختالؼ اآلراء حوؿ العودلة كظاىرة تشمل العديد من اجلوانب، السياسية، االجتماعية،     
 2 ية، إال أنو ؽلكن حصر أىداؼ العودلة االقتصادية فيما يأيت:الثقافية واالقتصاد

 ؛أف يصبح العامل كتلة واحدة متكاملة يسهل فيو انتقاؿ ادلعلومات والسلع واخلدمات -
 ؛تزايد دور التقنيات والتغَتات السريعة يف أسلوا اإلنتاج ونوعيتو -
 ؛والتلوثإ ارة ادلشكالت االقتصادية وتدويلها كالفقر واألمية  - 

 ؛شيوع ظاىرة القرية العادلية واألسرة الواحدة، وكثرة االحتكاؾ بُت الشعوا -
 ؛زيادة الدوؿ القوية غٌت وإفقار الدوؿ الفقَتة -
 ؛ة ادلعلوماتية احلديثةر نشر التكنولوجيا واالستفادة من الثو  -
 ؛التحكم يف مراكز القرار السياسي واذليمنة األمريكية -
 ؛تجارة الدوليةزيادة حجم ال -
 ؛مي أرباحهااتعاظم دور الشركات ادلتعددة اجلنسيات وتن -
 ؛اإلقباؿ ادلتنامي على التكتل االقتصادي -
 حترير أسواؽ التجارة ورأس ادلاؿ. -
 
 
III .أثار العولمة االقتصادية 
لعديد من ا اوالت اذلادفة إف اتساع عناصر ظاىرة العودلة وتداخل جوانبها ومشوليتها دلختلف اجملاالت أتى با     

 إىل توضيح طبيعتها وآ ارىا على اجملتمع الدويل.
 اآلثار اإليجابية للعولمة االقتصادية .1

                                                 
1
 .61عاطف السيد، ادلرجع السابق، ص.  

 ،  www.akkam.org:،على ادلوقع اإللكًتوي "ين، عولمة الغرب وعولمة االسالم، وعلى العاقل أن يختاربين عولمت"،زلمود عكاـ 2

 :  . 14:45على الساعة  05/07/2007أطلع عليو يـو
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إف العودلة االقتصادية ىي نتاج الفكر الرأمسايل الذي يقـو أساسا على قدرة رأس ادلاؿ على احلركة الدولية       
التكنولوجيا احلديثة وتلخص  ذه احلركة تسمح جبذا االستثمارات ونقلدوف عراقيل روتينية إدارية أو سياسية، ى

 1اآل ار اإلغلابية فيما يلي:

زيادة تدفق االستثمارات األجنبية ادلباشرة واليت تساىم يف دتويل استثمارات إنتاجية وزيادة اإلنتاج  -
 ؛والصادرات

إلنتاجية والتنافسية شلا يساىم يف ختفيض تساىم العودلة يف حتقيق النمو االقتصادي وزيادة الكفاءة ا -
 ؛مستوى الفقر على ادلستوى العادلي يف األمد الطويل

 ؛تعمل العودلة على حترير التجارة وحتقيق ادلكاسب من خالؿ إقامة ادلناطق احلرة واالحتادات اجلمركية -
    ؛تشكيل قطاع مايل قوي وتزايد دور البنوؾ وادلنافسة فيما بينها -
 ؛ العودلة فرصة ىامة لالستفادة من اإلبتكارات اجلديدةتعترب -
 زيادة إمكانية النمو يف الدوؿ النامية وخاصة تلك اليت تنتهج سياسات انفتاحية.   -

 للعولمة االقتصادية اآلثار السلبية .2  
ما للظاىرة جوانب اغلابية فهي يعترب الكثَت ظاىرة العودلة ظاىرة حتمية ال مفر منها، ذلا إفرازاهتا و تأ َتاهتا، فك    

  2حتمل يف طياهتا جوانب سلبية يعتربىا البعض مصدرا للكثَت من ادلخاطر، وادلتمثلة يف:
 ؛اطلفاض الطلب على العمالة غَت ادلاىرة وزيادة البطالة -
 زيادة تكامل أسواؽ ادلاؿ، سيًتتب عليو تغَتات كبَتة وسريعة يف تدفقات رأس ادلاؿ الذي يستدعي -

 ؛إتباع الدولة لسياسة مالية متشددة
على احلكومة أف تواجو اآل ار السلبية على توزيع الدخل اليت تًتتب على العودلة، نظرا لزيادة الفجوة  -

 ؛بُت أجور العماؿ األقل مهارة وأجور العماؿ األكثر مهارة
 
ركز النشاط االقتصادي بُت الشركات الكربى فقد تقلص عدد الفاعلُت وبالتايل ت لالندماجنتيجة  -

والثروة العادلية يف شركات ومؤسسات قليلة العدد تسيطر على السوؽ العادلية، وتًتاكم أرباحها على 
 ؛حساا الدوؿ النامية

 ؛تتحكم الدوؿ الكربى يف التكنولوجيا -
  على الدوؿ النامية  كنها شلارسة الضغوطدتامتالؾ الدوؿ الكربى الكثَت من األسلحة االقتصادية اليت   -         

 ؛ثل صندوؽ النقد الدويل، البنك الدويل، وادلنظمة العادلية للتجارةم          
                                                 

1
 على الوطن : على ادلوقع اإللكًتوي: انعكاساهتاالعودلة و  

20.htm%www.fez.gov.ae/fezweb/twijeh/georgraphy/reash/owlama/owlam 
              :  .17:43على الساعة:  08/07/2007أطلع عليو يـو

2
 .17، ص.(2003/  2002اإلسكندرية: الدار اجلامعية،  ) معاصرة اقتصاديةالعولمة وقضايا عمر صقر،  

http://www.fez.gov.ae/fezweb/twijeh/georgraphy/reash/owlama/owlam%20.htm
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 ؛سهولة انتقاؿ األزمات االقتصادية العادلية -
تعمل العودلة على تغَت دور الدولة وإفساح اجملاؿ أماـ القطاع اخلاص الذي ال يستطيع تعويض دور  -

 الدولة يف الدوؿ النامية.

شلا سبق ؽلكن القوؿ أف العودلة عبارة عن تيار ال ؽلكن جتاىلو، فقد استحوذت على حيز واسع من اجلدؿ    
مر الذي يتطلب من الدوؿ إدراؾ الفرص ادلتاحة ومعرفة التهديدات ا تملة، كما أف التقدـ األواالىتماـ، 

ت تعرض نفسها يف أي عالقة اقتصادية، كل التكنولوجي الباىر الذي قضى على قيود الزماف وادلكاف واليت كان
خرج منو أخرى، فماكاف على الدوؿ إال أف تواكب أىذا التحوؿ أدخل على الفكر االقتصادي عناصر جديدة و 

ىذه التغَتات واليت كاف االستثمار األجنيب من أعلها باعتباره مفتاحا لازمة ادلالية والتقنية لدفع عجلة التنمية 
 دوؿ النامية.االقتصادية يف ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني 
 متعددة الجنسياتالعموميات حول االستثمار األجنبي المباشر والشركات 

 
ة و ػتعترب االستثمارات األجنبية ادلباشرة وغَت ادلباشرة زلور اىتماـ الباحثُت ورجاؿ األعماؿ من الدوؿ النامي     

اي من القرف ادلاضي، وبصفة عامة يًتكز اجلدؿ حوؿ ىذه الدوؿ ادلتقدمة، وذلك منذ بداية النصف الث
االستثمارات دلا حتققو من منافع و فوائد، فقد كاف لتدفق رؤوس األمواؿ الدولية ادلظهر البالغ األعلية يف بروز 
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 العودلة على وجو واسع وشامل، وأىم ما ؽليزه يف ذلك ىو التنافس ادلشتد بُت الدوؿ الستقطاا أكرب قدر شلكن
ويعترب االستثمار األجنيب ادلباشر أحد أشكاؿ ىذه التدفقات واليت تتم خاصة عن طريق  ،من ىذه التدفقات

و السياسي           تعددة اجلنسيات ىذه األخَتة اليت تشكل اليـو القوة ا ركة يف النظاـ االقتصادي ادلالشركات 
قات الدولية، يحيث أهنا اليـو دتثل إحدى القوى ادلؤ رة يف الدويل الراىن، وىي ظاىرة اقتصادية مهمة يف رلاؿ العال

االجتماعية و السياسية يف العامل ادلعاصر، نظرا للدور الذي تلعبو يف  ،صنع األحداث و التحوالت االقتصادية
تدفقات وحركة رؤوس  ،منافذ التسويق، لتمويل وأسواؽ العملامؤسسات ، السيطرة على عمليات نقل التكنولوجيا

 ىذا الدور على مستقبل تطور االقتصاد العادلي. وانعكاساتاألمواؿ واالستثمار 
ونظرا ألعلية االستثمار األجنيب، كاف من الضروري التطرؽ إليو مع إبراز عالقتو بالشركات متعددة اجلنسية من 

 خالؿ ىذا ادلبحث.
 االستثمار األجنبي .أوال
ادلظهر البالغ األعلية يف بروز العودلة على وجو واسع وأمشل، وأىم ما لقد كاف لتدفق رؤوس األمواؿ الدولية      

ؽليز ذلك ىو التنافس ادلشتد بُت الدوؿ الستقطاا أكرب قدر شلكن من ىذه التدفقات ويعترب االستثمار األجنيب 
 ادلباشر أحد أشكاؿ ىذه التدفقات.

I .مفهوم وأنواع االستثمار 
 مفهوم االستثمار .1  
اإلضافة إىل رصيد اجملتمع من رأس ادلاؿ كتشييد مباي تعدة تعار يف لالستثمار، فاالستثمار ىو ىناؾ      

والسلع التامة  سكنية جديدة، مصانع جديدة، آالت جديدة، فضال عن أنو إضافة إىل سلزوف من ادلواد األولية
  1.تالثابت نصف ادلصنعة، فاالستثمار إضافات إىل ادلخزوف فضال عن رأس ادلاؿ الصنع أو

كما يعرؼ كذلك على أنو: تاالتفاؽ على األصوؿ الرأمسالية خالؿ فًتة زمنية معينة، مبعٌت اإلضافة إىل أصوؿ 
 ، و اإلصالحات اجلوىرية اليت تؤدي إىل إطالة عمر اآللة وغَتىا من وغَتىاادلؤسسة و تشمل ادلعدات، اآلالت 

 
  2الزيادة الصافية يف رأس ادلاؿ احلقيقي للمجتمعت.األصوؿ أو زيادهتا وبالتايل فهو بذلك يعترب 

التضحية بأمواؿ حالية يف سبيل "و يضاؼ إىل ىذين ادلفهومُت، مفهـو آخر لالستثمار، حيث يعرؼ على أنو: 
أو بعبارة أخرى: تىو التضحية بادلوارد يف الوقت احلاضر لغرض احلصوؿ  3 ،احلصوؿ على أمواؿ مستقبليةت

 4 ."ج أو إيرادات بأقساط جامدة عرب الوقت ولكن مببلغ إرتايل أكرب من النفقات األوليةمستقبال على نتائ

                                                 
 .295، ص. (1987بَتوت: الدار اجلامعية، )مبادئ االقتصاد كامل بكري، 1
 .956، ص. (1985بَتوت: دار النهضة العربية،  )موسوعة المصطلحات االقتصادية واإلحصائيةعبد العزيز فهمي ىيكل،  2
 .2، ص. (1997مصر:دار اجلامعية، )2،طأساسات االستثمار في األوراق الماليةزلمد الصا ح احلناوي،  3

4 Abdellah Boughaba, Analyse Et Evaluation De Projet) Ed BERTI, 1998(, P.7. 



 I ةػم األساسيػري: ادلفاىيػار النظػاإلط ل األول:ـالفص

 

 05 

ومن خالؿ ما سبق يتضح أف االستثمار ىو رلموعة التضحيات اليت من شأهنا زيادة الدخل وحتقيق اإلضافات  
حية الفرد مبنفعة حالية األصوؿ اليت تولد العوائد، نتيجة تض امتالؾالفعلية إىل رأس ادلاؿ األصلي من خالؿ 

للحصوؿ عليها مستقبال بشكل أكرب من خالؿ احلصوؿ على تدفقات مالية مستقبلية آخذا بعُت االعتبار 
 1عنصري العائد وادلخاطرة.

 االستثمار أنواع .2
لو ىناؾ عدة أنواع لالستثمار باعتباره ؽلكن أف يكوف فرديا أو استثمار الشركات أو استثمار حكومي )دتو      

احلكومة(، حيث يصنف إىل نوعُت أساسُت علا االستثمار احلقيقي و االستثمار ادلايل فاالستثمار احلقيقي يشمل  
كل االستثمارات اليت تؤدي إىل الزيادة يف رأمساؿ اجملتمع مبعٌت زيادة طاقتو اإلنتاجية كشراء أو إقتناء آالت 

االستثمارات اليت ال يًتتب عنها سوى انتقاؿ  فهو يعرب عنوادلعدات وادلصانع اجلديدة، أما االستثمار ادلايل 
زيادة يف الطاقة اإلنتاجية للمجتمع كشراء األسهم  ادللكية والسلع الرأمسالية من طرؼ آلخر دوف إحداث

 والسندات وغَتىا من األوراؽ ادلالية.
ديد داخل الدولة أو أجنبيا، و ومن ناحية أخرى قد يكوف االستثمار داخليا عند تكوين رأمساؿ حقيقي ج       

ذلك عند توجيو مدخرات الدولة على تكوين رأمساؿ حقيقي جديد يف دولة أجنبية. إذف ؽلكن أف يكوف 
االستثمار زلليا )داخل الدولة(، أو يكوف االستثمار أجنبيا، حيث يعرب عنت امتالؾ أحد ادلؤسسات أو أحد 

وكما ؽلكن تعريفو على أنو: ّتكل استثمار يتم  2 ولة أخرىت ،األفراد يف دولة ما ألصوؿ مؤسسات تعمل يف د
خارج موطنو يحثا عن دولة متلقية سعيا وراء حتقيق رتلة من األىداؼ االقتصادية واالجتماعية و ادلالية والسياسية 

 وينقسم االستثمار األجنيب إىل نوعُت:   3.تسواء ذلدؼ مؤقت أو ألجل زلدد، أو ألجل طويل
 
 
 
 )استثمار ا فظة( ستثمار األجنبي يير المباشراال .2.1
التوظيف ادلنقوؿ، ويقصد بو شراء األسهم والسندات من األسواؽ  وىو ؼلص االستثمار يف ا فظة أو     

مبعٌت أخر يتمثل ىذا النوع من االستثمار بقياـ األشخاص الطبيعيُت أو ادلعنويُت ادلقيمُت يف دولة ما  4ادلالية.
ات أو أسهم لشركات قائمة يف دولة أجنبية، مع عدـ اىتمامهم بدرجة النفوذ ادلمارسة بل ينصب بشراء سند

ويف السابق كاف ذلذا النوع من  5 االىتماـ با افظة على سالمة رأس ماذلم وزيادة قيمة األوراؽ ادلالية اليت ؽللكوهنا.
                                                 

1
 .19 .، ص(1997عماف: دار ادلناىج،  )مبادئ االستثمارأزتد زكرياء صياـ،  

2
 .444عبد العزيز فهمي ىيكل، ادلرجع السابق، ص. 

 .342، ص.(2000شباا اجلامعة، ) اإلسكندرية:مؤسسة االستثمار الدولي والتنسيق الضريبيفريد النجار،  3
 .10(، ص. 1982) بَتوت: منشورات عويدات، 2ط ،تررتة مقلو علي، االستثمار الدوليبرتاف جيل،  4
 .252(، ص. 2003) اجلزائر: ديواف ادلطبوعات اجلامعية،المدخل إلى السياسات االقتصادية الكليةعبد اجمليد قدي،  5
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أسواؽ األورو والدوالر، غَت أنو يبقى عرضة االستثمار تطورات كبَتة يف األسواؽ الدولية، خاصة مع اتساع 
لتطورات نتيجة لالزمات ادلالية، وبذلك اجتهت الدوؿ النامية إىل تفضيل االستثمار األجنيب ادلباشر، نظرا دلرونتو ل

 خالؿ األزمات ادلالية.
 األشكال المختلفة لالستثمار األجنبي يير المباشر  (:1-1شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 :المرجع
           .38 .ص  ،(2003،للنشراجلامعة  مؤسسة شباا: اإلسكندرية )السياسات و األشكال المختلفة لالستثمارات األجنبية  عبد السالـ أبو قحف،

 
 
 
 
 

 االستثمار األجنبي المباشر  .2.2
و كل وىو ؼلتلف عن االستثمار يف ا فظة لكونو ينطوي على دتلك ادلستثمر األجنيب كجزء من أ     

االستثمارات يف ادلشروع ادلعُت، ىذا باإلضافة إىل قيامو بادلشاركة يف إدارة ادلشروع مع ادلستثمر الوطٍت يف حالة 
االستثمار ادلشًتؾ أو سيطرتو التامة على اإلدارة و التنظيم يف حالة ملكيتو ادلطلقة دلشروع االستثمار، فضال عن 

ادلوارد ادلالية والتكنولوجية و اخلربة الفنية يف رتيع اجملاالت إىل الدوؿ قياـ ادلستثمر األجنيب بتحويل كمية من 

                                                                                                                                                         
 

 يير األجنبيلالستثمار ألشكال المختلفة ا
 المباشر

 

 إتفاقيات 
 مشروعات

ياز عقود إمت
لإلنتاج الدويل 
 وعقود التصنيع

 

 عقود إدارة 
عمليات أو 

 تسليم

 

 ترخيص
اإلستخداـ 
 من الباطن

 

ادلوزعُت أو إتفاقيات 
ات رب وكالةاخل

 داريةالتسويقية و اال

 

 

الوكالء أو عقود 
 العالمة التجارية

 

ادلعارض 
 الدولية

 

  التصدير و البيع والتسويق من خالؿ
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، وتسعى الدوؿ النامية إىل إجتذاا قدر أكرب من االستثمار األجنيب ادلباشر، وذلك للمزايا اليت تًتتب  1ادلضيفة
ىذا النوع من االستثمارات  عليو وكذا تأ َته على االستثمار ا لي والنمو األقوى من تأ َت القروض، ونظرا لكوف

 ىذه الدراسة فسيتم التعرض إليو يف العناصر ادلوالية من حيث ادلفهـو واخلصائص وا ددات. ىو زلل
 
 مقارنة بين االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار المحفظي .3

بُت االستثمارات  حلد الفاصلإف االستثمار بواسطة ا فظة، عن طريق شراء األسهم يف األسواؽ ادلالية، ؽلثل ا   
 2غَت ادلباشرة، وبُت االستثمارات األجنبية ادلباشرة وذلك بسب:

 إف تشاهبو مع االستثمارات ادلباشرة يشتمل على مساعلة يف رأس ادلاؿ )يف شكل أسهم وليس يف شكل -  
 قروض عامة( يف البداية دوف السيطرة على الشركة احلائزة على ادلوارد.        

 للشركة.  ؽلكن حتولو إىل استثمار مباشر إذا ما ازدادت مساعلتو وأصبحت كافية لتحملو مسؤولية السيطرة -
شلا سبق ؽلكن القوؿ أف االستثمار األجنيب ادلباشر واستثمار ا فظة يتشاهباف من حيث أهنما يشكالف حركة     

لدولية من الدوؿ األصلية ذلا إىل الدوؿ ادلضيفة. من احلركات الدولية لرؤوس األمواؿ، أي حتويل رؤوس األمواؿ ا
ولكن رغم ذلك ىناؾ خصائص يتمتع هبا االستثمار األجنيب ادلباشر عن االستثمار ا فظي ؽلكن إغلازىا فيما 

 يلي:
االستثمار األجنيب ادلباشر ىو الذي يتجسد واقعيا من خالؿ سعي القائم بو حتقيق التمتع يحق اإلشراؼ  -

  ؛يس فقط حتقيق األرباحوالرقابة ول
إف القائم باالستثمار والذي يتمتع يحق اإلشراؼ والرقابة يتحمل مسؤولية ما حتقق من نتائج ادلؤسسة  -

خسائر وذلك بشكل جزئي أو كلي تبعا للنسبة من رأس ادلاؿ اليت  ادلعنية بذلك، سواء كانت أرباح أو
ر ا فظي الذي ال ؽلكنو حتمل تلك ادلسؤولية ساىم هبا يف تلك ادلؤسسة، مقارنة بالقائم باالستثما

 ؛لكونو ال يتمتع يحق اإلدارة واختاذ القرار
االستثمار األجنيب ادلباشر ؽلكن اعتباره وسيلة للتمويل احلديث كونو غَت منشئ للمديونية، فهو ػلقق  -

ألرباح بل عالقات دائمة ومتينة مع ادلؤسسة يف البلد ادلضيف ال تقتصر على رلرد احلصوؿ على ا
عن االستثمار ا فظي  تتعداىا إىل اإلسًتاجتية والبحث عن ظلو ادلؤسسة واستمراريتها. وىو بذلك ؼلتلف

الذي ؼلص رلرد امتالؾ أوراؽ مالية من أجل احلصوؿ على دخل مايل سريع يستجيب دلتطلبات 
ذلك رلرد حتقيق التوظيف، أو رمبا رلرد امتالؾ حصة من رأمساؿ مؤسسة ما حيث يهدؼ من وراء 

 ؛عائد

                                                 
 .13(، ص. 2001اإلسكندرية: مؤسسة شباا اجلامعة، يل وجدوى االستثمارات األجنبية)نظريات التدو عبد السالـ أبوقحف،  1
 .11برتاف جيل، ادلرجع السابق، ص.  2
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خالفا  ،االستثمار األجنيب ادلباشر مبثابة رؤوس أمواؿ مت نقلها وحتويلها لغرض جتسيدىا يف أصوؿ حقيقية -
  لالستثمار ا فظي البسيط الذي قد يتخذ شكل ادلشاركة يف تكوين رأمساؿ  ابت للمؤسسة.

II. االستثمار األجنبي المباشر مفهومو وخصائصو 
االستثمار األجنيب ادلباشر من أىم أشكاؿ تدفقات رؤوس األمواؿ الدولية وىو بذلك ساىم يف انتشار يعترب      

ظاىرة العودلة لكونو يلقى اىتماما وتفضيال من طرؼ الدوؿ ادلضيفة اليت جتد فيو ادلنافع وادلكاسب ادلرتبطة بعملية 
ا، و أصبح بذلك ػة منهػة الرأمساليػبيات االقتصادية خاصالتنمية يف االقتصاد وبالتايل فهو ػلتل مكانة كبَتة يف األد

 القناة الرئيسية للعالقات الدولية، فما ىو االستثمار األجنيب ادلباشر؟ وما ىي خصائصو؟
 
  مفهوم االستثمار األجنبي المباشر .1

اخلارج بشكل مباشر ىو انتقاؿ رؤوس األمواؿ األجنبية لالستثمار يف ادلقصود باالستثمار األجنيب ادلباشر    
للعمل يف صورة وحدات صناعية أو دتويلية أو إنشائية أو زراعية أو خدمية وؽلثل حافز الربح ا رؾ الرئيسي ذلذه 

   1 االستثمارات األجنبية ادلباشرة.
االستثمارات  (OCDE)ومنظمة التعاوف االقتصادي والتنمية(FMI) ويعرؼ كل من صندوؽ النقد الدويل    

ية ادلباشرة على أهنا االستثمارات يف مشروعات داخل دولة ما.ويسيطر عليها ادلقيموف يف دولة أخرى. وقد األجنب
أوضح صندوؽ النقد الدويل يف رلاؿ تعريفو ذلذه االستثمارات ادلباشرة أنو غلب أف تزيد حصة ادلستثمرين 

شخص واحد، أو رتاعة واحدة فأكثر من األسهم يف يد  %25من رأس ادلاؿ، أو يًتكز %50األجانب عن 
 2 منظمة من ادلستثمرين مبا يًتتب عليو أف تكوف ذلم سيطرة فعلية على سياسات وقرارات ادلشروع.

فضي إىل عالقة طويلة األمد يوحسب تعريف األنكتاد فاف االستثمار األجنيب ادلباشر ىو ذلك االستثمار الذي 
أو الشركة األـ يف فرع أجنيب قائم يف دولة مضيفة غَت تلك اليت  ويعكس منفعة وسيطرة دائمتُت للمستثمر األجنيب

 3 ينتمياف إىل جنسيتها.

 تعار يف بعض ادلفكرين االقتصاديُت منها: افةضإكما ؽلكن 

                                                 
، ادلؤدتر العلمي السنوي  "دور االستثمار األجنبي المباشر في تمويل التنمية االقتصادية في مصر في ظل آليات السوقتأمينة زكي شبانو،  1

 .2، ص. 1994أفريل 9-7اديُت ادلصريُت: دتويل التنمية يف ظل اقتصاديات  السوؽ، القاىرة،الثامن عشر لالقتص
2 Fond monétaire International (FMI), manuel de la balance des paiements(MBP4)de FMI, 4éme  éd, 
Washington ,dc : FMI,1997,p. 66. 
 -O.C.D.E, définition de référencesت Détail des investissements internationaux", Paris, p.14. 
 

 1999 ، الكويت1/99، سلسة اخلالصات ادلركزة، السنة الثانية، إصدار"االستثمار األجنبي المباشر والتنمية"ر، الستثمااادلؤسسة العربية لضماف  3
 .2ص. 

-UNCTAD, Foreign Direct Investment and Development, UNCTAD/IIT/10(vol.1), NewYork,1999,p.7. 
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الػػػذي يعرفػػػو علػػػى أنػػػو: تيسػػػتلـز السػػػيطرة )اإلشػػػراؼ(على ادلشػػػروع يحيػػػث يأخػػػذ ىػػػذا  تعريـــي جيـــل برتـــان: -
غػَت ادلتسػاوية، كمػا أنػو يأخػذ  ن قبػل ادلسػتثمر وحػده أو بادلشػاركة ادلتسػاوية أواالستثمار بشكل إنشاء مؤسسة مػ

  1شكل إعادة شراء كلي أو جزئي دلشروع قائم.
يعرفػو علػى أنػو: تمسػاعلة رأس مػاؿ مؤسسػة يف مؤسسػة أخػرى يػتم ذلػك بإنشػاء فػرع ذلػا  :انر تريمون بر تعريي  -

أجنبيػػة رفقػػة شػػركاء أجانػػب، أو ىػػو وسػػيلة حتويػػل ادلػػوارد احلقيقيػػة  باخلػػارج أو الرفػػع مػػن رأس ماذلػػا، أو قيػػاـ مؤسسػػة
  2ورؤوس األمواؿ من دولة إىل أخرى، وخاصة عند االبتدائية عند إنشاء ادلؤسسةت.

يعرفو على أنو: ت استثمار شركات مقيمة يف إحدى الدوؿ يف شركات أخرى مقيمة  :تعريي عبد العزيز ىيكل -
ي أو بزيػادة رأس مػاؿ ػا األساسػرأس ماذلػشركات أو بإنشاء شركات جديدة و تزويدىا بيف دوؿ أخرى بشراء ىذه ال

و يتضػػػمن ىػػػذا ادلعػػػٌت إشػػػراؼ ادلسػػػتثمر وتدخلػػػو يف إدارة الشػػػركات الػػػيت يسػػػتثمر فيهػػػا  3 شػػػركات موجػػػودة أصػػػال،
ويػػػد الشػػػركات أموالػػػو. وغالبػػػا مػػػا تفضػػػل احلكومػػػات ىػػػذا النػػػوع مػػػن االسػػػتثمار، حيػػػث أنػػػو يتضػػػمن يف الغالػػػب تز 

 ادلستثمر فيها بادلستلزمات التكنولوجية.
ودات يف ػاـ طػرؼ أجنػيب باالسػتثمار يف ادلوجػػوشلا سبق ؽلكن تعريف االستثمار األجنيب ادلباشر على أنػو: قيػ       

ات أو االنػدماج ػدوؿ أخرى ويكوف للمستثمر دور فعاؿ يف إدارة موجوداتو من خالؿ تأسيس الشػركات أو ادلشاركػ
دخل أيضػا ضػمن ىػذا النشػاط يػة و ػمع شركة وطنية، أي مبعٌت آخر ىناؾ موجودات للشركة األـ يف الدوؿ ادلضيفػ

فاالسػتثمار األجنػػيب ادلباشػػر يكػػوف  عمليػة اخلوصصػػة أي شػػراء األجانػب لشػػركات أو جػػزء منهػا يف الػػدوؿ ادلضػػيفة.
د يػتم ػل الػيت تقػـو بعمليػة االسػتثمار يف اخلػارج، و قػبواسطة الشركات ادلتعددة اجلنسيات، ألهنا دتتلك البػٌت واذلياكػ

ارات من األمواؿ ادلملوكة واألرباح ا تجزة و القروض اليت حتصل عليها سواء من الشركات األـ ػذه االستثمػدتويل ى
لػى ادلػوارد أو ادلؤسسات األجنبية وا لية، وعادة ما تقػـو الشػركات ادلتعػددة اجلنسػيات باسػتثماراهتا يف دوؿ تتػوفر ع

الطبيعيػػة والسػػوؽ ادلناسػػبة وادلػػوارد البشػػرية الكفػػؤة للقيػػاـ بالعمليػػة اإلنتاجيػػة و سػػيتم التعػػرض إىل ىػػذه الشػػركات ال 
 حقا يف ىذا الفصل.

 من خالؿ كل ىذه التعاريف ؽلكن استخالص رلموعة من مزايا االستثمار األجنيب ادلباشر.
 وواالنتقادات الموجهة إلي أىم مزايا االستثمار األجنبي المباشر . 2

لتدفق ادلباشر إىل االستفادة شلا دتلكو الشركات األجنبية من تكنولوجيا لهتدؼ جهود البالد النامية ادلشجعة     
ومعرفة فنية وإدارية، إذ أف بعض البلداف النامية قد تتوافر فيها األمواؿ الالزمة إلقامة ادلشروعات إال أف عدـ توافر 

 احلديثة ػلوؿ دوف تنفيذ تلك ادلشروعات. التكنولوجيا 

                                                 
 .11برتاف جيل، ادلرجع السابق، ص.  1

2
 Bertrand Raymond, Economie Financière Internationale) Paris : édPUF. 1991(, p. 91. 

 .264عبد العزيز فهمي ىيكل، ادلرجع السابق، ص.  3



 I ةػم األساسيػري: ادلفاىيػار النظػاإلط ل األول:ـالفص

 

 21 

  1وؽلكن تلخيص أىم مزايا االستثمار األجنيب ادلباشر و االنتقادات ادلوجهة إليو فيما يلي:
تدريب العمالة ا لية اليت تتاح ذلا فرص العمل بفروع الشركات األجنبية وإكساهبا ادلهارات التكنولوجية احلديثة  -

لعمل والتدريب. ويقـو العاملوف هبذه الفروع بنقل واستخداـ مهاراهتم ومعرفتهم باستخداـ أحدث أساليب ا
العلمية والفنية واإلدارية إىل الشركات الوطنية عندما يلتحقوف بالعمل هبا. ويؤخذ على ذلك أنو يف بعض احلاالت 

ات التكنولوجية احلديثة بسب دور ملحوظ يف رلاؿ اكتساا العمالة الوطنية ادلهار  االستثمار األجنيب إىل يال يؤد
 ؛ضآلة فرص العمل اليت تنتجها تلك االستثمارات الستخدامها أساليب تكنولوجية كثيفة رأس ادلاؿ

التطػػوير، شلػػا يػػؤدي إىل و إقامػػة عالقػػات علميػػة بػػُت فػػروع الشػػركات األجنبيػػة وبػػُت ادلراكػػز ا ليػػة للبحػػث العلمػػي  -
و الشػركات العادليػة مػن تكنولوجيػا وأسػاليب يحثيػة. ولكػن يالحػظ أف اكتساا تلك ادلراكز ألحدث مػا توصػلت إليػ

فروع الشركات العادليػة ال تقػـو بػدعم أنشػطة البحػث والتطػوير يف الػبالد الناميػة إظلػا ترتكػز تلػك األنشػطة يف ادلراكػز 
والتطػػوير إذا  الرئيسػػية ذلػػذه الشػػركات وادلوجػػودة بالػػدوؿ ادلتقدمػػة وذلػػك يحجػػة صػػعوبة التنسػػيق بػػُت أنشػػطة البحػػث

دتػت بشػػكل ال مركػزي، عػػالوة علػى نػػدرة الكفػاءات وادلهػػارات ادلتخصصػة يف الػػبالد الناميػة، وأف قيػػاـ الفػروع هبػػذه 
 ؛األنشطة سيؤدى إىل تشتت ادلعامل وادلختربات البحثية وبالتايل ارتفاع تكلفة تلك األنشطة

شػػركات الوطنيػػػة مػػن اآلالت وادلعػػػدات وادلسػػػاعدات تعػػػددة اجلنسػػية بتػػػوفَت احتياجػػػات الادلقيػػاـ فػػػروع الشػػركات  -
الفنيػػة بشػػروط ميسػػرة يف السػػوؽ ا لػػى شلػػا يتػػيح للشػػركات الوطنيػػة فرصػػة إنتػػاج السػػلع بادلواصػػفات العادليػػة وبالتػػايل 

 القدرة على تصدير منتجاهتا إىل األسواؽ اخلارجية. 
نتاجيػػػة تتميػػػز بالكثافػػة الرأمساليػػػة والػػػيت قػػػد ال ويؤخػػذ علػػػى ذلػػػك أف مثػػل تلػػػك اآلالت وادلعػػػدات واألسػػاليب اإل   

ىرة، وعػػػػدـ تطويػػػع مثػػػل ىػػػػذه اتتناسػػػب مػػػع ظػػػػروؼ معظػػػم الػػػبالد الناميػػػػة ذات الػػػوفرة النسػػػبية يف العمالػػػػة غػػػَت ادلػػػ
 ؛التكنولوجيا لتناسب الظروؼ االقتصادية واالجتماعية يف البالد النامية إال يف حاالت قليلة

تعددة اجلنسيات والشركات الوطنية، شلا يدفع تلك األخَتة ضلو زلاولة ادلشركات قياـ ادلنافسة بُت فروع ال -
احلصوؿ على أحدث النظم الفنية واإلدارية وتطويعها وتطويرىا، وتزداد قدرة الشركات الوطنية على اكتساا النظم 

ى قد تعمل الشركات األجنبية احلديثة مع تطوير قدراهتا الفنية والتكنولوجية والبشرية. إال انو من الناحية األخر 
على االستيالء على الشركات الوطنية اليت تشكل منافسا ذلا يف السوؽ ا لي وحدوث أوضاع احتكارية للشركات 

 ؛ادلتعددة اجلنسية

                                                 
، 79ف عربية، العددو رللة شئو  دعم القدرة التكنولوجيا للبالد العربية"،،" دور االستثمار األجنبي المباشر في عمر البيلى، خدغلة األعسر 1

 .031-026، ص. ص. 0994سبتمرب
، 2، أوراؽ بنك مصر البحثية، العددقضايا االستثمار األجنبي المباشر في البلدان النامية: نظرة تحليلية للمكاسب والمخاطربنك مصر، 

 .22-02، ص. ص. 0997
 .   029(، ص. 2113اجلزائر: ديواف ادلطبوعات اجلامعية، لعولمة واقتصاد السوق الحرة)، اضياء رليد ادلوسوي
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إسهاـ منتجات فروع الشركات األجنبية اليت تسوؽ يف السوؽ ا لى يف نقل ادلعلومات الفنية دلستهلكي تلك  -
اصة عندما يكوف من الضروري تقدمي معلومات واستخداـ تلك ادلنتجات إىل مشًتيها من ادلنتجُت ادلنتجات وخ

 أو ادلستهلكُت.
ومع ذلك قد يعد إسهاـ منتجات الشركات األجنبية يف نقل التكنولوجيا احلديثة إىل السوؽ ا لي زلدودا    

 ؛ت الدخل ادلرتفع يف البالد الناميةة ذالة القليطبقبسب اجتاه تلك ادلنتجات ضلو إشباع حاجات ال
إضافة االستثمارات األجنبية إىل التكوين الرأمسايل القتصاديات البالد النامية وتعويض نقص ادلدخرات ا لية  -

ك االستثمارات أو إعادة استثمار عوائدىا، وىنالك إمكانية أف تساىم تلك لنتيجة التدفق ادلتجدد لت
ل اذليكلي القتصاديات البالد النامية إذا ما تدفقت ضلو القطاع الصناعي ومشروعات االستثمارات يف عالج اخلل

 البنية األساسية الالزمة لقياـ اقتصاديات حديثة.
تعددة اجلنسية استثماراهتا إىل القطاعات االقتصادية بشكل يسهم يف عالج ادلولكن قد ال توجو الشركات    

نامية مستخدمة يف ذلك التكنولوجيا احلديثة شلا يؤدي إىل قياـ اقتصاد مزدوج اخللل اذليكلي القتصاديات البالد ال
يف تلك الدوؿ حيث تصبح اقتصاديات الدوؿ النامية تتكوف من قطاعُت أحدعلا متقدـ نسبيا من الناحية 

يضاؼ إىل متخلف تكنولوجيا وػلتوي على الشركات الوطنية. و  خراآلو التكنولوجية دتثلو فروع الشركات األجنبية 
ذلك أف استثمارات ىذه الشركات قد تتوجو ضلو الصناعات االستخراجية من اجل استغالؿ ادلوارد الطبيعية للبالد 
النامية دوف تصنيع تلك ادلوارد يف تلك البالد وبالتايل زلدودية ادلساعلة يف تطوير قطاع الصناعة التحويلية، كما قد 

 .شروط السالمة البيئية ال تلتـز بعض من ىذه الشركات مبراعاة
، وذلك نظرا لزيادة حصيلة تلك الدولة من النقد األجنيب )حساا ادعم ميزاف ادلدفوعات بالدولة ادلضيفة اغلابي -

العماليات الرأمسالية(، ىذا باإلضافة إىل أف الشركات متعددة اجلنسية يحكم اتصاالهتا الدولية وخربهتا بشبكة 
مسعة تلك الشركات يف األسواؽ الدولية وادلرتبطة بامسها وعالمتها التجارية، فاف تلك األسواؽ الدولية وكذا بفضل 

الشركات تتيح للدوؿ ادلضيفة إمكانات أكرب لغزو أسواؽ التصدير وزيادة حصيلة صادراهتا، إال أف تلك اآل ار 
 1ألسباا أعلها مايلي:على ميزاف ادلدفوعات يف ادلدى ادلتوسط غالبا ما تكوف سلبية وذلك نظرا لعدد من ا

اآل ار اإلغلابية على ميزاف ادلدفوعات وادلصاحبة لتدفق االستثمار األجنيب ال تلبث أف تتقلب بعد فًتة  فإ -
ؤدي للزيادة يف واردات الدولة ادلضيفة من يتعددة اجلنسيات سوؼ ادلإىل سلبية حيث أف نشاط الشركات 

ات سوؼ تبدأ يف حتويل أرباحها إىل اخلارج، ىذا باإلضافة إىل السلع الوسيطة واخلدمات، كما أف تلك الشرك
دفع الفوائد عن التمويل الوارد لتلك الشركات من البنوؾ يف اخلارج ودفع مقابل براءات االخًتاع وادلعونة 
الفنية، ىذا عالوة على حتويل جزء من مرتبات العاملُت األجانب يف ىذه ادلشروعات للخارج، كما أف ىناؾ 

                                                 
، ديسمرب 83، يف سلسة رسائل بنك الكويت الصناعي، رقم التنمية في الدول العربية تاالستثمار األجنبي المباشر وسياسااألزرؽ،  حسُت 1

 .8-7، ص. ص.2005
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ليف غَت مباشرة غلب أخذىا يف احلسباف، وذلك يف حالة عدـ كفاية اإليرادات اجلارية من النقد األجنيب تكا
 ؛للدولة ادلضيفة وذلك خلدمة االستثمار األجنيب

تعددة اجلنسية وشبكة ادلبالرغم من إمكانية زيادة صادرات الدولة ادلضيفة من خالؿ نشاط الشركات  -
 اؽ الدولية، فاف ىناؾ شلارسات من جانب تلك الشركات حتد من أعلية ىذهاتصاالهتا الواسعة باألسو 

حيث أف الفرع كثَتا  ،بالدوؿ ادلضيفة اإلمكانية ومن ىذه ادلمارسات قياـ الشركة باحلد من صادرات فروعها
ألسواؽ  الفروع بالتصدير إال ما ػلظر عليو منافسة الشركة األـ يف األسواؽ العادلية، أو رمبا ال يسمح لتك

معينة وفقا دلا يسمى)الشروط التقييدية(، ولقد شكلت تلك ادلمارسات اجتاىا ملحوظا من جانب الشركات 
األخرى  تعددة اجلنسية، لبعض االعتبارات مثل رغبة الشركة األـ يف زتاية أسواقها أو أسواؽ بعض الفروعادل

احلد نولوجيا وادلعونة الفنية اليت دتتلكها حيث أف التابعة ذلا، كما تسعى الشركة األـ لتنظيم العائد على التك
من إمكانية بعض الفروع للوصوؿ إىل أسواؽ معينة يهيئ فرصة مناسبة لقياـ فروع أخرى تشًتي ادلعرفة الفنية 

 ؛ويغطي إنتاجها تلك األسواؽ
تسعَت وىناؾ مزيد من الضغوط قد تقع على ميزاف مدفوعات الدولة ادلضيفة، وذلك نتيجة سياسة  -

تعددة اجلنسية خاصة يف حالة التكامل الرأسي مع عدد من ادلالصادرات والواردات اليت تتبعها الشركات 
فروعها، حيث أف الشركة األـ قد تغايل يف أسعار السلع واخلدمات اليت تقدمها لبعض فروعها، كما أف 

فروعها بأقل من قيمتها احلقيقية، تسعَت الصادرات من السلع واخلدمات من بعض  شركة األـ قد تلجأ إىلال
وقد يكوف الدافع وراء إتباع ىذه السياسة يف تسعَت الواردات والصادرات ىو زلاولة الشركة متعددة اجلنسية 
نقل عبء الضرائب من دولة ذات معدالت ضرائب مرتفعة إىل أخرى ذات معدالت أقل، أو قد تلجأ لذلك 

فرض قيودا مشددة على حتويل األرباح ورأس ادلاؿ إىل دولة أخرى كوسيلة مستًتة لنقل األرباح من دولة ت
 ذات قيود أقل تشددا يف ىذا اجملاؿ.

تعددة اجلنسية قد لعبت دورا ىاما يف ادلأف الشركات  ومن اجلدير بالذكر أف ىناؾ بعض الدراسات تشَت إىل     
ك الشركات هبذا الدور أما مباشرة من خالؿ تنمية الصادرات الصناعية كما يف حالة النمور اآلسيوية، وتقـو تل

قيامها بتصدير منتجات فروعها يف الدوؿ النامية إىل اخلارج أو بطريق غَت مباشر من خالؿ انتشار تقنيتها بُت 
الشركات الوطنية يف الدوؿ النامية أو من خالؿ مساعلة تلك الشركات يف رفع مستوى كفاءة إنتاجية الشركات 

ادلنافسة يف األسواؽ الدولية، وأخَتا قد تستطيع  ىمنتجات تلك الشركات األخَتة أكثر قدرة عل الوطنية شلا غلعل
 تعددة اجلنسية ادلساعلة يف ىذا اجملاؿ من خالؿ االتفاقيات اخلاصة بالتسويق والتوزيع.ادلالشركات 

   1وىناؾ رلموعة من النتائج وادلالحظات اذلامة ؽلكن اإلشارة إليها فيما يلي:
إف نتائج بعض الدراسات تشَت إيل أف االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف الدوؿ ادلضيفة ذات درجات احلماية  -

 ادلرتفعة إزاء الواردات تكوف أقل توجها للتصدير من تلك االستثمارات يف الدوؿ ذات مستويات احلماية األقل. 
                                                 

 .8حسُت األزرؽ، ادلرجع السابق، ص. 1
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نظاـ سعر الصرؼ ادلعموؿ بو يف  ىدفوعات، يعتمد علإف تأ َت االستثمارات األجنبية ادلباشرة على ميزاف ادل - 
العمالت األجنبية  ىالدوؿ ادلضيفة، حيث أنو يف ظل أسعارا لصرؼ ادلرنة فاف أي اختالؿ بُت العرض والطلب عل

العرض، فانو يتم ختفيض سعر الصرؼ،  ىيتم تصحيحو عن طريق تعديل سعر الصرؼ ويف حالة زيادة الطلب عل
 1فيما يلي: التضارا يف ادلصا ح وارد دتاما بُت الدولة األـ والدولة ادلضيفة ويتمثل وبصفو عامة، فاف

العمالت األجنبية الناتج  ىأما إذا كانت الدولة تطبق أسعار الصرؼ الثابتة، فاف صايف الزيادة يف الطلب عل  -
  ؛دة العجز يف ميزاف ادلدفوعاتمن االستثمارات األجنبية ادلباشرة من شأنو أف يؤدى إىل تقليل الفائض أو زيا

تعزيز قدرهتا التجارية و التصديرية، على حُت  من مصلحة الدولة األـ أف يؤدي االستثمار ادلباشر يف اخلارج إىل -
ترغب معظم الدوؿ ادلضيفة إىل أف يؤدى االستثمار األجنيب فيها إىل دعم ميزاف ادلدفوعات عن طريق االستعاضة 

 ؛قلعن الواردات علي األ
حُت أف من  ىمن مصلحة الدولة ادلضيفة أف تضبط جتارهبا اخلارجية مبا ػلقق أفضل عائد شلكن ذلا، عل -  

أف حتقق أفضل تكامل شلكن لعملياهتا العادلية عن طريق عن طريق الضغط تعددة اجلنسية ادلمصلحة الشركات 
   ؛ية واإلداريةلتحرير التجارة اخلارجية ذلذه الدوؿ ادلضيفة من الناحية اجلمرك

  ؛االستثمار ادلباشر يف البالد األجنبية ينتهي إىل تعزيز الطابع االحتكاري للسوؽ القومية للدولة األـ -  
أما بالنسبة للتعارض يف ادلصا ح حوؿ دور االستثمار ادلباشر يف اخلارج يف توزيع األسواؽ فيما بينها، فعلى  -  

ع االحتكاري من الشركات يف حترير ادلبادالت الدولية، فاف كل شركة على الرغم من وجود مصلحة إرتالية للقطا 
حدة قد تتعايش مع أظلاط سلتلفة من السياسات احلمائية للدولة ادلضيفة إذا كاف ذلك يضمن ذلا احلصوؿ على 

كات نصيب أكرب يف السوؽ ا لية ذلذه الدوؿ، أو عن طريق إغالقها ولو جزئيا بالتمييز ضد صادرات الشر 
 األجنبية ادلنافسة األخرى اليت ال تتمتع مبشروعات تابعة يف ىذه السوؽ. 

 
 

III. أشكال االستثمار األجنبي المباشر 
 : يأخذ االستثمار األجنيب ادلباشر العديد من األشكاؿ ؽلكن تصنيفها إىل    
 االستثمار من حيث الهدف .1

كاؿ واليت ختتلف باختالؼ الغرض الذي تسعى إليو ىذه ينطوي االستثمار األجنيب ادلباشر على عدة أش    
 2فيمايلي: ازىاغلإاالستثمارات، واليت ؽلكن 

 االستثمار الباحث عن الثروات الطبيعية .1.1
                                                 

 .57، ص.1998، السنة 1، النشرة االقتصادية، بنك مصر، العدد"الشركات متعددة الجنسية وأىميتها في االقتصاد العالميتمٌت قاسم،  1
 .5-4ادلؤسسة العربية لضماف االستثمار، االستثمار األجنيب ادلباشر والتنمية، ادلرجع السابق، ص. ص،  2
 .12-11.صحسُت األزرؽ، ادلرجع السابق، ص.  
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تعددة اجلنسية ضلو االستفادة من ادلوارد الطبيعية وادلواد اخلاـ اليت تتمتع هبا ادلتسعى العديد من الشركات      
النامية وخاصة يف رلاالت البًتوؿ والغاز والعديد من الصناعات االستخراجية األخرى، ويشجع  العديد من الدوؿ

ىذا النوع زيادة الصادرات من ادلواد األولية وزيادة الواردات من السلع الرأمسالية ومدخالت اإلنتاج الوسيطة وادلواد 
 االستهالكية.

 االستثمار الباحث عن األسواق  .2.1
من  النوع من االستثمار قطاع الصناعات التحويلية يف الدوؿ النامية خالؿ الستينيات والسبعينيات ساد ىذا     
أ ناء تطبيق سياسة إحالؿ الواردات، ويعترب ذلك النوع عوضا عن التصدير من البلد ادلصدر ادلاضي  القرف

الدوؿ ادلضيفة  ارتفاع تكلفة النقل يفلالستثمار،كما أف ىناؾ أسباا أخرى للقياـ هبذا النوع من االستثمار منها 
يؤ ر  االستثمار الففي ىذه احلالة فاف ىذا النوع من  االستثمار فيها أكثر جدوى من التصدير إليها. شلا غلعل

على اإلنتاج ألنو ػلل زلل الصادرات وإظلا لو آ ار اغلابية على االستهالؾ وأ ار اغلابية غَت مباشرة على 
عن يف ارتفاع معدالت النمو يف الدوؿ ادلضيفة لالستثمار النوع من االستثمار أف يساىم  التجارة.ومن شأف ىذا

بزيادة صادرات  طريق زيادة رصيد رأمساؿ فيها،كما أنو لو أ ارا توسعية على التجارة يف رلايل اإلنتاج واالستهالؾ وذلك
  لالستثمار. إليها من الدوؿ ادلصدرة مدخالت اإلنتاج والسلع الواردة الدولة ادلضيفة وزيادة وارداهتا من

 االستثمار الباحث عن الكفاءة في األداء .3.1  
تعددة اجلنسيات بًتكيز جزء من أنشطتها يف الدوؿ ادليتم ىذا النوع من االستثمار عندما تقـو الشركات      

بعض الشركات إىل االستثمار  ادلضيفة هبدؼ زيادة الريحية. فقد دفع ارتفاع مستويات األجور يف الدوؿ الصناعية
يف عديد من الدوؿ النامية. ويتميز ىذا النوع من االستثمارات بآ اره التوسعية على جتارة الدولة ادلضيفة، كما 
يؤدي إىل تنويع صادراهتا فضال عن آ اره التوسعية على االستهالؾ عن طريق استَتاد كثَت من مدخالت اإلنتاج. 

تعددة اجلنسيات جزءا من عملياهتا ادلستثمار أشكاال عدة منها حتويل الشركات وقد يأخذ ىذا النوع من اال
اإلنتاجية كثيفة العمالة إىل الدوؿ ادلضيفة لتقـو هبا شركات وطنية وفقا لتعاقد  نائي، وهبذه الوسيلة تتمكن 

يها مبفردىا نسبة الفتقارىا الشركات بالبلد ادلضيف من الدخوؿ لاسواؽ األجنبية اليت مل يكن متاحا ذلا النفاذ إل
تعددة اجلنسيات، وقد لعبت فكرة حتويل ادلإىل شبكات التوزيع وادلعلومات والقنوات اليت تتوافر لدى الشركات 

األنشطة كثيفة العمالة إىل الدوؿ النامية دورا زلوريا يف ظلو الصادرات الصناعية فيها خالؿ السنوات ادلاضية. وذتة 
ع وىو تصنيع بعض ادلكونات يف اخلارج بسب ارتفاع األجور يف البلد األـ أو ارتفاع شكل آخر من ىذا النو 

صرؼ عملتو. إال أف ىذه العملية تتطلب إنتاجية ومهارة تقنية عاليتُت يف الدولة ادلضيفة لالستثمار، وبالتايل فإهنا 
تعددة اجلنسية ادلقدة بالباطن مع الشركة تًتكز حاليا يف بعض الدوؿ حديثة التصنيع، حيث تقـو الشركة ا لية ادلتعا

بتصنيع السلعة بكاملها وتضع عليها العالمة التجارية للشركة األـ ألغراض التسويق. وقد يؤدي ىذا النشاط إىل 
تعزيز القدرات اإلنتاجية للشركة بالبلد ادلضيف لالستثمار شلا يشجعها على إنتاج السلعة بنفسها ولنفسها مث تغزو 
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شلا يعترب نوعا من ترقية اجلودة. ومن أىم ما ؽليز ىذا النوع من االستثمار أف صادرات ىذه السلعة إىل  هبا السوؽ
 الدولة الصناعية ليست معرضة للحواجز التجارية باعتبارىا مرتبطة بالشركة األـ يف الدولة ادلعنية.

 االستثمار الباحث عن أصول إستراتيجية .4.1
تعددة اجلنسيات عندما تقـو الشركة ادلستثمار يف ادلراحل الالحقة من نشاط الشركات يتم ىذا النوع من اال     

ادلضيفة أو ادلتقدمة مدفوعة برغبتها يف تعظيم الريحية.  الدوؿ باالستثمار يف رلاؿ البحوث والتطوير يف إحدى
ستهالؾ، كما أنو يعترب مبثابة ويعترب ىذا النوع من االستثمار ذا أ ر توسعي على التجارة من زاوييت اإلنتاج واال

تصدير للعمالة ادلاىرة من قبل الدوؿ النامية ويزيد من صادرات اخلدمات وادلعدات من البلد ادلصدر لالستثمار. 
 :اآليتوؽلكن توضيح ذلك يف الشكل 

 
   (:أشكال االستثمار األجنبي المباشر من حيث الهدف2-1شكل رقم )

 

 
 

 باالعتماد على أشكاؿ االستثمار حسب اذلدؼ ةمن إعداد الباحث المرجع:
 
 لملكيةاالستثمار من حيث ا . 2
 كما ؽلكن أف يأخذ االستثمار األجنيب ادلباشر األشكاؿ اآلتية:    

  المشتركاالستثمار . 1.2
تلفتُت بصفة دائمة، ويتضمن ىو مشروع االستثمار الذي ؽللكو أو يشارؾ فيو طرفُت أو أكثر من دولتُت سل     

االستثمار ادلشًتؾ عمليات إنتاجية أو تسويقية تتم يف دولة أجنبية، ويكوف أحد أطرؼ االستثمار فيها شركة 
 ومن خالؿ ىذا التعريف ؽلكن استنتاج خصائص االستثمار  1 دولية تقـو بالتسيَت دوف السيطرة الكاملة عليو،

 ادلشًتؾ وىي:

                                                 
 .237(، ص. 1998، )مصر: مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية 4، طإدارة األعمال الدوليةعبد السالـ أبو قحف،  1

 من حيث الهدف أشكال االستثمار األجنبي المباشر 

االستثمار الباحث عن 
 أصول إستراتيجيت 

 

االستثمار الباحث عن 

 الكفاءة في األداء 

 

االستثمار الباحث عن 

 األسواق  

 

االستثمار الباحث عن 

 الثرواث الطبيعيت 
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طويل األجل بُت طرفُت استثماريُت أحدعلا وطٍت و األخر أجنيب  اتفاؽيتم عن طريق االستثمار ادلشًتؾ  -
 ؛دلمارسة نشاط إنتاجي داخل الدولة ادلضيفة

 ؛الطرؼ الوطٍت قد يكوف تابعا للقطاع العاـ أو اخلاص -
 ؛ؾشراء ادلستثمرين األجانب حلصة يف شركة وطنية يؤدي إىل حتويل ىذه الشركة إىل شركة استثمار مشًت  -
 ؛لكل طرؼ من األطراؼ احلق يف إدارة ادلشروع  -

  ليس بالضرورة أف يقدـ الطرؼ األجنيب أو الوطٍت حصة يف رأس ادلاؿ مبعٌت أف ادلشاركة يف مشروع   -    
  االستثمار قد تكوف من خالؿ تقدمي اخلربة، ادلعرفة، العمل، التكنولوجيا. كما ؽلكن أف تأخذ ادلشاركة       
 تقدمي ادلعلومات أو ادلعرفة التسويقية. شكل     

وبالنسبة للدولة النامية يعترب االستثمار ادلشًتؾ من أكثر أنواع االستثمارات األجنبية ادلباشر قبوال، ويرجع ذلك    
االقتصاد الوطٍت، إضافة دلساعدة ىذا ألسباا سياسية واجتماعية أعلها ختفيض درجة حتكم الطرؼ األجنيب يف 

االستثمار يف تنمية ادللكية الوطنية وخلق طبقات جديدة من رجاؿ األعماؿ الوطنيُت. وبصفة عامة  النوع من
يساىم االستثمار ادلشًتؾ إذا أحسن تنظيمو وتوجيهو وإدارتو يف زيادة تدفق رؤوس األمواؿ األجنبية والتنمية 

رات الكوادر الوطنية وخلق عالقات التكنولوجية وخلق فرص جديدة للعمل، حتسُت ميزاف ادلدفوعات، تنمية قد
 تكامل اقتصادية مع النشطات االقتصادية واخلدمية بالدوؿ ادلضيفة.  

 االستثمار المملوك كليا من طرف المستثمر األجنبي .2.2
تعترب مشروعات االستثمار اليت ؽللكها ادلستثمر األجنيب بصفة كلية أكثر أشكاؿ االستثمارات األجنبية      

تعددة اجلنسيات، وىو عبارة عن قياـ ىذه األخَتة إنشاء فروع لإلنتاج أو التسويق يف ادلدى الشركات تفضيال ل
الدولة ادلضيفة ويف ادلقابل فإف الدوؿ النامية تًتدد كثَتا إزاء ىذا الشكل و يعود ذلك إىل اخلوؼ من التبعية 

العادلي، و احلذر من سيطرة احتكار الشركات االقتصادية وما ينتج عنها من أ ار سلبية على ادلستوى ا لي و 
 1ادلتعددة اجلنسيات على أسواؽ الدوؿ ادلضيفة.

وذلذا النوع مزايا اليت تتمثل يف أف زيادة تدفقات رأمساؿ األجنيب تؤدي إىل كرب حجم ادلشروع للمساعلة اجليدة    
سن يف ميزاف ادلدفوعات وادلساعلة يف شلا يًتتب عليو حت ،يف إشباع حاجة السوؽ ا لي وإغلاد فائض للتصدير

 التحديث التكنولوجي على نطاؽ كبَت وفعاؿ وخلق فرص للعمالة ادلباشرة وغَت ادلباشرة. أما عيوا ىذا النوع
فتتمثل يف خشية الدوؿ ادلضيفة من أخطار االحتكار والتنمية االقتصادية وما يًتتب على ذلك من آ ار سياسية 

 دلصا ح بينهما وبُت الشركات ادلعنية.سلبية يف حالة تعارض ا
  مشروعات أو عمليات التجميع .3.2  

                                                 
 .20، ادلرجع السابق، ص. نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبيةعبد السالـ أبو قحف،  1
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تكوف ىذه ادلشروعات على شكل اتفاقية بُت الطرؼ الوطٍت و الطرؼ األجنيب، حيث يقـو ىذا األخَت     
الت بتزويد الطرؼ األوؿ مبكونات منتوج معُت لتجميعها كي تصبح منتوجا هنائيا تاـ الصنع، و يف بعض احلا

وخاصة يف الدوؿ النامية يقـو الطرؼ األجنيب بتقييم اخلربة أو ادلعرفة الالزمة وادلتعلقة بالتصميم الداخلي للمصنع 
ومشروعات أو عمليات التجميع قد  1وطرؽ التخزين والصيانة والتجهيزات الرأمسالية يف مقابل عائد متفق عليو،

كامل دلشروعات االستثمار لطرؼ األجنيب، أو أال يتضمن تأخذ شكل االستثمار ادلشًتؾ أو شكل التملك ال
عقد أو اتفاقية ادلشروع أي مشاركة للمستثمر األجنيب يف إدارة ادلشروع وبالتايل يكوف االستثمار مشاهبا ألشكاؿ 

 2االستثمار األجنيب غَت ادلباشر يف رلاؿ اإلنتاج.

  المناطق الحرة .4.2
ض تابع لدولة ما و يتم توضيح حدودىا بطريقة قاطعة وتعترب ادلنطقة احلرة ادلنطقة احلرة ىي جزء من األر     

رتركيا امتدادا للخارج فهي معزولة باعتبار رتركي، إال أهنا خاضعة للسيادة الوطنية من وجهة النظر السياسية، و 
   ة أو ادلشًتكة و يتم يف داخل ادلنطقة احلرة يسمح بإقامة ادلشاريع اخلاصة برؤوس األمواؿ األجنبية أو الوطني

تدفع رسـو رتركية على تلك   وجتري عليها بعض العمليات الصناعية وال فيها تداوؿ البضائع ا لية واخلارجية
 3البضائع إال عند اجتيازىا حدود ادلنطقة احلرة إىل داخل الدولة.

 
 
 
 

  ل اآليت:أشكاؿ االستثمار األجنيب ادلباشر حسب ادللكية يف الشك اؿوؽلكن إرت   
 (: أشكال االستثمار األجنبي المباشر حسب الملكية3-1شكل رقم)

                                                 
 .274، ادلرجع السابق، ص. إدارة األعمال الدوليةعبد السالـ أبو قحف،  1
، برنامج أعده ادلعهد العريب للتخطيط بالكويت مع مركز ادلعلومات واختاذ القرار مبجلس الوزراء "تطوير االستثمار األجنبي المباشرتمصطفى بابكر،  2

   .27، ص. 2004جانفي28-24مبصر، 

 .97(، ص.1978)القاىرة:ادلنظمة العربية للعلـو اإلدارية،  المناطق الحرةأنور عبد اخلالق، زلمد عباس،  3
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 باالعتماد على أشكاؿ االستثمار األجنيب ادلباشر حسب ادللكية ةحثامن إعداد الب المرجع:

 

 االستثمار األجنبي المباشر وفق وجهة نظر الشركات المتعددة الجنسيات .3
   االستثمار األجنيب ادلباشر يف ىذا التصنيف األشكاؿ اآلتية: يأخذ   

 . االستثمار األفقي1.3
 تكوف فروع الشركات يف ىذا النوع من االستثمار مستقلة عن الشركة األـ، وتنحصر العالقة فقط يف عنصر    

ع من االستثمارات بُت الدوؿ ادللكية لوسائل اإلنتاج، والتحويل التكنولوجي والتمويل. وعادة ما ػلدث ىذا النو 
 ذات نفس ادلستوى من النمو.

  1وتتحدد شروط قياـ ىذا النوع من االستثمارات كما يرى ماركوساف بتوفر أربعة عوامل رئيسية:
 القدرة على حتقيق أو الوصوؿ إىل اقتصاديات احلجم؛ -
 االستفادة من تكاليف اإلنشاء ادلنخفضة؛ -
 ا النوع من االستثمار كبَت احلجم؛أف يكوف سوؽ الدولة ادلضيفة ذلذ -
أف تكوف تكاليف النقل والعوائق اجلمركية مرتفعة، حتوؿ دوف قياـ عمليات التصدير إىل األسواؽ  -

 ادلستهدفة.
 كما يعترب ىذا النوع من االستثمارات تعويضا عن التجارة لوجود العوائق اجلمركية.     

 االستثمار العمودي .2.3
السػػػتثمارات، يتخصػػػص كػػػل فػػػرع مػػػن فػػػروع الشػػػركات األجنبيػػػة بإنتػػػاج جػػػزء مػػػن العمليػػػات يف ىػػػذا النػػػوع مػػػن ا   

 ، أو يتخصص الفرع يف عمليات التسويق.ياإلنتاجية مثل التجميع، وصناعة ادلكونات كمنتوج  هنائ
كػػوف إضػػافة إىل ذلػػك، فػػاف اإلنتػػاج الػػذي تقػػـو بػػو فػػروع الشػػركات األجنبيػػة يف االسػػتثمار العمػػودي عػػادة مػػا ي   

 موجو للتصدير خلدمة أسواؽ البلد األصلي.

                                                 
1 Markusen.J.R,” Foreign direct investment as a catalyst for industrial development”, European economic 
review, London, 1999,vol43, p.335. 

ل االستثمار األجنبي المباشر من أشكا
 حيث الملكية

 

 المناطك الحرة

 

مشروعات أو عمليات 
 التجميع

 

االستثمار ادلملوؾ كليا من 
 طرؼ ادلستثمر األجنيب 

 

 االستثمار ادلشًتؾ
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وهتدؼ الشركة من خالؿ تبنيها ذلذا النوع من االستثمارات إىل حتسُت وضعها التنافسي يف قطاع النشاط الذي    
 تعمل فيو أماـ الشركات ادلنافسة ادلتواجدة يف البلد األـ أو يف اخلارج من خالؿ استغالؿ العمالة الرخيصة.

  ثمار األجنبي المباشر عن طريق الشراكةاالست .3.3
هتدؼ الشركات األجنبية ادلتعددة اجلنسيات من خالؿ تدويل عملياهتا اإلنتاجية إىل ختفيض تكاليف    

ادلعامالت، واحلد من ادلخاطر يف مواجهة ادلنافسة الدولية العنيفة، وبالتايل تعمد إىل توزيع بعض من وظائفها اليت  
من الشركة األـ، فتقـو باتباع ما يعرؼ بادلقاولة من الباطن من خالؿ تكوين شبكة، أو بإقامة كانت تسَت مباشرة 

 حتالف اسًتاتيجي مع باقي الشركات العاملة يف نفس النشاط للحصوؿ على نصيبها من السوؽ ادلستهدؼ.
 وؽلكن توضيح ذلك يف الشكل اآليت:

 وفقا لوجهة نظر الشركات المتعددة الجنسياتستثمار األجنبي المباشر (: أشكال اال4-1شكل رقم)
 

 
 

 باالعتماد على أشكاؿ االستثمار األجنيب ادلباشر من وجهة نظر الشركات ادلتعددة اجلنسيات. ةمن إعداد الباحث المرجع:
 

 الشركات المتعددة الجنسيات وعالقتها باالستثمار األجنبي المباشر .ثانيا
عترب الشركات ادلتعددة اجلنسيات مبثابة القاطرة اليت جتر ورائها االستثمار األجنيب ادلباشر ضلو أقاليم العامل ت   

ادلختلفة. وقد تعددت التعاريف اخلاصة بالشركات ادلتعددة اجلنسيات نظرا لتعدد اجلوانب واألبعاد ادلتعلقة هبا: 
 َتىا. التنظيمية والقانونية واالقتصادية والسياسية وغ

    لذا فسيسلط الضوء يف ىذا العنصر على إعطاء مفهـو للشركات ادلتعددة اجلنسيات مع إبراز أىم خصائصها 
 هتا.او إسًتاتيجي

 
I. المفهوم االقتصادي للشركات المتعددة الجنسيات وخصائصها 
 لشركات المتعددة الجنسياتامفهوم  .1

 أشكال االستثمار األجنبي المباشر
 لوجهة نظر الشركات المتعددة الجنسيات   اوفق 

  يقاالستثمار األف العمودي  االستثمار عن طريق الشراكة االستثمار
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على أهنا: ت الشركات الصناعية اليت تنتج و تبيع منتجاهتا يف أكثر ىناؾ من يعرؼ الشركات ادلتعددة اجلنسيات    
  1من دولة واحدةت.

وتديرىا يف  تلك ادلشروعات اليت تسيطر على وحدات إنتاجية يف أكثر من دولة واحدة  "وتعرؼ أيضا بأهنا:    
دلؤسسات اليت تسيطر على كما يذىب بعض االقتصاديُت إىل اعتبارىا '' ا 2،"إطار إسًتاتيجية إنتاجية موحدة

و  –ستة دوؿ على األقل –يف عدد معُت من الدوؿ  –عشرة على األقل  –  عدد معُت من الوحدات اإلنتاجية
خارج الدولة األـ و كل ىذا يف إطار إسًتاتيجية  –على األقل  % 25 –اليت حتقق نسبة ىامة من إنتاجها 

              3."إنتاجية موحدة
رلموعة من الشركات الوليدة أو التابعة اليت تزاوؿ كل منها "آلخر من االقتصاديُت فيعترب بأهنا أما البعض ا   

نشاطا إنتاجيا يف دوؿ سلتلفة تتمتع كل منها جبنسية سلتلفة، واليت ختضع بسيطرة شركة واحدة وىي الشركة األـ 
وباستعراض رلمل ىذه التعاريف  4."ية موحدةاليت تقـو بإدارة ىذه الشركات الوليدة كلها يف إطار إسًتاتيجية عادل

يتبُت مدى االختالؼ القائم بُت االختصاص من جهة و األسس اليت إنطلق منها ىؤالء ادلختصُت من جهة  انية 
 و اليت تعود إىل اختالؼ االجتاىات و تنوع التصورات وادلنطلقات.

 خصائص الشركات المتعددة الجنسيات .2
ـو الشركات ادلتعددة اجلنسيات يكشف عن أهنا تتمتع مبجموعة من اخلصائص و يبدو من لعل التأمل يف مفه    

الضروري حتديد أعلها، ألف ذلك يساعد إىل حد كبَت على تصور مدى تأ َت الشركات ادلتعددة اجلنسيات على 
 النظاـ االقتصادي والعادلي، وأىم خصائصها ما يلي:

 التركز في النشاط االستثماري. 1.2
تتميز الشركات ادلتعددة اجلنسيات بالًتكز يف النشاط االستثماري الضخم، الذي تقـو بو، فالربغم من ضخامة     

 مليار دوالر  600االستثمارات الدولية اليت تقـو هبا تلك الشركات واليت تتعدى يف ادلتوسط حوايل 
ودوؿ اإلحتاد األورويب، وبالتحديد يف إصللًتا  سنويا، فإف  لثي استثماراهتا تًتكز يف الواليات ادلتحدة األمريكية

 5وأدلانيا و سويسرا و فرنسا، باإلضافة إىل الياباف.
 

                                                 
، ية للدراسات والنشر)بَتوت:ادلؤسسة العرب األوجو القانونية للتركيز الرأسمالي المعاصر وذ: الشركات متعددة القومياتحساـ عيسى،  1

 .36ص.  ،(1990
 نفس ادلرجع.  2
 .35(، ص.1986)اجلزائر: ديواف ادلطبوعات اجلامعية، األطروحات الخاصة بتطور الشركات المتعددة الجنسياتمَتونوؼ،  3
 .61حساـ عيسى، ادلرجع السابق، ص.  4
، تصوير وربط البورصات العربية وتأسيس البورصة العربية الموحدةالشركات المتعددة الجنسيات وحكم العالم، صالح الدين حسن السيسي،  5

 .12-11(، ص. ص. 2003القاىرة: عامل الكتاا للنشر والتوزيع والطباعة، )1ط
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ولعل تفسَت ىذا الًتكز يف النشاط االستثماري يرجع بالدرجة األوىل إىل ادلناخ االستثماري اجلاذا ذلذا النوع من   
و تزايد القدرات التنافسية للدوؿ ادلضيفة يف العناصر  االستثمارات باإلضافة إىل ارتفاع العائد على االستثمار

 إنتاجاتو، و البنية األساسية ومدى قوهتا،  اخلاصة بتكلفة عنصر العمل ومدى توافره ومستواه التعليمي ومهاراتو و
و تكاليف النقل والوقت الذي يستغرقو الشحن وغَتىا، عناصر جتعل دوال معنية أكثر جاذبية لالستثمارات 

 جنبية ادلتدفقة من الشركات ادلتعددة اجلنسيات.األ
 تأخذ شكل الكيانات االقتصادية العمالقة ذات معدالت النمو المرتفعة .2.2

نات اقتصادية عمالقة، و تدؿ على ذلك الكثَت من اتتميز الشركات ادلتعددة اجلنسيات بالضخامة، و دتثل كي    
مارات اليت تقـو هبا، وحجم اإلنتاج ادلتنوع الذي تنتجو، وأرقاـ ادلؤشرات ادلتعلقة يحجم رأس ادلاؿ و االستث

ادلبيعات و اإليرادات اليت حتققها، و الشبكات التسويقية اليت دتلكها، و سلصصات اإلنفاؽ على البحث والتطوير 
ة، يساعدىا يف اليت ختصصها و اذلياكل التنظيمية ادلعقدة اليت تنظمها و تعمل على إدارهتا بدرجة عالية من الكفاء

ة و اليقُت و تقليل ػن الثقػذلك التكنولوجيا ادلتقدمة اليت تساىم ذلا قراراهتا يف أسرع وقت شلكن وبأكثر درجة م
 1سلاطر عدـ التأكد.

 ازدياد درجة تنوع األنشطة و التكامل الرأسي و األفقي .3.2
ة اجلنسيات تتميز بوجود تنوع كبَت يف تشَت الكثَت من الدراسات و الكتابات إىل أف الشركات ادلتعدد    

أنشطتها اإلنتاجية، فهي ال تقتصر على إنتاج سلعة واحدة رئيسية بل تقـو سياستها اإلنتاجية على وجود 
منتجات متنوعة ومتعددة، فيما يطلق عليها سياسة التنويع يف أنشطة سلتلفة ومتنوعة، ويرجع ىذا التنوع إىل رغبة 

يل احتماالت اخلسارة، من حيث أهنا إذا خسرت يف نشاط ؽلكنها أف تربح من أنشطة أخرى اإلدارة العليا يف تقل
و يطلق على االجتاه أف ىذه الشركات تقـو بإحالؿ وفورات النشاط زلل وفورات احلجم، ويف ضوء ذلك تتشعب 

 ركات من األنشطة اليت تقـو هبا الشركات ادلتعددة اجلنسيات قطاعيا وجغرافيا، مبا ؽلكن ىذه الش
 2حتقيق درجة كبَتة من التكامل األفقي و الرأسي.

  كبر مساحة أسواقها و امتدادىا الجغرافي  . 4.2
تتميز الشركات ادلتعددة اجلنسيات بكرب مساحة السوؽ اليت تغطيها و امتدادىا اجلغرايف خارج الدولة األـ مبا    

ا معظم أضلاء العامل يف كثَت من األحياف وأىم األمثلة يف ذلا من إمكانيات تسويقية ىائلة وفروع شركات تابعة جتو 
من سوؽ احلاسبات اآللية )اإللكًتونية( على مستوى العامل،  % 40على حوايل IBMىذا اجملاؿ ىو سيطرة شركة 

أيضا يتوضح احتكار ىذه الشركات للسوؽ العادلية يف العديد من الصناعات يف الدوؿ ادلتقدمة و النامية على حد 
 3واء.س

                                                 
 ، ادلرجع السابق.صالح الدين حسن السيسي 1

 . 14، ص. نفس ادلرجع 2
 مركز البحوث اجلامعية، السنة غَت مذكورة،  ،"العالقات الدوليةأثار الشركات المتعددة الجنسيات على التنمية و تزلمد عبد الرزتاف،  3
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 القدرة على تحويل اإلنتاج و االستثمار على مستوى العالم  .5.2
وىذه اخلاصية ناجتة عن كوف ىذه الشركات ذات نشاط استثماري واسع غلوا أضلاء العامل باإلضافة إىل        

عيها إىل كوهنا كيانات اقتصادية عمالقة متنوعة األنشطة تسودىا عمليات التكامل األفقي والرأسي، ناىيك عن س
كل ىذه اخلصائص أكسبت الشركات ادلتعددة اجلنسيات قدرة    1تكبَت مساحة أسواقها، وزيادة امتدادىا اجلغرايف،

كبَتة على حتويل اإلنتاج وكذلك االستثمار من دولة ألخرى على مستوى العامل، وخاصة مع استهدافها لتحقيق 
 فإف القدرة على حتويل اإلنتاج من دولة ألخرى عرب احلدود، ما يسمى بعودلة اإلنتاج أو تدويل اإلنتاج ، وبالتايل

ادلختلفة ومن مث فقد دتت  إسًتاتيجية ىذه الشركات اليت ختدـ أىدافها اإلسًتاتيجية ؽلكن اعتباره جزءا أساسيا من
تنبع ومن ناحية أخرى  صناعة سياسات اإلنتاج واالستثمار الدويل ذلذه الشركات من أجل حتقيق تلك األىداؼ.

القدرة على حتويل اإلنتاج واالستثمار من دولة إىل أخرى عرب العامل من مفهـو القدرة على نقل ادلوارد، من 
 ادلهارات التنظيمية و اإلدارية و ادلزايا التكنولوجية إىل جانب رأس ادلاؿ.

 2 باإلضافة إىل ىذه اخلصائص ىناؾ رلموعة أخرى ؽلكن إغلازىا فيما يلي:
 ؛امة التحالفاتالسعي إىل إق -
 ؛توافر رلموعة من ادلزايا االحتكارية -
 ؛االنتهاء غالبا إىل دوؿ اقتصاديات السوؽ ادلتقدمة صناعيا -
 التخطيط اإلسًتاتيجي و اإلدارة اإلسًتاتيجية.  -

II.  إستراتيجيات و دوافع الشركات المتعددة الجنسيات 
يؤدي إىل البحث عن إسًتاتيجياهتا اليت حتقق إف دراسة مفهـو وخصائص الشركات ادلتعددة اجلنسيات،     

 أىدافها يف تنظيم وحتديد استثماراهتا األجنبية واليت تعترب ذات أعلية بالغة سواء للدوؿ النامية أو ادلتطورة.
 إستراتيجيات الشركات المتعددة الجنسيات .1
، وتعرؼ ؽلكن البدء بتوضيح معٌت اإلسًتاتيجية إلمكانية عمل الشركة ادلتعددة     اجلنسيات يف عامل اليـو

اإلسًتاتيجية على أهنا ت خطة عمل شاملة طويلة ادلدى، حتدد أسلوا تنفيذ أنشطتها ادلنظمة لبلوغ ىدؼ طويل 
 3األجل أو أكثر يف سوؽ أو أسواؽ معينة باستخداـ موارد معينة ويف بيئة متغَتةت.

 

 اجلنسيات و ىي: وعليو ؽلكن حتديد  الث إسًتاتيجيات للشركات ادلتعددة
 إستراتيجية الهيمنة واالنتشار .1.1

                                                                                                                                                         

 .103ص. 
1

 . 43(، ص.1980)اجلزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، من أجل نطاق اقتصادي جديدزلمد صلاوي،  

2
 .18-14صالح الدين حسن السيسي، ادلرجع السابق، ص. ص.  

 .96، ص. ادلرجع السابقأزتد سيد مصطفى،  3
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تنطلق فكرة اذليمنة من ادلراقبة ادلركزة على نشاطات رتيع الفروع اإلنتاجية و تتجلى القاعدة العامة يف شلارسة     
ق بأنشطتها الرقابة الفعلية من قبل ادلركز الرئيسي يف البلد األـ بشكل أساسي يف اختاذ القرارات اذلامة اليت تتعل

وغالبا ما تكوف سرية، إف القرارات ادلتعلقة بالتخطيط واإلسًتاتيجيات والبحث و االستثمار ختتص هبا الشركة 
 1األـ، بينما ختتص الفروع يف ميادين السوؽ.

إف ما يبُت قوة الشركات ادلتعددة اجلنسيات ىو ضخامة حجمها و تنوع نشاطاهتا و إمكانية اخًتاقها لاسواؽ، 
 ث إتسع تأ َتىا ليطاؿ اجلانب االقتصادي والسياسي وادلايل يف العديد من الدوؿ .حي

 إستراتيجية تحويل المنتجات وأسعارىا  .2.1
يولد نظاـ الشركات ادلتعددة اجلنسيات العديد من حتويالت ادلنتوج يف النظاـ نفسو، فعندما يقرر مسَتو الشركة    

، مث شراء ادلواد األساسية من البلد الذي يوجد بو فرع الشركة أو يتم دتوين األـ إنتاج السلع يف السوؽ الوطنية
الشركة لفرع موجود يف بلد آخر، وعندما تتبع الشركة ادلتعددة اجلنسية إسًتاتيجية التعامل مع الشركات األجنبية 

 2األخرى، فإف قراراهتا حتقق نوعا من التكامل يف التسويق أو اإلنتاج أو يف كليهما.
أما نظاـ حتويل األسعار فيقصد بو ذتن السلعة ادلباعة من قسم إىل قسم أو فرع إىل فروع الشركة ادلتعددة 

 3اجلنسيات.
 إستراتيجية البحث و التجديد التكنولوجي 1.3 

ؽلكن تعريف التكنولوجيا بصفة عامة و سلتصرة بأهنا: ت فن وعلم أصوؿ الصنعةت وذلك مبا حتتويو و تتطلبو من     
دراسات ويحوث ومهارات وخربات الزمة للتطبيق يف رلاؿ أو رلموعة رلاالت إنتاجية معينة، وىي حتتوي على 

 4د أو البحث.ػري أو ورا ي، أما الشق الثاي فهو مكتسب عن طريق التعليم أو التقليػق األوؿ فطػن : الشػشقي

لتكنولوجي يف إطار اقتصاد رأمسايل حر، وأيضا تعمل الشركات ادلتعددة اجلنسيات بوضعها طرفا أساسيا للتجديد ا
 جديدة، وينتج  ، ويف إطار ىذه ادلنافسة دتيل الشركات إىل ابتكار تكنولوجيايسوؽ تنافسي احتكار 

 
عن ذلك طلب متزايد للتكنولوجيا يوجو بصفة أساسية إىل السوؽ الوطنية، شلا يؤدي إىل زيادة الكفاءة 

 5التكنولوجية لتلك الدولة.
 دوافع الشركات المتعددة الجنسيات. 2

بالرغم أف حتقيق أكرب ربح شلكن بأقل تكاليف يبقى من األىداؼ الرئيسية للشركات ادلتعددة اجلنسيات إال     
 أنو قد تكوف ىناؾ بعض الدوافع اليت تتعدد بتعدد اإلسًتاتيجيات اليت تتبعها ومنها:

                                                 
 .ادلرجع السابقأزتد سيد مصطفى،  1

2
 Franklin.R.Root,International trade and Investment, 4ed(USA :South western ublishing.co.1978), P.488. 

 .132، ادلرجع السابق، ص. إدارة األعمال الدوليةعبد السالـ أبو قحف،  3
 .122، ادلرجع السابق، ص. ت األجنبيةنظريات التدويل وجدوى االستثماراعبد السالـ أبو قحف،  4
 .281(، ص. 1992، )اجلزائر: ديواف ادلطبوعات اجلامعية عقود نقل التكنولوجيا مجال التبادل الدولينصَتة بورتعة سعدي،  5
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 الميةالتحالفات و االندماجات ويزو األسواق الع .1.2
ل و ػذروة التكامػن األداء ادلايل و تدعيم ادلكانة التنافسية و تفادي سلاطر االستثمار و الوصوؿ لػإف حتسي    

ة و اذلدؼ ػع الرئيسيػاالمتداد اجلغرايف باإلضافة إىل تعظيم النفوذ واحلصوؿ على مراكز تفاوضية أفضل، ىي الدواف
 تكتالت أصبحت معو ادلنافسة غاية يف الصعوبة. لتلك االندماجات خاصة مع حتوؿ العامل إىل

وتعترب االندماجات من أبرز االجتاه يف السنوات األخَتة، فقد بدأت الشركات والدوؿ تشعر أف الصراع وادلنافسة 
الشديدة ال تفيد يف مواجهة تلك التحديات، لذلك بدأت تظهر االجتاىات ضلو التعاوف والتكامل والتنسيق 

 .سويق ادلشًتؾ واتفاقيات التكاملاالقتصادي والت
 زيادة القدرة التنافسية .2.2

تعرؼ التنافسية على أهنات اخلصائص أو الصفات اليت يتصف هبا ادلنتوج أو العالمة و تعطي للمؤسسة بعض   
      يتضح من خالؿ التعريف أف ادليزة التنافسية تتمثل يف االختالؼ 1 التفوؽ و السمو عن منافسيها ادلباشرينت،

و التمييز الذي دتلكو ادلؤسسة عن منافسيها، والذي سيؤىلها إىل حتقيق مزايا عدة منها احلصوؿ على ىوامش 
مرتفعة من الربح، وتطبيق أسعار منخفضة، و احلصوؿ على حصة سوقية أكرب، و النمو و البقاء أطوؿ وقت 

 شلكن.
اذلدؼ وىو اذليمنة على االقتصاد العادلي وفق شلا سبق يتضح أف الشركات ادلتعددة اجلنسيات ذلا نفس    

إسًتاتيجياهتا اليت قد ال تتفق بالضرورة مع ادلصا ح الوطنية لكثَت من بلداف ادلعمورة، كما أف قوهتا تكمن يف 
      ضخامة حجمها و تنوع أنشطتها وإمكانية اخًتاقها للحدود الوطنية واتساع تأ َتىا ليطاؿ اجلانب السياسي

ادي وادلايل يف العديد من الدوؿ، أما توجيو االستثمارات األجنبية، فإف فعالية جدوى القرارات ادلتخذة و االقتص
الختيار أي شكل من أشكاؿ ىذه االستثمارات )ادلباشرة وغَت ادلباشرة( تعتمد أساسا على حتليل ادلتغَتات 

الشركات د الفرص وادلخاطر، ويف ىذا اإلطار تلجأ اخلارجية و البيئة ا يطة و ادلناخ ادلالئم لالستثمار هبدؼ حتدي
دة اجلنسيات ألجل التوطن خارج احلدود و االنتشار يف الدوؿ ادلضيفة اليت تتوفر فيها البيئة التحتية ادلتطورة ادلتعد

و األنشطة اخلدماتية باعتبارىا مكملة للنشاط الرئيسي وبالتايل فهي دتيل إىل تفضيل االستثمارات ادلباشرة عن 
شركات ادلتعددة اجلنسيات باالستثمار األجنيب ادلباشر يف الوسيتم التطرؽ إىل عالقة باقي االستثمارات األخرى.

 العنصر ادلوايل.
III.   الشركات المتعددة الجنسيات كأداة رئيسية لتجسيد االستثمار األجنبي المباشر 
اجلنسيات مرتبطتاف  االستثمار األجنيب ادلباشر والشركات ادلتعددة لقد أ بتت الدراسات و األيحاث أف ظاىريت   
يصطلح عليو دوليا تتدويل اإلنتاج ورأس ادلاؿت من خالؿ إعطاء الصبغة الدولية للنشاط اإلنتاجي ورؤوس  مبا

و من مث توسيعهما حتت سيطرة نفس ادلستثمر و  األمواؿ واللذاف يتم نقلها من الدولة األصلية إىل الدولة ادلضيفة

                                                 
جلزائري يف األلفية ، يف ادللتقى الوطٍت األوؿ حوؿ االقتصاد ا"تنافسية المؤسسات الوطنية في ظل التحوالت االقتصاديةتكربايل بغداد،  1

 .11، ص. 2002ماي22-21اجلزائر، جامعة سعد دحلب، البليدة، ،الثالثة
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دة اجلنسيات، األمر دتعادلدي الدويل و إما الشركات و قد يتخذ ىذا التدويل إما التكامل االقتصا ،نفس الرأمساؿ
ات و النمو ادلدىش ػتعددة اجلنسيادلي انتشار الشركات ػعمليت قػالذي أدى مبا ال يستدعي الشك إىل تواف

أي بعد احلرا العادلية الثانية من القرف ادلاضي ات يسنوات اخلمسين ادلباشر بشكل جلي معاألجنيب لالستثمار 
 مباشرة.

دة اجلنسيات، من خالذلا و عرب زلاوالت التكامل الدويل جتري عملية تدويل دتعادلة الشركات و ور و ازدياد قظه
احلياة االقتصادية و زلاوالت توحيد السوؽ العادلية يف السلع و ادلاؿ و التكنولوجيا ومن خالؿ اندماج الشركات 

و نظاـ       بادؿ ملحوظ بُت نظاـ اإلنتاج الدويل تعددة اجلنسيات مع رأس ادلاؿ ادلصريف يقـو اعتماد متادل
التجارة الدولية و النظاـ ادلايل الدويل و فروعها، إنتاج و توزيع السلع الصناعية، ادلشروعات الكونية األسواؽ 

و                و أسواؽ اخلدمات، األسواؽ النقدية و ادلالية مشاريع التبادؿ و التعاوف العلمي  السلعية
ة اجلنسيات سعت يحكم ذلك ويف إطار التدويل إىل السيطرة دو منو يتبُت إذف أف الشركات متعد 1 كنولوجي.الت

ة ػة إىل رأمساليػعلى االقتصاد العادلي و من مث حتقيق األىداؼ ادلسطرة دتاشيا مع قوانُت انتقاؿ الرأمسالية التنافسي
 ادلباشر.األجنيب ىا االستثمار ة و ذلك باستخداـ وسائل متعددة كاف من أبرز ػاحتكاري

لتجسيد  تعددة اجلنسيات ىي األداة الرئيسيةادلومع السنوات األخَتة برزت بشكل واضح حقيقة أف الشركات    
للعودلة االقتصادية يحكم ظلوىا، توسعها و  خرآوىي يف ذات السياؽ دتثل مظهرا  ،ادلباشراألجنيب االستثمار 

 حيث أضحى ذلا دور بارز يف حتديد مستقبل االقتصاد العادلي باخلصوص، إىل انتشارىا يف شىت أضلاء العامل
ف و االستجابة و التكامل و قدرهتا على اإلسهاـ يف االقتصاد العادلي و يز بو من القدرة على التكيجانب ما تتم

َتات يف كيفية تنظيم زىا باسًتاتيجيات بارزة تنطوي على تغيقدرهتا على تنويع اإلنتاج و األنشطة ادلختلفة ودت
 اإلنتاج عرب احلدود.

تعددة اجلنسيات ادليف بعض االستنتاجات اليت أكدىا تقرير مؤدتر األمم ادلتحدة للتجارة و التنمية فإف الشركات   
ادلباشر و اليت جعلت منو القوة الرئيسية يف االقتصاد األجنيب تعترب أداة رئيسية اليت تستخدـ لتحقيق االستثمار 

دلي أين سيتم مبوجب ذلك حتديد مستقبل ىذا االقتصاد يف ظل ظروؼ أضحت تشهد هتاوي احلواجز أماـ العا
ادلعامالت الدولية مدفوعة بالعودلة و التحرر االقتصادي و االبتكار التكنولوجي، و لقد اكتسبت الشركات 

 . من القرف ادلاضي اتينتعددة اجلنسيات نفوذا واسعا يف شىت أضلاء العامل منذ بداية عقد التسعيادل
تعددة اجلنسيات و تزايد تدفقات االستثمار ادليؤكد الكثَت من اخلرباء أف ىناؾ  الث قوى حركت توسع الشركات 

ع يف اإلنتاج الدويل، ومن مث تكريس أكثر لعودلة اإلنتاج و الرأمساؿ،  وىذه القوى سادلباشر و كذلك التو األجنيب 
 2 لي:الثالث ؽلكن بلورهتا فيما ي

                                                 
1

أكادؽلية ، لشرق األوسط"امنطقة  تاقتصادياتها على انعكاساقتصادية الدولية و يرات االغالمت " ،اا بدر عناد، زلي الدين حسُتدرل 
 .211 -099 . ص.ص، 0998، ليبيا –طرابلس  –قتصادية الدراسات العليا و البحوث اال

2
. ( 1978اذليئة العامة ادلصرية للكتاا،)مصر: دة الجنسيات و آثارىا االقتصادية و االجتماعية و السياسيةدالشركات متعزلمد السيد سعيد،  

 .16 -15.ص. ص 
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 اذلاـ َتب يف حدوث التغبإف التقدـ العلمي و التكنولوجي اذلائل تس ر التكنولوجي السريع و المدىش:يالتغ -
يف طبيعة كل من اإلنتاج و الرأس ماؿ، األمر الذي أدى إىل رفع القدرات اإلنتاجية، و خلق صناعات طليعية 

يوتر، إىل جانب ذلك دفع بالشركات إىل ضرورة جديدة مثل تلك ادلتعلقة بقطاع االتصاالت و شبكات الكمب
اخًتاؽ األسواؽ العادلية ألجل االستفادة منها قدر ادلستطاع و تقاسم التكاليف وادلخاطر. و منو اقًتنت الزيادة 

ف ادلباشر على امتداد العامل بالتغيَت البارز يف التوجهات القطاعية ذلذا األخَت، إذ أاألجنيب السريعة يف االستثمار 
ـ التكنولوجي والعلمي يف قطاع االتصاالت وشبكات الكمبيوتر منح قدرة كبَتة لتحقيق إدارة فعالة دالتق

ادلباشر األجنيب للوحدات البعيدة ادلنتشرة يف شىت أضلاء العامل شلا سهل انتشارىا، ىذا االنتشار مسح لالستثمار 
 .رلرد لعب الدور السابقدفعو إىل عدـ االقتصار على  مثومن  بلعب الدور اإلنتاجي

نقلها باجتاه  ةادلباشر يقتصر على استخراج الثروات ادلعدنية و على مرافقاألجنيب دور االستثمار سابقا إذ كاف 
ضلو والتوجو ة، ػة صناعات حتويلية كاملػأما اآلف فقد أضحى دوره اجلديد يكمن يف إقام ،الدوؿ ادلتقدمة الصناعية

مستوى من التكنولوجيا أكثر تقدما و من مث التجمع يف مواقع سلتارة يف العامل، إىل إقامة وحدات إنتاجية ذات 
أضحى قطاع اخلدمات على مدى العقد السابق أكثر أعلية يف اإلنتاج الدويل و يعود ذلك لتحرير ذلك جانب 

 ادلباشر.األجنيب ىذا األخَت أماـ االستثمار 
و ذلك  ،أكثر حتريرية و مالئمة الجتذاا االستثمار ادلباشر األجنيباذ التدابَت ختوا تحرير السياسات العامة -

و         فيها و جعلو آمنا  من خالؿ سعي الكثَت من الدوؿ إىل تكثيف اجلهود ألجل حتسُت ادلناخ االستثماري
انب فتح ج إىلمستقرا، لكوف أف ىذا األخَت لو أ را شديدا على القدرات ادلتعلقة باختيار مواقع االستثمار، 

و     ادلباشر األجنيب األسواؽ ادلالية و إعطاء احلرية الكاملة للشركات األجنبية بتجسيد سلتلف أشكاؿ االستثمار 
 تر وادوؿ اليت دتتاز اقتصادياهتا بػ توفالفتح سلتلف النشاطات أمامها لالستثمار فيها. و يف ىذا ادلضمار ىناؾ 

و خطوات        القتصادياهتا و من مث تسارعت إىل تطبيق إجراءات  احلجمت و اليت ختلت عن االنغالؽ النسيب
 نصوص ٍتادلباشر و هتيئة الظروؼ ادلالئمة لذلك عرب تباألجنيب االنفتاح االقتصادي من خالؿ تشجيع االستثمار 

ة، إصالح تشريعية واضحة و شفافة تنص صراحة على ادلعاملة العادلة و حرية االستثمار، إلغاء احلواجز اجلمركي
و من مث فإف دؿ      تعددة اجلنسيات ادلا من انتشار الشركات مكل ىذا مسح إىل حد ،النظاـ البنكي و ادلايل

ادلباشر من طرؼ ىذه االقتصاديات ىو الذي ساعد على األجنيب ا يدؿ على أف االنفتاح على االستثمار ظلىذا فإ
سيات و ذلك عرب جتسيد ادلزيد من االستثمار ادلباشر خاصة تعددة اجلنادلالتوسع اجلغرايف و القطاعي للشركات 

عن طريق إنشاء فروع جديدة و تغلغلها يف تلك الدوؿ و من مث يتبُت لنا أف كل من الظاىرتُت ارتبطتا فعال بػ 
 تالتدويلت.

ت على البحث ، إذ أف احتداـ ىذه األخَتة أجرب الشركاأما القوة الدافعة الثالثة فتتمثل في تزايد المنافسة -
عن سبل جديدة ألجل الزيادة يف كفاءهتا عن طريق البحث عن ادلواقع ذات القدرة التنافسية و حتويل بعض 

    األنشطة اإلنتاجية من أجل خفض التكاليف.
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تعددة اجلنسيات تعترب األداة الرئيسية لتحقيق ادلالستكماؿ معامل الصورة اليت تعكس لنا حقيقة أف الشركات    
ي و ػتعددة اجلنسيات ىو بعدىا العادلادلتثمار األجنيب ادلباشر، فإنو ؽلكن إضافة أنو من خصائص الشركات االس

يبدو أف ىذه السمة قد حظيت بالقدر األوفر من الغموض فالشركات العمالقة قد أخذت ختلع ردائها القومي و 
توسطة و الصغَتة يف الدوؿ ادلتقدمة قد و و حىت الشركات ادللدأبت على مد استثماراهتا على اتساع العامل ك

عملت على نقل جزء من مواردىا إىل البالد األجنبية و تكا رت التسهيالت اإلنتاجية يف مناطق العامل ادلختلفة، 
يحيث مل تعد ىناؾ شركة ذات وزف يف البالد الرأمسالية ادلتقدمة ال تضع العامل كلو نصب عينيها و ىي ختطط 

 .اراهتا و مبيعاهتاإلنتاجها و استثم
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث
 التكامل االقتصادي اإلقليمي

 
رات و ػدت العالقات االقتصادية الدولية منذ بداية النصف الثاي من القرف العشرين رلموعة من التغييػشه    

تستهدؼ حترير  التحوالت السريعة وادلتالحقة على رتيع ادليادين، حيث ظهرت حركة اعتربت جديدة آنذاؾ،
التجارة و تقـو على أسس إقليمية، و ما ميز تلك الفًتة بروز اجتاه دويل ضلو قياـ التكامل االقتصادي اإلقليمي  
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كإجراء تعمل بو الدوؿ لتوسيع حجم التبادؿ التجاري فيما بينها، أيا كانت الصيغة أو الصورة اليت يتخذىا، ولقد 
افع اليت و بارزا يف األدبيات االقتصادية، نظرا جملموعة من األسباا و الد أحتل موضوع التكامل االقتصادي مكانا

جعلت سلتلف دوؿ العامل )ادلتقدمة أو النامية( تتجو إىل الدخوؿ يف جتمعات اقتصادية إقليمية، بعد إدراكها 
 ضرورة وحتمية التكامل االقتصادي اإلقليمي و أعليتو.

كرة التكامل االقتصادي اإلقليمي إىل رلموعة من االقتصاديُت الذين برزوا ويعود اإلطار أو األساس النظري لف    
خالؿ فًتة اخلمسينيات من القرف ادلاضي )القرف العشرين(، حيث أهنم حاولوا اإلجابة على رلموعة من األسئلة 

فسرة لقياـ ظاىرة اليت تثار حوؿ ىذا ادلوضوع مبختلف جوانبو، ليًتجم ذلك فيما بعد إىل رلموعة من النظريات ادل
  .التكتالت االقتصادية اإلقليمية بُت سلتلف دوؿ العامل

 
 مفهوم التكامل االقتصادي اإلقليمي   .أوال

قبل التعرض دلفهـو التكامل، غلب التطرؽ أوال إىل مفهـو اإلقليمية و من مث زلاولة ضبط مفهـو التكامل        
 االقتصادي اإلقليمي.

I .لتكامل االقتصادي اإلقليميمفهوم اإلقليمية وا 
 مفهوم اإلقليمية .1  

 ىناؾ اجتاىُت رئيسيُت غلب التمييز بينهما.     
الذي يرى يف اإلقليم وحدة أرضية تضم يف إطارىا مصا ح مًتابطة كما أف التنظيم اإلقليمي  االتجاه األول:  

صلد أف ىذا التعريف يركز على ادلعيار  1مناسبا.غلسده اتفاؽ بُت الدوؿ ادلتجاورة لتنظيم شؤوهنا الدولية كما تراه 
  .اجلغرايف أي الوحدة اجلغرافية

يرى أصحاا ىذا االجتاه أف اإلقليمية ىي تنظيم إقليمي يضم رلموعة من الدوؿ ذات ادلصا ح  االتجاه الثاني:   
 ع ػؿ ادلشكلة للتجمدات و اتفاقيات مشًتكة، كما يشًتط ىذا االجتاه أف اليقل عدد الدو ػة مبعاىػادلشًتك

 
 2 اإلقليمي عن أربعة دوؿ، ويرى أف ادلصلحة السياسية ىي أىم دافع إلقامة ىذا  التجمع.

ات يو قد تلقى ىذا االجتاه رلموعة من االنتقادات ذلك أف ظاىرة التجمعات اإلقليمية وانطالقا من فًتة الثمانين
ة، وإظلا يكفي توفر مصلحة مشًتكة يف أي رلاؿ من مل جتمعها بالضرورة ادلصلحة السياسيمن القرف ادلاضي 

 اجملاالت ادلختلفة: االقتصادية، االجتماعية وغَتىا.
                                                 

1
ص.  ،(2002)القاىرة، 1، طمية، البديلةالتحديات المستقبلية للتكتل االقتصادي العربي: العولمة والتكتالت اإلقليإكراـ عبد الرحيم،  

120. 

2
:                                                                                                           اإللكًتوي  ادلوقع ىعل 

.vu le:  968termes cid=14-ency.com/index.php?Module=pnencyclopedia&func=display-http://www.arab
11-06-2009 à 16:48.   
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شلا سبق ؽلكن القوؿ أف اإلقليمية ىي:  رلموعة من الدوؿ ادلنتمية إىل إقليم جغرايف معُت سواء كاف ىذا     
معها خصائص اقتصادية واجتماعية معينة، كما اإلقليم داخل القارة الواحدة أو يتعدى القارة الواحدة، حيث جت

أهنا تعترب مبثابة حل وسط للدوؿ اليت تريد أف تفتح أبواهبا جلميع األسواؽ الدولية الذي تنادي بو العودلة و بُت 
 رغبتها يف عدـ االنعزاؿ عن العامل اخلارجي.

 مفهوم التكامل االقتصادي اإلقليمي .2
وتشَت يف معناىا اللغوي إىل التكميل، التماـ، الكل التاـ، أي  (integritas)يٍتإف كلمة تكامل ذات أصل الت     

مبعٌت آخر جعل الشيء كال متكامال، أو عملية جتميع وربط األجزاء ادلنفصلة و إضافة بعضها إىل بعض لتكوين  
  1 كل متكامل و بالتايل أداء وظيفة معينة.

قد أختلف باختالؼ آراء بعض االقتصاديُت وفيما يلي أبرز ما ورد يف أما ادلفهـو االقتصادي للتكامل اإلقليمي ف 
 ىذا اجملاؿ.

والػذي  خلػق اذليكػل ادلناسػب لالقتصػاد الػدويل ت علـى أنـو: Tinbergenعرفـو الكاتـب االقتصـادي الهولنـدي 
زمػػػة للتنسػػػيق الال يػػػتم خاللػػػو إزالػػػة كػػػل الصػػػعوبات والعوائػػػق ادلصػػػطنعة أمػػػاـ التبػػػادؿ التجػػػاري، مػػػع إدخػػػاؿ العناصػػػر

علػػػػى أف التكامػػػػل ػلػػػػوي جػػػػانبُت: جانػػػػب سػػػػليب و آخػػػػر إغلػػػػايب فيشػػػػَت إىل  Tinbergenكمػػػػا أشػػػػار. 2 والتوحيػػػػدت
التكامػػل يف جانبػػػو السػػليب مػػػن خػػػالؿ إلغػػاء و اسػػػتبعاد أدوات معينػػة يف السياسػػػة االقتصػػػادية الدوليػػة، أمػػػا الناحيػػػة 

يػػراد هبػػا إلغػػاء عػػدـ االتسػػاؽ يف الضػػرائب والرسػػـو بػػُت الػػدوؿ  اإلغلابيػػة منػػو فتشػػَت إىل اإلجػػراءات التدعيميػػة الػػيت
 3 الرامية إىل التكامل.

ما يالحظ على ىذا التعريف أنو ينظر إىل حتريػر التجػارة بػُت رلموعػة مػن الػدوؿ علػى أهنػا وسػيلة لتحقيػق عامػل    
لتامة، تشػابو دواؿ اإلنتػاج عادليػا، تساوي عناصر اإلنتاج يف حالة توافر رلموعة معينة من الشروط )سيادة ادلنافسة ا

غيػػاا عنصػػر نفقػػات النقػػل(، وىػػي شػػروط ال تنطبػػق مػػع الواقػػع االقتصػػادي ادلعػػاش، فضػػال عػػن ذلػػك فػػإف حتريػػر 
ف ىػذا لػن ػلصػل إال مػن خػالؿ وجػود ألاالقتصادي بػُت الػدوؿ  االندماجالتجارة الدولية ال يستطيع مبفرده تكوين 

التبػػادؿ التجػػاري، مثػػل مػػاىو حاصػػل يف الػػدوؿ الصػػناعية ادلتقدمػػة أمػػا الػػدوؿ تطػػور اقتصػػادي معػػُت يسػػمح بقيػػاـ 
النامية فهي تسعى أوال لتحقيق التنمية االقتصادية، فادلشكلة تتمثل يف عدـ وجػود أوضػآلة حجػم التبػادؿ التجػاري 

عليهػا ظلطػا مػن تقسػيم  فرضػتفيما بينها نتيجة العالقات التبعية اليت تربطها باالقتصاديات الرأمسالية ادلتقدمة والػيت 
هتا دوف غَتىػػػػا، أيػػػػن تتشػػػػابو منتجػػػػات الػػػػدوؿ الناميػػػػة نتيجػػػػة لتما ػػػػل اذلياكػػػػل االعمػػػػل الػػػػدويل ينػػػػدمج مػػػػع اقتصػػػػادي

 االقتصادية و ىو ما يقف حاجزا أماـ قياـ التبادؿ التجاري بينها.

                                                 
  .10ص.،(2007اإلسكندرية: دارالفكر العريب،)1، طالتكامل االقتصادي العربي وتحديات العولمة مع رؤية إسالمية نزيو عبد ادلقصود مربوؾ، 1

2
 Jan Tinbergen, International Economic Integration( New York: Elsevier, 1965),  p.57. 

3
  Ibid. 
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القتصػػادي يف مؤلفػػو ، حيػػث عػػرؼ التكامػػل اBela Balassaأمــا التعريــي الثــاني فهــو االقتصــادي المجــري 
كونػػو عمليػػة بتضػػمنو سلتلػػف التػػدابَت واإلجػػراءات الػػيت يػػراد منهػػا إلغػػاء  1تنظريػػة التكامػػلت علػػى أنػػو عمليػػة وحالػػة.

التمييز بُت الوحدات االقتصادية ادلنتمية إىل دوؿ التكامل، أما كونو حالة فإنو يتمثل يف اختفاء وإزالة سلتلف صور 
وىػػػذا يعػػٍت الًتكيػػػز علػػى النتيجػػػة الػػيت مت حتقيقهػػػا والوصػػوؿ إليهػػػا مػػن خػػػالؿ  2تكاملػػة،التفرقػػة بػػُت االقتصػػػاديات ادل

 التكامل االقتصادي.
الكفاءة ت التكامل يسعى إىل رفع  و ستيتبو ذلك نقال عن الكاتب: فؤاد أ Gunnar Myrdalأما كما يعرفو 

ويبدوا ىذا  3ت.بغض النظر عن سياستهماإلنتاجية ضمن الكتلة االقتصادية ادلتساوية لاعضاء يف ىذا التكتل 
 التعريف أكثر مشوال وأتساعا من التعريفُت السابقُت.

فيعرفو و ذلك نقال عن الكاتب: زايري بلقاسم على أنو:ت فكرة التكامل تنطوي على  Fritz Gachlupأما 
 استخداـتكاملية يتم  اإلفادة الفعلية من كل الفرص اليت يتبعها التقسيم الكفء للعمل، ففي أي نطاؽ منطقة

عوامل اإلنتاج والسلع، كما يتم تبادذلا بالدرجة األوىل على أساس حساا الكفاءة االقتصادية البحتة وبصفة أكثر 
صلد أف ىذا التعريف يرى أف جوىر  4 ت.حتديدا دوف دتيز أو حتيز بادلكاف اجلغرايف الذي نشأت فيو ىذه السلعة

اؿ و ادلنتجات ػعقبات اليت حتوؿ دوف انتقاؿ رتيع أنواع و أظلاط العمالة ورأس ادلاالقتصادي ىو إزالة ال االندماج
الكامل الذي يتطلب أيضا إقامة مؤسسات  االندماجبوصفها شروط ضرورية وإف مل تكن بالكافية وحدىا إلحراز 

سات اقتصادية سيا وانتهاجو إتباع سياسات مشًتكة من شأهنا أف تؤمن استمرار عدـ التميز وعدـ التحيز، 
الضرائب وغَتىا من أوجو النشاط االقتصادي وصوال إىل اذلدؼ النهائي وىو و مشًتكة يف رلاؿ النقد والتمويل 

االقتصادي ليس  االندماجاختفاء كافة أشكاؿ التمييز بن أعضاء التكامل. ويتضح من التعريفات السابقة أف 
د والشموؿ ومن بعد ادلدى يف العالقات االقتصادية والسياسية، بالعملية البسيطة و إظلا ىو درجة عالية من التعقي

وىو بذلك عمل إرادي من قبل دولتُت أو أكثر ، يقـو أساسا على إزالة كافة احلواجز و العوائق أماـ ادلعامالت 
الجتماعية التجارية وانتقاؿ عوامل اإلنتاج فيما بينها، كما أنو يتضمن تنسيق السياسات االقتصادية، السياسية و ا

وإغلاد نوع من تقسيم العمل بُت الدوؿ األعضاء هبدؼ زيادة اإلنتاجية العامة مع وجود فرص متكافئة لكل دولة 
 عضو.  

II. مراحل التكامل االقتصادي 
 تتمثل أىم مراحل التكامل االقتصادي يف:      

  النظام التفضيلي للتجارة .1
                                                 

1
 Bela Balassa, The Theory Of Economic Integration, Homewood, Richard D, Irwin, (Inc, USA,1961),P.1. 

2 Ibid. 
3

 .6(، ص. 2004القاىرة: الدار ادلصرية اللبنانية،) التكتالت االقتصادية في عصر العولمةفؤاد أبوستيت،  

رللة العلـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الشارقة، في ضوء نظريات التكامل االقتصادي"، ،" تحليل إمكانيات التكامل العربي زايري بلقاسم 4
 . 58، ص. 2009اجمللد السادس، العدد األوؿ، 
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ركي، وىي عبارة عن اتفاؽ بُت رلموعة من الدوؿ باختاذ رلموعة من أو ما يسمى كذلك منطقة التفضيل اجلم    
ادلفروضة على الواردات، مبعٌت آخر  التدابَت واإلجراءات تتعلق أساسا بتخفيف العقبات اجلمركية وغَت اجلمركية

التفضيلي  ىناؾ معاملة تفضيلية تتضمن منح مزايا وتسهيالت للسلع الواردة من الدوؿ ادلتعاقدة. ويتميز النظاـ
 1يلي: للتجارة مبا
 ؛ختفيض احلواجز اجلمركية وغَت اجلمركية ولكن دوف إلغائها بشكل كلي -
 ؛ؼلص نظاـ ادلعاملة التفضيلية اجلمركية اجلانب السلعي فقط وال يشمل اجلانب النقدي -
ه الدوؿ للدوؿ األعضاء يف ىذا النظاـ احلق يف صياغة ورسم ظلط سياستها اجلمركية وغَت اجلمركية جتا -

 غَت األعضاء دوف اخلضوع إلجراءات مشًتكة مع باقي الدوؿ األعضاء.

  منطقة التجارة الحرة .2
عكس ادلرحلة السابقة اليت تعتمد على التخفيف من القيود اجلمركية وغَت اجلمركية، فاف إنشاء منطقة  ىعل   

مركية على السلع بُت الدوؿ األعضاء، على جتارة حرة، يهدؼ إىل التخلص الكلي من العراقيل اجلمركية وغَت اجل
وبالتايل تنطوي  2 أف حتتفظ كل دولة بسياستها جتاه العامل اخلارجي أي الدوؿ غَت األعضاء يف ادلنطقة التكاملية.

منطقة التجارة احلرة علي حترير التجارة البينية بُت الدوؿ األعضاء، كمل أهنا تقتصر أساسا على اجلانب السلعي 
 أف تصل الرسـو اجلمركية يف هناية ىذه  ادلرحلة إىل الصفر، ويعترب أغلب االقتصاديُت أف ىذه ادلرحلة فقط، إىل

ىي ادلرحلة األوىل للتكامل االقتصادي، فهي ذات أعلية كبَتة كوف النجاح يف ادلراحل الالحقة يعتمد بشكل كبَت 
 عليها.

  اإلتحاد الجمركي .3
حلرة إنشاء احتاد رتركي بُت الدوؿ األعضاء واخلطوة اإلضافية ىنا بعد إلغاء إنشاء منطقة التجارة ا يتبع   

التعريفات اجلمركية ىي توحيد النظم والتعريفات اجلمركية بُت الدوؿ األعضاء من جهة ومن العامل اخلارجي أي 
 يف ألعضاء يتم ذلك من خالؿ توحيد التعريفة اجلمركية لواردات الدوؿ ا 3الدوؿ األعضاء من جهة أخرى.

اإليرادات  رادات اجلمركية هبدؼ إعادة توزيع ىذهياالحتاد عند معدؿ معُت باإلضافة إىل إنشاء صندوؽ مركزي لإل
 4بُت الدوؿ األعضاء هبدؼ تعويض الدوؿ اليت قد تتضرر حصيلتها من اإليرادات اجلمركية نتيجة إلنشاء اإلحتاد.

عن منطقة التجارة احلرة يف توحيد مستوى الرسـو اجلمركية يف كل  ويتضح من ىذا أف اإلحتاد اجلمركي يتميز   
الدوؿ األعضاء يف مواجهة العامل اخلارجي وىو بذلك ال يواجو ادلشكلة اليت تواجهها اضلراؼ التجارة عن طرقها 

                                                 
 .40(، ص. 1996) مصر: مكتبة عُت مشس، التكامل االقتصادي والدوليعمر صقر،  1
2

 .  27.(،ص2002) القاىرة: رلموعة النيل العربية، 1ط لمستقبل في األلفية الثالثة،السوق العربية المشتركة: الواقع واعبد ادلطلب عبد احلميد،  

3
 Jean Françoi.Mittaine et Françoi.Pequerul, Les Unions économiques régionales( Paris : Armand Colin, 

1999), P.16. 
 

 .292(، ص.  1994) القاىرة: الدار ادلصرية اللبنانية، 2، ج2، طالتجارة الخارجية بين التنظير والتنظيمسامي عفيفي حامت،  4
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مع ىذه  كما أف الدوؿ األعضاء يف اإلحتاد أو حىت جتديد االتفاقيات ادلعقودة  1الطبيعية داخل نطاؽ ادلنطقة.
وال بد من موافقة الدوؿ األعضاء يف ىذا الشأف، واذلدؼ من ذلك ىو احلرص على فعالية التعريفة  الدوؿ،

 اجلمركية ادلوحدة.
ويف أغلب األحواؿ تكوف االحتادات اجلمركية أكثر كفاءة من درجات التكامل االقتصادي وتسمح بالتكامل    

ضا إىل تنظيم أكثر ووضع قيود أو ق على سياسات وسيادات الدوؿ بُت األسواؽ بدرجة أكرب ولكنها حتتاج أي
بُت  1922الذي مت توقيعو سنة *ت  Beneluxاألعضاء، ومن األمثلة البارزة لالحتادات اجلمركية احتاد البنلوكست

ويعترب ىذا اإلحتاد  1948،2. ودخل حيز التنفيذ سنة1947بلجيكا ولكسمبورغ، مث انضمت ىولندا إليو سنة 
 وؿ جتربة رائدة يف مشروع التكامل االقتصادي.أ

  السوق المشتركة .4
وىي مرحلة أكثر تقدما تلي مرحلة قياـ اإلحتاد اجلمركي، حيث يتم فيها إضافة إىل مقومات اإلحتاد اجلمركي     

  3ي هتدؼ إىل:تكامل األسواؽ بإلغاء كافة القيود على انتقاؿ عناصر اإلنتاج مبا فيها العملة ورؤوس األمواؿ، فه
 ؛حترير التجارة البينية للدوؿ األعضاء يف السوؽ  -                 

 ؛إزالة رتيع القيود اجلمركية وغَت اجلمركية ادلفروضة                   -
  إعادة توزيع  حرية تنقل عناصر اإلنتاج بُت الدوؿ األعضاء، وىذا ما يؤدي إىلتشجيع  -                  

سوقا واحدة اإلنتاج بُت تلك الدوؿ األعضاء وبالتايل إمكانية زيادة إنتاجها، حىت تصبح ىذه الدوؿ   عناصر
 ينتقل فيها العماؿ دوف قيود وكذا رؤوس األمواؿ بشكل أوسع.

وقيع ومن األمثلة البارزة للسوؽ ادلشًتكة صلد السوؽ األوروبية ادلشًتكة اليت أنشأت مبقتضى معاىدة روما واليت مت الت
 .1964أوت 23، ويف ادلنطقة العربية مت االتفاؽ على إنشاء سوؽ عربية مشًتكة وىذا يف 1957عليها سنة

 الوحدة االقتصادية  .5
يعترب ىذا الشكل من أكثر أشكاؿ التكامل االقتصادي تطورا، حيث يشتمل على نفس خصائص وشروط    

وامل اإلنتاج، لكن يضاؼ إىل ذلك تنسيق السياسات السوؽ ادلشًتكة من إلغاء للرسـو اجلمركية وحترير ع
االقتصادية، السياسية واالجتماعية وغَتىا، وكذلك إنشاء العديد من ادلؤسسات االقتصادية اليت تكتسب سلطة 
حتقيق ىذا التنسيق، ويف ىذا اإلطار فاف الدوؿ األعضاء يف اإلحتاد االقتصادي تتنازؿ عن جزء من سيادهتا 

ولقد سارت  4 ىذا بغرض حتقيق انسجاـ بُت السياسات االقتصادية العامة للدوؿ أطراؼ الوحدة.االقتصادية، و 
                                                 

1
 Andrew. Harrison et Ertugrul Dalkiran, Ena Elsey, Business international et mondialisation: vers une 

nouvelle Europe, traduit par: Siméon Fongang  (Bruxelles: éd de boeck Université, 2004), P.203. 
* Beneluxػ: اختصار ل :Belgaum-Netherlands-Luxemburg لوكسمنبوغ. -األراضي ادلنخفضة ) ىولندا(-/ بلجيكا   

2 François Gauthier, Relation économique internationale , 2émeed(canada : les presses de l’ Université Laval, 
1992),P.190. 

3
 .409(، ص. 2005)القاىرة : دار النهضة العربية، ، لية وسيادة الدولةالتجارة الدو عبد ادلنعم ادلراكيب،  

4
 .26ص.  ،إكراـ عبد الرحيم، ادلرجع السابق 
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وذلك من خالؿ تنسيق كافة من القرف ادلاضي دوؿ السوؽ األوروبية ادلشًتكة يف ىذا االجتاه منذ أواخر الستينيات 
ماسًت ؼلت  معاىدة ىبعد التوقيع عل 1993السياسات االقتصادية ذلا، ليتم اإلعالف عن قياـ اإلحتاد األورويب سنة

 .1992سنة
  اإلتحاد االقتصادي التام .6

يعترب التكامل االقتصادي التاـ آخر درجات التكامل االقتصادي ومبقتضاه تصبح اقتصاديات الدوؿ األعضاء      
ألعضاء نفس السياسات، كاقتصاد واحد، وفيو  يتم توحيد السياسة االقتصادية وادلالية واالجتماعية، يحيث يتبع ا

كافة النواحي االقتصادية للدوؿ األعضاء، هبدؼ تنسيق   ىوتتطلب إنشاء سلطة اقتصادية إقليمية عليا تسيطر عل
   1 العمل االقتصادي على كافة ادلستويات ومراقبة تنفيذ تلك السياسات ادلوحدة.

 كن بدرجات متفاوتة.  شلا سبق ؽلكن القوؿ أنو بإمكاف الدوؿ القياـ بتكامل اقتصادي ول
III.  دوافع قيام التكامل االقتصادي اإلقليمي 

الدوؿ ادلتكاملة  إف دوافع التكامل االقتصادي اإلقليمي تتمثل يف ادلزايا وادلنافع اليت من ادلمكن أف تعود على     
يف البيئة  فع كامنةدوا بعد تكاملها مقارنة مبا كانت حتصل عليو قبل التكامل وؽلكن تقسيم ىذه الدوافع إىل

االقتصادية ا لية، ودوافع كامنة يف البيئة االقتصادية الدولية. كما جتدر اإلشارة إىل أف ىذه الدوافع ختتلف بُت 
الدوؿ الصناعية والدوؿ النامية، ويف ىذا العنصر سيتم إدراج الدوافع العامة اليت تقف وراء إنشاء التكتالت 

 االقتصادية اإلقليمية.
 
 
 
 الدوافع الكامنة في البيئة االقتصادية المحلية .1

  2ؽلكن إغلازىا فيما يلي:     
الرغبػػة يف رفػػع معػػدالت النمػػو االقتصػػادي مػػن خػػالؿ االسػػتفادة مػػن اقتصػػاديات احلجػػم داخػػل ادلنطقػػة  -   

اسػتغالؿ  التكاملية، فقد يرى األعضاء أنػو ؽلكػن حتقيػق منػافع اقتصػادية يف ىيكػل إنتػاجي أكثػر كفػاءة نتيجػة
رات احلجم الكبَت، ومن حافز النمو االقتصػادي عػن طريػق االسػتثمار األجنػيب ادلباشػر والتعلػيم عػن طريػق و وف

 ؛اخلربة وأنشطة البحوث والتطوير
     الرغبػػػػػػة يف القيػػػػػػاـ بإصػػػػػػالحات يف السياسػػػػػػة االقتصػػػػػػادية ا ليػػػػػػة علػػػػػػى ادلسػػػػػػتوى اإلقليمػػػػػػي يعطػػػػػػي تلػػػػػػك-  

 ؛قيةاإلصالحات ادلساندة وادلصدا

                                                 
1

 نفس ادلرجع. 

2
 C.Carmen,  Regional Economic Integration , published in26-03-2005 disponible  sur le site : www.du.edu-

ccacho/curent.html,pp.1-2 . Consulté le:13/05/2008 à 13:25. 

http://www.du.edu-ccacho/curent.html,pp.1-2
http://www.du.edu-ccacho/curent.html,pp.1-2
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االعتقاد باف اإلقليمية تؤدي إىل توسع األسواؽ اإلقليمية ا لية  داخل التكتل، شلا يؤدي إىل زيػادة فػرص  - 
 ؛الصناعات اإلقليمية يف ادلنافسة باألسواؽ العادلية

وف لاعضػػاء تقػػدير خػػاص لاىػػداؼ غػػَت االقتصػػادية مثػػل تقويػػة الػػروابط السياسػػية والػػتحكم يف ػد يكػػػقػػ - 
 ؛اذلجرة تدفقات

د تسػػعى الػػدوؿ الصػػغَتة دلزيػػد مػػن الفػػرص شلػػا يتعلػػق بالنفػػاذ لاسػػواؽ بتكػػوين ترتيػػب جتػػارى إقليمػػي مػػع ػقػػ - 
 ؛دوؿ أكرب

 ؛رغبة األعضاء يف حتسُت قدراهتم التفاوضية يف ادلفاوضات التجارية متعددة األطراؼ - 
 ؽ إقليمي زلمي أو ما يعرؼ قد يرغب العضو يف تنمية صناعات ال ؽلكن تنميتها دوف وجود سو  - 

 بالصناعات اإلقليمية الوليدة. وىذا بغرض زيادة قدراهتا التنافسية الدولية إذا ما أعطيت الوقت الكايف.     
 الدوافع الكامنة في البيئة االقتصادية الدولية. 2

اليت تقف وراء زيادة االجتاه ضلو على الرغم من وجود الدوافع النارتة عن ادلتغَتات يف البيئة االقتصادية الدولية    
التكتالت اإلقليمية اجلديدة، فهناؾ رلموعة من التطورات احلديثة يف هناية الثمانينيات من القرف ادلاضي أفرزت 

  1االجتاه وىي: العديد من التأ َتات واليت شكلت أىم الدوافع وراء ىذا
ات من القرف ادلاضي نييت دتت يف منتصف الثماني: كاف من نتيجة ادلفاوضات التأثير اإلتحاد األوربي. 1.2

حوؿ توسيع نطاؽ السوؽ األوروبية وإدتاـ مرحلة التحرؾ ضلو السوؽ األوروبية ادلوحدة للسلع واخلدمات 
بيا، ومن ىنا و تكوين اإلحتاد األورويب والذي أصبح يشكل حصنا أور  والعمالة ورأس ادلاؿ، إذ اجتهت أوربا إىل

 قي دوؿ العامل باف السوؽ األوروبية رمبا أقل انفتاحا أماـ جتارة الدوؿ غَت أعضاء يفساد اعتقاد لدى با
 

اإلحتاد، ولذلك فقد كاف رد فعل دوؿ العامل إما االلتحاؽ بعضوية اإلحتاد األورويب أو االشًتاؾ يف تشكيل 
 تكتالت خاصة هبم.

السابق وبالتحوؿ الذي حدث يف وسط  السوفيايت اإلحتاداهنيار مع انهيار المعسكر االشتراكي: . 2.2
اقتصاد السوؽ، ورغبة االحتاد األوريب يف تطوير االحتاد ليشمل دوؿ  با من االقتصاد ادلخطط إىلو وشرؽ أور 

زيادة قلق باقي دوؿ العامل من أف االحتاد األوريب قد يركز اىتمامو ضلو  جديدة من شرؽ أوربا، أدى ذلك إىل
رير التجارة متعددة األطراؼ، شلا شجع تلك الدوؿ على االطلراط يف أحد التوجو الداخلي على حساا حت

 التكتالت القائمة أو إنشاء تكتالت جديدة.
التحرير االقتصادي يف  أدى انتشار نظمسياسات التحرير االقتصادي في معظم دول العالم النامي: . 3.2

   ة السياسات ادلتعلقة بالتنمية االقتصاديةحدوث تقارا يف الفكر االقتصادي خاص معظم الدوؿ النامية إىل

                                                 
1 ibid, p.05. 
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السياسات التجارية مبا فيها التكتالت اإلقليمية، كما أدى االجتماع ادلتعاظم لالسًتاتيجيات االقتصادية و 
تراجع سياسات  اإلحالؿ زلل الواردات دلصلحة حترير السوؽ كشرط مسبق لنجاح  ذات ادلسار التحرري إىل

   التكامل اإلقليمي.
 

 التكامل االقتصادي اإلقليمي بين المنهج التقليدي و المنهج الحديث .ثانيا
االندماج  انطالقا من منطقة التفضيل اجلمركي ووصوال إىل، ادلختلفة مبراحلو االقتصادي اإلقليميإف التكامل     

حوؿ   B.Balassaؿ ملالتاـ، أطلق عليو بادلنهج التقليدي للتكامل االقتصادي والذي تعارفت عليو نظرية التكا
يف مؤلفو نظرية التكامل  1962سنة   Jacob Vinerوأعماؿ االقتصادي ، 1950 سنة االحتاد اجلمركي

 االقتصادي.
 
I. مميزات التكامل االقتصادي اإلقليمي التقليدي 

 1 يتميز بػ:     

و   لسلع و اخلدمات يعترب من أىم شروط صلاح التكامل بدوره يف تسهيل انتقاؿ ا :التقارب الجغرافي.  1
أو متنا رة  العمالة داخل ادلنطقة التكاملية، كما ؼلفض من تكاليف النقل اليت قد تكوف متباعدة

 جغرافيا.
 
جب و غياا اإلرادة السياسية يعد من أىم أسباا فشل التكامل االقتصادي، لذا اإلرادة السياسية: .  2

إلقليمي مع وضع حدود متفق عليها حلرية على احلكومات اليت تعمل على خلق مؤسسات لالندماج ا
 العمل الوطٍت، كما يقبل كل بلد التضحيات ادلؤقتة اليت يتطلبها العمل ادلشًتؾ.

غلب أف يكوف التكامل بُت اقتصاديات ذات ىياكل تجانس االقتصاديات القابلة للتكامل: .  3
ي متضامن من حيث ال وجود و متما لة و قابلة للتكامل، وتكاملها يعٍت خلق فضاء حقيق متجانسة 

لالختالفات االقتصادية بُت الدوؿ األعضاء، وال سيطرة القتصاد بلد على اقتصاديات الدوؿ األخرى، 
 ويف ىذه احلالة تتشكل وحدة اقتصادية.

إف عدـ توفر وسائل النقل و االتصاؿ بُت الدوؿ ادلتكاملة اقتصاديا، توفر وسائل النقل و االتصال: .  4
نية التوسع التجاري و التخصص اإلنتاجي بينهم، كما يصعب تسويق ادلنتجات وقياـ ػلد من إمكا

ادلسافات  اتساعتكاليف النقل بُت ىذه الدوؿ أي  ارتفاعالصناعات الكربى، وىذا ما يؤدي إىل 
  .االقتصادية

                                                 
1
 :  على ادلوقع 2666احلوار ادلتمدف،العدد ،"التكامل االقتصادي بين الشروط التقليدية والشروط الحديثة"،فالح خلف الربيعي 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=173879:00. Consulté: le 20.03.2008 à 15.  
 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=173879
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=173879
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والنظم، اإلقتصادات اليت تكوف متناسبة ومتجانسة يف القيم تناسب القيم االجتماعية والثقافية:  . 5
 فكلما كانت اجملتمعات متقاربة ومتما لة كلما كانت نسبة النجاح يف التكامل مرتفعة.

حرية انتقاؿ السلع بُت سلتلف الدوؿ اليت تضم يف تكامل تنسيق السياسات االقتصادية القومية: .  6
تسمح فر رتيع الشروط اليت و اقتصادي ال تكفي لضماف تنسيق السياسات االقتصادية فال بد من ت

للمنتج بالعمل و ادلنافسة يف ظروؼ طبيعية وىذا التنسيق ينبغي أف يتناوؿ شؤوف التعريفة اجلمركية، 
والسياسة التجارية جتاه الدوؿ الواقعة خارج ادلنطقة، وشؤوف األوضاع االجتماعية وسياسة االستثمار، 

دية، ووضع أجهزة متخصصة والبد من مفاوضات طويلة يتطلبها تنسيق التشريعات والسياسات االقتصا
ومؤسسات تتمتع بالصالحيات ادلطلوبة دلتابعة ىذا العمل على ضوء التغيَتات اليت تطرأ على السياسات 

 و مقتضيات الظروؼ االقتصادية.   االقتصادية

اد انطالقا من شروط التكامل و درجاتو السالفة الذكر، يتضح أهنا قد نفذت يف أوروبا متجسدة يف اإلحت       
 األورويب، فبعد احلرا العادلية الثانية كاف التكامل االقتصادي يتم وفق الشروط ادلذكورة سابقا كالتقارا اجلغرايف 
و التقارا يف مستوى النمو و غَتىا فأصبح يسمى بالتكامل االقتصادي التقليدي الذي أختذ بعدا إقليميا، غَت 

قدين األخَتين من القرف ادلاضي، اعتبارىا ال ختضع لتلك أنو ظهرت صيغة حديثة و بديلة للتكامل خالؿ الع
الشروط، أي جتميع عدد من الدوؿ يف شكل أو درجة من درجات التكامل االقتصادي ال تنتمي إىل إقليم واحد 

و نامية(، وأرتبط ىذا   ةػا االقتصادي )متقدمػوال تربطها لغة أو تاريخ أو  قافة، كما أهنا ختتلف يف درجة تقدمه
لتحوؿ بالتغيَتات اليت شهدهتا البيئة  االقتصادية الدولية من تطور تكنولوجي وبروز العودلة االقتصادية، لذا إختذ ا

 التكامل االقتصادي بعدا قاريا و ىو ما غلعل ارتباط الدوؿ يف أكثر من إقليم ال 
 

و  ؽ على صعيد تكوين التكتالتتربطها عوامل اجتماعية وال تقارا جغرايف، لذا شهد العامل نشاطا واسع النطا
التجمعات اإلقليمية االقتصادية سواء يف إطار  نائي أو شبو إقليمي، و ىذا التوجو ال يدخل ضمن النمط 
التقليدي للتكامل، وإظلا جتمع بُت ىذه اجملموعة من الدوؿ ذات التفكَت ادلتشابو عرب نطاؽ جغرايف متسع حتده 

أو الفضاءات االقتصادية الكربى، مع تنامي التوجو ضلو تشكيل تكتالت جتمع ا يطات و اليت تسمى باجملاالت 
 بُت دوؿ ذات مستويات تنمية سلتلفة.

II. التكامل االقتصادي اإلقليمي الحديث وأىم ما يميزه عن الصيغة التقليدية 
ضلو واضح،  ىاحلديثة عل مع رلموعة التغَتات والتحوالت، ومع قياـ منظمة التجارة العادلية، برزت اإلقليمية    

، ولكن يف إطار جديد يتمثل يف تزايد حترير التجارة، وإزالة العوائق من القرف ادلاضي إحياء ألفكار الستينيات
اجلمركية. وقد تبلورت سياسة التكتل اإلقليمي يف الظروؼ ادلستجدة، انطالقا من أف الدوؿ الصناعية، رغم القوة 

مواجهة ظروؼ  ىها، كل على حده، أصبحت تشعر أهنا ليست قادرة لوحدىا علاالقتصادية اليت أصبحت دتتلك
 أرادت أف تضاعف من فرصها يف احتالؿ تعددة اجلنسيات، وإهنا إذاادلادلنافسة احلرة مع تنامي دور الشركات 
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على  جديدة يف األسواؽ العادلية، فاف مقتضيات ذلك، ىي بناء أسواؽ عادلية وسيطة تكوف أكثر قدرة مواقع
زتايتها والسيطرة عليها، شلا يساعدىا يف مواجهة ادلنافسة احلرة يحظوظ أكرب ووجود أقوى. شلا سبق ؽلكن تعريف 

     اإلقليمية اجلديدة يف العنصر ادلوايل.    
 التكامل االقتصادي اإلقليمي الحديث مفهوم .1
النظر عن   دفق التجارة بُت الدوؿ بغضيذىب البعض يف تعريفو على أنو تسياسة تصميم لتخفيض معوقات ت   

 1 قريبة أو بعيدة عن بعضها البعضت.كوف ىذه الدوؿ متجاورة أو حىت 
والذي أ َت خالؿ مفاوضات إنشاء تكتل  .اصطالح اإلقليمية ادلفتوحة وىناؾ من يطلق على اإلقليمية اجلديدة

فيض القيود على واردات الدوؿ غَت ، وىي تعٍت تلك الًتتيبات اإلقليمية اليت تستهدؼ خت(APEC)أبيك 
 الدوؿ غَت األعضاء ليست  بالضرورة أف تكوف مرتفعة مثل بُتاألعضاء، واليت تتعهد فيها الدوؿ األعضاء بتحرير 

  2 مستواىا بُت الدوؿ األعضاء.
  3 ويرى أصحاا مصطلح اإلقليمية ادلفتوحة ضرورة توافر عدة شروط ىي:

 أف ػلق ألي دولة غَت عضو ترغب يف العضوية أف تنظم إىل أف تكوف مفتوحة العضوية: وتعٍت -
 ؛التكتل بشرط أف يتوافر فيها شروط العضوية

شرط عدـ ادلنع: وىي تعٍت أف اتفاقية التجارة اإلقليمية تسمح وبشكل تلقائي ألي دولة عضو  -
  ؛بالتكتل بتحرير جتارهتا لتمتد مكاسب التكتل اإلقليمي إىل الدوؿ غَت األعضاء

تحرير االنتقائي وادلكاسب ادلفتوحة: وىي اليت تستطيع فيها الدوؿ األعضاء القياـ بتحرير جتارهتا ال -
وفقا دلبدأ الدوؿ األكثر رعاية، بالنسبة لتلك القطاعات اليت تتمتع فيها مبيزة نسبية بالنسبة لباقي 

لدوؿ غَت األعضاء بالنسبة دوؿ العامل، ولذلك فهي ال حتتاج إيل اتفاقية جتارية تفضيلية يف مواجهة ا
 لتلك القطاعات.

 مميزات التكامل االقتصادي اإلقليمي الحديث .2
على الرغم من أف ظاىرة إنشاء التكتالت االقتصادية اإلقليمية قدؽلة، إال أف التوجهات احلديثة لتلك التكتالت    

ع التجارية، باإلضافة إىل أف درجات فقد اتسمت التكتالت القدؽلة بسيادة الدوافختتلف عنها اختالفا كبَتا، 
 التكامل والتجانس اليت حتققت يف تلك التكتالت اتسمت بالتفاوت والتباين الشديد ومل يؤتى 

 1منها ذتارا ملموسة فيما عدا اإلحتاد األورويب، أما بالنسبة للتكتالت اإلقليمية اجلديدة فقد دتيزت مبايلي:

                                                 
، جامعة قاصدي 07/2009، رللة الباحث، عدد " اإلقليمية الجديدة: المنهج المعاصر للتكامل االقتصادي اإلقليمي"عالوي زلمد حلسن،  1

 .109، ص. -زائراجل -مرباح ورقلة

2
 J.Frank and Shang-Jin wei,ت Open Regionalism in àWorld of Continental Trade Blocs”, IMF Working 

Paper, WP/98/10, Geneva, 1998, p. 08. 
 عالوي زلمد حلسن، ادلرجع السابق. 3
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 ؛يدا وتشابكا سواء من حيث ىياكلها أو نطاقها اجلغرايفأصبحت الًتتيبات التكاملية أكثر تعق -
تعكس التكتالت اإلقليمية اجلديدة األفكار االقتصادية الليربالية واقتصاد السوؽ، كما زاد االعتماد  -

ادلتبادؿ االقتصاد العادلي بعد احلرا الباردة كنتيجة لالنتشار السريع للتكنولوجيا وحترير التجارة يف 
عديد من الدوؿ النامية منفردة بتحرير جتارهتا اخلارجية كعنصر من عناصر ال تقد قامأغلب الدوؿ. ف

 ؛إصالح سياسات االقتصاد الكلي
أصبحت التكتالت اإلقليمية عملية متعددة األوجو، ومتعددة القطاعات وتعطي نطاقا كبَتا من  -

     ؛ست جتارية فقطسياسية اليت ؽلكن وصفها بأهنا إسًتاتيجية وليالاألىداؼ االقتصادية و 
تأخذ التكتالت اإلقليمية اجلديدة من إسًتاتيجية التوجو اخلارجي منهاجا ذلا، وتعتمد النظرة اخلارجية  -

والبينية للتكتل كمصدر للنمو، كما أهنا دتثل لبعض الدوؿ اخلطوة األوىل إلمكانية االستفادة من 
 ؛عمليات العودلة

مكاسب اقتصاديات احلجم، وتنوع ادلنتجات ومكاسب زيادة  دتثل اإلقليمية زلاوالت لالستفادة من -
 ؛الكفاءة وتنسيق السياسة اليت تبزىا التكتالت اإلقليمية اجلديدة

تركز الًتتيبات التكاملية اجلديدة على رلاالت جديدة مثل االستثمار يف السوؽ العمل، وسياسات  -
 تكنولوجي والبيئي، ىذا باإلضافة إىل ادلنافسة، والتكامل النقدي وادلايل، والتعاوف العلمي وال

 ؛ األىداؼ السياسية     
تؤكد التكتالت اإلقليمية اجلديدة أيضا على أعلية االستثمار األجنيب بالنسبة للتكتالت اإلقليمية   -

كمحرؾ أساسي يف اجتاه حترير التجارة كهدؼ هنائي إلقامة التكتل اإلقليمي، وعلي غَت ما كانت 
، فاف الًتتيبات اإلقليمية اجلديدة تعترب من وسائل جذا االستثمار األجنيب القدؽلة  التكتالت

 ؛العادلية يف التجارة  ادلباشر وحتقيق ادلنافسة 
 ؛ظهور ترتيبات تكاملية سلتلطة ذات التزامات تبادلية بُت دوؿ نامية ومتقدمة -
وؿ ادلعنية أعضاء يف عدة تتسم معظم الًتتيبات اإلقليمية اجلديدة بسمة مشًتكة تتمثل يف كوف الد -

تكتالت إقليمية يف نفس الوقت، فالواليات ادلتحدة األمريكية عضو يف اتفاقية التجارة احلرة ألمريكا 
ىل ويرجع السبب يف تعدد العضوية إ APECوعضو يف جتمع آسيا للباسيفيك NAFTAالشمالية 
 اآليت:   

 صة تلك اليت تضع قيودا زتائية يف مواجهة ضماف النفاذ إىل سلتلف األسواؽ اإلقليمية، خا -    
 ؛الدوؿ غَت األعضاء هبا  

                                                                                                                                                         
1
 Paul Krugman," The Move Toward Free Trade Zones", in Policy implications of Trade and currency zones, 

Economic Review Federal BANK OF Kansas City, 1991, vol.76.N°6,p.p.295-302  ،  
.110وذلك نقال عن:عالوي حلسن، ادلرجع السابق، ص.  
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 ؛تنوع التجارة و روابط االستثمار لتخفيض االعتماد على الشركاء الرئيسيُت يف التكتل -    
 ىناؾ تساير يف بعض اجلوانب بُت اإلقليمية والتعددية.   -    

 ة ثديلحأسباب االتجاه المتزايد نحوا إلقليمية ا .3
 1 إىل سببُت ىامُت علا: ديثترجع الدوافع الكامنة وراء االجتاه ادلتزايد إىل التكامل اإلقليمي احل   

 أصبح التكامل االقتصادي اإلقليمي إستراتيجية مفضلة .1.3
فقد أصبح التكامل االقتصادي اإلقليمي لب أي أجندة اقتصادية، وبات أمرا ال ؽلكن جتاىلو يف كل القرارات     

 االقتصادية يف رتيع دوؿ العامل فاحلقيقة تشَت إىل أف أغلب دوؿ العامل ذلا زلاوالت معينة لالنضماـ 
 أحد التكتالت اإلقليمية يف العامل. إىل

 ذات طبيعة مختلفة  الحديثةاإلقليمية أن  .2.3
ُت يشَتوف إىل أف فعلى الرغم من أف التكتالت االقتصادية اإلقليمية ليست أمرا جديدا فاف االقتصادي   

اإلعداد، التكتالت اإلقليمية اجلديدة ختتلف عن التكتالت يف العهود السابقة من حيث درجات النجاح وكذلك 
فاف كانت تعترب استمرار للجهود السابقة يف ىذا الصدد، وىذا االختالؼ يظهر بشكل جلي وبارز يف النواحي 

 االقتصادية والسياسية.
د االجتاه ضلو اإلقليمية على صعيد كل من الدوؿ النامية وادلتقدمة على حد سواء ال بد وعند احلديث عن تزاي   
 بُت دوافع التكتل لكل من الدوؿ الصناعية والنامية. فالدوؿ الصناعية يف ىذا اإلطار تسعى إىل التفرقة  من
 

لى األنشطة االقتصادية القائمة، االستفادة من عوائد الكفاءة  االقتصادية النارتة عن إزالة العوائق ادلفروضة ع
حيث أف اذلياكل الصناعية ذلذه الدوؿ عادة ماتتسم باالستقرار لعقود طويلة حىت دتثل مسة رئيسية ذليكل 
االقتصاد. وبالتايل فاف تغيَت ىذه اذلياكل استجابة للتكتل وبرامج التكامل يكوف لو أ ر اغلايب ملموس على األداء 

 كسبو ادلزيد من الديناميكية والفعالية، فإذا ما أدت ىذه الكفاءة ادلرجوة من التكتل إىلاالقتصادي بوجو عاـ، وي
زيادة الناتج واالدخار ا تمل، فاف ذلك سيؤدي بالتبعية إىل زيادة النمو االقتصادي وغلعل التكامل أمرا اغلابيا 

 واختياريا مناسبا للمستقبل.  
 حتقق ىذه ادلكاسب بنفس القدر من الفعلية والديناميكية االقتصادية اليت أما بالنسبة للدوؿ النامية فهي عادة ال

يفرزىا التكامل، كما أف عوائد الكفاءة مل تكن أبدا دتثل ىدؼ ىذه الدوؿ يف عملية التكامل، فهياكلها الصناعية 
كاسب الساكنة من تعد صغَتة بالنسبة لالقتصاد ككل، أو حىت بالنسبة دلخططات التنمية بوجو عاـ، كما أف ادل

خالؿ تسهيل تدفق التجارة تعد أيضا صغَتة نسبيا. وبالتايل ؽلكن القوؿ أف أىداؼ الدوؿ النامية من التكتل 

                                                 
1
 Lucian Cernat,  " Assessing Regional Trade Arrangements: Are South-South RTAs More Trade 

Diverting?”, Policy issues International Trade and commodities, study series,N° 16, UNCTAD, New York, 
2001, p. 01-03.   .111نقال عن عالوي زلمد حلسن، ادلرجع السابق، ص.  وذلك 
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والتكامل ليست أىدافا ديناميكية بقدر ما ىي ىيكلية، تشمل تنمية صناعات جديدة من خالؿ التنسيق 
السوؽ وتنوع اإلمكانات وىي االقتصاديات اليت ػلميها  لالستفادة من اقتصاديات احلجم أو النطاؽ نظرا التساع

 التكامل االقتصادي بشكل واضح.  
 اإلقليمية التقليدية واإلقليمية الجديدة:  مقارنة .4

بعد التعرض إىل أىم شليزات كل من الصيغة التقليدية و احلديثة للتكامل، سيتم زلاولة ادلقارنة بينهما وذلك       
 آليت: من خالؿ اجلدوؿ ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (: مقارنة بين الصيغة التقليدية والصيغة الحديثة للتكامل اإلقليمي.1-1دول رقم )ج

 الصيغة الحديثة للتكامل الصيغة التقليدية للتكامل الخصائص

 إقليم أو أكثر متجاورين إقليم يضم دوال متجاورة النطاؽ اجلغرايف

 التباين، أعضاء متقدموف يتولوف القيادة  ويات االقتصاديةالتجانس وتقارا ادلست اخلصائص اإلقليمية

االجتماعية  اخلصائص
 والثقافية

 وتبادؿ التفاىم  تالسماح باخلصوصيا د التقارا لتحقيق الوحدة كهدؼ هنائييتأك

 دعم االستقرار السياسي حتقيق األمن والسالـ وإيقاؼ احلروا  الدوافع السياسية
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أو  مث/ تفضيلية تبدأ مبنطقة جتارة حرةاتفاقات  حترير التجارة
 احتاد رتركي

مناطق جتارة حرة تتفاوت فيها ادلدة اليت تستكمل فيها 
 الدوؿ ادلختلفة مقوماهتا 

 غَت رلاز مع تعويض األقل تقدما  رلاز لصا ح الدوؿ األقل تقدما  عدـ اشًتاط ادلعاملة بادلثل

ؼ إحالؿ أساسا للمنتجات الصناعية، هبد نطاؽ التجارة
 زلل الواردات على ادلستوى اإلقليمي

 السلع واخلدمات مع الًتكيز على تعزيز التصدير

حتريره تدرغليا مع توفَت الشروط األشد للتكامل  رأس ادلاؿ
 النقدي  

 إىليفرض منذ البداية حركة من األعضاء األكثر تقدما 
 األقل تقدما

 غَت متاح دلواطٍت الدوؿ األعضاء األقل تقدما  د يؤجل دلرحلة وسيطة يستكمل عند اإلحتا العمػل

تدرغلي مع توسيع صالحيات سلطة فوؽ  تنسيق السياسات
 وطنية يشارؾ فيها كل األعضاء بالتساوي

 إعطاء وزف أكرب دلطالب الشركات ادلتعددة اجلنسيات 

وحدة اقتصادية على أمل أف تفضي إىل وحدة  ادلرحلة النهائية
 سياسية

ة وحيدة تقتصر على حترير التجارة وحركة أساسا مرحل
 رأس ادلاؿ 

 قطاع األعماؿ و الشركات ادلتعددة اجلنسيات السلطات الرمسية للدوؿ األعضاء القائم بالدعوى والتوجيو

-51 (، ص.ص.2000زلمد زلمود اإلماـ، التكامل االقتصادي اإلقليمي بُت النظرية والتطبيق)مصر:معهد البحوث والدراسات العربية، المرجع:
52.   

  
 

 
تشَت مقارنة اخلصائص الواردة يف اجلدوؿ السابق، إىل أننا أماـ حالة ختتلف بشكل جوىري عما جرى عليو    

العرؼ على اعتباره تكامال إقليميا يستهدؼ الوصوؿ إىل وحدة اقتصادية ورمبا سياسية تتطلب وجود جتانس 
عادة البدء من وضع متقارا يف ادلستويات االقتصادية والنظم  اقتصادي واجتماعي بُت أعضائها، بل وتشًتط

 السياسية والنواحي االجتماعية والثقافية.
بينما الصيغة البديلة للتكامل تطرح وجود دولة مركز أو قائد يف إقليم معُت لتكوف من العوامل ا فزة للتكامل، 

ىو قياـ الدوؿ ادلتقدمة بالعمل كسند إلصالح ومن ادلربرات اليت تساؽ للًتويج للصيغة البديلة للتكامل 
السياسات بالنسبة للدوؿ األقل تقدما، وكمثاؿ على ذلك تدخل الواليات ادلتحدة األمريكية حلماية االقتصاد 

 .    1995ادلكسيكي من االهنيار أ ناء مروره بأزمة االطلفاض احلاد يف عملتو سنة
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 المبحث الرابع 
 راكة كوسيلة للتكامل الش 

  
مع تنامي ظاىرة العودلة تزايدت زلاوالت و مبادرات للتكامل اجلهوي سيما يف بعض الدوؿ النامية، ورغم     

صلاح قياـ منظمة التجارة العادلية لتنظيم التعاوف ادلتعدد األطراؼ، فإف ادليوؿ إلنشاء تكتالت جهوية مازالت 
 للبحث عن احد أشكاؿ التكامل ادلعروفة يف النظريات االقتصادية وقد مستمرة يف العديد من مناطق العامل

حاولت العديد من الدوؿ النامية الدخوؿ يف مرحلة جديدة من مبادرات للتكامل و االندماج حسب منطق 
االنفتاح التجاري أو االقتصادي، وعلى ىذا األساس و لضماف صلاح ىذه ا اوالت صلد أف البعض من ىذه 

تسعى على إقامة شراكة مع دوؿ جد متطورة من أجل النفاذ إىل أسواقها من خالؿ توفَت مناخ مالئم الدوؿ 
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لالستثمارات األجنبية حىت حتسن من أدائها االقتصادي و احتوائها للمشاكل االجتماعية اليت هتددىا يف وحدهتا 
 السياسية، ومن مث تدعيم مكانتها على الساحة الدولية.

الرؤية يتضح أف العامل سيعرؼ زلاوالت للتكتالت اجلهوية ما بُت دوؿ ذات مستويات سلتلفة من وطبقا ذلذه    
وحتت  1990و االستقرار السياسي. ويالحظ أنو منذ سنة  االقتصاديحيث التزايد يف النمو الدؽلغرايف والنمو 

جديد ومن بُت أظلاط ىذا التنظيم جنوا، يعاد تنظيمها يف إطار  -تأ َت دعاة اجلهوية أف العالقات من نوع مشاؿ
 ؽلكن ذكر ظاىرة الشراكة، فما ادلقصود بالشراكة ؟ 

 مفهوم الشراكة   .أوال
إف مدلوؿ كلمة تالشراكةت يسوده الكثَت من الغموض ويستعمل يف ادلناسبات دوف حتديد دقيق دلعناه، وببساطة    

ي، و شراكة بعض ػة كل على حدى مع اإلحتاد األوروبدوؿ ادلتوسطة الناميػفهو موضة ىذه األياـ، فمن شراكة ال
الدوؿ العربية كاألردف و مصر مع الواليات ادلتحدة األمريكية إىل الشراكة بُت الدوؿ والشركات الدولية، وبذلك 
 فقد تعددت التعاريف اخلاصة بالشراكة بتعدد ادلهتمُت بتفسَتىا، وقبل التطرؽ إىل تعريفها جتدر اإلشارة أوال إىل

 مفهـو التعاوف.
I.  التعاون 

ويعٍت سياسة 1 (،Coopérationالتعاوف يف العربية يعٍت تعاضد وتآزر، ويقابل ىذا ادلصطلح بالفرنسية )   
 مساعدة اقتصادية، تقنية و مالية لبعض الدوؿ السائرة يف طريق النمو. 

 
 

 ح مشًتكة، من أجل حتسُت اقتصادىم والتعاوف اقتصاديا ىو طريقة عمل تنشأ بُت أشخاص أو دوؿ جتمعهم مصا
أو توسيع رلالو. كما يعرؼ التعاوف على أنو عالقة شراكة يضع خالذلا الفاعلوف الدوليوف وسائل مشًتكة لتحقيق 

  2 غايات وأىداؼ معينة ومشًتكة.
 

II. ة ـالشراك 
  خر، وىي مصدر الفعل شارؾ يف القاموس العريب الشراكة تعٍت إختالط النصيبُت يحيث ال دتيز الواحد عن اآل   

 3 و تشاركا، و معناه وقعت بينهما شراكة.

              االجتماعيُت( و تعٍت نظاـ شراكة غلمع بُت الشركاء Le partenariatوالشراكة باللغة الفرنسية ىي )
 1االقتصاديُت. و

                                                 
1 Petit Larousse illustré) Paris: Maison d’édition Larousse, 1991(, P.259. 
 

2
 .148، ص. )1980بَتوت: دار ابن خلدوف للطباعة والنشر،   (الموسوعة االقتصاديةوعادؿ عبد ادلهدي، حسُت ادلموندي  

3
 .368( ، ص.  1974منجد الطالب) بَتوت: دار ادلشرؽ، 
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أو  أكادؽليُت، سياسيُت،اقتصاديُت لقد تعددت التعاريف اخلاصة بالشراكة بتعدد ادلهتمُت بتفسَتىا سواء كانوا
 .اجتماعيُت

 االعتمادعلى أهنات النفع ادلتبادؿ ادلتضامن و ادلتكامل ادلبٍت على التكافؤ و  حيث عرفها األستاذ حسين إبراىيم
  2 ادلتبادؿ و ادلصَت احلضاري ادلشًتؾت.

         لى حتقيق ادلصا ح ادلشًتكة من جهةيرى أهنا ت العالقة ادلشًتكة و القائمة ع أما الدكتور معين أمين السيد
  3 و حتديد مدى قدرات ومساعلات كل طرؼ من جهة أخرى للوصوؿ إىل الغايات ادلنشودة و ادلتوقعةت.

بُت بلدين أو أكثر يف رلاؿ أو رلاالت متعددة  اتفاؽعبارة عن تنظيم أو تكما يعرفها البعض األخر على أهنا:
 ،اقتصاديدة و ليس با لضرورة مشًتكة و قد هتدؼ أيضا إىل تعاوف سياسي الغرض منها بلوغ أىداؼ زلد

على أسس التفاىم و ادلنافع و ادلساواة، كما تعترب وسيلة لتقريب سياسات األطراؼ من أجل حتقيق درجة مالئمة 
 4 .تتسمح بالدخوؿ يف التكامل االقتصادي

 

زلاولة اجلمع بُت طرفُت أو عدة أطراؼ، نظرا لوجود ومن خالؿ ىذه التعاريف ؽلكن القوؿ أف الشراكة ىي    
مصا ح متبادلة بينهما يحيث يسخر كل طرؼ اإلمكانات ادلتوفرة لديو من أجل حتقيق أىداؼ وغايات مشًتكة، 

 ة. ػراؼ ادلشاركػيحيث ال تتعارض مع مصلحة أي طرؼ من األط
ا ح ادلشًتكة بُت كل األطراؼ ادلعنية، لذا يتوجب و متطورة ىو قيامها على مبدأ ادلص ةػاس كل شراكة  ابتػإف أس

اؤؿ حوؿ مفهـو الشراكة ػرح التسػجعل مبدأ ادلصا ح ادلشًتكة الركيزة األوىل للعمل اجلماعي. ومن ىنا يط
ألورومتوسطي و ىذا ما سيتم تناولو الحقا اة و جذورىا التارؼلية، علما أف ظهورىا مرتبط بادلشروع ػاألورومتوسطي

 .الثايل يف الفصل بالتفصي
   

 الشراكة بين الفكر و الواقع  .انيثا
تعد الدراسات النظرية و التطبيقية قليلة حوؿ معرفة ما إذا كانت مصلحة للدوؿ النامية يف إبراـ اتفاؽ شراكة أو    

يرتبط بزيادة  اتفاؽ التبادؿ احلر مضمونة، وىنا تكفي اإلشارة إىل بعض التحاليل اليت تشَت إىل أف صلاح الشراكة
الرفاىية االقتصادية من خالؿ حتقيق درجة أعلى من الكفاءة يف استخداـ ادلوارد بواسطة جذا االستثمارات 
األجنبية ادلباشرة و حترير ادلبادالت، إذ أف أىم مشكالت الدوؿ النامية تتمثل يف زلدودية ادلوارد التمويلية، وضعف 

اللجوء إىل األطراؼ األجنبية للمساعدة ودعم االستثمار ا لي، ومن مث مل ادلستوى التقٍت، األمر الذي يؤدي إىل 

                                                                                                                                                         
1
 Petit Larousse illustré, op.cit, P. 713. 

 .194، ص. 1996، القاىرة، ديسمرب 88العربية، العدد ، رللة الشؤوف " المحور االقتصادي والمالي لمؤتمر برشلونة"حسن إبراىيم،  2
3
               10-9يف ادللتقػى االقتصػادي الثػامن حػوؿت اجلزائػر والشػراكة األجنبيػةت،  " مفهـوم الشـراكة آلياتهـا، أنماطهـا"،معػُت أمػُت السػيد،  

 .6، ص.1999ماي،اجلزائر

4
، مركز زايد للتنسيق وادلتابعة، دولة اإلمارات العربية ادلتحدة، "لتحوالت الدولية الجديدةالشراكة األورو متوسطية في ظل اتخَت الدين العايب،  

 .11، ص.2001نوفمرب
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يعد انفتاح الدوؿ النامية على العامل اخلارجي منصبا فقط على ادلبادالت السلعية بل أضحى يشمل بالضرورة على 
 تدفقات رأمسالية وتقنية أجنبية متطورة.

بط مبدى تشجيع السياسات ادلرافقة إلعادة تفعيل متطلبات كما يرى بعض االقتصاديُت أف صلاح الشراكة مرت    
التنمية كتحديث القوانُت اليت تتالءـ وحاجيات أفراد اجملتمع، أو بعبارة أخرى أنو كلما حدث تفعيل وتوسيع 
الشراكة كلما يعد إطار العمل متعدد األطراؼ للمنطقة اليت تشملها الشراكة عامال رئيسيا يف حتريك عملية 

كة لتغطية شاملة للقضايا ادلطروحة بُت الشركاء، كما يف ذلك اجملاالت السياسية واألمنية واالجتماعية و الشرا 
ادلساعدات ادلالية وحىت الثقافية، على أف يكوف تلقيها يرتبط برفع التحديات اليت تواجو أطراؼ الشراكة سيما 

 وصوؿ إىل مستوى ادلنافسة الدولية.منها دعم اإلصالحات االقتصادية اليت يقـو هبا كل بلد يف ال
كما أف جدية الدوؿ ادلتطورة يف مساعلة ترقية الشراكة مع الدوؿ النامية حسب متطلباهتا التنموية وبصفة دائمة     

و مستمرة تؤدي حتما إىل تنمية مستدامة، وعموما فالتعاوف كاف اخلطوة األوىل إلرساء نوع من التجانس يف 
فاإلحتاد األورويب على مر السنُت أعطى ذلذا الشأف نصيب من األعلية، وجاءت الشراكة العالقات و األفكار، 

لتدعم ذلك وإعالف اإلحتاد األورويب إلنشاء شراكة حقيقية متوسطية جاء نتيجة السياسة األوروبية اجلديدة يف 
أشكاال سلتلفة ومعقدة،  احلوض، كما أف ما دتيزت بو العالقات االقتصادية والدولية من تسارع وتشابك متخذة

تعود أسباهبا إىل التقدـ التكنولوجي الباىر الذي قضى على قيود الزماف وادلكاف و اليت كانت تعرض نفسها يف أي 
دة و اخرج منو أخرى، فما كاف على ػر جديػعالقة اقتصادية، كل ىذا التحوؿ أدخل على الفكر االقتصادي عناص

ت واليت كاف االستثمار األجنيب من أعلها، باعتباره مفتاحا لازمة ادلالية و التقنية الدوؿ إال أف تواكب ىذه التغيَتا
 لدفع عجلة التنمية االقتصادية يف الدوؿ النامية.

 
 عالقة الشراكة األورومتوسطية بالتكامل اإلقليمي .ثالثا

اد األورويب و الدوؿ ادلتوسطية إف مفهـو الشراكة األورومتوسطية و ادلتمثل يف اتفاقيات الشراكة بُت اإلحت     
)سيتم التعرض لذلك بالتفصيل يف الفصل الثاي من ىذا العمل( والذي يتضمن جوانب عديدة من العالقات 
االقتصادية، و السياسية واألمنية واالجتماعية، حيث تعترب الشراكة هبذا ادلفهـو ادلرحلة األوىل يف الوصوؿ إىل 

ولقد أرتبط مفهـو الفكر التكاملي  .(Tinbergenصا كما عرفو االقتصادي )مفهـو التكامل االقتصادي خصو 
بتوجيهات سادت بعض األقاليم ضلو تو يق عالقاهتا كما يساعدىا على جتاوز ما ػلدث على الصعيد الدويل، 

طقة فكرة الشراكة األورومتسطية من قبل األوروبيُت هبدؼ إشاعة مبدأ السالـ و االستقرار يف من تولقد جاء
ادلتوسط وإغالؽ باا الصراعات و احلروا باإلضافة إىل التقارا الثقايف والتفاعل احلضاري بُت شعوا دوؿ 

 ادلنطقة، حيث تلعب ىذه العناصر رتيعها دورا كبَتا يف تعزيز مفهـو وصياغة مناىج التكامل.
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التأكيد على رلموعة من العناصر وقد جسد اإلحتاد األورويب عالقة مفهـو الشراكة مبفهـو التكامل من خالؿ    
  1 تأ را مببدأ التدرج يف حتقيق مفهـو التكامل وتتمثل ىذه العناصر  يف:

البدء باجملاؿ االقتصادي باعتباره ادلنفعة األوىل اليت ال ؽلكن حتقيقها بشكل كامل على الصعيد  -
 ؛القطري للدوؿ يف ظل النظاـ العادلي

 ؛تعترب عائقا أماـ الدوؿ اليت تسعى ضلو حتقيق التكاملاالبتعاد عن النزعة القطرية اليت  -
إمكانية السماح بانضماـ أعضاء جدد بشرط استيفائهم شروط العضوية و مساعدهتم يف حتقيق  -

 النمو ادلطلوا، وتنفيذ ما عليهم من خطوات اختذت سابقا.

ناصر اإلنتاج إىل مرحلة تالية، و العمل د اإلحتاد األورويب مبدأ التدرج بتأجيل التحرير الكامل حلركة عػد أعتمػوق
،  القرف ادلاضي نم اتيالتسعينوقد شهد عقد  على تنسيق السياسات االقتصادية وفقا للمتطلبات كل مرحلة.

ا دتت اإلشارة إليو سابقا صيغة جديدة للتكامل، ال تقتصر على رلموعة من الدوؿ ادلتقاربة جغرافيا و اليت ػكم
أو رلموعة  رلموعة من الدوؿ النامية حوؿ دولة متقدمة التفاؼل إف األساس فيها ىو تقع ضمن إقليم معُت، ب

من الدوؿ ادلتقدمة، وىو ما غلعلها جتمعا بُت إقليمُت أو أكثر، أي أف ادلعيار فيها ىو التباين يف مستويات 
 النمو، حيث يعهد إىل الطرؼ ادلتقدـ اقتصاديا بقيادة اجملموعة.

منظمة التجارة العادلية عهد النظم التفضيلية اليت كانت تقدـ للدوؿ ادلتقدمة مزايا للدوؿ وقد أهنت اتفاقيات 
رتيع األطراؼ بغض النظر عن تفاوت  التزاماتادلعاملة بادلثل، وأصبحت القاعدة ىي دتا ل  اشًتاطالنامية دوف 

 ارة ػل منطقة للتجولذلك تتخذ الصيغة احلديثة االقتصادية للتجمع شك 2مستوى النمو االقتصادي.
 

احلرة، ؼلتلف تدرج تطبيقها وفقا لتفاوت ظروؼ النمو فيها، على أف يكوف ذلك ضمن احلدود اليت جتيزىا 
 منظمة التجارة العادلية و اليت تكوف عادة يحدود فًتة عشر سنوات.

اليت يفرضها عدـ  االستقطااكما أف جتمعات الدوؿ النامية كانت تسعى يف األساس إىل التخلص من عوامل    
 اتسعالتكافؤ السائد على ادلستوى الدويل فمن مث فقد غلب عليها مبدأ سياسة اإلحالؿ زلل الواردات، الذي 

و  حترير حركة تبادؿ ادلنتجات الصناعية استهدفتلذا ، نطاؽ تطبيقها من مستوى الدولة إىل ادلستوى اإلقليمي
 يف ظل قدر من احلماية اإلقليمية ذلا. عززت ذلك جبهود إلقامة مشاريع صناعية بديلة 

غَت أف التوجو السائد يف الوقت احلايل ىو تقليص معدالت احلماية، و التوجو ضلو التصدير إىل األسواؽ العادلية    
يف ظل حترير التجارة دوف دتييز، ىذا باإلضافة إىل دخوؿ جتارة اخلدمات نطاؽ ادلبادالت اخلاضعة لتنظيمات دولية 

العادلية، وبالتايل فإف قبوؿ الدوؿ النامية  منظمة التجارة اتفاقياترب شلا ساد سابقا من خالؿ توقيع بقدر أك

                                                 
 .12(، ص.2000)مصر: معهد البحوث والدراسات العربية، التكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية والتطبيقزلمد ا مود اإلماـ،  1
2
 .31ص.  ،نفس ادلرجع   
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مشاركة دوؿ متقدمة يف جتمعاهتا، يعود إىل قياـ ىذه الدوؿ بتعزيز قدرهتا التصديرية، ورغبة الدوؿ ادلتقدمة يف 
 هتا الصناعية و اخلدمية.أسواؽ الدوؿ النامية ادلشاركة دلزيد من صادرا استيعااضماف 

يتضح شلا تقدـ أف الصيغة اجلديدة للتكامل اإلقليمي تطرح بػديال للمػنهج التقليػدي للتكامػل اإلقليمػي، ؼلتلػف    
دلػػا سػػاد يف اآلونػػة األخػػَتة مػػن جتنيػػد كػػل القػػوى، مبػػا يف ذلػػك ادلؤسسػػات  امتػػدادعنػػو يف معظػػم خصائصػػو، وىػػي 

إىل نظػػاـ عمػػل وفػػق قواعػػد قػػوى السػػوؽ،  ويسػػقط العوائػػق أمػػاـ التػػدفقات االقتصػػادية الدوليػػة مػػن أجػػل الػػدعوى 
 االقتصػػػادية األجنبيػػػة، وخاصػػػة رأس ادلػػػاؿ األجنػػػيب، ومػػػن أجػػػل ضػػػماف أف تتفػػػق تعػػػديالت النظػػػاـ االقتصػػػادي مػػػع

  الدوليػةمتطلبات ضماف تػوفَت ادلنػاخ ادلناسػب وادلالئػم لتػدفق رأس ادلػاؿ األجنػيب واالسػتثمارات األجنبيػة والشػركات 
للعمل كمركز إلصالح  استعدادىاو اليت دتارس نشاطها يف الدوؿ األقل تقدما، حيث تبدي الدوؿ ادلتقدمة ادلعنية 

خػالؿ  السياسات االقتصادية، مبعٌت أف تقػدـ ذلػا العػوف وادلسػاعدات الجتيػاز الصػعوبات الػيت ؽلكػن أف تتعػرض ذلػا
الشػػػراكة  اتفاقيػػػاتحػػػو ادلطلػػػوا، وىػػذا الػػػدور واضػػػح مػػن خػػػالؿ تعػػديل ىياكلهػػػا و سياسػػػاهتا االقتصػػادية علػػػى الن

ىيكلػػة  األورو متوسػػطية يف دعػػم ومسػػاندة اإلحتػػاد األورويب لػػدوؿ ادلتوسػػط يف عمليػػة اإلصػػالح االقتصػػادي وإعػػادة
سياسػاهتا االقتصػادية، وإف ىػػذا الػدعم مل يعػػد قاصػرا علػػى السػلطات الرمسيػة كمػػا ىػو احلػػاؿ يف النمػوذج التقليػػدي، 

ل إف جانبػػػػا ىامػػػػا مػػػػن ادلسػػػػؤولية تقػػػػع علػػػػى فػػػػاعلُت آخػػػػرين، يف مقػػػػدمتهم القطػػػػاع اخلػػػػاص و رجػػػػاؿ األعمػػػػاؿ و بػػػػ
و  تعػػػددة اجلنسػػػيات، والػػػيت تػػػدعى بالدؽلقراطيػػػة و حتقيػػػق الشػػػراكة ادلمؤسسػػات اجملتمػػػع ادلػػػدي و الشػػػركات الدوليػػػة 

الشػػػػراكة و كمركػػػػز إلصػػػػالح  اتفاقيػػػػاتيف  الشػػػػفافية، وىػػػػو مػػػػا يعطػػػػي اإلحتػػػػاد األورويب الطػػػػرؼ ادلتقػػػػدـ  قػػػػال أكػػػػرب
 يف دوؿ ادلتوسط. االقتصاديةالسياسات 

 

 

 

 خاتمة الفصل األول

انطالقا شلا سبق، وبعد التطرؽ إىل أىم ادلفاىيم األساسية  اليت أدت إىل تنشيط وتفعيل احلركية االقتصادية،       

يت فتحت اجملاؿ أماـ الشركات ادلتعددة اجلنسيات. ىذه ىذه األخَتة اليت ساعلة يف عودلة االستثمار والتجارة، وال

ادلستجدات اليت أفرزت مفهوما جديدا للقوى ادلعتمدة أساسا على القوة االقتصادية التنافسية يف ظل االنفتاح 

االقتصادي العادلي، الذي يتميز بتحرير التجارة ومن مث إلغاء احلواجز اليت تعيق انتقاؿ سلتلف السلع واخلدمات 

 ورؤوس األمواؿ، إضافة إىل سياسة االندماج والتكتل االقتصادي. 
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ىػػذا التحػػػوؿ الػػػذي جعػػل االىتمػػػاـ مبنطقػػػة حػػوض ادلتوسػػػط تعػػػود إىل صػػدارة االىتمامػػػات، حيػػػث ويف إطػػػار      

العديد من التوجهات اإلقليمية وعالقات التكامل االقتصادي بُت سلتلف الدوؿ، رغم التباعد اجلغرايف واالختالؼ 

إلقامػة مػن القػرف ادلاضػي العقائدي، السياسي والثقايف،سعى اإلحتاد األورويب خبطوات جادة منػذ بدايػة التسػعينيات 

شراكة مع دوؿ الضفة اجلنوبية للمتوسػط، اقتناعػا منػو بأعليػة ىػذه الشػراكة وإقامػة جتمػع اقتصػادي أورويب متوسػطي 

         ا ما سيتم تناولو يف الفصل الثاي من ىذه الدراسة.يتبوأ مكانتو بُت التكتالت اإلقليمية والعادلية، وىذ
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 الفصل الثاني
 الشراكة األورو متوسطية وسيلة للتكامل الجهوي في حوض المتوسط

 
 د ـتمهي

اؼبتوسطية  األوروبية وبالذات مع الدوؿ اؼبغاربية على مراحل التاريخ اؼبختلفة –اتسمت العبلقات األوروبية       
ارتبطت دوؿ اؼبغرب العريب مع دوؿ اجملموعة األوروبية بعبلقات جغرافية، ثقافية، ث بنوع من اػبصوصية، حي

اقتصادية و تارىبية. سبثلت شدهتا ُب استعمار القوى األوروبية للشماؿ اإلفريقي غبقب طويلة األمد مل يرى هنايتها 
ريكية و اإلرباد السوفييت كقوتُت عظيمتُت إال بعد هناية اغبرب العاؼبية الثانية و بروز كل من الواليات اؼبتحدة األم

 على الساحة الدولية.
الدوؿ األوروبية اؼبتوسطية هبا  اىتماـوبالرغم من حصوؿ دوؿ اؼبغرب العريب على استقبلؽبا السياسي، إال أف      

غة الفرنسية و ما بعد االستقبلؿ الوطٍت، فبقيت الثقافة و الل االستقبلؿمل ينقطع، حىت ُب مراحل اغبصوؿ على 
ىي السائدة و الغالبة بشكل قوي ُب صبيع الدوؿ اؼبغاربية، كما ساىم عامل اعبوار اعبغراُب ُب تدفق موجات 
اؽبجرة من دوؿ جنوب اؼبتوسط إىل دوؿ اؼبتوسط الشمالية،  األمر الذي ساعد على تكثيف اؼبعامبلت التبادلية 

 سية  واالجتماعية.بُت الطرفُت فتوثقت العبلقات االقتصادية، السيا
ن، و ػومع سبكن الواليات اؼبتحدة األمريكية من حسم صراع اغبرب الباردة لصاغبها و سقوط حائط برلي     

اهنيار الدولة السوفياتية، فقد أصبحت دبثابة القوة العظمى الوحيدة ُب عامل يتميز بالتغَتات اعبذرية اؼبتسارعة سواء 
د و ؿبدد ػة، اعبغرافية، باإلضافة إىل التغيَت ُب بعض اؼبفاىيم مع ظهور اذباه جديمن الناحية السياسية، االقتصادي

كبو عوؼبة العبلقات الدولية، حيث سعت الدوؿ إىل تنظيم عبلقاهتا الدولية مع بعضها البعض و ذلك بتشكيل 
ة و لفرض ػيمؤسسات و معاىدات و تكتبلت سياسية و اقتصادية بغرض التكامل ُب ـبتلف اجملاالت من ناح

 وجودىا من ناحية أخرى.
ومع إدراؾ اإلرباد األورويب ؽبذه اغبقيقة،  فقد سعى إىل إعادة تقييم و تشكيل سياستو اؼبتوسطية لتتواكب      

اؽبادفة إىل إهباد نوع من التعاوف و التنسيق مع دوؿ  االندماجيةمع التغَتات العاؼبية اعبديدة ولتتماشى مع ذبربتو 
 توسطي.  وىذا ماسيتم ؿباولة إبرازه ُب ىذا الفصل.اعبوار اؼب
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 المبحث األول 
 المفهوم و البعد التاريخي للشراكة األورو متوسطية 

 
جعلت اعبغرافيا السياسية منطقة حوض البحر اؼبتوسط منطقة مهمة ُب حسابات الدوؿ الكربى ُب       

   اد األورويب اؼبوحد ىذه األنبية فعمد إىل ربقيق وحدتو السياسيةإسًتاتيجياهتا و عبلقاهتا الدولية، وقد أدرؾ اإلرب
فيما بُت دولو من جهة، وربط عبلقاتو مع الدوؿ اؼبتوسطية و خاصة دوؿ اؼبغرب العريب) اعبزائر،  و االقتصادية

ُب منظومة النظاـ  مكانة ُب أولويات السياسة اػبارجية األوروبية، وؼبا سبثلو ىذه الدوؿ من تونس، اؼبغرب ( ؼبا لو
 اإلقليمي كبوابة دخوؿ إىل عمق القارة اإلفريقية من جهة أخرى.

وقد أدركت أيضا دوؿ اؼبغرب العريب مدى أنبية حرص ىذه الدوؿ اؼبتوسطية و اؼبنطقة اإلسًتاتيجية اليت تنتمي    
شارؾ ُب رسم معامل اػبريطة إليها على ربط عبلقاهتا السياسية و االقتصادية معها. ومن ٍب فقد سعت مؤخرا، لت

السياسية ُب إطار عبلقات التكامل و االعتماد اؼبتبادؿ. ولتوضيح ىذه العبلقات فبل بد من دراسة البعد التارىبي 
 ؽبا، ولكن قبل ذلك هبب التطرؽ إىل مفهـو الشراكة األورومتوسطية.

 مفهوم الشراكة األورو متوسطية      .أوال
طية تتكوف من جزئُت، فاعبزء األوؿ " أورو" يقصد بو أوروبا أو اإلرباد األورويب إف كلمة األورو متوس    

خصوصا، أما اعبزء الثاين " متوسطية " فهو يعكس حوض البحر األبيض اؼبتوسط. أي أف الشراكة األورو 
. ونتيجة متوسطية ذبمع بُت اإلرباد األورويب من مشاؿ البحر اؼبتوسط و بُت بعض دوؿ جنوب و شرؽ اؼبتوسط

لؤلنبية اإلسًتاتيجية غبوض اؼبتوسط و خاصة بالنسبة لئلرباد األورويب، حيث سعى ىذا األخَت إىل ربط عبلقات 
 دوؿ شرؽ و جنوب اؼبتوسط، و اليت ذبسدت ُب فكرة مشروع الشراكة األورو متوسطي.

 اوف مع دوؿ كانت كلها تقريبا يعرؼ الشراكة األورو متوسطية على أهنا: " هنج أورويب للتع أما " ناصيف حتي"
  1.و إىل أمد قريب ضمن دائرة النفوذ األورويب بأسواقها و مواردىا األولية"

فًتى أف الشراكة بُت اإلرباد األورويب و دوؿ الضفة اعبنوبية للمتوسط، ىي مشروع تعاوف،  أما فتيحة تالهيت "
    2اؼ لكل األطراؼ اؼبشاركة".وحىت يصبح ىذا التعاوف فبكنا هبب ربديد اؼبصاّب و األىد
 
 

 
                                                 

 .9ص. ، 1996مارس ، 205، ُب ؾبلة اؼبستقبل العريب، العدد " المأزق العربي " ناصيف حىت، 1
2 Fatiha Talahite , " l’espace monétaire et financier de la Méditerranée occidentale "  in, colloque 
international sur " l’espace économique de la méditerranée occidentale: Enjeux et perspectives " Bejaïa, 25-26 juin 
2000, p. 451. 
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ي  فالشراكة األورو متوسطية بالنسبة لدوؿ جنوب اؼبتوسط الوسيلة ؼبواكبة التحوالت اعبديدة ُب اؼبنطقة، فبا  ه
يتطلب من ىذه الدوؿ إصبلحات و تغيَتات جذرية ُب بنيتها االقتصادية،السياسية واالجتماعية، ومنو فإف 

وسط و اإلرباد األورويب تقـو على مبدأ اؼبصاّب اؼبشًتكة و التعاوف ُب صبيع اجملاالت الشراكة بُت دوؿ جنوب اؼبت
 االقتصادية، اؼبالية، السياسية و الثقافية.

و يعترب إهنيار جدار برلُت حدثا ىاما ُب إحداث تغيَتات جذرية ُب سياسة اإلرباد األورويب، حبيث جعلتو ىبرج   
التجاري مع الدوؿ اؼبتوسطية غَت األوروبية، و أصبحت التنازالت التجارية متبادلة، عن النماذج التقليدية للتعاوف 

 إضافة لتقديبو لبعض اؼبساعدات اؼبالية احملدودة.
للواليات اؼبتحدة األمريكية بالظهور   اوأخَتا يبكن القوؿ إف اهنيار اؼبعسكر الشرقي و سقوط جدار برلُت، ظبح   

ط و ذبسيدىا ُب شكل ػدوؿ جنوب وشرؽ اؼبتوسػو بػباإلرباد األورويب إىل تقوية عبلقاتكقوة عاؼبية كربى، فبا دفع 
شراكة حقيقية و تعاوف فعاؿ يسمح لو بتقوية نفوذه ُب اؼبنطقة ومن ٍب منافسة الواليات اؼبتحدة األمريكية اليت 

 تسعى ىي أيضا لبسط نفوذىا ُب منطقة حوض اؼبتوسط.
  ة لدول المغرب العربي في السياسة المتوسطية لدول اإلتحاد األوروبياألهمية اإلستراتيجي .ثانيا
.I البحر المتوسط و دول المغرب العربي الموقع الجغرافي و األهمية 

       البحر األبيض اؼبتوسط ىو حبر داخلي واسع يغطي مساحة إصبالية تقارب ثبلثة مبليُت كيلومًت مربع 
د ثبلث قارات، ىي: إفريقيا، أوروبا، آسيا و لو منفذ على احمليط و مقسم إىل عدة أحواض تقع ُب حدو 

األطلنطي عرب مضيق جبل طارؽ و يتصل بالبحر األضبر عن طريق قناة السويس والبحر األسود عرب مضيق 
 1الدردنيل و حبر االدرياتيك و اليت تعترب اؼبنافذ الطبيعية للبحر.

ءا ىاما ُب اعبغرافيا السياسية العاؼبية من حيث أنو تراث ثقاُب مشًتؾ ىذا اؼبفهـو اعبغراُب للمتوسط جعلو فضا   
متعدد اؽبوية إذا أنو مل يشهد وحدة كاملة إال خبلؿ عهد اإلمرباطورية الرومانية حيث كاف يسمى قديبا بالبلتينية 

mare- nostrum  ولذلك عرؼ دبركز وىو يعترب مهد اإلنسانية وأوؿ ملتقى لتبادؿ الثقافات واألدياف والتوحيد ،
 2العامل القدمي.

أي األرض و بذلك فهو يعرؼ بالبحر   Terraأي اؼبتوسط و   Medius:وىو مشتق من كلمتُت التينيتُت نبا     
 3.الذي يتوسط األرض ُب العامل القدمي

 
 

                                                 
:   http://en.wikipedia.orgموسوعة ويكيبديا على اؼبوقع:  1  60:66على الساعة  61/66/6661اطلع عليو يـو

2
 Yves Lacoste, Géopolitique de la méditerranée collection perspectives géopolitiques,(paris : Armand 

colin, 2006), p.p. 17-24. 
3 Ibid. 

http://en.wikipedia.org/
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ية جاءت وىذه التسم  méditerranéeوُب القرنُت الثامن عشر و التاسع عشر أطلقت دوؿ الشماؿ عليو اسم 
 اػبريطة السياسية العاؼبية. بعد اكتشاؼ أوروبا لؤلنبية اإلسًتاتيجية الكربى اليت أحتلها البحر األبيض اؼبتوسط ُب 

تيجية للمكاف فهي ال تعٍت اتظهر و ربدد بوضوح األنبية اعبيوسًت ولعل ىذه التسمية اعبديدة أي اؼبتوسط    
ت) إفريقيا، أوروبا، آسيا( و إمبا تعٍت اإلقليم اؼبتوسطي ككل أي باؼبتوسط ذلك البحر الذي يتوسط ثبلث قارا

 22البحر األبيض اؼبتوسط وكل الدوؿ اليت ؽبا واجهة متوسطية عليو، وقد بلغ عدد الدوؿ و اعبزر اليت تطل عليو 
 1 دولة ُب القارات الثبلثة.

و تارىبية بُت اليهودية،  ًتؽ طرؽ حضاريةو البحر اؼبتوسط من الناحية التارىبية ليس ؾبرد فضاء جغراُب فهو مف
مليوف نسمة، ومن اؼبتوقع أف يصل عدد السكاف إىل  560اؼبسيحية و اإلسبلـ، ويبلغ عدد سكانو ما يقارب 

، وبالرغم من االنقسامات والتوجهات إال أف الشعوب اؼبتوسطية مدفوعة 2010مليوف نسمة ُب عاـ  680
  2ختبلفاهتا و تكتبلهتا ومصاغبها اؼبشًتكة و اؼبتضاربة أيضا.بالبحث عن التعايش فيما بينها با

 تعريف مصطلح المغرب العربي .1
لقد عرؼ الكتاب العرب مصطلح اؼبغرب العريب بأنو:" االذباه األصلي الذي وبدد غروب الشمس، وقصد بو     

 3يا إىل الرباط ُب احمليط األطلسي".أيضا األقاليم الواقعة غرب مصر و اليت تشمل مشاؿ إفريقيا من طرابلس ُب ليب
واؼبغرب العريب جغرافيا متجانس اػبصائص اؼبناخية والسمات الطبيعية متعدد اؼبوارد باختبلفها واؼبنابع الطبيعية، 

من  %4متقارب ُب اؼببلمح البشرية و يتمركز على الضفة اعبنوبية الغربية للبحر األبيض اؼبتوسط. وىو يبثل حوايل 
وتعترب  4من مساحة العامل العريب.  %40من مساحة القارة اإلفريقية، و  %20ابسة ُب الكرة األرضية، مساحة الي

اللغة العربية ىي اللغة الرظبية اليت يتكلم هبا غالبية السكاف باإلضافة إىل بعض اللغات العرفية كالفرنسية نتيجة 
 اػبضوع للفًتة االستعمارية اؼبمتدة فيها.

 
 
 
 

 

  اإلستراتيجية لدول المغرب العربي األهمية 2.
                                                 

 01"، ُب دراسات أوروبية، مركز الدراسات األوروبية، العدد  " األبعاد األمنية في اتفاقيات المشاركة األوروبية المغاربيةوفاء سعد الشربيٍت،  1
 .07ص.  ، كلية االقتصاد و العلـو السياسية، القاىرة،2008نوفمرب 

2
 Yves Lacoste,"la méditerranée: nation en conflit", Revue Hérodote, Revue de géographie et géopolitique, 

N°90, paris : la découverte,3éme trimestre, 1998, p.p.3-18. 
     (. 1993تخب العريب، ، ترصبة مرواف أىب ظبرا ) بَتوت : دار اؼبنالمتوسط و العالم المتوسطيفرناف بردويل،  3
 .08وفاء سعد الشربيٍت، اؼبرجع السابق، ص.  4
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حيث يبثل اؼبغرب العريب ، لقد وضعت اعبغرافية اؼبغرب العريب ُب قلب اإلسًتاتيجية الدولية للدوؿ الكربى    
جزءا ال يتجزأ من مصلحة الدوؿ الصناعية الكربى و اليت تنصب باألساس على منطقيت اؼبشرؽ و اؼبغرب 

 العربيتُت.
)ثلث(  3/1سفينة ذبارية تعرب يوميا البحر اؼبتوسط حاملة مامقداره  2500اري قبد أكثرمنفباؼبفهـو التج   

مليوف  80واليت تتعدى  –التجارة النفطية العاؼبية، وباؼبفهـو االقتصادي تشكل الكتلة البشرية ُب اؼبغرب العريب 
مواؿ   و االستثمارات العاؼبية، سوقا مغاربية لتسويق السلع واؼبنتجات األوروبية و سوقا لرؤوس األ –نسمة 

من صادراهتا النفطية، كما أف اعبزائر وحدىا تصدر  % 36ليبيا سبداف أوروبا بػ و باإلضافة إىل أف كل من اعبزائر
من اؼبنتجات الغازية ألوروبا، كما أف نسبة احتياطي الغاز ُب اؼبغرب العريب تقع ُب الصدارة بُت  %20حوايل 

مليوف برميل ُب كل من اعبزائر، تونس وليبيا وىي ذات  56تبلغ إحتياطات البًتوؿ حوايل  الدوؿ العربية، كما
  و أوروبا من ناحية  ي ػنبزة وصل بُت العامل العربالعريب كما يعترب اؼبغرب  1األنبية اليت وبتلها الفوسفات اؼبغريب.

 تيجي.و بُت إفريقيا من ناحية أخرى و ذلك نظرا ؼبوقعو اعبغراُب اإلسًتا
    البعد التاريخي للشراكة األورو متوسطية  .ثالثا
و مستعمرات اؼبتوسط  (CEE)كانت العبلقات، أثناء اغبرب العاؼبية الثانية، بُت اجملموعة األوروبية االقتصادية     

ُب جوىره و مل  ُب إطارىا التارىبي كانت تكريسا استعماريا 2اعبنوبية ؿبدودة، وذبدر اإلشارة إىل أف اتفاقية روما،
ذبد سوى مقدمات لذلك اغبوار اعبديد بُت الضفتُت، و الذي أعطى الحقا االذباه لسياسة أوروبا أكثر انتباىا 

و تدعيمو، ومل تطور خبلؿ  على اؼبتوسط. فأوروبا صبت اىتمامها بنوع خاص على بناء مسار االندماج األورويب
 غرب العريب)اعبزائر، تونس، اؼبغرب(.ىذه الفًتة سياسة خارجية ؿبددة مع بلداف اؼب

 .I 1971-1961ين مرحلة ما بالالعالقات األوروبية المغاربية في 
بنيت السياسة اػبارجية للدوؿ األوروبية، بشكل أساسي على االرتباطات الثنائية مع اؼبستعمرات السابقة، فقد     

حوؿ نوع العبلقات  (CEE)ية االقتصادية كانت ىناؾ رؤيتاف متناقضتاف تتقاببلف داخل اجملموعة األوروب
 الدبلوماسية الواجب صياغتها مع دوؿ جنوب اؼبتوسط.

 
 

                                                 
1
 Madelin Henri ," pétrole et politique en Méditerranée occidentale" ,cahiers de la fondation de sciences  

politique n 180, paris : Armand Colin, p. 2. 
 انضمت إىل عضويتها أربع دوؿ 1972دوؿ أوروبية و ُب عاـ  06بإحداث السوؽ اؼبشًتكة من قبل  1957ًب التوقيع على إتفاقية روما سنة  2

 انضمت إسبانيا و الربتغاؿ إىل اعبماعة األوروبية . 1986انضمت اليوناف إىل ىذا التجمع و ُب عاـ  1981جديدة و ُب عاـ 
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     فكانت الرؤية األوىل تقدمها فرنسا و تدعمها، خاصة ُب عهد) شارؿ ديغوؿ( وكانت تنادي بأوروبا قوية    
سوفيتية ( و من ىذا اؼبنظور تظهر و مستقلة بالنسبة إىل القوتُت العظيمتُت ُب ذلك الوقت ) األمريكية و ال

 1االرتباطات الوثيقة و اؼبفضلة باؼبستعمرات السابقة و اليت تراىا ضرورية.
و الرؤية الثانية، و اؼبناقضة ؽبذه اؼبقارنة اإلقليمية، فكانت تعترب التحالف اإلسًتاتيجي مع الواليات اؼبتحدة 

ؿ ُب منطق السوؽ اغبرة باعتباره اؼبنطق األكثر مبلءمة لنمو األمريكية أمرا حيويا ألوروبا ومن ٍب ضرورة الدخو 
االقتصاد األورويب، ووجهة النظر ىذه، و اليت دعمتها أؼبانيا الغربية القوية صناعيا و بشريا و اجملردة من أي 

جل النمو يلية مع مقاطعات ؿبددة ُب العامل معتربة أف التعاوف من اضارتباطات استعمارية، ترفض االرتباطات التف
  2يكوف أسهل التحقيق داخل تعاوف عاؼبي.

وبالنظر لؤلنبية االقتصادية للمنطقة و اؼبوقع اعبغراُب واحتوائها على ثروات طبيعية إسًتاتيجية بالنسبة لبلقتصاد    
الدخوؿ العاؼبي و اقتصاد الدوؿ الغربية بصفة خاصة ناىيك عن اؼبمرات اؼبائية اليت ذبدىا إىل جانب كوهنا بوابة 

 ،إىل قلب القارة اإلفريقية التابعة بصفة خاصة لفرنسا إضافة إىل وجود الثروات الطبيعية من بًتوؿ و غاز )اعبزائر
و  ليبيا(، الثروات اؼبعدنية اؼبختلفة من فوسفات )اؼبغرب(، اغبديد )اعبزائر(، إضافة للثروة السمكية و اغبيوانية 

ة و بطبلقة )الفرنسية، اإلسبانية، ػلبشري الناطق بلغات الدوؿ االستعمارية القديبة إىل وجود العنصر اػالنباتية، إضاف
ورفض األوروبيوف القياـ اإليطالية، والربتغالية( وحاجة الواقع االجتماعي ُب أوروبا ؽبذا العنصر البشري بنسيجو 

تونس و  ،القديبة ُب كل من اعبزائرُب اؼبستعمرات ببعض األعماؿ اػبشنة فبا أدى إىل االعتماد على القوة البشرية 
اؼبغرب، وظهور ظاىرة اؽبجرة اؼببكرة ألوروبا للقياـ هبذه األعماؿ، باإلضافة إىل أف الكثَت من مزارع الزيتوف و 

لت تدار باستثمارات أوروبية ُب كل من تونس و اؼبغرب بعد االستقبلؿ، كل ىذه االعتبارات عملت ظالعنب 
على الثانية، وًب على إثر ذلك إبراـ بعض االتفاقيات االقتصادية الثنائية ُب اتفاقية روما  على تغلب الرؤية األوىل

حيث قامت تونس و  3للعبلقات االقتصادية اؼبتميزة و اليت مل تذكر فيها اعبزائر اليت كانت مستعمرة فرنسية.
ىذه االتفاقية بالطابع التجاري البحت، ، سبيزت 1969اؼبغرب بإبراـ أوؿ اتفاقية مع اجملموعة االقتصادية ُب مارس 

وحددت فيها االمتيازات اؼبمنوحة من طرؼ اجملموعة االقتصادية األوروبية من جهة و اليت سبثلت معظمها ُب 
 4دخوؿ بضائعها إىل األسواؽ األوروبية دوف رسـو صبركية أو زبفيض الرسـو عليها.

 

 
 

                                                 
1

 .66وفاء سعد الشربيٍت، اؼبرجع السابق، ص.  

2
 نفس اؼبرجع. 

 .89 (، ص. 1982) لبناف: دار اغبداثة للطباعة و النشر و التوزيع،  اإلقتصاد العربي و المجموعة األوروبيةفتح اهلل ولعلو،  6
 ، ندوة عمل نظمتها اعبمعية العربية للبحوث اإلقتصادية و صبعية العلـو اإلقتصادية السورية و " الشركة العربية األوروبية "شفيق األخرس و آخروف، 0

 .06، ص.  6666أكتوبر  62/61غرفة ذبارة دمشق،  
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ن جهة ثانية و اليت سبثلت ُب ربرير الصادرات من السلع واالمتيازات اؼبمنوحة من طرؼ تونس و اؼبغرب م
     الصناعية التونسية و اؼبغربية من الرسـو و اغبصص عند دخوؽبا السوؽ األوروبية مع استثناء اؼبنتجات النفطية 

  1بالرعاية.و الفلُت، إضافة إلعطاء بعض اإلعفاءات للسلع الزراعية مقابل سبتع اعبانب األورويب حبق الدولة األوىل 
بأكملها، تلك اغبقبة اليت استطاعت من القرف اؼباضي وبذلك سادت الرؤية اإلقليمية خبلؿ حقبة الستينيات     

 اتفاقياتروما اليت نصت على  التفاقيةفيها فرنسا اجتذاب مستعمراهتا القديبة ُب إطار التأثَت األورويب و للعودة 
وثيق وعلى دعم مايل فضبل عن  اقتصاديالثبلثة، و شجعت على تعاوف انضماـ بُت اجملموعة و بلداف اؼبتوسط 

بروتوكوؿ يتعلق بالبضائع الصادرة عن ىذه البلداف إىل دوؿ اإلرباد  االتفاقيةتنظيم التبادؿ و أدرج بُت مبلحق 
اعبمركية،  زاتاالمتياواليت حافظت فيها الدوؿ األوروبية على  2جيل الستينيات. باتفاقياتاألورويب و اليت عرفت 

و  االقتصاديةو  ةػة على الروابط التقليدية السياسيػمحافظلا لػمل تتعدى كوهنا كلها أو بعضه االتفاقياتوىذه 
ؽبذه الدوؿ رغم  االقتصاديوتسعى ُب الوقت نفسو إىل تيسَت النمو  ،الثقافية مع دوؿ اؼبتوسط غَت األوروبية

 ياسة متوسطية حقيقية.غياب اآلليات القانونية البلزمة إلعداد س
من النوع الثنائي تسعى إىل ترسيخ التبعية التجارية اليت نسجت خبلؿ الفًتة  االتفاقياتوكانت ىذه    

،  وقد واجو تنفيذ االتفاقياتلشماؿ إفريقيا،  ولذلك فإف الطبيعة التجارية غلبت على مضموف ىذه  االستعمارية
السياسة الزراعية اؼبشًتكة بالنسبة ألوروبا  اعتمادد بدائل العمل أو عدة صعوبات منها عدـ وجو  االتفاقياتىذه 

من جهة، ومن جهة أخرى تدىور معدالت التبادؿ بُت أوروبا ودوؿ اعبنوب الشيء الذي  1962من عاـ  انطبلقا
 بلكيةاستهة و سوقا ػحاؿ دوف إعبلف أي مشروع تنموي فبا يضمن ألوروبا بقاء ىذه الدوؿ مصدرا للمواد األولي

  3زبدـ اؼبصاّب األوروبية أوال و أخَتا.

اكة األوروبية ُب فًتة الستينيات لدوؿ اؼبتوسط غَت األوروبية ُب الدفاع عن اؼبصاّب ر شالأو دبعٌت أوضح ترصبت 
و السياسية احملددة سابقا ُب اغبقبة االستعمارية وقد كاف الطابع االقتصادي اؼببدأ الوحيد الذي أعطى  االقتصادية

اغبياة لكل عبلقة حيث شكلت ألوروبا سوقا آمنة تستخرج منو اؼبواد األولية لتعود وتصدر إليو اإلنتاج اؼبصنع 
 موطدة بذلك تبعية دوؿ اؼبتوسط غَت األوروبية للمجموعة األوروبية.

 
 

 

II  .( السياسة المتوسطية الشاملةPMG )1971-1989 

                                                 
 .25.، ص 1995اغبوليات اؼبغربية لئلقتصاد عدد خاص، شتاء  ،"األوروبية –إشكالية العالقات المغربية "،فتح اهلل ولعلو 1
 .13 .وفاء سعد الشربيٍت، اؼبرجع السابق، ص 2
 .( 2005ترصبة قبم بوفاضل، جامعة الروح القدس )لبناف: الكسليك، ، المتوسط ونزعاته، تاريخ حوار لم يكتملفرانكور رتيزي،  3
 .سعد الشربيٍت، اؼبرجع السابقوفاء   
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عبلقات بُت ؾبموعيت البلداف األوروبية و اؼبتوسطية غَت األوروبية أف بأف واجب ال االقتناعالزمن أصبح  بمرور    
تستلهم نظرة شاملة تقـو على التعاوف اؼبشًتؾ ودعم النمو والتبادؿ التجاري فيما بُت اجملموعتُت،  ففي جانفي 

( و بلداف CEE) أنتقد الربؼباف األورويب غياب تقييم موحد للعبلقات بُت اجملموعة األوروبية اإلقتصادية 1981
 أدىوقد   1لجزائر و تونس و اؼبغرب.لنسبة لخاصة با اىتماماجنوب اؼبتوسط،  متمنيا للمستقبل أف يكوف أكثر 

( و اليت PMGذلك إىل تبٍت وثيقة تشَت إىل العناصر األساسية و اليت عرب عنها بالسياسة اؼبتوسطية الشاملة )
خبلؿ مشاريع و من التجاري و إىل التعاوف و إىل دعم النمو هتدؼ ُب توجهها اعبديد إىل تسهيل التبادؿ 

 مساعدات ووسائل سبويل.
وىي الربوتوكوالت اليت جاءت ُب  1996إىل غاية  1978وتشهد الربوتوكوالت اؼبالية األربعة اليت وقعت منذ    

القتصادي للدوؿ العربية على مسانبة مالية من اعبماعة األوروبية للمساعدة ُب النمو ا 1977سنة االتفاقيةنص 
 639مة ي( ق1981-1978اؼبتوسطية،  بلغ ؾبموع ىذه اؼبساعدات دبا فيها القروض وفق الربوتوكوؿ األوؿ )

مليوف إيكو، أما ؾبموع ىذه اؼبساعدات فقد  975( قيمة 1986-1982وبلغت وفق الربوتوكوؿ الثاين) 2إيكو،
مليوف إيكو، أما بالنسبة للربوتوكوؿ الرابع و األخَت  1555( قيمة 1991-1987بلغت وفق الربوتوكوؿ الثالث)

سيتم التعرض إىل ىذا التعاوف اؼبايل و )  3مليوف إيكو. 1908( فقد بلغت قيمة اؼبنح والقروض 1996 -1991)
ب تدفق مستمرا لرؤوس األمواؿ و االستثمارات إىل دوؿ اؼبغر ما زاؿ الإىل يومنا ىذا  بالتفصيل ُب الفصل الرابع( و

و اؼبشرؽ على مدى االلتزاـ الذي ازبذتو ونفذتو اجملموعة األوروبية لصاّب منطقة اؼبتوسط، فاؽبدؼ مل يقتصر على 
فإف كل ذلك من منطلق االقتناع  ،قربصو  مشل مالطا بعض الدوؿ العربية فحسب )تونس، اعبزائر، اؼبغرب( بل
 الدوؿ دوف األخرى غَت مناسب إطبلقا.األورويب بأف أي اعتماد لسياسة سبييز لو اذباه أحد تلك 

وقع ُب بروكسل على انضماـ اؼبملكة اؼبتحدة وايرلندا والدامبارؾ والنرويج إىل اجملموعة  1972جانفي 22وُب  
فتحولت من ؾبموعة الست إىل ؾبموعة التسع، وقد ولد توسع عدد األعضاء عدة أبعاد ُب اجملموعة ذباه دوؿ 

بات التدخل التنظيمي أكثر إغباحا ؼبواجهة اؼبشاكل اليت تطرحها دوؿ اؼبتوسط اعبنوبية اؼبتوسط غَت األوروبية و 
 األوروبية االقتصاديةاجملموعة  عذبارية أو انضماـ م فاقاتتادولة  11أكثر إهبابية ومن ٍب فقد وقعت 

 
 

ضَت لسياسات إقليمية مطورة بذلك شبكة واسعة من االتصاالت الثنائية و إرادة قوية تشَت بااللتزاـ و التح
 4مشًتكة.

                                                 
 .14ص.وفاء سعد الشربيٍت، اؼبرجع السابق،  1
 .وحدة نقدية أوروبية 2
 .183.(، ص 2000، ) لبناف: دار الفكر، ، أوروبا و العرب من الحوار ...إلى الشراكةظبَت صاـر 3
 .15. سعد الشربيٍت، اؼبرجع السابق، ص وفاء 4
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وقد ًب البحث عن توازف جديد بُت توجهات، غالبا ما كانت متباعدة، فكاف التعاوف للسماح لدوؿ البحر    
التحتية الزراعية و الصناعية، فضبل عن ربقيق برامج مبو خاصة، وقد  اؼبتوسط غَت األوروبية بأف تسعى ػبلق البٌت

لتشكل البداية اغبقيقية و البلورة الفعلية للسياسة اؼبتوسطية للجماعة  1972جاءت قمة باريس ُب أكتوبر 
استجابة لطموحات الدوؿ اؼبتوسطية  ،حيث سعت فرنسا للبحث عن اؼبشاكل و ؿباولة إهباد اغبلوؿ ؽبا األوروبية

الدوؿ  اذباهزاماهتا غَت األوروبية أكثر من أي وقت مضى، كما أف اعبماعة األوروبية تؤكد على ضرورة الوفاء بالت
 اؼبتوسطية من خبلؿ االتفاقات اؼبربمة أو اليت سيتم إبرامها و اليت هبب أف تكوف متوازنة و شاملة.

وعموما فقد قامت السياسة اؼبتوسطية الشاملة على أساس وجود ؾبموعة من اؼبصاّب اليت تربط بُت اعبماعة     
روبية، حيث تتبلقى أىداؼ الطرفُت ُب إنشاء منطقة ذبارة حرة، ٍب األوروبية و الدوؿ اؼبتوسطية األخرى غَت األو 

ازباذ سياسة اإلعانات البلزمة لتنمية اقتصاديات تلك الدوؿ اؼبتوسطية غَت األوروبية،  حيث تركزت رؤية السياسة 
 1اؼبتوسطية الشاملة على أربع ؾباالت ىي:

األوروبية و الدوؿ اؼبتوسطية غَت األوروبية إىل أقصى حد  ربرير اؼببادالت التجارية بُت اجملموعة االقتصادية - 
فبكن مع ازباذ القرارات و اإلجراءات البلزمة غبماية اإلنتاج الزراعي لدوؿ اجملموعة وضباية الصناعات الوطنية 

 ؛للدوؿ اؼبتوسطية غَت األوروبية
ستثمار أو من خبلؿ ميزانية اعبماعة إتباع سياسة اؼبساعدات اؼبالية ُب شكل قروض من البنك األورويب لبل - 

 ؛األوروبية، وُب ظل شروط تفضيلية وؿبددة لظروؼ كل حالة على حدة
 ؛سياسة عامة خبصوص العمالة اؼبهاجرة من دوؿ اؼبتوسط إىل دوؿ اعبماعة األوروبية - 
   يق وتبادؿ اؼبعارؼ إقامة مشروعات للتعاوف الفٍت الصناعي بُت اعبانبُت، وذلك ُب أعماؿ التنقيب و التسو  - 

 و التكنولوجيا بُت اعبانبُت.
وىكذا يبكن القوؿ أف اغبوار العريب األورويب كاف واضعو األساسي ىو ترابط اؼبصاّب اؼبشًتكة لكبل الطرفُت العريب 

 و األورويب.
 
 
 

قوة اقتصادية  وفبا سبق يبكن القوؿ أف ؾبموع ىذه االتفاقات اؼبربمة أكدت على نوع من عدـ التوازف بُت   
أوروبية ُب الساحة الدولية ؽبا من األدوات و الوسائل اليت تتيح ؽبا مكانة سياسية و آخر ُب الواقع يفتقد إىل 

 الوسائل البلزمة ؼبمارسة دور كهذا.
مل  1988وبشكل عاـ فإف النتائج اليت ربققت ُب إطار السياسة اؼبتوسطية الشاملة مل تكن كبَتة، فحىت عاـ   

قيمة الواردات األوروبية من اؼبنتجات الصناعية القادمة من الدوؿ اؼبتوسطية غَت األعضاء ُب اإلرباد سوى  تبلغ
                                                 

، اؼبرجع السابق، ص 1  .209. ظبَت صاـر
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مليارإيكو والقسم األعظم منها كاف من مصدر إسرائيلي أو تركي، كما أف االستثمارات األوروبية اؼبباشرة ُب  13
 1ىذه الدوؿ بقيت ضعيفة جدا.

َتة ُب التكػػػػتبلت اإلقليميػػػػة، لػػػػيس فقػػػػط بػػػػُت اجملموعػػػػات ذات مسػػػػتويات التنميػػػػة وفيمػػػػا بػػػػدأت تظهػػػػر زيػػػػادة كبػػػػ  
اؼبتشاهبة، وإمبا بُت ؾبموعػات تظػم دوال صػناعية متقدمػة و دوال ناميػة فعلػى سػبيل اؼبثػاؿ تكتػل "نافتػا" الػذي يضػم 

جبَتانو ُب شػرؽ و جنػوب  اـػاالىتمي ػاد األوروبػالواليات اؼبتحدة األمريكية و كندا، إضافة إىل اؼبكسيك، بدأ اإلرب
اؼبتوسط بطريقة ـبتلفة عن السابق، حيث أصبحت السياسة األوروبيػة تنظػر إىل اؼبنطقػة اؼبتوسػطية علػى أهنػا منطقػة 

 واحدة وىذا ما يعرؼ بالسياسة األوروبية اعبديدة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني 
 المتوسط السياسة األوروبية الجديدة في حوضحـوار الثمانينيات و 

 

                                                 
 . 6666، صبعية العلـو اإلقتصادية السورية، "اإلقتصاد السوري و متطلبات الشراكة السورية األوروبية"ماطنيوس حبيب،  1
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من البد من اإلشارة إىل حوار الثمانينيات  ُب حوض اؼبتوسط اعبديدة األوروبيةقبل التطرؽ إىل السياسة       
 .بُت أوروبا واؼبغرب العريبالقرف اؼباضي 

 وار الثمانينياتـح .أوال
 1يبكن حصره ُب النقاط اآلتية:   
I.  3+3حـوار  
وىي الفًتة اليت استهدفت تنافسا شديدا من القرف اؼباضي ة الثمانينيات إىل بداية حقب 3+3تعود فكرة حوار   

بُت االرباد السوفييت والواليات األمريكية، إضافة إىل اغبرب األىلية ُب لبناف واالجتياح اإلسرائيلي ؽبا، وتفجَت 
أدى إىل تزايد حدة  السفارة األمريكية وغرؽ إحدى وحدات األسطوؿ األمريكي أماـ السواحل اللبنانية. كل ذلك

التنافس داخل حوض البحر اؼبتوسط من خبلؿ تزايد األساطيل البحرية األمريكية، الروسية، األوروبية باإلضافة إىل 
اؼبشاكل اليت يعيشها حوض البحر اؼبتوسط اعبنويب)سياسية، اجتماعية، اقتصادية( وكلها ظروؼ ودوافع أدت 

 وجنوب مشاؿإىل إقامة نوع من اغبوار بُت دوؿ  1983ف عاـ بالرئيس الفرنسي السابق فرانسوا متَتا
اؼبتوسط)اعبزائر، اؼبغرب، تونس، ايطاليا، اسبانيا، فرنسا( وذلك بغية مناقشة التغَتات االجتماعية واالقتصادية ُب 

 ىذه البلداف.
وذلك دبا عرؼ  1988عاـ ولقد القت ىذه الدعوة قبوال ودعما بُت كل األطراؼ، إال أهنا مل تتبلور إال حبلوؿ    

، والذي ًب ُب فرنسا وضم كل من فرنسا، اسبانيا،ايطاليا)اؼبمثلوف لشماؿ اؼبتوسط( واعبزائر، اؼبغرب، 3+3حبوار 
تونس)اؼبمثلوف للضفة اعبنوبية(، وطرحت خبلؿ ىذا اللقاء فكرة التعاوف بُت دوؿ اؼبتوسط الغريب ػبلق حركة 

 .5+5ٍب حوار  4+5وار ما لبث أف تطور إىل حوار جديدة بُت ضفيت اؼبتوسط، ىذا اغب
 II .4+5وار ـح 

وضم دوؿ ارباد اؼبغرب العريب اػبمس باعتبار أف ارباد  1981ُب مدينة طنجة اؼبغربية عاـ عقد ىذا اللقاء    
 اؼبغرب العريب قد تأسس ُب ىذه الفًتة، ودوؿ جنوب غرب أوروبا)فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، الربتغاؿ(.

 وكاف من بُت أىدافو:   
 
 

 
 كسر اغبواجز، وطرح اؼبشاكل اليت يعاين منها اؼبتوسط ؼبعاعبتها؛-        
 دفع عجلة اغبوار إىل األماـ حيث أف اللقاءين خلقا نوعا من التفاؤؿ بإمكانية تعزيز ىذه اللقاءات             -        

 وذلك على أعلى مستوى سياسي.           
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 4+5وحضػرتو الػدوؿ الػيت شػاركت ُب حػوار  1990األسباب ًب عقد لقػاءين رظبيػُت، األوؿ ُب رومػا عػاـ وؽبذه    
وحضػػرتو كػػل الػػدوؿ سػػالفة  1991إىل حضػػور مالطػػا كعضػػو مراقػػب، واللقػػاء الثػػاين عقػػد ُب اعبزائػػر عػػاـ  ةباإلضػػاف

 .5+5معادلة التعاوف كاملةالذكر دبا فيها ماطا اليت حضرت ىذه اؼبرة كعضو كامل اغبقوؽ. وبذلك أصبحت 
III5+5. حـوار   
ًب ربديد األولويات هبذا اغبوار انطبلقا من معطيات ومطالبات كل طرؼ من األطراؼ األخرى. ولػذلك كانػت    

 مطالبات اعبزائر تتعلق دبسائل األمن واالستقرار واالندماج االقتصادي. 
لػػيت اناقضػػات واالختبلفػػات اؼبتوسػػطية واألوروبيػػة و عػػدة صػػعوبات بسػػبب الت 5+5ولكػػن سػػرعاف مػػا واجػػو حػػوار    

 سبثلت أساسا ُب ثبلثة نقاط:
 ؛1994زيادة التوتر بُت اعبزائر واؼبغرب بعد غلق اغبدود بُت البلدين عاـ  -        
   قضية لوكَتيب وتداعياهتا باهتاـ ليبيا بإسقاط طائرة مدنية أمريكية وتعرضها من جانب ؾبلس األمن  -        

 ؛مع دفع تعويضات مالية ضخمة ألسر الضحايا 2004عقوبات استمرت إىل سبتمرب عاـ  إىل           
  مسألة الوجود االسباين باؼبغرب حيث أف مدينة سبتة و مليلية ال زالت ربت السيطرة االسبانية ُب  -

 تؤكد اؼبغرب سيادتو الكاملة عليهما. حُت   
دبدينػػػة لشػػػبونة، ٍب كػػػاف اجتمػػػاع آخػػػر ُب طػػػرابلس ُب مػػػاي  2001في عػػػاـ ُب جػػػان 5+5ولقػػػد ًب بعػػػث حػػػوار    

بػػالرغم مػػن العراقيػػل والصػػعوبات الػػيت واجهتػػو. ٍب كانػػت القمػػة األوىل للحػػوار بتػػونس بػػُت رؤسػػاء الػػدوؿ ُب  2002
ة بغية الوصوؿ إىل مواقف مشًتكة ولكن اؼبشاكل واالختبلفات حالػت دوف الوصػوؿ إىل أرضػي 2003ديسمرب عاـ 
      مشًتكة.    

  (1995-1989) نشأة فكرة السياسة األوروبية الجديدة في حوض المتوسط ثانيا.
طرابات التػوازف العػاؼبي بسػقوط حػائط بػرلُت، ضػتعد النتائج اؽبزيلة اجملتنػاة مػن السياسػة الشػاملة، باإلضػافة إىل إ    

ث كلػف اجمللػس األورويب اللجنػة األوروبيػة بإعػػداد عػاملُت أساسػيُت ُب توجػو اجملموعػة األوروبيػة توجهػا جديػػدا، حيػ
جَتاهنا من دوؿ حوض البحر اؼبتوسط و بالفعل فقد أعدت اللجنة ورقة عمل  اذباهتصور جديد لسياسة اجملموعة 

   اجتماعتضمنت مقًتحاهتا بشأف السياسة اؼبتوسطية اعبديدة و اليت ًب تقديبها ُب 
 
 

رقة بعنواف" إعادة توجيو السياسة اؼبتوسطية"، واليت مبت صياغتها عاـ وعرفت ىذه الو  1989سًتاسبورغ  ُب 
  1.(-PMR– ) السياسة اؼبتوسطية اعبديدة 1992ودخلت حيز التنفيذ عاـ  1990
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السياسة لبلداف اؼبتوسط أف تدير بصورة أفضل اقتصادياهتا و إمكانياهتا، وشكلت اػبطوات اؼبقًتحة  هوتسمح ىذ
 فتاحا حازما ُب إطار سياسة ذباور جديدة.داخل ىذه السياسة ان

برامج اؼبؤسبر و  1990وربدد وثيقة " التعاوف األورويب اؼبتوسطي" اليت أعلنت خبلؿ اؼبؤسبر الذي أنعقد ُب أفريل    
ومنها مسألة تنمية اؼبوارد البشرية و التأىيل اؼبهٍت فنصت على نقل األيدي العاملة إىل بلداف  نقاطو األساسية،

وقد تبٌت ؾبلس وزراء اإلرباد األورويب سياسة  توسط اليت ربتاج ىذا الدعم كما أىتم اؼبؤسبر بالسياسة الثقافية،اؼب
(PMR بقرار يقضي بالتعاوف اؼبايل ُب صبيع دوؿ اؼبتوسط غَت األوروبية و ػبصت ىذه السياسة ُب ست )

  1نقاط:
 ؛ط غَت األوروبيةلبلداف اؼبتوس االقتصاديمتابعة مسار التأقلم  -      
 ؛ربفيز االستثمار اػباص -      

 ؛زيادة التمويل -      
 ؛ربسُت الدخوؿ إىل سوؽ اجملموعة -      
  ؛تضمُت أوثق لبلداف اؼبتوسط غَت األوروبية ُب مسار التكامل -      

 تقوية اغبوار االقتصادي و السياسي خصوصا على اؼبستوى اإلقليمي. -      
التعاوف الثنائية اؼبوقعة مع بلداف  اتفاقاتاؼبنصوص عليها لتحقيق ىذه األىداؼ فقد سبثلت ُب تقوية  أما الوسائل

إضافة إىل بروتوكوالت بصياغات جديدة للتعاوف اؼبايل و الذي يسمى " بالتعاوف األفقي"  اؼبتوسط غَت األوروبية،
ُب قطاعات ـبتلفة، إضافة إىل نقل الطاقة و  ذات مصاّب مشًتكة استثماراتتطمح فيو الدوؿ إىل تشجيع ربقيق 

احملافظة على البيئة و إدخاؿ ؿبسنات لبعض اؼبنتجات القادمة من بلداف حوض اؼبتوسط لتتمكن من الدخوؿ إىل 
 سوؽ اجملموعة.

، وقد أعلن ُب نفس الوثيقة أف النمو اؼبتوازف 1991وقد دخلت معظم ىذه اػبطوات حيز التنفيذ ُب فيفري   
اؼبتوسط و التعاوف على صبيع اؼبستويات يشكبلف اؽبدؼ األساسي للسياسة اؼبتوسطية للمجموعة ودعت  غبوض

 اللجنة و اجمللس إىل إعداد مشروع شامل و بنيوي ؼبنطقة اؼبتوسط.
 

 
 
 

 وحسب نوايا الربؼباف، هبب على اؼبشروع األخذ بعُت االعتبار:
  2؛ األوروبية و إسهاماهتا ُب سبويل اجملموعة بالطاقةاألنبية اإلسًتاتيجية لبلداف اؼبتوسط غَت -  
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ربديد السياسة األوروبية اؼبتوسطية كي تتمكن من ربقيق االستقرار اإلقليمي من خبلؿ ذبسيد سياسة حقيقية  -   
 1 .1992للجوار ُب

اػبطوط  ولذلك فإف ىذه اؼبتطلبات اػباصة جعلت من الضروري تنفيذ برامج مساعدة تنصب بطبيعتها على
( ومن األبعاد األساسية ؽبذا التوجو سعيها إىل زبطي العبلقات القديبة PMRاألساسية للسياسة اؼبتوسطية )

عن طريق طرح مبادرات  الثقاُب، و للتعاوف وخلق أطر جديدة للتعاوف ُب ـبتلف اجملاالت منها: االقتصادي، اؼبايل
 2 بػادرات:، ومن أىم ىذه اؼب1993 و9921جديدة مع حلوؿ عامي 

وتسعى ىذه اؼببادرة إىل توسيع نطاؽ نقل اؼبعارؼ العلمية  التقنية هبدؼ  :med-campusكامبوس -ميد
 ربفيز القدرات لنمو بلداف اؼبتوسط غَت األوروبية.

ذبديدىا و وتسعى إىل تكوين شركات صغَتة ُب ـبتلف بلداف اؼبتوسط و تنميتها  : med-investإينفست-ميد
 تماد و التجارة.من برامج اإلع

وهتدؼ ىذه اؼببادرة إىل ربفيز النمو اؼبدين لبلداف اؼبتوسط غَت األوروبية كإدارة  :med –urbsأوربس  –ميد 
و اؼببادرات ُب   اؼبوارد اؼبائية و معاعبة النفايات ضباية البيئة، التأىيل و اإلدارة اؼبالية و الضريبية لئلدارات احمللية

 علوماتية.و اؼب االتصاالتقطاع  
تضع ىذه اؼببادرة صب عينيها ربفيز العبلقات بُت الشركات العاملة ُب وسائل  :med –mediaميديا  -ميد

 اإلتصاؿ اعبماعي و تبادؿ الربامج اإلذاعية اؼبرئية و تأىيل العاملُت اؼبتخصصُت.
علم اغبياة و إدارة اؼبوارد  طب،: تشكل برنامج تعاوف علمي و تكنولوجي يتعلق باحملافظة على البيئة، ال إبن سينا
 اؼبائية .
: أعد ىذه اؼببادرة البنك األورويب لبلستثمارات بالتعاوف مع البنك الدويل وهتدؼ إىل ربقيق metabميتاب 

 استثمارات ُب قطاع اإلنتاج البيئي بالنسبة لبلداف اؼبتوسط غَت األوروبية مع مشاركة برامج األمم اؼبتحدة للبيئة. 
ج السابق ويهدؼ إىل ربقيق تكنولوجيا متعددة ) أقمار صناعية لبللتقاط ػط بالربنامػ: و يرتبmastماست 

                                       التلفزيوين ( و أنظمة إعداد اؼبعلومات.
ط فبػػا سػػبق يبكػػن القػػوؿ أف ىػػذه السياسػػة تنطلػػق مػػن أف السػػبلـ و االسػػتقرار و االزدىػػار ُب نقطػػة متوسػػ     

 تكوف صبيعها اؽبدؼ األساسي ألوروبا و ىذا ما سيؤدي إىل إقامة شراكة حقيقية.
 الشراكة األورو متوسطية في مسار برشلونة .ثالثا
أحست البلداف الػيت انضػمت إىل اإلربػاد األورويب، بلػداف أوروبػا الغربيػة و الشػرقية مػن جانػب و بلػداف جنػوب     

حيػػاء تػػدخبلت ُب اؼبتوسػػط أكثػػر ذبانسػػا تلتػػـز بسياسػػة حقيقيػػة ذات حػػوض اؼبتوسػػط مػػن جانػػب آخػػر، بضػػرورة إ
                                                 

1
 Bichara Khader , " Monde Arabe Et Géopolitique  Euro –Arabe", les cahiers du monde arabe , CERMAC 

(centre d’études et de recherches sur le monde arabe contemporain), université catholique de Louvain, Belgique, 
janvier 2004. 
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وثيقػة اقًتحػت فيهػا خلػق  1994وُب ىػذا اإلطػار قػدمت اللجنػة األوروبيػة عػاـ   أىػداؼ متوسػطة و طويلػة األمػد،
ُت شراكة تكوف دبنزلة ؾبموعة من االنطباعات التفاوضية متعددة اعبوانػب تتخطػى االتفاقػات االقتصػادية السػابقة بػ

 اإلرباد األورويب و الدوؿ األخرى لتكوف سياسة تنموية مشًتكة وشراكة متعددة اعبوانب. 
من القرف اؼباضػي ات و بداية التسعينيات يوىكذا فإف االضطرابات السياسية الكبَتة اليت كانت ُب هناية الثمانين   

و غَتىػػا،           لشػػرقية لئلربػػاد األورويبحػرب اػبلػػيج األوىل، انضػػماـ أوروبػا ا واؼبتمثلػة ُب سػػقوط حػػائط بػرلُت،
فعػادت تػؤمن بضػرورة عمػل   كلهػا وجهػت نظػر أوروبػا ؾبػددا إىل النتػائج السػلبية لتػأخر النمػو ُب منطقػة اؼبتوسػط،

 بناء ُب اؼبنطقة يعيد التوازف ُب سياسات اإلرباد األورويب ذباه بلداف اؼبتوسط غَت األوروبية.
، فقػػد أطلقػػت فيػػو اؼبرحلػػة الثالثػػة 1995نػػوفمرب 28–27طلػػع فكػػاف مػػؤسبر برشػػلونة ُب أمػػا اغبػػدث الػػذي ميػػز الت   

لسياسػة اإلربػاد األورويب اؼبتوسػطية اؼببنيػة علػى الشػراكة األوروبيػػة اؼبتوسػطية، وقػد ًب ربديػد ؿبتػوى ىػذه الشػػراكة ُب 
 ي و الداخلي.ػو االستقرار اػبارج ا مدعما مبنيا على احًتاـ القانوف الدويلػو حوارا سياسيػر بوصفػأعماؿ اؼبؤسب

ولتكػػػػوف ىػػػػذه اؼبرحلػػػػة إطػػػػارا موسػػػػعا للعبلقػػػػات السياسػػػػية، االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة بػػػػُت دوؿ اإلربػػػػاد األورويب    
واألعضػػػػػػػػػػػػاء اػبمسػػػػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػػػػر) أؼبانيػػػػػػػػػػػػا ،النمسػػػػػػػػػػػػا، بلجيكا،الػػػػػػػػػػػػدامبرؾ ، اسػػػػػػػػػػػػبانيا، فلنػػػػػػػػػػػػدا، فرنسػػػػػػػػػػػػا، اليونػػػػػػػػػػػػاف، 

، الربتغاؿ،اؼبملكػػػة اؼبتحػػػدة ،السػػػويد(. و شػػػركاء ضػػػفة اؼبتوسػػػط اعبنوبيػػػة اإلثػػػٌت ايرلندا،إيطاليا،للوكسػػػمبورج،ىولندا 
عشػػر) اعبزائػػر، اؼبغػػػرب، تػػونس، مصػػر، األردف، لبنػػػاف، سػػوريا، تركيػػا، السػػػلطة الفلسػػطينية، إسػػرائيل،قربص، مالطػػػا 

 1 ،موريتانيا كمراقب ( أما ليبيا فقد استبعدت.

، كمبػػادرة وحيػػدة تطمػػح ػبلػػق األسػػاس لتسػػويات إقليميػػة جديػػدة، وصبػػع وقػػد عمػػل مػػؤسبر برشػػلونة، برئاسػػة إسػػبانيا
 وقد شكل ىذا اؼبؤسبر اؼبؤسبر وزراء خارجية دوؿ اإلرباد األورويب األعضاء ونظرائهم ُب حوض اؼبتوسط

 
 
 

اعدة أوؿ وسيلة بنيوية لتحديد الشراكة األوروبية اؼبتوسطية وقد أضيفت ؽبا وسيلة ثانية  سبثلت باتفاقات اؼبس
 األوروبية اؼبتوسطية اليت وقعتها دوؿ اإلرباد األورويب اػبمسة عشر مع كل بلداف ضفة اؼبتوسط اعبنوبية.

I. الن برشلونةـإع   
باختتاـ مؤسبر برشلونة صدر عنو إعبلف برشلونة  بعد تبٍت اجملتمعوف باإلصباع ىذا اإلعبلف وقد أشار إىل ثبلثة     

  2أىداؼ:

                                                 
1
 Document : "conférence euro – méditerranée de Barcelone" , in,  Revue  méditerranée – développement, 

N° 9 décembre 1995,  p. 14.    
 
2
 Armin Riess,  Patrick Vanhoudt and kristian Uppenberg , " the méditerranéen région" (spécial report ) ,  EIB  

papers ,  volume 6,  N° 2, 2001,  p. 59. 
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 لتنمية اؼبستقبلية للحوار األورويب اؼبتوسطي، حيث حث اإلعبلف على اجتماع دوري لوزراء تبٍت آليات ل -  
 ؛ػبارجية و طرح موضوعات و مسائل تناوؽبا الوزراء و كبار اؼبوظفُت و اػبرباء و فبثلو اجملتمع اؼبدينا   
 ية و أنشئت" اؽبيئة األوروبية تشجيع االتصاالت بُت الربؼبانيُت و السلطات اإلقليمية و اعبهات االجتماع -  

 لتحضَت للقاء وزراء اػبارجية و تقييم لؼبتوسطية ؼبسار برشلونة " وكاف من واجبها االجتماع دوريا ا     
 ؛ألوضاع و تقدمي تقييم على تقدـ مسار برشلونة وصبيع مكوناتو وذبديد برامج العملا     

 . 2010ُب غضوف عاـربقيق منطقة للتبادؿ اغبر تتبلور تدرهبيا  -  
والذي ًب اعتماده ُب اإلعبلف اػبتامي بدءا من تشخيص الوسائل  ومن خبلؿ برنامج العمل الواجب ربقيقو،    

األكثر مبلئمة لتحقيق األىداؼ الثبلثة مرورا باألفعاؿ اؼبنصوص عليها ُب الربنامج و اليت من اؼبفًتض أف يكوف 
  1لورت ىذه الًتكيبة الشاملة اليت عاعبها اؼبؤسبر ُب:فقد تب تنفيذىا بطريقة مرنة و شفافة.

ففي ىذا اجملاؿ تثبت الشراكة كهدؼ "إنشاء فضاء مشًتؾ للسبلـ   :التعاون السياسي و االمني -
 .1975وذلك باالعتماد على مؤسبر ىلنسكي بشأف السبلـ واالستقرار ُب أوروبا واؼبنعقد عاـ  واإلستقرار"

و تشتمل ىذه السلسلة اؼبنصوص عليها ُب ماعي في مجال حقوق اإلنسان: التعاون الثقافي و اإلجت -
الشراكة على عدة قضايا، كالتعليم و مكافحة أشكاؿ اعبريبة اؼبنظمة. ويؤكد اجملتمعوف بذلك إرادهتم ُب 

ُب  ُب اؽبجرة إحًتاـ حرية تنقل األشخاص، وُب نفس الوقت كانت من أىم انشغاالهتم األساسية التحكم
 د األصلي إىل دوؿ اإلرباد األورويب، وتناوؿ اغبوار حوؿ اؽبجرة:البل

 ؛كيف يبكن زبفيض ضغط اؽبجرة -              
 كيفية إعادة اؼبهاجرين غَت القانونيُت إىل أوطاهنم. -                       

 
 

و اؼبتوازنػة وقػد  ة اؼبقبولػة: حيث عرضت أنبيػة التنميػة االجتماعيػة و االقتصػادياألبعاد االقتصادية و المالية -
خصػػػص إعػػػبلف برشػػػلونة ؽبػػػذا اعبانػػػب حيػػػزا كبػػػَتا نظػػػرا ألنبيتػػػو بالنسػػػبة للػػػدوؿ األعضػػػاء ُب عمليػػػة الشػػػراكة 
األوروبية، وؽبذا اؽبدؼ حث اإلعبلف على أفعاؿ تتجو لتشجيع االستثمارات األجنبية و االدخار الػداخلي، 

ويػػة النقػل، كمػا قػػدـ اقًتاحػات ػبلػق ظػػروؼ مناسػبة السػػتثمارات ربػديث الصػناعة وزيػػادة قوهتػا التنافسػية، تق
طاهتا ولتطػوير شػبكات حديثػة لبلتصػاالت و ؼبواجهػة مشػاكل البنيػة ونشػا الشػركات العاملػة ُب قطػاع الطاقػة

 التحتية، والتشجيع على حسن إدارة عقبلنية للموارد اؼبائية و تطوير و اغبفاظ على الثروة السمكية.
كن القوؿ أف ىذه اعبوانب تسعى ُب ؾبملها إىل تامُت تنمية اجتماعية مستديبة و متوازنة مع منطقة وفبا سبق يب   

ل ػو تقليػ   ازدىار من خبلؿ تكوين شراكة تأخذ بعُت االعتبار الػدين اؼبرتفػع لػبعض دوؿ اؼبتوسػط غػَت األوروبيػة، 

                                                 
1
 Fatiha Talahite," la réforme bancaire et financière en Algérie ", les Cahiers du Créad, N° 52,2000, p.p.95-

96. 
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و تشجيع التعاوف   بية،  إضافة إىل ربقيق التكاملن معدالت النمو ُب دوؿ أوروبا و دوؿ اؼبتوسط اعبنو ػوارؽ بيػالف
 بُت اؼبنطقيتُت.

ومن منطلق أنو ال يبكن بأي حاؿ من األحواؿ عزؿ الشراكة األوروبية اؼبتوسطية عن الظروؼ الدولية احمليطة هبا    
اؼبنظمػػة العاؼبيػػة  فإهنػػا تعكػػس نظامػػا فرعيػػا للنظػػاـ العػػاؼبي مػػن حيػػث أهنػػا تلتػػـز باألسػػس واؼببػػادئ الػػيت تقػػـو عليهػػا

(، جبانػػػػػب األىػػػػػداؼ الػػػػػيت تؤكػػػػػد عليهػػػػػا العوؼبػػػػػة مثػػػػػل تشػػػػػجيع التبػػػػػادؿ التجػػػػػاري اغبػػػػػرو تشػػػػػجيع OMCللتجػػػػارة )
االسػػتثمارات األجنبيػػة و مػػا يػػرتبط هبػػا مػػن دفػػع عمليػػة نقػػل التكنولوجيػػا وتبػػٍت نظػػاـ اقتصػػاد السػػوؽ ورفػػع اغبػػواجز 

  واحملافظة على البيئة.اعبمركية و غَت اعبمركية و تشجيع القطاع اػباص 

األداة اؼباليػة للشػراكة األورومتوسػطية، وقػد سبػت اؼبصػادقة عليػو مػن قبػل  MEDA IIوMEDA Iو يعترب برنامج    
و يشػمل ىػذا الربنػامج علػى دعػم و سبويػل مػايل مػن طػرؼ  1995اجمللس األورويب ُب مدينة " كاف " الفرنسية عاـ 

ودبا أف موضوع البحث  .ُب الفصل الرابع من ىذه الدراسة بنوع من التفصيليو و سيتم التطرؽ إل ،اإلرباد األورويب
ىبص جانب االستثمار األجنيب اؼبباشر ُب ىذه الشراكة فإف الًتكيز سيكوف على احملور اؼبايل و االقتصادي التفاؽ 

لعنصػػر اؼبػػوايل إىل مكانػػة برشػلونة ألف موضػػوع االسػػتثمار األجنػػيب ينػػدرج ربػػت ىػػذا احملػور، وؽبػػذا سػػيتم التطػػرؽ ُب ا
 االستثمار ُب السياسة اؼبتوسطية.

II. مكانة االستثمار في السياسة المتوسطية الجديدة 
من خبلؿ ما جاء ُب تصريح برشلونة يبدو أف مسألة اؼبنافسة األوروبية للمنتجات الصناعية لدوؿ الضفة    

ؼبلف الزراعي و اليد العاملة قد ًب استبعادنبا ُب ىذا اعبنوبية سيكوف ؽبا أثر كبَت على ىذه الدوؿ، وذلك لكوف ا
التصريح مؤقتا. رغم ما يشكلو ىذاف العنصراف من أنبية بالنسبة لدوؿ الضفة اعبنوبية ألهنا سبتلك فيهما ميزة 

 نسبية، ومن ىنا فإف ىذه الدوؿ تريد تعويض ىذا اعبانب حبصوؽبا على استثمارات أوروبية وخاصة أف 
 
 

اؼبالية اؼبقدمة وقروض البنك األورويب لبلستثمار تبقى دائما غَت كافية، أماـ اؼبشاكل الداخلية اؼبعقدة  اؼبساعدات
، ىو القطاع الصناعي وىو اجملاؿ االقتصاديةاليت ستنجم عن االنفتاح. لذا يعترب اجملاؿ األكثر أنبية بالنسبة للتنمية 

 اؼبفضل لتكوين األرباح و رفع قدرة اإلنتاج.
لكن السياسة األوروبية اعبديدة تكونت  من اجل "البحث عن إنعاش الطلب لدوؿ الضفة اعبنوبية بنظاـ    

ذ إىل أسواؽ دوؿ الضفة اعبنوبية للمنتجات الصناعية األوروبية، دوف تبادؿ أي ا) حرية النف 1تفضيل غَت متناظر"
 2درجة االنفتاح على اؼبنافسة. دوف اؼبعاملة باؼبثل( وىذا لو تأثَت مباشر على العرض، مع ربريك

                                                 
1
 Nachida M’hamadji –Bouzidi ,  cinq essai sur l’ouverture de l’économie algérienne , (Alger: ENAG  

édition ,1998),  p.101.  
2
 I bid ,  P.103. 
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وبتعبَت آخر، فإف اؼبطلوب ىو ترؾ اجملاؿ ؼبيكانيـز السوؽ لتحقيق التوازف لكن ىذا سيكوف صعبا جدا بالنسبة    
لدوؿ الضفة اعبنوبية إذا مل تعتمد على قدراهتا اػباصة ُب اإلنتاج و زبفيف مديونيتها الثقيلة وؽبذا فإف اللجوء إىل 

األجنبية و خاصة تدفق االستثمارات األجنبية اؼبباشرة ىو شرط ضروري للحصوؿ على التقدـ  رؤوس األمواؿ
 البلـز ُب اإلنتاجية، كما وبتل أيضا وضعا رئيسيا ُب قباح االنفتاح.

ومن اؼبؤكد أف االستثمار األجنيب اؼبباشر ىبضع للمبادرة اػباصة، لكن تبقى حكومات دوؿ اإلرباد األورويب    
بالقدرة على تطوير سياسة تشجيعية موجهة لتفضيل وجهتها كبو دوؿ جنوب اؼبتوسط و ىذا يأٌب ُب حُت تتمتع 

 إسباـ فعلي لئلجراءات اؼبطلوب ازباذىا ُب نفس اجملاؿ من طرؼ سلطات تلك الدوؿ. 
  مشاؿو بفعل ضعف جاذبية دوؿ جنوب اؼبتوسط لبلستثمار األجنيب اؼبباشر عكس ىذا نوعا من العبلقات    
جنوب اؼبوجودة بُت الياباف و جنوب شرؽ آسيا، أو عبلقة الواليات  -جنوب زبتلف عن عبلقات مشاؿ -

اؼبتحدة األمريكية مع بعض دوؿ أمريكا البلتينية، وبالتايل فإف العبلقات بُت اإلرباد األورويب ودوؿ جنوب 
 اؼبتوسط سبثل اختبلفا ملحوظا على مستويُت:

على ىذا اؼبستوى، اإلرباد األورويب اختار ترتيب إنتاجي لرأس إلنتاجية كثيفة العمل: تمركز النشاطات ا - 
اؼباؿ و للعمل الضعيف عل ترابو، عكس الواليات اؼبتحدة األمريكية و الياباف خاصة اللذاف فضبل ربويل رؤوس 

ا مل تساعد االنطبلؽ األمواؿ اإلنتاجية كبو دوؿ ؿبيطهم. وبذلك كانت نتيجة اإلسًتاتيجية األوروبية أهن
جنوب اليت استفادت منها دوؿ أمريكا البلتينية ودوؿ -االقتصادي  حمليطها اعبنويب عكس اإلسًتاتيجية مشاؿ

 1جنوب شرؽ آسيا خاصة.
 النفتاح التجاري اإلقليمي، يبثل ُب حالة دوؿ الضفة اعبنوبية، اإلعدادا على مستوى النظام التجاري: -  

 2نطبلؽ االقتصادي.و التهيئة لبل     
وعموما فإف االستثمارات بُت اإلرباد األورويب و الدوؿ اؼبتوسطية وفقا التفاقيات الشراكة تعد من اعبوانب    

اإلهبابية اؽبامة، حيث وبقق زيادة االستثمارات األجنبية اؼبباشرة ذات التكنولوجيا العالية داخل الدوؿ اؼبتوسطية 
و رفع معدؿ النمو االقتصادي علما أف  االقتصاديةنو يؤدي إىل ربقيق التنمية أل ،شرطا إلقباح ىذه الشراكة

وُب مقدمتها بريطانيا و أؼبانيا و فرنسا وىولندا و  اإلرباد األورويب يضم عددا من أىم الدوؿ اؼبصدرة لبلستثمارات
قليل الفجوة و عدـ التكافؤ بُت اؼبتوسطية يساىم ُب ت إيطاليا، و أف تدفق ىذه االستثمارات و زيادهتا ذباه الدوؿ

من إصبايل حجم تدفقات االستثمارات  %37األطراؼ، حيث بلغت مسانبة دوؿ اإلرباد األورويب ما نسبتو 
 األجنبية ُب الدوؿ العربية اؼبتوسطية  ومعظمها تتجو كبو شراء األصوؿ العامة اؼبملوكة للدولة 

و يعٍت ذلك أف ىذه االستثمارات ليست   1ػبصخصة،أو اؼبطروحة للبيع للقطاع اػباص ُب ظل عملية ا
 باالستثمارات اغبقيقية اليت تعتمد على إقامة اؼبنشآت اعبديدة أو توسيع منشآت قائمة .

                                                 
1
 J. Ould Aoudia, " les enjeux économiques de la nouvelle politique méditerranéenne de  l’Europe " ,  

Monde arabe Maghreb – machrek ,  N° 153,  juillet- septembre 1996.p 8. 
2
 I bid. 
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كما أف مطالبة الدوؿ اؼبتوسطية أف يكوف لديها حصة كبَتة لعماؽبا ُب سوؽ العمل األجنيب داخل دوؿ اإلرباد    
اؼبباشرة ُب الدوؿ اؼبتوسطية، رب من اإلرباد األورويب لضخ مزيد من االستثمارات األورويب،  سيشكل اىتماما أك

كبو إقامة مشاريع إنتاجية جديدة و اليت سوؼ زبلق فرص عمل وتوظيف العمالة و اليت وتوجيو ىذه االستثمارات 
من اتفاقيات الشراكة  وىذا أحد أىداؼ اإلرباد األورويب  2تؤدي إىل اغبد من  البطالة و بقائهم ُب أوطاهنم،

ؼبعاعبة مشكلة اؽبجرة و اغبد منها و ُب اؼبقابل يتطلب من الدوؿ اؼبتوسطية خلق مناخ جاذب لبلستثمار، 
 خ يوإصدار القوانُت و التشريعات اؼبناسبة لتشجيع دفع االستثمارات األجنبية اؼبباشرة و ترس

 3ؿ العربية قوانُت لتشجيع االستثمار.االستقرار اؼبايل و أسعار الصرؼ،  حيث أصدرت معظم الدو 

كما أف لدى الدوؿ العربية اؼبتوسطية العديد من عناصر و مقومات االستثمار مثل توفر األيدي العاملة    
الضخمة منخفضة األجر دبختلف مستوياهتا الفنية،  وأيضا موقعها اعبغراُب اإلسًتاتيجي،  كما يبكن تطوير البنية 

 الربط بُت الدوؿ اؼبتوسطية و اإلرباد األورويب لتسهيل حركة نقل السلع و البضائع األساسية اليت سبكن 
فمن أجل إقباح ىذه االتفاقيات ال بد من دعم وتوجيو االستثمارات اؼبباشرة  ،و األشخاص بُت صبيع األطراؼ 

 كبو الدوؿ األقل مبو وىي الدوؿ اؼبتوسطية و أف يتحمل اإلرباد األورويب مسؤوليتو كبو دعمها.
 

عدة  يبلحظ و بعد مرور عدة سنوات على مؤسبر برشلونة،  بدأ شركاء اإلرباد األورويب اعبنوبيوف ُب تطبيقوما 
ات ضريبية موجهة خاصة للمستثمرين األجانب،  من خبلؿ زبفيض الضرائب و إلغائها أحيانا ُب بعض َت تغي

القطاعات اإلسًتاتيجية ومنحت امتيازات لشركات التصدير من أجل ذبسيد منطقة للتطور و التقدـ ، علما أف 
 استثماراهتامن  %2األوروبية ال سبثل سوى  االستثماراتغَت كاؼ،  حىت أف  االستثمارنصيب ىؤالء الشركاء من 

  4   .العاؼبية ُب الضفة اعبنوبية
حوؿ  2000ونظرا ألنبية االستثمار األجنيب اؼبباشر ُب اؼبتوسط،  فقد دار نقاش واسع ُب مؤسبر لشبونة سنة    

طقة التبادؿ اغبر ُب اؼبستقبلي على من االنفتاحىذا اؼبوضوع،  حيث أف وضعية الشركاء ُب ظل العوؼبة و آفاؽ 
،  كانت جد مقلقة بالنسبة للشركاء ُب ىذا اؼبؤسبر،  إضافة إىل الدعوة لرفع الفعالية اإلقتصادية و 2010غضوف 

                                                                                                                                                         
لدراسات السياسية و اإلسًتاتيجية،  ل األىراـ ،  مركز"اإلتجاهات اإلقتصادية اإلستراتيجية، أداء اإلقتصاد العربي"، التقرير االسًتاتيجي العريب 1

 .179 .، ص2005القاىرة 
أعماؿ ندوة مستقبل الًتتيبات اإلقليمية ُب منطقة ي إلتفاقية المشاركة العربية المتوسطية "، "قراءة في البعد اإلقتصادعبد الرضبن صربي ،   2

 .303 ص. 1997ديسمرب  29-27الشرؽ األوسط و تأثَتىا على الوطن العريب،  معهد البحوث و الدراسات العربية،  القاىرة: 
اعبمعية العربية للبحوث  ،"-تجارب و توقعات -اإلقتصادية العربية األوروبية   "نحو شراكة أوروبية عربية ذات داللة،  الشراكةيوسف صانع،   3

وة اؼبنعقدة ُب باريس،  اإلقتصادية،  غرفة التجارة العربية  الفرنسية،  غرفة التجارة العربية مع بلجيكا ولوكسمبورغ ،  عبنة اإلرباد األورويب،  وقائع للند
 .114 .، ص1999مارس 

 
4
 Bichara khader, le partenariat euro –méditerranéen : après la conférence de Barcelone, (paris : 

l’harmattan, 1997 ),  p. 85. 



 II الشراكة األورو متوسطية وسيلة للتكامل اعبهوي ُب حوض اؼبتوسط :الثانيل ـالفص

 

 25 

الربتغايل مطالبا دبنح دوؿ اؼبتوسط  األوؿزيادة جهود العصرنة و اإلصبلح ُب كل اجملاالت،  حيث تدخل الوزير 
 1 اؼبباشر قائبل: األجنيب االستثمارالتفاوض، ووصف وضعية  ىلالنامية اإلثٌت عشر مقدرة أكثر ع

 االستثماراتو ـبزوف  االستثماراتللمنطقة فيما ىبص  االقتصادي"ىناؾ وعي عاـ من جهة الشركاء بالتأخر    
 أي نصف ما ىو مطلوب "   مليار أورو، 7األجنيب اؼبباشر اليـو ال يبثل سوى 

من تدفقاهتا اػبارجية،  وىذا  2إىل  1األوروبية ُب اؼبتوسط يًتاوح من  ثماراتاالستويضيف أيضا : " إف نصيب 
األساسية مل تتطور،  فالسوؽ اؼبتوسطية ؾبزأة إىل عدد كبَت من  االقتصادال هبب أف يتغَت ما دامت معطيات 

عامبلت التجارية األسواؽ الصغَتة،  مثبل سوؽ اؼبغرب العريب من حيث حجم يقابل سوؽ الربتغاؿ و تكاليف اؼب
 2.جد مرتفعة ..."

وؽبذا يبقى قباح اتفاؽ الشراكة مرىونا دبدى قدرة البلد على سرعة التكيف مع األوضاع اعبديدة، وتوفَت كل   
 األوروبية. االستثماراتالعناصر البلزمة عبلب 

III. االقتصادي نفتا  دور الدولة كفاعل في النظام الدولي وفي ظل اال 
تقليديا بالنسبة لدارسي العلـو السياسية والسياسة الدولية، الفاعل الرئيسي ُب النظػاـ الػدويل،  ةالدول لقد مثلت    

واف العبلقات بُت الدوؿ ىي الشكل األساسي للتفاعبلت ُب ىذا النظػاـ. ومػن ٍب جػاء الًتكيػز علػى مفػاىيم القػوة 
وة العسػػكرية أو اللجػػوء للوسػػائل الدبلوماسػػية وتػػؤثر ووسػػائل الدولػػة ُب تنفيػػذ سياسػػتها اػبارجيػػة الػػيت تتمثػػل ُب القػػ

على العبلقات بُت الدوؿ بعض العوامػل اعبغرافيػة و مسػتوى التقػدـ العلمػي و التقػٍت و طبيعػة السياسػات الداخليػة 
 وعليو يبكن القوؿ أف الدولة ىي الشكل اؼبؤسسي للسلطة السياسية والسيادة  3للدولة.

قلػػيم معػػُت. سبثػػل الدولػػة ُب الوقػػت الػػراىن إطػػار اؽبيمنػػة السياسػػية، فعلػػى اؼبسػػتوى اؼبطبقػػة علػػى الشػػعب ُب حػػدود إ
الػػػداخلي فالدولػػػة اغبديثػػػة تتميػػػز باحتكارىػػػا للممارسػػػة الشػػػرعية أو القانونيػػػة لئلرغػػػاـ علػػػى األشػػػخاص. أمػػػا علػػػى 

 ؿبػػدودة. لقػػد أختلػػف اؼبسػتوى اػبػػارجي، فالدولػػة اغبديثػػة ىػػي السػػيادة، وبتعبػػَت آخػػر حريتهػػا كاملػػة ومنافسػػتها غػػَت
فكلمػػا كانػػت النظريػػة اإلقتصػػادية تطالػػب بدولػػة قويػػة كلمػػا   االقتصػػاديوف حػػوؿ مكانػػة ودور الدولػػة ُب االقتصػػاد،

والعكػػػس، إذا كانػػت النظريػػػة اإلقتصػػػادية  .االقتصػػػاديةظهػػرت اقًتاحػػػات زبػػص تػػػدخل الدولػػػة ُب تسػػيَت الشػػػؤوف 
 4 .خل الدولةتطالب حبرية اؼببادرة تطرح اقًتاحات بعدـ تد

أمػػاـ امتحػػاف العوؼبػػة والرىانػػات  االقتصػػاديةوُب العصػػر اغبػػايل أصػػبح موضػػوع سػػيادة الدولػػة وبالتحديػػد السػػيادة    
اؼبصػاحبة لػو، حيػػث تػؤدي ىػػذه األخػَتة ُب األسػػاس وبالدرجػة األوىل إىل إلغػػاء اغبػدود اعبغرافيػػة واغبػواجز اعبمركيػػة 

أساسػا قػػوة االقتصػاديات اؼبتطػورة و تنشػػرىا الشػركات اؼبتعػددة اعبنسػػيات. وتفػرض معػايَت ومقػاييس عاؼبيػػة ربػددىا 

                                                 
1
 I bid. 

2
 I bid. 

3
 Robert O. Keohane and Joseph  S. Nye , An Introduction, in Transnational Relations in world politics 

(Cambridge: Univ press, mars 1972), p. p. ii-ixx. 
4
 Delfand .P,  Nouvelle histoire économique, tome 1 ( Paris : Edition Armand colin , 1976) , p .229. 
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الػػيت ربصػػل ُب العػػامل أدت إىل تراجػػع دور الدولػػة و يبكػػن  إف كػػل ىػػذه األحػػداث و التغػػَتات السػػريعة واؼبتبلحقػػة
 1:تلخيص ىذه األسباب ُب

قػػوى مػػػن منطػػػق الدولػػة كمػػػا ىػػػو اغبػػػاؿ اذبػػاه الدولػػػة ؼبزيػػػد مػػن التكامػػػل واالنػػػدماج، فيصػػبح منطػػػق االنػػػدماج أ -  
 ؛بالنسبة لدوؿ اإلرباد األورويب

    تعػاظم دور اؼبنظمػات الدوليػة ُب االقتصػاد العػاؼبي) شػروط صػندوؽ النقػد الػدويل واؼبنظمػة العاؼبيػة للتجػارة(  -  
األسػعار، إصػبلح الكلية، مثػل ربريػر التجػارة، إلغػاء الػدعم علػى  االقتصاديةو قدرهتا على تعميم بعض السياسات 

  ؛اؼبالية و اؼبصرفية إلتاحة الفرصة غبرية حركة رؤوس األمواؿ األنظمة
االستغناء عن بعض الوظائف، فالرأظبالية اليـو ليست ُب حاجة إىل قوات مسلحة ضخمة العتبارات مرتبطة  -  

هد اؼبركنتيلي،  ألف بالتقدـ التكنولوجي والتكاليف حىت تتمكن من السيطرة على األسواؽ كما حدث ُب الع
الشركات متعددة اعبنسيات قادرة على اقتحاـ أي سوؽ )دولة ( ُب العامل لتنوع إسًتاتيجياهتا و تعدد األشكاؿ 

 اؼبمكنة لوجودىا، فضبل على بدائل التحالف و التعاوف لديها.
 2الدولية ..."، األوضاع  مع ىذا يؤكد األستاذ أضبد عبد الرضبن أف "...الدولة القومية ستظل أىم العب ُب    

وكذلك" العوؼبة تتناَب قوال و عمبل مع فكرة السيادة اؼبطلقة للدولة، ولكن يبكن أف تتعايش مع اؼبفهـو اؼبرف 
فبا سبق يبكن القوؿ أنو رغم تراجع بعض الوظائف فقد برزت مهاـ جديدة،  أي أف الدولة لن  3للسيادة".

ظل ىذه التغَتات، بل عليها دوما خلق وظائف تتناسب مع األوضاع  تتمكن من التمتع بسلطتها اؼبطلقة ُب
 السائدة.

وُب ظل حركية التكتبلت اإلقتصادية وتوسعها يطرح التساؤؿ عن دور و مكانة الدولة ُب ظل االنفتاح، فمثبل      
ذا لعدـ قدرة متوسطية مسألة جد حساسة بالنسبة لدوؿ الضفة اعبنوبية، وى-يعد إنشاء منطقة تبادؿ حر أورو

ىذه األخَتة على مواجهة عملية االنفتاح و الرىانات اؼبصاحبة ؽبا، خاصة بالنسبة لدوؿ كانت ذات اقتصاديات 
ـبططة كدوؿ اؼبغرب العريب، أين لعبت الدولة دور الرجل االقتصادي اؼبهيمن، واستفادت اؼبؤسسات من اغبماية 

من اؼبهم معرفة الدور اعبديد الذي هبب أف تلعبو الدولة ُب ظل  و اؼبساعدات اليت تقدمها الدولة، و بذلك يصبح
االنفتاح، ومن الواضح أنو بفتح األسواؽ اؼبتوسطية للمنافسة األوروبية، فإف التبادؿ اغبر سيقضي على جزء من 

ريعية اليت اغبماية و اؼبيزات اليت يبكن للمؤسسات أف تستفيد منها من خبلؿ الدولة، وبالتايل ستهتز الوضعيات ال
 مبت ُب ظل اغبماية.

                                                 
 .48، ص.  2001، العدد األوؿ، بسكرة، نوفمرباإلنسانيةؾبلة العلـو  " الكوكبة و دول العالم الثالث "، عبد اجمليد قدي،  1
 .26، ص. 6551، الكويت 6، العدد 60ؾبلة العلـو اإلجتماعية، ؾبلد  " العولمة،  المفهوم، المظاهر و المسببات "،لرضبن، أضبد عبد ا 2
 .26نفس اؼبرجع، ص.  3
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كما أف للتبادؿ اغبر أثرا سلبيا على إيرادات الدولة نتيجة إللغاء اغبواجز اعبمركية،  وبذلك سيكوف افتقاد      
الربح الضرييب جوىريا، لذا هبب أف يتوافق االنفتاح مع تعديل اعبباية كالقياـ بتقدير فرض ضريبة سهلة التحصيل 

 تتميز بصعوبة ُب ربصيلها.بدال عن تلك اليت 
 فاالنفتاح إذا يقود إىل إعطاء تعريف ثاف لوظائف الدولة ويقتضي منها فعالية كبَتة على مستويُت:    
على مستوى االقتصاد الكلي، حيث يسمح بتقدمي مصادر جديدة الستقرار اغبسابات اعبارية واغبسابات  

 اص  الصدمات، كما أف تعديبلت السوؽ تفرضالعمومية، ويقتضي تكييف قدرة االقتصاد على امتص
متطلبات قاسية و سريعة مثل التعديبلت اإلدارية و تسيَت سعر الصرؼ و اؼبالية العمومية سيتدخبلف بشكل قاطع 

 1ُب قباح أو فشل االنفتاح.

يت بواسطتها نفتاح  يتطلب إعادة زبصيص عوامل اإلنتاج كبو النشاطات الأما من جانب االقتصاد اعبزئي فاال    
يبكن لدوؿ جنوب اؼبتوسط أف تطور ميزهتا النسبية و إعادة التخصيص ىذه، يبكن أف تكوف ؿبدودة هبيكل 
النسيج الصناعي والبيئة اليت تعمل فيها اؼبؤسسة، والدولة هبب أف تتقلد ُب ىذا اجملاؿ دور اؼبعدؿ للنشاط 

ين وضماف فعالية اعبهاز القضائي كما هبب أيضا أف االقتصادي واؼبايل،  وتأسيس اإلطار التشريعي و القانو 
 2تساعد على التكيف مع اؼبنافسة.

إف ربرير التجارة الذي تلتـز بو الدوؿ اؼبتوسطية ُب إطار اتفاقيات الشراكة ىي عملية تدرهبية واغبماية اػباصة    
ودات اؼببذولة من أجل إعادة تأىيل بالنشاط الصناعي ؽبذه الدوؿ لن ترفع مرة واحدة، إال انو هبب مواصلة اجمله
 اؼبؤسسات حىت ال تزاح ىذه األخَتة من السوؽ إذا مل تقم الدولة بتدعيمها. 

ويبقى البعد االجتماعي ذو أنبية بالغة ُب اقتصاديات تتميز دبستوى بطالة مرتفع، ومبو األفراد النشيطُت كبَت    
 اية.جدا، وكثافة النشاطات اليت يبكنها البقاء دوف ضب

لذلك إذا كاف االنفتاح على اؼبنافسة يكيف احتماؿ النمو فهذا لن يكوف إال ُب اؼبدى الطويل، حيث أنو ُب    
األجل القصَت يبكن أف يؤدي إىل زبفيض النشاط وزيادة البطالة، ومنو على الدولة أف هتيئ الشروط اليت يتم فيها 

 توفَت مناصب عمل وضباية اجتماعية حقيقية.
 3 ا يبكن القوؿ أنو رغم تراجع بعض وظائف الدولة،  فقد برزت مهاـ جديدة تتوافق مع متغَتات اغبالية:وأخَت   
 ؛النهوض باؼبنافسة  -     
 ؛السيطرة على االحتكار و اؼبمارسات االحتكارية -     

  ؛ضباية اؼبستهلك  -     
  ؛ضباية البيئة -     

                                                 
1
 Agnès Chevalier, " Projet euro – Méditerranéen et Mondialisation",in confluence méditerranée,Le 

Maghreb face a la mondialisation,n 21, paris1997, p.10. 
2
 I bid, p. 13. 

 .49اؼبرجع السابق، ص.  " الكوكبة و دول العالم الثالث "،عبد اجمليد قدي،  3
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  ؛جتماعيتوفَت شبكة كافية للضماف اال  -     
 تشجيع البحث العلمي ُب اؼبؤسسات العمومية و البحث التنموي التطبيقي ُب اؼبؤسسات اػباصة  -     

 ؛) بتقدمي إعانات مادية وسن قوانُت مبلئمة و مشجعة(         
 ؛سواءحد التكفل دبسؤولية تطبيق اؼبواصفات الصناعية و تقدمي اػبدمات على  -     
       تكوين اؼبهٍت و خلق تكامل بُت ىياكل اإلنتاج و مؤسسات التكوين و البحث العلمياالعتناء بال -     

 األكاديبي.         
أي أف االنفتاح يؤدي إىل التحويل اعبذري لدور الدولة ُب اقتصاد تنتقل فيو من دولة مسَتة إىل دولة حارسة    

جتماعي. إال أنو ُب الدوؿ اؼبصنعة، ورغم االذباه الكربى و تضمن االستقرار اال االقتصاديةربمي التوازنات 
و السياسية، فإف تدخبلت الدولة اؽبيكلية مل تعرؼ تراجعا أماـ االنفتاح  االقتصاديةالتحرري و تصاعد الليربالية 

من اؼبتزايد على اػبارج و العوؼبة، فاإلجراءات والسياسات الصناعية القديبة أو الكبلسيكية عوضت دبجموعة كبَتة 
 1 التدخبلت ذات التأثَت اؼبباشر و غَت اؼبباشر على اؽبياكل و النظاـ الوطٍت.

 
 
 
 
 

 المبحث الثالث 
  مستجدات الشراكة األورو متوسطية

 
إف منطقة اؼبتوسط  بشرقها و جنوهبا بقيت على اؽبامش فيما ىبص التطور اؼبلحوظ لبلقتصاد العاؼبي أثناء      

      دد متفاقم لبلقتصاديات النامية، أين تسارع مبوىا من حيث االندماج ُب اؼببادالتالعشرية األخَتة، بربوز ع
و التدفقات اؼبالية الدولية اليت أحرزت تقدما عميقا، ومن بُت الدوؿ اؼبتوسطية من سجلت ُب ىذين اجملالُت 

 تقدما ملحوظا و البعض اآلخر بقى مهمشا.
فاض سعر احملروقات وضع حدا لنمط تطور يتغذى من الريع، حيث وبالنسبة لبعض الدوؿ اؼبتوسطية الب     

 عرفت ىذه البلداف أزمة حادة والبفضت حصتها ُب اؼببادالت العاؼبية. ولكن دوؿ اإلرباد األورويب كانت متحفظة

                                                 
مداخلة ألقيت ُب اؼبؤسبر " إستراتيجيات الشركات عابرة الحدود ومدى نجاعة سياسات استقطاب االستثمار األجنبي المباشر"، رضا قويعة،  1

جويلية  29-28اعبمعية العربية للبحوث االقتصادية، بَتوت "، االستثمار األجنيب اؼبباشر و احتياجات التنمية العربية" بعنواف ادسالعلمي الس
 .13، ص. 2002
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عبوار و مرتبطة بصيانة مكتسبات اعبميع، فلم ربث دوؿ الضفة اعبنوبية على ربوالت سريعة، وبالتايل فإف عبلقة ا
لقد طبع ىذا التفاوت بُت 1 مل تكن ُب اؼبستوى الذي أعلنتو أوروبا وال كما كانت تنتظرىا دوؿ الضفة اعبنوبية.

ضفيت اؼبتوسط وزاد ُب تعميقو اعبانب الثقاُب و السياسي، إضافة إىل عدـ اىتماـ اؼبستثمرين األوروبيُت دبصلحة 
 ة تفتح أسواقها. اؼبنطقة نظرا لوجود مناطق أخرى أكثر ديناميكي

متوسطية، ُب نفس الوقت لتتأكد اإلقليمية كاذباه كبَت  -إف سقوط جدار برلُت أعاد تعريف العبلقات األورو    
لبلقتصاد العاؼبي،  لذلك تسعى الدوؿ األوروبية الوسطى و الشرقية للتكامل ُب الفضاء األورويب و منو مع الفضاء 

األورويب إعادة التفكَت ُب عبلقتو مع اعبوار، فكانت اجملهودات اؼببذولة من متوسطي وكاف على اإلرباد  -األورو
 اجل ذبسيد ىذا التعاوف اإلقليمي متمثلة ُب خلق السياسة األوروبية للجوار.

حيث كانت الرغبة ُب تبٍت سياسة أكثر جرأة تستجيب للتحديات اليت تواجو الدوؿ اؼبتوسطية، وكذلك إهباد     
ياف موحد هبمعو مصَت مشًتؾ، واالىم من ذلك عدـ الرضا عن النتائج اليت سبخضت عن الشراكة وسيلة لبناء ك

بُت ضفيت اؼبتوسط خبلؿ السنوات اؼباضية، منذ إعبلف برشلونة، كل ذلك دفع اإلرباد األورويب باذباه إعادة النظر 
ج لسياسة جديدة أطلق عليها " ُب شكل تعاونو مع دوؿ اعبنوب، وقد ترصبت ىذه اإلرادة السياسية بالًتوي

 سياسة اعبوار األورويب". 
 مضمون ومميزات السياسة األوروبية للجوار  .أوال
إىل توسيع فضائو اعبغراُب وذلك بإدماج دوؿ ؿبيطو األورويب،  وقد مثل تاريخ  ومالقد سعى اإلرباد األورويب د   

 ( أعضاء جدد من أوروبا الوسطى08) حدثا مهما ُب اإلرباد األورويب حيث ضم شبانية 2004ماي 
 
 
 
 

وىكذا أصبح البحث عن سياسة جواريو 2 (،Malte( ومالت )chypre( و اعبزيرتُت شيرب )PECOو الشرقية )
متينة أمرا واقعا، ودخل مفهـو اعبوار ُب اجملاؿ القانوين لئلرباد األورويب. وقد طرحت ىذه السياسة اعبديدة 

ثارىا اؼبستقبلية خاصة على العبلقات األورومتوسطية، لكن من نظرة بعض ؾبموعة من التساؤالت حوؿ آ
من االمتيازات، أو دبعٌت آخر فإهنا ستتعدى الشراكة اغبالية إىل  اؼبتفائلُت فإهنا ستمنح للدوؿ اؼبتوسطية الكثَت

                                                 
1
 Agnès Chevalier,  op. cit, p. 09. 

2 Jean Yeves  Moisseron," les défis de la nouvelle politique de voisinage face au bilan du processus de 
Barcelone ", 3éme colloque internationale organisé par l’université Tunis" El Manar ",  Hammamet 1-2 juin 2007 
p.128. 
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اؿ: " إف ىذه حيث ق Romano Prodiوىذا ما صرح بو  الرئيس السابق للجنة األوروبية  ،اندماج عميق وطموح
   1.السياسة قد تعدت أو فاقت إطار برشلونة الذي يرتكز عل اعبانب التجاري فقط"

I .نشأة السياسة األوروبية للجوار 
 وىذا راجع لسببُت:  ،2002تغَت مضموف التعاوف مع اغبوض اؼبتوسط جذريا منذ سنة  لقد   

  2؛(1998)مشروع أمريكا اؼبتمثل ُب: الشرؽ األوسط الكبَت -
  3توسيع أوروبا و تبنيها إلطار جديد لسياستها ُب التعامل مع اػبارج. -

سابق للجنة األوروبية ُب مداخلة لو باعبامعة الكاثوليكية بلوفاف لوقد ظهر ذلك من خبلؿ تصريح الرئيس ا
(Louvain ُب نوفمرب  )الصديقة  بضرورة إقامة كياف مشًتؾ بُت اإلرباد األورويب و ؾبموعة من الدوؿ 2002

وكانت ىذه أوؿ مرة يطرح فيها ىذا اؼبفهـو اعبديد ليصبح  4.تتقاسم فيو كل شيء ما عدا اؼبؤسسات و اؽبيئات
 فيما بعد بالسياسة األوروبية للجوار. 

إذف يبكن القوؿ أف التوسع  األورويب صاحبو بعض اؼبخاوؼ من طرؼ الدوؿ اجملاورة ألوروبا خاصة جنوب    
فهي من جهة تسعى إىل تقليص ـباوؼ الدوؿ  5أى أف اغبل األقبع ىو ُب خلق ىذه السياسة،لذلك ر ، اؼبتوسط

 ، 2007-2004األوروبية غَت األعضاء ُب سياسة التوسع اليت تبناىا اإلرباد األورويب بُت 
                           6وُب نفس الوقت فهي فرصة لتحسُت عبلقاتو مع جَتانو لتجنب خلق انقسامات داخل أوروبا.

ومن جهة أخرى فهي جاءت كإجابة لبعض ـباوؼ دوؿ جنوب اؼبتوسط اؼبتمثلة ُب إمكانية تبلشي الشراكة    
األورومتوسطية، وىذا راجع لعدـ وجود عبلقات سابقة بينهم وبُت األعضاء اعبدد ُب االرباد. وؽبذا فهو)االرباد( 

 .اعبوارية على اؽبدؼ الدائم ُب تعزيز العبلقات األورومتوسطية يؤكد دائما ُب كل مداخبلتو و ُب ـبططات أعمالو
( دولة منها: ثبلث دوؿ من القوقاز، ثبلث دوؿ من دوؿ اؼبشرؽ 16وتضم السياسة األوروبية للجوار حاليا)

واعبدوؿ اؼبوايل يوضح ؾبموع ىذه الدوؿ و تواريخ دخوؽبا ُب السياسة األوروبية    7والباقي من حوض اؼبتوسط.
  للجوار.

 

                                                 
1 Bichara Khader, l’Europe pour la méditerranée: de  Barcelone a Barcelone (1995-2008) (France: 
Harmattan, 2009),  p. 142. 
2 Denis Bauchard, La politique arabe de l’UE face au projet de " Grand Moyen-Orient" , dans Pascal  
Boniface, Didier Billion, les défis du Monde Arabe (France : IRIS presse, 2004), p. p. 161-170. 
3 J.Y. Moisseron , op. cit, p. p. 126-127. 
4 Habib Boulares, "La Nouvelle politique de voisinage, vue du Maghreb, "  in études internationales, n 94,  
janvier 2005,  p. 77. 
5
 Akrimi. N, " Politique Européenne  de voisinage: regards croisés sur la méditerranée" , in études 

internationales, n 94, 2005,  p. p. 76-77. 
6 Habib Boulares, Op. cit. 
7
 Bichara khader,  " l’Europe pour la méditerranée: de  Barcelone a Barcelone (1995-2008)  ", op. cit, p. 156. 
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 مجموع الدول الداخلة في السياسة األوروبية للجوار: ( 1-1) جدول رقم

تبنيه من طرف 
 الشريك

تبنيه من طرف 
 اإلتحاد األوروبي

مخطط العمل 
للسياسة 

 األوروبية للجوار

تقارير السياسة 
األوروبية للجوار 
 مع كل دولة

الدخول الفعلي للعالقات التعاقدية مع 
 اإلتحاد األوروبي

شركاء السياسة 
 األوروبية للجوار

 الجزائر 2005سبتمرب  عقد شراكة )إتفاؽ( ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ
 أرمينيا 1999عقد شراكة و تعاوف 2005مارس   2006خريف  13-11-2006 14-11-2006
أزار بيجان  عقد شراكة وتعاوف 2005مارس  2006خريف  13-11-2006 14-11-2006

Azerbaïdjan 
 بيالريس ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ
 مصر 2004عقد شراكة جواف  2005مارس   2006خريف  2007-03-06 ػػػػ

 جورجيا 1999عقد شراكة و تعاوف  2005مارس   2006خريف  13-11-2006 14-11-2006
 إسرائيل 2000عقد شراكة جواف  2004ماي   2004هناية  21-02-2005 11-04-2005
11-01-2005 
02-06-2005 

 األردن 2002عقد شراكة ماي  2004ماي  2004هناية  21-02-2005

 لبنان 2006عقد شراكة أفريل  2005مارس  2006خريف  2006-10-17 ُب االنتظار 
 ليبيا ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػ

 مالدوفا 1998عقد شراكة و تعاوف جويلية  2004ماي  2004هناية  21-02-2005 22-02-2005
 المغرب 2000عقد شراكة مارس  2004ماي  2004هناية  21-02-2005 27-07-2005
 فلسطين 1997عقد شراكةجويلية  2004ماي  2004هناية  21-02-2005 04-05-2007

 سوريا ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ
 تونس 1998عقد شراكة مارس  2004ماي  2004هناية  21-02-2005 04-07-2005
 أوكرانيا 1998عقد شراكة وتعاوف مارس  2004ماي  2004هناية  21-02-2005 21-02-2005

Source: Bichara khader,  l’Europe pour LA Méditerranée de Barcelone a  Barcelone (1995-2008),(France : 
                Harmattan , 2009) p.154. 

 

 

 
 

 

II . مميزات السياسة األوروبية للجوار 
ألوروبية ُب اؼبدى القصَت واؼبتوسط عن طريق ـبططات أو برامج عمل خاصة بكل دولة، تتجسد السياسة ا    

حيث تسعى لتحقيق أىداؼ طموحة، أما بالنسبة للجانب التمويلي فقد خصص ؽبا اإلرباد األورويب غبلؼ مايل 
 يفوؽ ما ًب زبصيصو سابقا ُب اتفاقيات التعاوف والشراكة.

 ططات أو برامج العمل ـمخ .1
مارس  11لقد ًب ربديد اؼبميزات العامة للسياسة األوروبية للجوار ُب مداخلة اللجنة األوروبية اؼبؤرخة ُب    

حوؿ: " أوروبا اؼبوسعة و جَتاهنا: إطار جديد للعبلقات مع الدوؿ اجملاورة الشرقية و اعبنوبية"، و ُب شهر  2003
ة طريقتو اعبديدة ُب العمل. حيث أكد على ضرورة وضع جواف من نفس السنة قاـ اجمللس األورويب بتحديد و بدق
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ومن أجل ذبسيد ذلك ) ـبطط العمل(  1ـبططات للعمل تًتاوح مدهتا بُت ثبلث و طبس سنوات قابلة للتجديد.
  2هبب إتباع ؾبموعة من اؼبراحل:

  قودتنفيذ عُب تقـو اللجنة بتحضَت ورقة خاصة مع كل دولة وذلك لتحليل نسبة التقدـ  -     
 ؛الشراكة أو التعاوف        

 ؛يقـو الطرفاف دبناقشة األولويات و ربديدىا -     
 صياغة ـبطط العمل الذي يكوف قاببل للتنفيذ. -     

وبالتايل يبكن اعتبار ـبططات العمل ىذه كوسيلة فعالة لدفع الدوؿ اجملاورة من أجل ذبسيد اإلصبلحات اؼبتفق 
 .عليها مع اإلرباد األورويب

  داف السياسة األوروبية للجوارـأه .1
تتدخل السياسة األوروبية للجوار ُب العديد من اجملاالت، وأىدافها تتلخص ُب ؿباولة تقوية وتعزيز االتفاقات    

  3السابقة، حيث أهنا هتتم دبجاالت كثَتة تتمثل ُب:
  ؛اعبانب السياسي و األمٍت -    
  ؛من شأهنا ربضَت الشركاء لدخوؿ السوؽ األورويبالتجارة و اإلجراءات اليت  -    
 ؛اعبانب القانوين و الشؤوف الداخلية -    
        الطاقة، النقل، ؾبتمع اؼبعلومات، البيئة، البحث واإلبداع، العبلقات بُت الدوؿ. فمثبل ُب اعبانب  -    

 ذبسيد   مة مع كل دولة سبثلت ُبمن اإلصبلحات الصار  السياسي واألمٍت فقد تبنت ىذه السياسة ؾبموعة 
الديبقراطية ودولة القانوف، كما أف ىذه الدولة مطالبة بإتباع القوانُت الدولية فيما ىبص حقوؽ اإلنساف واغبريات 

 واحًتاـ الدور الفعاؿ للمرأة والطفل ُب اغبياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وإعطائهم صبيع حقوقهم.
تعاوف اعبهوي و الدويل، فإف أكرب ربدي ىو ؿباربة اإلرىاب و اعبرائم اؼبنظمة وىذا العنصر أما فيما ىبص ال   

يبثل اؽبدؼ الرئيسي ُب السياسة األمنية الداخلية و اػبارجية لئلرباد األورويب، وكذلك بالنسبة للجانب القانوين 
فمثبل يتضمن ـبطط العمل التونسي ؿباولة  والشؤوف الداخلية فهو يًتكز على أمن واستقرار حدود االرباد األورويب

    4التسيَت اعبيد للهجرة وؿباربة اؽبجرة السرية ومناقشة شروط اغبصوؿ على التأشَتة.

                                                 
1 Bichara khader,  " l’Europe pour la méditerranée: de  Barcelone a Barcelone (1995-2008)", op.cit, p. 148. 
2 Sassi Tmar. A , "l’apport de la PEV dans les relations de l’UE avec les pays du Maghreb ", troisième 
colloque international organisé par l’université Tunis " el Manar ", Hammamet 1-2  
   juin2007. 
3 Commission des Communautés Européennes,"  politique européennes de voisinage " , doc d’orientation  
2004, 373 final, p. 03. 
4
 Délégation  de la Commission Européenne en Tunisie, " Politique Européenne de Voisinage" , plan  d’action 

d’action UE /Tunisie " disponible sur le site : www.deltun.cec.eu.int, consulté le : 17/08/2009 à 22 :17. 
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  ومن خبلؿ تصروبات اللجنة األوروبية فإف األمن، اغبرية والقانوف سبثل االىتمامات األولية لئلرباد األورويب،    
  2013.1و  2006مليارأورو بُت  1.4 بػ وقد خصصت لذلك غبلؼ مايل يقدر

حيث تسعى إىل تعميق  أما بالنسبة للجانب االقتصادي والتجاري فإف ىذه السياسة ستكوف أكثر طموحا،    
قل من ىدؼ ذبسيد منطقة للتجارة اغبرة إىل مشاركة تدرهبية ُب األسواؽ الداخلية تاالندماج االقتصادي وتن
فإف االقتصاديات اجملاورة ستستفيد من اغبريات األربعة: حرية انتقاؿ السلع واػبدمات  لئلرباد األورويب، وبالتايل

 وبالتايل ذبسيد حقيقي و فعلي القتصاد السوؽ. 2واألمواؿ واألشخاص،
وُب اؼبقابل تسعى السياسة األوروبية للجوار إىل ربسُت و ضعيو دوؿ شرؽ و جنوب اؼبتوسط اليت تعاين من    

ثمار األجنيب اؼبباشر، وكذلك ركود الصادرات خارج احملروقات ومعدالت البطالة اؼبرتفعة، ضعف جذب االست
حيث سبنح ؽبم فرصة االندماج ُب أسواقها الداخلية وبالتايل إعطاء الدفع لصادراهتا و معدالت مبوىا، و كذلك 

وانُت تسمح ؽبم بًتويج منتوجاهتم هبد اؼبستثمروف مناخ استثمار قريب من ذلك اؼبتواجد ُب اإلرباد األورويب، وق
داخل أسواؽ اإلرباد، و ُب نفس الوقت تسمح ىذه السياسة للمؤسسات األوروبية بإهباد أسواؽ قريبة لًتويج 

 هتا و ُب النهاية يتحقق مبو النشاط التجاري ُب حوض اؼبتوسط.امنتجاهتا و خدم
III. الوسائل المالية للسياسة األوروبية للجوار 

 كن تقسيم ذلك على فًتتُت :يب      
 حيث ًب سبويل برامج سياسة اعبوار من الوسائل أو الربامج اؼبالية 2006و  2004الفًتة األوىل سبتد بُت  - 

 مليوف أورو موزعة كما يلي:  255اؼبتواجدة أصبل، واليت بلغت قيمتها حوايل 
 
 مليوف أورو لربنامج  45و Cardsمليوف أورو لػ Phare ، 45مليوف أورو لػ TAcis  ،90مليوف أورو لربنامج  75)

(Meda مليوف أورو ـبصصة للحدود الداخلية لئلرباد األورويب ُب إطار برنامج  700وحوايلInterrag .3 
، وُب ىذه الفًتة يتم استعماؿ اآللية أو الوسيلة اؼبالية اعبديدة 2013إىل غاية  2007الفًتة الثانية سبتد من  -

مليار أورو وىو تقريبا ضعف  14.9عوض الوسائل السابقة، حيث خصص ؽبا غبلؼ مايل يقدر بػللجوار اليت ست
 2005.4و 2000ُب الفًتة اؼبمتدة بُت MEDAو TACISاؼببلغ اؼبخصص لربنامج

 متوسطية -أثار السياسة األوروبية للجوار على الشراكة األورو .ثانيا
مراحل حىت تتجسد ُب صورهتا النهائية، و ىي تنطلق من  كما سبق الذكر فإف ـبططات العمل سبر بعدة     

        االتفاقيات السابقة و لكنها أكثر فعالية و بالتايل فهي ال تلغى اتفاقيات الشراكة بل العكس فهي تؤكدىا

                                                 
1
Gilles Lepesant, " l’UE et son Voisinage: vers un nouveau contrat ",  revue politique étrangère  avril 2004, p. 

770.  
2 Habib Boulares, op. cit, p. 82 
3 Commission de Communautés Européennes, op. cit, p. 27. 
4 Bichara khader,  " l’Europe pour la méditerranée: de  Barcelone a Barcelone (1995-2008)", op. cit. 



 II الشراكة األورو متوسطية وسيلة للتكامل اعبهوي ُب حوض اؼبتوسط :الثانيل ـالفص

 

 11 

 accords de voisinageو تضمن استمرارىا، كما أف التجسيد اعبيد ؽبا يسمح للدوؿ باغبصوؿ على عقود اعبَتة 
 االتفاقاتاليت تقرهبا أكثر من اإلرباد األورويب وذلك بإمكانية اقتحاـ أسواقو. فبا سبق يبكن استنتاج أف ىذه  

ىي ثنائية بُت اإلرباد األورويب و الدولة اؼبعنية، حيث أنو إذا قبحت ىذه األخَتة ُب ذبسيد ـبطط العمل فإهنا 
 ستحصل على غبلؼ مايل إضاُب و اندماج أكثر فعالية.

ىذا باإلضافة إىل أف ىذه السياسة تطمح لتحقيق أىداؼ أعمق من اليت تسعى إليها اتفاقات برشلونة ففي    
حُت ىذه األخَتة تسعى إلنشاء منطقة حرة للتجارة فإف السياسة األوروبية للجوار تفتح آفاؽ اندماج اجتماعي 

من أجل التقرب من اإلرباد األورويب حيث أف اقتصادي و سياسي، فهذا اؼببدأ يؤدي إىل خلق منافسة بُت الدوؿ 
الدوؿ زبشى من تبلشي العبلقات لذلك ستعمل جاىدة من أجل ذبسيد التزامات ـبطط العمل و ىذا يتوقف 

 طبعا على إرادة الدوؿ اؼبعنية. 
         ة وانطبلقا من مبدأ التفرقة بُت الدوؿ حيث يأخذ اإلرباد األورويب بعُت االعتبار خصوصيات كل دول    

و مؤسساهتا الداخلية، كذلك فإف ىذه اؼبخططات تعتمد على مفاوضات ثنائية و اليت من خبلؽبا تكوف الدولة 
 اؼبتوسطية معنية بنتائجها احملققة ُب اتفاقيات الشراكة و تكوف على علم دبسؤولياهتا ُب قباح عبلقاهتا مع االرباد 

 1 طار اتفاقات برشلونة.األورويب ىذا اعبانب الذي كاف مهمبل ُب إ
األدوات والوسائل اليت  إحدىوُب األخَت يبكن القوؿ أف سياسة اعبوار األورويب و اتفاقات برشلونة نبا      

األوروبية ستشهد انطبلقة أو على -تستخدمها القوى األوروبية حملاولة كسب السباؽ. فبا يؤكد أف العبلقات العربية
ا يواجو الشراكة من عوائق وعثرات، ومرد ذلك أف اعبانب األورويب ىو الفاعل األقل استمرارية على الرغم فب

الرئيسي ُب عملية الشراكة، بينما اعبانب العريب يقف موقف اؼبتلقي لكل ما يصدر عن اآلخر وبالتايل يبقى 
اعبوار ما ىي إال عاجزا عن دعم أو حىت وقف عملية الشراكة، وىذا ما يؤكده اعبانب األورويب باعتبار أف سياسة 

تعزيز التفاقيات برشلونة، ولكنها ُب نفس الوقت تأكيد لعدـ التعامل مع اؼبنطقة كتكتل إقليمي وإمبا كأقطار 
اسة األوروبية للجوار ُب اؼبفوضية األوروبية بأنو: " قد ًب تعزيز عملية برشلونة يمتفرقة، حيث تقوؿ اؼبسؤولة عن الس

سياسة اعبوار تقـو على أىداؼ وأدوات برشلونة لتقوي بذلك تعاوننا مع كل دولة بالسياسة األوروبية للجوار، و 
 2على حدة".

فبالرغم من أف سياسة اعبوار تطرح نفسها كوسيلة لتسريع التنمية االجتماعية واالقتصادية ولتقليص الفقر ُب    
ل جديد ينفتح لسياسة االرباد اؼبناطق اغبدودية، ولتسهيل التبادؿ ُب إطار تعاوف عرب اغبدود،وتعترب كفص

األورويب، غَت أف حدوده ربتاج إىل ربديد بصورة أفضل. كما أنو لتحقيق ىذه األىداؼ ال بد من توفر ىياكل 

                                                 
1 Haroun. T, "le Maghreb du processus de Barcelone  a la NPV: nouvelles perspectives d’intégration ou 
continuité ? " , troisième colloque international organisé par l’université Tunis " el Manar " Hammamet, 1-2juin. 
2
 Benita Ferrero-Waldner, "The Barcelona process, Ten years on", office for official publications of the 

European communities, Luxembourg, 2005, p. 01. 
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وإصبلحات تسعى إليها دوؿ جنوب اؼبتوسط، تعمل على هتيئة أرضية مناسبة لتدفق استثمارات جديدة وتنمية 
 رباد األورويب.سية القتصاديات دوؿ جنوب اؼبتوسط دبا يتبلءـ مع سياسة االاؼبوارد البشرية وتعزيز البنية األسا

وُب ضوء ما سبق، وُب ظل إطبلؽ االرباد األورويب لسياسة اعبوار، يبكن التساؤؿ عن مستقبل ىذه العبلقات    
اج ؼبصلحة طرؼ وعن السيناريوىات اؼبستقبلية احملتملة، ىل ىي إحداث اندماج حقيقي ؼبصلحة الطرفُت، أـ اندم

 وتبعية لآلخر؟.
 االتحاد من أجل المتوسط: نسخة جديدة للعالقات األورومتوسطية .ثالثا   
االرباد األورويب مل يكتف بالسياسات السابقة، وخاصة بعد تقييمو وإدراكو لعدـ وصوؽبا لؤلىداؼ اؼبعلن  إف   

ل االرباد األورويب يستنجد بسياسة جديدة من عنها، نتيجة جملموعة من اؼبعوقات اليت حالت دوف ذلك، فبا جع
أجل استكماؿ التجربة وذلك دبحاولتو لبعث مسار برشلونة بتغيَت التسميات من" مسار برشلونة" إىل "االرباد من 

 أجل اؼبتوسط"، فما اؼبقصود بذلك؟.
 

أسس سياسية  وثقافية نشأت فكرة " اإلرباد من أجل اؼبتوسط" داخل أروقة اإلرباد األورويب، وهتدؼ إىل    
 جديدة لدوؿ اؼبتوسط قائمة على مبدأ اؼبساواة الكاملة بُت الدوؿ اؼبتوسطية.

I .السياق التاريخي لإلتحاد من أجل المتوسط 
يعترب اإلرباد من أجل اؼبتوسط مشروعا أوروبيا ذو أصل فرنسي طرحو مرشح اليمُت" نيكوال ساركوزي" أثناء    

قبل توليو الرئاسة الفرنسية، حيث أكد من ضرورة إنشاء ارباد من أجل اؼبتوسط  2007نة اغبملة االنتخابية لو س
يتكوف من دوؿ اإلرباد األورويب ودوؿ جنوب وشرؽ البحر اؼبتوسط وىي: تركيا، سوريا، لبناف، إسرائيل، مصر، 

لدوؿ وليس فقط" اتفاقيات وكاف رأيو أنو ال بد من إقامة" ارباد" بُت ىذه ا 1ليبيا، تونس، اعبزائر، اؼبغرب.
شراكة"، من أجل تنسيق سياساهتا. كما أنو كاف على يقُت من أف اتفاقيات الشراكة بُت اإلرباد األورويب وىذه 
الدوؿ أثبتت أهنا غَت كافية وال حىت ؾبدية، وأف ترقيعها ب" سياسة اعبوار األورويب "مل يأت بنتيجة. وقد سارع 

 ؼببادرتو اعبديدة.ساركوزي بوضع خطة عمل طموحة 
، ونشر ُب 2006وُب الواقع فاف ىذا اؼبشروع مستوحى بدوره من تقرير فرنسي شبو رظبي، ًب إعداده أواخر   

ىدفو  2، ُب عهد الرئيس" جاؾ شَتاؾ"، أي قبل االنتخابات الرئاسية، وظبي "بتقرير ابن سينا".2007أفريل 
وما حولو، وتقدمي مقًتحات من أجل اغبفاظ على اؼبصاّب اغبيوية تقييم نقدي للسياسة الفرنسية ُب الوطن العريب 

الفرنسية ودعم مكانة فرنسا، ويركز التقرير على اعبوانب االقتصادية )سبويل مشاريع ُب اؼبغرب العريب( واإلعبلمية، 
 .           واستعماؿ وسائل اإلعبلـ والفضائيات العربية للدفاع عن سياسة الرظبية الفرنسية باللغة العربية

                                                 
للدراسات اؼبستقبلية واإلسًتاتيجية، سلسلة قضايا،  ، اؼبركز الدويل"اإلتحاد من أجل المتوسط: بداياته وتطوراته ومستقبله"أضبد ـبتار اعبماؿ،  1

 .05، ص. 2008القاىرة، مصر 
 :. على اؼبوقع01، ص. 2009، أفريل 1876، كنعاف النشرة اإللكًتونية، السنة التاسعة، العدد وفاة" اإلتحاد من أجل المتوسط"الطاىر اؼبعز،  2

:  ،  ar-http://kanaanonline.org/ebulletin:اإللكًتوين  .17:00على الساعة:  03/05/0920أطلع عليو يـو

http://kanaanonline.org/ebulletin-ar
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ى ػو علػوقد تزامن مشروع" االرباد من أجل اؼبتوسط"،على الصعيد األورويب مع اجتماع سبت اؼبوافقة خبلل
ػبلق درع ضد ىجرة سكاف جنوب اؼبتوسط، وعلى  2008.1جويلية  7و  6"االتفاقية العامة للهجرة" ُب 
 27العربية ؼبا يسمى "اؼببادرة العربية" وذلك يـو السعودية واعبامعة  إحياء إعادةالصعيد العريب فقد توافق مع 

بباريس، وذلك بيـو  2008جويلية  13. وقد أعلن رظبيا عن ميبلد " االرباد من أجل اؼبتوسط يـو 2007نوفمرب 
مليوف نسمة(، ومل ربضر ليبيا اليت أعلنت  750بلد) 43واحد قبل االحتفاؿ بالعيد الوطٍت الفرنسي، بعضوية 

  2مصرية، وطبسة أمناء عامُت مساعدين.-فكرة، وقد ًب اختيار برشلونة كمقر ورئاسة فرنسيةمقاطعتها لل
  IIأهداف االتحاد من أجل المتوسط . 

 3من أىداؼ االرباد اؼبعلنة ما يلي:     

  تطوير العبلقات بُت ضفيت اؼبتوسط، اقتصاديا وثقافيا، وإنشاء مشاريع مشًتكة تنهض بالتعاوف االقتصادي -  
 وتعاِب قضايا البيئة واألمن وترتقي باغبوار الثقاُب بُت اغبضارات؛     

 العمل على نقل العبلقة بُت ضفيت اؼبتوسط إىل طور جديد، وربويل اغبوض اؼبتوسطي إىل ساحة للتعاوف   -  
 والتكامل االقتصادي تتقاسم فيو الدوؿ اؼبعنية شبار عبلقة أكثر حركية وازدىار؛    

 ة اؼبشروعات ذات الطابع اإلقليمي والوطٍت، حيث يكوف لكل دولة اغبرية ُب اؼبشاركة أو عدـ إقام -  
 اؼبشاركة ُب ىذه اؼبشروعات، وىناؾ اتفاؽ أف تكوف ىذه اؼبشروعات مرتبطة دبجاالت البنية األساسية     
 والتلوث البيئي والطاقة واغبماية اؼبدنية؛    

       مكمبل لعملية برشلونة، وليس بديبل ؽبا، مع التأكيد على أنبية  اتوسط إطار يعترب االرباد من أجل اؼب -  
 على اؼبكتسبات اليت حققتها عملية برشلونة؛ احملافظة     

 حشد طاقات مصادر سبويلية جديدة، نابعة من القطاعُت العاـ واػباص. -  
ير الطاقة النووية، واقًتاح إلنشاء ىيئة إقليمية باإلضافة إىل مشاريع لتنظيف اؼبتوسط من التلوث، وخطة تطو    

تسهل نقل التكنولوجيا واػبربات النووية الضرورية للمساعدة ُب إدارة مشكلة النفايات وأمن الطاقة النووية اؼبدنية، 
واػبطوط السريعة البحرية، وأمن اؼببلحة البحرية وإهباد حيز علمي متوسطي عرب اعبامعات، وتعزيز حرية تنقل 

 الطلبة، واإلدارة اؼبشًتكة لتيارات اؽبجرة. 
IIIأسباب فشل االتحاد من أجل المتوسط . 
 4بُت أىم أسباب فشل ىذا االرباد يبكن ذكر اآلٌب: من   

 تفاقم األزمة االقتصادية واؼبالية، اليت مل تكن متوقعة هبذا العمق عند إعداد اؼبشروع؛ -  
                                                 

 .06اؼبرجع السابق، ص.  أضبد ـبتار اعبماؿ، 1

 نفس اؼبرجع. 2 
 -74، ص. ص. 2009، سوريا ، رسالة ماجيستَت"الشراكة السورية األوروبية وأثرها على مستقبل االستثمار في سوريا"سامر علي اليوكس،  3

75. 
 .07اؼبرجع السابق، ص.  أضبد ـبتار اعبماؿ، 4
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 ذي التحق حديثا باالرباد وغرهبا الذي أسسو، وبُت بلداف جنوب أوروبا  الصراعات األوروبية بُت شرقها ال -  
 اليت ساندت اؼبشروع) فرنسا، اسبانيا، ايطاليا(، ومشاؽبا الذي يرى فيو اقصاءا لو؛     

 استئثار فرنسا بالسوؽ اؼبغاربية؛ -  
 اؼبتوسط على االقتناع جبدية   ضعف اؼبيزانية اؼبخصصة، وضبابية الربامج واؼبشاريع، مل تشجع دوؿ جنوب -  

؛       ىذا االرباد اؼبزعـو
 توقيع أوروبا اتفاقية شراكة تفاضلية مع إسرائيل؛    -  
 ، 2009جانفي  19إىل  2008ديسمرب  27القصف الصهيوين الوحشي الذي استهدؼ قطاع غزة من  -  

 ، حيث أعلن الرئيس اللييب آنذاؾ أف ووقوؼ وزير خارجية فرنسا ورئيسها إىل جانب الكياف الصهيوين     
 ىذا االعتداء شكل الضربة القاضية لبلرباد.     

وُب األخَت، فاف االرباد من أجل اؼبتوسط ىو ُب حقيقة األمر درع لوقاية أوروبا من اؽبجرة غَت اؼبرغوب فيها، 
أرباحا سريعة، وال تتطلب ومن"اإلرىاب"، وسوؽ لتصريف فائض اإلنتاج، واالستثمار ُب القطاعات اليت تدر 

 تكنولوجيا عالية. 
 
 
 
 

 ثاني خاتمة الفصل ال

إف األنبية اإلسًتاتيجية ؼبنطقة حوض اؼبتوسط مل تكن غائبة دبواردىا الطبيعية اؽبامة وطاقاهتا البشرية الكبَتة،     
قدـ إلقامة عبلقات مع فبا جعل اؼبنطقة ؿبل انتباه واجتذاب خاصة من طرؼ اإلرباد األورويب الذي سعى منذ ال

دوؿ حوض اؼبتوسط رغم التباعد اعبغراُب و االختبلؼ العقائدي، السياسي والثقاُب، ىذه العبلقات االقتصادية 
، حيث ًب التوقيع على عدد من من القرف اؼباضي والسياسية و االجتماعية الوثيقة واليت تعود إىل عقد الستينيات

ركزت ىذه االتفاقيات أساسا على العبلقات التجارية ومل تكن تشتمل على االتفاقيات مع كل دوؿ اؼبنطقة، وت
فتم التوقيع على اتفاقيات تعاوف جديدة غَت من القرف اؼباضي أىداؼ إقليمية ؿبددة، أما خبلؿ السبعينيات 

ة ؿبددة اؼبدة، تسمح بالدخوؿ اغبر لكل اؼبنتجات الصناعية لدوؿ جنوب البحر اؼبتوسط إىل سوؽ اجملموع
 األوروبية معفاة من الرسـو اعبمركية دوف تطبيق مبدأ اؼبعاملة باؼبثل من طرؼ أوروبا.

دعا اجمللس األورويب إىل تقييم سياسة اإلرباد األورويب ُب من القرف اؼباضي وعلى ىذا األساس وخبلؿ التسعينيات 
ث توجت ىذه اؼبقًتحات بإعبلف منطقة البحر اؼبتوسط وتقدمي االقًتاحات اؼبمكنة لتعزيز ىذه السياسة، حي
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اؼبتوسطية، واحملدد لئلسًتاتيجية -الذي كاف دبثابة العقد اؼبؤسس ؼبشروع الشراكة األوروبية 1995برشلونة سنة
اعبديدة لبلرباد األورويب وذلك بإهباد صيغة جديدة للتعاوف بُت الطرفُت، تتمثل ُب إقامة شراكة ترتكز على إنشاء 

 .ن القرف اؼباضيؽبا ؿبل اتفاقيات التعاوف اؼبوقعة ُب السبعينياسبمنطقة تبادؿ حر وإحبل
وتػدعيما للجهػود السػابقة، مػع األخػذ بعػُت االعتبػػار اؼبسػتجدات اغباليػة فقػد تبػٌت اإلربػاد األورويب سياسػة جديػػدة 

عضػو ُب  والػيت تقػع ُب منزلػة أكثػر مػن شػريك وأقػل مػن 2004تعرؼ بػ"السياسة األوروبية للجوار" وذلك منػذ سػنة
اإلرباد األورويب، ولكن كل ىذه السياسات أثبتت أهنا ليست كافية وال ؾبدية وخاصة أهنا مل تػأت بالنتػائج اؼبرجػوة 
منهػػا فقػػد سػػارع اإلربػػاد األورويب إىل وضػػع تسػػمية جديػػدة ؽبػػذه السياسػػات سبثلػػت ُب"اإلربػػاد مػػن أجػػل اؼبتوسػػط"، 

                الذي ولد ميتا.
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 الفصل الثالث
 ستثمار األجنبي المباشرإقتصاديات اإل

 د ــتمهي
يف التنمية االقتصادية وتساىم من أبرز العناصر اليت ساشمت املباشرة والزالت لقد كانت االستثمارات األجنبية     

ا اليت ربولت يف فًتة وجيزة إىل أقوى دوؿ العامل بفضل ىذه أمريك ،فعلى سبيل الذكر ،للعديد من دوؿ العامل
: "مل يكن من املمكن فعال ربقيق التنمية االقتصادية للواليات  ىانز بخماناالستثمارات األجنبية كما يقوؿ 

الدوؿ املتحدة األمريكية، وكندا وأسًتاليا بأبعادىا العريضة لوال تدفق كميات ىائلة من رأس املاؿ من بريطانيا و 
 1األوروبية اليت سبق تصنيعها تصنيع الواليات املتحدة وكندا وأسًتاليا".

انطالقا من ىذا ويف خضم التحوالت اجلديدة اليت يعرفها العامل منذ فًتة التسعينيات واملتميزة حبركة عاملية لرؤوس   
، فالمناص للدوؿ النامية لكي األمواؿ، والتسهيالت اليت أصبحت الوسيلة األساسية الخًتاؽ اقتصاديات الدوؿ

 تتجاوز أزمتها إال التوجو إىل ىذه املنابع من املوارد املالية.
لالستثمارات األجنبية دورا مهما يف تنمية اقتصاديات الدوؿ وال أحد يتجاىل أشميتها يف دفع فيو أف الشك دما    

باشرة على زيادة القدرات اإلنتاجية للدولة ورفع العجلة االقتصادية واالجتماعية، إذ تعمل االستثمارات األجنبية امل
 معدؿ النمو االقتصادي وربسُت الوضع االقتصادي فيها.

فيها من ربديات  وبصفة عامة يًتكز اجلدؿ حوؿ جدوى ىذه االستثمارات ملا ربققو من منافع وفوائد رغم ما   
يف العديد من الدوؿ وسعيها وراء ربسُت  ور اىتماـ كثَت من اكحكوماتحموخماطر، إذ تشكل ىذه االستثمارات 

 املناخ االستثماري وجذب ىذه االستثمارات.
التفسَتات النظرية لالستثمار األجنيب املباشر والتطور التارطمي لدراسة ىذا الفصل سيخصص ومن ىذا املنطلق    
على الدوؿ املضيفة  جنيب املباشراالستثمار األويف األخَت آثار  حمددات االستثمار األجنيب املباشر ودوافعومث  لو

         واملصدرة لو.
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .61(، ص. 1977اهليئة املصرية للكتاب،  مصر:)  العالقات االقتصادية الخارجية للدول الناميةىانز خبماف،  1
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 المبحث األول
 التفسيرات النظرية لالستثمار األجنبي المباشر وتطوره التاريخي

فقد حاولت كل واحدة  حضي االستثمار األجنيب املباشر باىتماـ العديد من املدارس االقتصادية منذ نشوئو،     
  .رىا، واختلفت كل واحدة عن األخرىظدبا تراه صحيحا من وجهة ن منها تفسَت ىذه الظاىرة

كما أف االستثمار األجنيب املباشر مر بعدة مراحل زمنية يف تطوره وسموه، فتارة كاف ينمو بسرعة وتارة كاف     
خصص ولذلك سي وىذا نسبة إىل كل فًتة زمنية كاف ظمر هبا واألحداث اليت كانت تصاحبها، يتقهقر ويًتاجع،

 ىذا املبحث للتفسَتات النظرية التقليدية واكحديثة لالستثمار األجنيب املباشر مث التطور التارطمي لو.
 التفسيرات النظرية لالستثمار األجنبي المباشر  .أوال
  .يتناوؿ ىذا العنصر النظريات املفسرة لالستثمار األجنيب املباشر و املوضحة ألسباب نشأتو    

Ι. كالسيكية والنيو كالسيكيةالنظريات ال 
 . النظرية الماركسية1

 . مضمون النظرية1.1
يرى رواد ىذا االذباه أف االستثمار األجنيب املباشر ظمثل مباراة من طرؼ واحد، والفائز بنتيجتها الشركات      

فاف االستثمارات لذلك  1املتعددة اجلنسيات يف معظم األحياف، دبعٌت أف ىذه االستثمارات تأخذ أكثر دما تعطي.
 األجنبية املباشرة تتجو بشكل دائم خلدمة مصاكحها فقط.

تقدًن تفسَت لالستثمار األجنيب املباشر من خالؿ ميل معدؿ  لينينولقد حاوؿ رواد ىذا االذباه وعلى رأسهم    
مسايل صعوبات األرباح رمو االزمفاض والسيما عند مرحلة االحتكار، وىي مرحلة ذبد فيها طريقة اإلنتاج الرأ

  2اخلارج الوسيلة األفضل لتعويض النقص الداخلي. إىلعديدة يف ربقيق الفائض، ويف ىذه اكحالة يكوف اللجوء 
فَتوف أف قياـ وتوسيع الشركات متعددة اجلنسيات  ،,Svetter ,Magdoff, Barranأما املاركسيوف اجلدد أمثاؿ     

  3املنافسُت هلا من األسواؽ. وإقصاءافظة على األسعار االحتكارية احمل إىلظمكن تفسَته من خالؿ سعي الشركات 

 

ستثمارات األجنبية لعبة صفرية النتيجة دبعٌت أف مكاسب املستثمرين األجانب تعٍت يف وبذلك فهم يروف أف اال    
 الذي قامت بو كما يروف أف االستثمارات األجنبية املباشرة تقـو بنفس الدورالوقت نفسو خسارة البلد املضيف.  

                                                 
 .219(، ص. 2001الفٍت،  اإلشعاع)مصر: مكتبة ومطبعة 1، طاقتصاديات األعمال واالستثمار الدوليعبد السالـ أبو قحف،  1
 .45(، ص. 1976)موسكو: دار التقدـ، االمبريالية أعلى مراحل الرأسماليةلينُت،  2

3
 Palma G, " Dependency, A formal theory of underdevelopment or methodology for the analysis of 

concrete situations of underdevelopment", in World Development, Vol 6, 1978, p. 909.    
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 البلداف يف التنمية وإعادة اإلمربيالية، السيطرة إحكاـ خالؿ من وذلك، 19و18الدوؿ املستعمرة يف القرنُت 
 .-األجنبية االستثمارات مصدر -األـ  الدوؿ يف تتم البحثية معظم األنشطة فإف كذلك  ،النامية

 ظل يف الدوؿ ىذه  غالبية إفقار إىل يؤدي دما عادف،وامل الثروات استغالؿ فيها فيتم النامية، الدوؿ يف أما    
 ىذا يف و .املتقدمة البلداف صاحل يف يكوف ما غالبا والذي الدولية، االقتصادية العالقات يف الالمتكافئ التبادؿ
 نقص ملقابلة كاف األجنبية االستثمارات خالؿ  من اخلارج يف التوسع أف أمُت مسَت االقتصادي يرى االذباه

 استثمارات صورة يف املاؿ إىل اخلارج رأس تصدير فإف لذلك املركز، دوؿ يف األجور ارتفاع عن املًتتبة رباحاأل
1اخلارج. يف األرباح معدؿ الرتفاع وإسما الرأمسالية، الدوؿ يف حمليا استثماره ظمكن ال ألنو ليس مباشرة، أجنبية

  
 التنمية، ربقيق يف دوره السليب وعلى املباشر األجنيب ستثماراال خطورة على يؤكد املاركسي الفكر فإف وىكذا    

 :اآلتية لألسباب وذلك
  تساىم حيث النامية، للدوؿ االقتصادية البٌت يف ىيكلية تشوىات إىل املباشرة األجنبية االستثمارات تؤدي -

 املخاوؼ من الكثَت ولدي املباشر االستثمار األجنيب أف كما.املتقدمة للدوؿ النامية الدوؿ تبعية زيادة يف

 األزمات تأثَت ظمتد قد وألنو املضيفة، البلداف على الشركات ىذه لدوؿ سيكوف الذي الكبَت للنفوذ نتيجة

 2االستثمارات؛ هلذه املضيفة الدوؿ إىل املتقدمة الدوؿ تشهدىا قد اليت االقتصادية
 الوطنية الشركات خروج بعض بسبب لوطٍتا اإلنتاج ازمفاض إىل املباشرة األجنبية االستثمارات جذب يؤدي -

 ال ومزايا خصائص من األخَتة ىذه تتمتع بو ملا األجنبية الشركات منافسة على القدرة لعدـ السوؽ من
 من الوطنية الشركات بشراء األجنبية الشركات تقـو قد النامية، كذلك الدوؿ يف املوجودة الشركات يف تتوفر

 املضيفة؛ للدولة االقتصادي املستوى ازمفاض إىل يؤدي الذي األمر .ـاأل السوؽ يف سيطرهتا بسط أجل
3

 

 وتقدًن للخارج، وربويل األرباح الضرييب التهرب جماؿ يف قانونية غَت دبمارسات تقـو األجنبية الشركات إف -

 ارقابته فرض عن عاجزة اكحكومات صمعل ما  وىذا نفوذىا، بسط سبيل يف القرار عن للمسؤولُت  الرشاوى
 الشركات؛ ىذه على

4 
 

 وذلك املضيفة، يف الدوؿ املدفوعات ميزاف على التأثَت يف سلبيا دورا املباشرة األجنبية االستثمارات تلعب -

 املواد على إنتاجها يف تعتمد أف حيث ظمكن الوطٍت االقتصاد مع واخللفية األمامية الروابط ضعف نتيجة

 يف العاملة الوطنية الصناعات على سلبية آثار إىل يؤدي ارج الذياخل من املستوردة الوسيطة والسلع األولية
 اخلارجي؛ العامل مع التجاري عجزىا زيادة بسبب الدوؿ لتلك املدفوعات على موازين وكذلك األنشطة، تلك

                                                 
1
 Samir Amin, Accumulation on a world scale, Vol 1(New York: Monthly review press, 1974), p. 140. 

2
(، 1399)عماف،  1، طفي المشاريع الصناعية والسياحية والعمرانية األردنية تشجيع استثمار رؤوس األموال العربية رتدابي ، اهلل مالكيعبد  

 .99ص. 

3
 . 224.ص السابق، املرجع ،الدولي االستثمار و األعمال اقتصاديات قحف، أبو السالـ عبد 

4 Seers Dudley, The political Economy of Nationalism (London: Oxford University Press, 1983), p.68. 
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 تفاقم إىل يؤدي ما  وىذا النامية البلداف يف البيئي اخلطر ذات نشاطاهتا بعض بتوطُت الوطنية الشركات تقـو -

1البيئة. تلوث مشكل
 

 النتقادات الموجهة للنظرية. ا1.2
  :اآلتية اجلوانب يف النظرية ىذه وتنتقد   

 ىذه وتطور نشأة يف كيفية البحث تستطع ومل املباشرة، األجنبية لالستثمارات املصاحبة اآلثار توضيح حاولت -

 االستثمارات؛
 الداخلية أثر العوامل و هتمل املضيفة، الدوؿ يف املباشرة يةاألجنب االستثمارات على باملسؤولية النظرية ىذه تلقي -

  املباشرة؛ األجنبية لالستثمارات اإلصمايب األثر تقليل يف األطراؼ دوؿ يف احمللية واالقتصادية والسياسية
 ركاتالش ىيمنة من خماطر بالتحذير واكتفت املباشرة، األجنبية لالستثمارات فعاال بديال النظرية ىذه تقدـ مل -

 النامية؛ للبلداف االقتصادية املقدرات على اجلنسيات متعددة
 تًتكها اليت املزايا بعض وجود على كافيا مؤشرا يعترب املباشرة األجنبية االستثمارات جذب على الدويل التنافس إف -

 وإسما املاركسية، يةالنظر  تزعم كما واحد، طرؼ من ليست مباراة وأهنا املتلقية، البلداف على االستثمارات ىذه مثل

 .الفوائد من معينة أنواع على طرؼ كل فيها ضمصل مباراة ىي
 نظرية الرأس مال .2
 مضمون النظرية .1 .2
و     املباشر على عامل وحيد من بُت عوامل اإلنتاج األجنيب ارتكزت ىذه األخَتة يف تفسَتىا لقياـ االستثمار 

 قيمة النقدية للسندات اليت سبثل ملكية رأس املاؿ التقٍت للمؤسسة كماىو الرأمساؿ النقدي الذي يعترب دبثابة ال
يستخدـ ىذا املصطلح يف إطار اهليئات املالية اليت تتمكن بواسطة ملكيتها هلذه السندات من مراقبة املؤسسة 

 املعنية هبذا االستثمار.
و   ؤسسة عرب مفهـو مكافأة الرأمساؿ و لقد انطلقت ىذه النظرية يف تفسَتىا بداية من شرحها هليكل نشاطات امل

ع بفائض تلتدفق من املناطق اليت تتمارأس املاؿ  يفضل كل التغَتات اليت تطرأ عليو خالؿ سَتورة االستثمار. إذ
للعائد إىل املناطق اليت تعاين من ندرة نسبية فيو، حيث ظمكن اكحصوؿ على عائد مرتفع  منخفضوذات معدؿ 

ية "الفائدة"، إىل جانب ذلك اعتربت أف رأس املاؿ يتحرؾ دو من طرؼ النظرية اكحوالذي اصطلح علي ،نسبيا
    2.عاتلقائيا إىل حيث فائدتو أكثر ارتفا

                                                 
1 Frank Ander Gunder, Critique and anti critique, Essays on dependence and Reformism (London: 
Macmillan, 1984), p. 234. 

  (،1978 ،اهليئة املصرية للكتاب :مصر) لسياسيةدة الجنسيات و آثارىا االقتصادية واالجتماعية و ادالشركات متع ،حممد السيد سعيد 2
 . 49ص .  
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صف بإنتاجية رأس ماؿ عالية إىل الدولة اليت تتميز بإنتاجية رأس ماؿ تاؿ من الدولة اليت تاملوعليو ينتقل رأس    
ا النحو حىت تصل إىل اكحد الذي تصبح اإلنتاجية اكحدية لرأمساؿ متساوية ضعيفة، وتستمر حركة االنتقاؿ على ىذ

عندىا تتوقف اكحركة ريثما يظهر التفاوت اجلديد يف العوائد احملققة من ىذا االنتقاؿ الذي من شأنو  ،يف الدولتُت
ملة الوقوع. و يف األخطار احملت جبديةأف يسمح ألرباب العمل بتجسيد االستثمار يف اخلارج مع ضرورة األخذ 

هوا رؤوس أمواهلم إىل قطاعات اقتصادية سبتاز بدرجة عالية من جحالة عدـ ظهور التفاوت، فعلى املستثمرين أف يو 
 األماف و بالتايل إذا كاف عائد االستثمار أدىن من املعدؿ املطلوب أو املنتظر فيجب االستغناء عنو. 

ة أحباث حوؿ ىذا املوضوع، وقد سجل على داديُت قاموا بعأف عددا من االقتصإىل ذبدر اإلشارة كما    
       مستواىا وجود تباين بُت جمموعتُت، األوىل منها اعتمدت معدؿ سمو السوؽ كأساس الزباذ قرار االستثمار،

د من خالؿ ما أشار إليو برنار كو األخرى رأت أف معدؿ الربح ىو األساس اكحقيقي الزباذ القرار . وىذا ما تأ
 1:" إف قرار االستثمار يتعلق دبعدؿ سمو األسواؽ ومعدؿ الربح". Bernard-boninونُت ب

جل القرارات املتعلقة بنشاط االستثمار اجملسد، ىي قرارات ترتبط أصال دبعدؿ سمو  ففاجملموعة األوىل ترى بأ     
سا على مدى سمو األسواؽ املباشر يتوقف أسااألجنيب األسواؽ، ىذا ما يعٍت ببساطة أف تطور االستثمار 

 واختالؼ ىذه األخَتة، وذلك كلو ألجل ذبميع رأس ماؿ النقدي املستثمر.
ىناؾ ما يعرؼ بػ " اإلحاللية" بُت املستثمرين احملليُت واألجانب مع إشماؿ  فأما اجملموعة الثانية فحسب رأيها، أ   

ومدى توافره لدى ىؤالء  ،زمات التمويليناكحدود اجلغرافية. وجود ىذه اإلحاللية يرتكز أساسا على ميكا
اذ ازبالتسابق رمو  راملستثمرين،األمر الذي يدفع إىل قياـ منافسة حادة بُت احملليُت واألجانب، و عليو ينج

     القرارات املتعلقة باالستثمار اليت ترتبط دبعدؿ الربح.
 االنتقادات الموجهة للنظرية .2 .2
  2تقادات ظمكن تلخيصها فيما يلي:ة اندىذه النظرية لع ضتر تع  
 ب اعترب أف من يقرر االستثمار ػانتقاد كينز للتماثل بُت الربح والفائدة لدى الكالسيكيُت، ويف ىذا اجلان -              

 فعندما  يرغب صاحب املشروع يف  ليس ىو االدخار، وإسما صاحب املشروع الذي يهدؼ إىل أقصى ربح.                 
  ؛استثمار أموالو يضطر إىل دفع فائدة مرتفعة فقط إذا ما توافرت لو فرص معدؿ عاؿ للربح                 

 
                  ىذا األخَت ال ظمكن تقديره  ففهذا يعكس ما ينتظر من العائد، غَت أ ،إذا كانت تكلفة االستثمار مقدرة -              

  االستثمار يتحقق فعليا مع مرور الزمن ليعطي أرباحا واليت غالبا ما زبتلف على رمو ملموس دبا  فباعتبار أ                 
 ؛كاف متوقع                 

 ع عن طريق اخًتاؽ سبل ىناؾ أىداؼ أخرى مثل التو فقط، د بغرض تعظيم العائد ساالستثمار ال يتج  -              

                                                 
1 Bernard- bonin, l'entreprise multinationale et l'état( Montréal :éd études vivantes, 1984), P. 86. 

 .49. ص ،املرجع السابق ،حممد السيد سعيد 2
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  ستمرارية.أسواؽ جديدة، اال                  
II .السوق كمال وعدم الصناعية المنظمات نظريات 
 نظرية الميزة االحتكارية  .1

 . مضمون النظرية1.1
لنظرية، يف ظل ظروؼ كانت تقر دبختلف العيوب اليت ميزت النظريات الكالسيكية بشأف حماولة اظهرت ىذه   

ه النظرية على يد االقتصادي الكندي ستيفن ىاظمر تفسَتىا لقياـ االستثمار األجنيب املباشر، وقد مت صياغة ىذ
Hymer-Stephane حماولة منو لتفسَت كيفية قياـ الشركات باالستثمار يف اخلارج و سيطرهتا على األسواؽ ،

 اخلارجية.
 اللغوية، القانونية إىل وقد بدأ ىاظمر تفسَته على افًتاض أف األسواؽ اخلارجية تتميز دبختلف العواقب منها:   

صادفها الشركات األجنبية، و بسببها تتحمل تجانب تلك املتصلة بأذواؽ املستهلكُت و ميوهلم و اليت ظمكن أف 
ىذه األخَتة حتما تكاليف اإلنتاج اإلضافية، األمر الذي يفرض عليها ما إذا كانت تريد االستثمار يف اخلارج، 

 زىا على األقل عن الشركات احمللية املنافسة، وىذه العوائق، صمب أف تتمتع مسبقا دبيزة خاصة سبي ظل تلكويف 
تنظيمية و غَتىا، سبكنها من مواجهة خمتلف تلك العوائق ومن ربقيق  أو امليزة قد تكوف تكنولوجية أو إدارية

 1معدالت أعلى للربح ومن مث تغطية تلك التكاليف اليت سوؼ تتحملها.
النقائص  من ربديد 9191سنة Charle Kind Lebergerؿ وتكملة لتفسَته، قاـ االقتصاد األمريكي شار    

 2اخلاصة بالسوؽ و املتمثلة يف:
 ؛عدـ كماؿ السوؽ من حيث السلع )التنوع، التقنيات التسويقية ( -
 ؛عدـ كماؿ السوؽ من حيث عوامل اإلنتاج )التكنولوجيا، املوارد البشرية املتخصصة( -
  ؛نقائص متعلقة باقتصاديات اكحجم -
 كحكومية اخلاصة باإلنتاج و التصدير. السياسات ا -

 إف وجود ىذه النقائص تسمح بقياـ االستثمار األجنيب املباشر، ومن مث امتالؾ ميزة من امليزات من طرؼ 
 

 3ولكن ذلك ال يتحقق إال بتوفر شرطُت: الشركات األجنبية مقارنة دبثيالهتا من الشركات احمللية.
دوليػػػة، ومػػػن مث البيئػػػة اليف و األخطػػػار اخلاصػػػة بعمليػػػة االسػػػتثمار يف وجػػػود تغطيػػػة كػػػل التكػػػال الشـــرط األول:

 .تعظيم األرباح بشكل مستمر مقارنة بشركات املنافسة

                                                 
 .59 .ص ، حممد السيد سعيد, املرجع السابق 1

2 Denis Tersen,Jean luc Bricout,L’ investissement international (Paris : ed Armand colin,1996),  p. 60. 
3 Jacquemot Pierre , La firme multinationale, une introduction économique (Paris:Economica,1990),p.105. 
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امتالؾ إمكانيات خمتلفة ذبعلهػا قػادرة علػى االسػتثمار خارجيػا و بالتػايل يتسػٌت هلػا اكحفػاظ علػى  الشرط الثاني:
 مكانتها الدولية و على ميزاهتا االحتكارية.

و بشكل أساسي فإف نظرية ىاظمر  و شارؿ مفادىا أف االستثمار األجنػيب املباشػر يف اخلػارج صمػب أف ضمقػق أرباحػا 
يف مواجهتػػو الشػػركات احملليػػة يف  اريػػةكاحتأكػػرب مػػن الػػيت ضمققهػػا يف الػػداخل، مػػع امتالكػػو مزايػػا احتكاريػػة أو شػػبو 

 الدولة املضيفة.
(، حيػػػث أوضػػح أف االسػػػتثمار  Caves( )9199-9191- 9191) وقػػد مت تطػػوير ىػػػذا املػػنهك علػػػى يػػد كػػافس

 1األجنيب املباشر ضمدث يف الدرجة األوىل نتيجة توفر أربعة خصائص وىي:
 المال رأس تكلفة ميزةالخاصية األولى: 

 أسػواؽ دخػوؿ األخػرى علػى الشػركات مػن قػدرة أكثػر خارجيػة باسػتثمارات تقػـو الػيت الشػركات تكوف ما عادة   
 قويػة، ذاتية سبويلية ىياكل وهلا البنوؾ العاملية، مع وثيقة عالقات على أيضا وىي احمللية، أو العاملية سواء اؿامل رأس
 .بطريقة أفضل التمويلية مصادرىا توجيو على قادرة فهي ولذا

 العلمي البحث تقدم ميزةالثانية:  الخاصية
 االستخداـ ميزة أف هلا عم .والتطوير البحث بنشاطات ـالقيا على عالية بقدرة االحتكارية الشركات ىذه تتمتع   

  بتفوؽ تتمتع فنية، فهي ومعرفة ذبارية وعالمات اخًتاع براءات وهلا اإلنتاجية، للفنوف األفضل
 لعناصػر منخفضػة أسػعار علػى علػى اكحصػوؿ الفائقػة قدرهتا إىل باإلضافة األخرى، الشركات باقي على تكنولوجي

 .اإلنتاج
 المنتجات تنويع ميزة ثالثة:الخاصية ال

 فيها، تستثمر األسواؽ اليت وطبيعة املستهلكُت ألذواؽ يستجيب منتجاهتا، يف كبَت بتنوع الشركات ىذه تتمتع
 .الضخمة والًتويك اإلعالف تكاليف ربمل على كبَتة بقدرة تتمتع أهنا كما

 الحجم وفورات الخاصية الرابعة: 
 وقياـ متقدمة، طرؽ تنظيمية خالؿ من املشروع، كرب مع اكحجم وفورات ربقيق بإمكانية الشركات ىذه تتميز   

 .املبادالت كرب حجم كلما مجلة أسعار على اكحصوؿ وإمكانية أعلى، مستوى على زبصص
 البالد يف الشركات احمللية على ميزة األجنبية الشركات وسبنح التكاليف، خفض إىل اكحجم وفورات وتؤدي   

 القياـ من ذلك ومكنها للشركات املوجودة، االحتكارية امليزة زادت الدخوؿ، موانع زادت كلما حيث املضيفة،
 .أوسع نطاؽ على مباشرة أجنبية باستثمارات

                                                 
1 Caves Richarde, Multinational entreprise and economic analysis(Cambridge : Cambridge University press, 
1983), p.155. 
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 من البد بل لوحده،  يكفي ال اخلارجية األسواؽ إىل الشركات دخوؿ سهولة شرط أف "Shapiro"شابَتو  ويرى

 حدوث اختالؼ أو املضيف البلد ظرؼ تغَت أو عالية، خماطر وجود حالة يف السوؽ من انسحاهبا إمكانية توافر

 1الطرفُت. بُت املصاحل يف
 االنتقادات الموجهة للنظرية. 2.1
 :أشمها من انتقادات عدة النظرية ىذه إىل وجهت وقد
  جمموعة تتوفر أف صمب إذ باخلارج، باالستثمار الشركات قياـ لوحده االحتكارية امليزة امتالؾ يكفي ال  -   

 التجارة الدولية؛ على املفروضة والقيود املكانية، املزايا مثل املكملة العوامل من       

  تتوفر ال البلداف املضيفة يف قائمة لشركات والتملك االستحواذ عمليات لقياـ تفسَتا النظرية ىذه تقدـ مل -  
 االحتكارية؛ امليزة على     

 يات والسياسات اكحكومية اليت تعتمدىا الدوؿ املضيفة يف جماؿ تشجيع االستثمار إشماهلا لالسًتاتيج  -  
 األجنيب املباشر إىل جانب األسباب السياسية واالقتصادية.     
   المنتج حياة دورة.  2

 مضمون النظرية .1.2
ىناؾ  أف وىو أساسي افًتاض على وتقـو ، 1966عاـ Raymond Vernonفرنوف رظموند النظرية ىذه وضع   

 تسمح ميزة تكنولوجية الشركات بعض اكتساب إىل يؤدي الذي األمر التكنولوجيا، جماؿ يف الدوؿ بُت تفاوتا

 الدوؿ يف الشركات هبا اليت تتمتع االحتكارية امليزات مصدر عن حبثو سياؽ ويف السلعة، باحتكار سوؽ هلا
 لنفقات معتربة مالية موارد وزبصيصها بالبحث والتطوير، مهااىتما إىل أساسا يعود سبيزىا أف فرنوف أكد املتقدمة،

 االحتكارية امليزة سبيل املنتك، يف املستخدمة التكنولوجيا وشيوع املنافسة الدولية، اشتداد ومع .بو املتعلقة االستثمار
 مقارنة فضةمنخ بتكاليف ولكن املنتوج نفس إنتاج املنافسة للشركات ظمكن إذ إىل االزمفاض، الشركات هلذه

 للتوطن تبدأ بديلة إسًتاتيجية عن البحث مث ومن بديل، منتوج تطوير إىل هبا يؤدي ما وىو بالشركات األمريكية،
 .البلداف املضيفة يف املنتوج نفس وتسويق إلنتاج شراكة مشاريع يف الدخوؿ أو اإلنتاج تراخيص دبنح

 
 

 2:املنتوج وىي دورة يف مراحل ثالثة بُت فرنوف وظميز
  الجديد المنتج مرحلة

                                                 
1 Shapiro .D.M, Entry exit and the theory of multinational corporation (Cambridge : Mit Press Cambridge 
Mass, 1983). 
2 Vernon Raymond, "International investment and trade in the product cycle", Quarterly journal of 
Economics, Vol 80, N 2, May 1966. 
 



 III األجنيب املباشر إقتصاديات اإلستثمار :الثالثل ـالفص

 

 111 

 الشركة تقـو الربح، حيث ربقيق معها ظمكن ال اليت املالية باخلسائر وأحيانا الكبَت باإلنفاؽ املرحلة ىذه تتميز   

 ويكوف اجلديدة، التجارية الوالء للعالمة من حالة خلق إىل هتدؼ مكثفة وإعالنية دعائية حبملة املرحلة ىذه يف

 تصدير مع ،(األمريكية املتحدة الواليات)احمللي  السوؽ يف إال تسويقو يتم وال لسعر،ا مرتفع اجلديد املنتك

 الدولة يف األفراد مع الشرائية وقدرهتم املستهلكُت أذواؽتشابو  اليت املتقدمة الدوؿ أسواؽ إىل منو قليلة كميات

  .اشرمب أجنيب استثمار أي املرحلة يف ىذه يوجد وال املنتك فيها نشأ يتال األـ
  الناضج المنتج مرحلة

 تبدأ كما البلد املبتكر، يف واالستهالؾ اإلنتاج حجم ويزيد سريعة، سمو عملية املنتك يشهد املرحلة ىذه يف   
 .األسعار لعامل حساسية أكثر األـ الدولة يف الطلب ويكوف الظهور، يف املنافسة

 التكنولوجية معرفة الطرؽ من سبكنها بسبب املنتوج، ىذا استَتاد عن تتوقف األخرى املتقدمة الدوؿ أف كما    
 كما.النامية( الدوؿ )أسواؽ لألسواؽ اخلارجية وتصديره بنفسها بإنتاجو فتقـو املنتوج، ذلك إنتاج يف املستخدمة

 الدوؿ طرؼ من املنتوج على الطلب لتزايد نظرا من االستقرار نوعا ذلك رغم املخًتعة، الدولة صادرات تعرؼ
 .املتوسط الدخل ذات يةالنام
 محاية ىو الرئيسي املباشر، والسبب األجنيب االستثمار يف بالتفكَت االخًتاع صاحبة الشركة تبدأ املرحلة ىذه يف   

 على القدرة عدـ إىل راجعة تكوف أو قد التصدير، عمليات خالؿ من األوىل املرحلة عند خلقتو الذي سوقها

 يف سعره ارتفاع إىل يؤدي ما وىذا املستوردة، طرؼ الدولة من الواردات على الضرائب فرض بسبب املنافسة
 .عليو الطلب وازمفاض املستوردة، السوؽ
  النمطي المنتج مرحلة

 إىل احمللي يصل السوؽ حيث املعياري، أو النمطي املنتك مرحلة ىي املنتوج، حياة دورة يف النهائية املرحلة   

 ظمكن كما اجلديد، املنتك تقليد تبدأ يف األجنبية الشركات فإف اخلارجية، ألسواؽا مستوى على أما .التشبع مرحلة

 العمالة وفرة نتيجة اخلارج، يف سعره نظرا الزمفاض املنتك من كميات استَتاد االبتكار، صاحب األصلي للبلد

 .املقلدة البلداف يف املاىرة غَت
 املقلدوف عدد فأكثر، وينمو أكثر تزداد املبتكر، املنتك ةصاحب الشركات تواجهها اليت التنافسية الضغوط إف   

 سموا، األقل الدوؿ إىل االستثمارات املباشرة وتتجو األسعار فتنخفض الطلب، من أكثر العرض ويصبح للمنتك،

 .األسعار يف وبالتايل ازمفاضا املاىر، غَت العمل عنصر يف كبَتة وفرة تعرؼ واليت
 

 النظرية لهذه الموجهة االنتقادات  .2.2
  الثانية، للحرب العاملية التالية الفًتة يف املباشر األجنيب لالستثمار تفسَتا قدمت قد النظرية أف من بالرغم   

 إال النامية، الدوؿ يف وكذلك غرب أوروبا، دوؿ يف األمريكية املباشرة األجنبية االستثمارات سمو شرح يف وذمحت

 : أشمها إليها من وجهت اليت اتاالنتقاد من بالعديد قوبلت اأهن
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 دورة ربليل من خالؿ املباشر األجنيب باالستثمار الشركات قياـ إىل الدافع ىي ليست التكنولوجية امليزة إف -

 )االخًتاع صاحبة الشركة فيها تفقد املرحلة اليت وىي األخَتة، املرحلة يف إال يكوف ال االستثمار ألف املنتك،
 عامليا؛ ومنتشرة سمطية املستخدمة فتصبح التكنولوجيا التكنولوجية، بيةالنس امليزة (،االبتكار

 النوع ىذا يتطلب إذ ال والسياحة، البًتوؿ قطاع يف املباشرة االستثمارات على املنتك دورة ربليل يصلح ال   -

 املضيفة؛ الشركة بالدولة بداية تكوف قد بل األـ، داخل من العمل من االستثمارات

 الدوؿ كل من يف املباشر األجنيب باالستثمار اجلنسيات تعددةامل الشركات تقـو العملية، الناحية من  -

 يف فرنوف عرضها اليت املرور باملراحل دوف الوقت نفس ويف سواء حد على (النامية )املضيفة والدوؿ املتقدمة
  املنتك؛ حياة دورة حوؿ نظريتو

 صناعة) املنتوج لدورة حياة املراحل بنفس سبر ال تقدـامل التكنولوجي املستوى ذات الصناعات بعض ىناؾ  -

 الدوؿ أسواؽ يف ظهورىا مع املتقدمة متزامنا األسواؽ يف ظهورىا يكوف قد إذ ،(االتصاؿ تكنولوجيات

 ببعض احملمولة اهلواتف )البداية منذ اخلارجي خلدمة السوؽ املنتجات بعض تظهر قد كذلك النامية،

 .(القبلة وجهة وربديد اآلذاف، مي مثلاإلسال اجملتمع خصوصيات
III. دينينج لجون االنتقائية النظرية 

 مضمون النظرية .1
  خالؿ من وذلك النظرية، هلذه األوىل اللبنة وضع من أوؿ اإلذمليزي االقتصادي J.Duningدنينك  جوف يعد    

 البحث ذلك خالؿ من وقد حاوؿ االقتصادي، للنشاط الدويل املركز عن ستوكهومل ندوة يف قدمو الذي البحث

 1.اخلارج يف باإلنتاج املبدئي القرار  يف املؤثرة العوامل ووزف وتقييم لتحديد علمي إطار وضع
 Le paradigme O.L.I. مصطلح عليها أطلق مث االنتقائية، النظرية النظرية ىذه على أطلق وقد

 الراجعة امليزات توفر ميزات، أوهلا ثالثة على يتوقف خلارجا يف باالستثمار الشركة قرار فإف النظرية، هلذه ووفقا   

 -أخرى دولة يف االستثمار للشركة املفيد من اليت ذبعل -املضيفة الدوؿ يف املوقع ميزات توفر وثانيها ذاهتا، للشركة
 الًتاخيصك اخلارجية املصادر استخداـ من بدال التكاليف وذلك لتخفيض الداخلي، التدويل ميزات توفر وثالثها

 2:وىي االستثمارات لتدفق رئيسية مزايا ثالث توافر يفًتض النموذج ىذا فإف واملوزعوف وعليو، التجاريوف والوكالء

  Ownership(O) advantageالملكية مزايا

 وؿالد يف مقارنة دبثيالهتا الشركة حجم كرب مثل املستثمرة الشركة سبتلكها اليت االحتكارية املزايا يف تتمثل    

 والتسويقية، اإلدارية واملهارات القدرات التنظيمية اخًتاع، وبراءة ذبارية وعالمة متقدمة، تكنولوجيا امتالؾ املضيفة،

 اكحجم، اقتصاديات نطاؽ يف اإلنتاج على القدرة للبحث والتطوير، مرتفعة مالية مبالغ زبصيص على القدرة

                                                 
 أمريكادراسة مقارنة لتجارب كل من شرق وجنوب شرق آسيا و  –األجنبي المباشر في عصر العولمة  االستثمارمحددات  السالـ، عبد رضا 1

 .63. ص (،2002للطباعة والنشر، ـدارا إلسال) مصر : -الالتينية مع التطبيق على مصر
2 Kurt Pedersen, The eclectic paradigm: A new Deal? (Denmark: Aarhus School of Business, 2001), p.p.4-10. 
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 موطنها خارج العمل إىل بالشركة تؤدي املزايا، ىذه توفر إف .طةوالوسي املواد األولية أسواؽ إىل بسهولة الدخوؿ

 . (األـ) األصلي
  Location(L) advantage الموقع مزايا

 :وتشمل التوطن مزايا املضيفة الدولة هبا تتمتع اليت املكانية املزايا وىي
 الطاقة؛ العمالة، الوسيطة، السلع األولية، املواد املدخالت أسعار ازمفاض  - 
 واالتصاؿ؛ النقل تكلفة ازمفاض -  

 السوؽ؛ نطاؽ اتساع  -  
 األساسية؛ البنية توافر -  
 .املباشر لالستثمار األجنيب املضيف البلد يف اجملتمع أفراد قبوؿ درجة ومدى واللغوي، الثقايف التقارب - 

  Internationalization(I) advantageالتدويل مزايا
مػن  جمموعػة وذلػك لتحقيػق اإلنتػاج، علػى الرقابػة يف الشػركة رغبػة أيضػا وتعكػس السػوؽ إحػالؿ ميػزات وىػي  

 :بينها من األىداؼ
   على السوؽ عدـ قدرة مشكلة على والتغلب امللكية حق سرقة خماطر وزبفيض التكنولوجيا، على اكحفاظ - 

 املستخدمة؛ للتكنولوجيا الكاملة املعلومات نقل     

 تصريفو؛ على والقدرة نتكامل نوعية ورقابة محاية - 
 التكنولوجيا؛ فيها دبا املدخالت بيع عروض رقابة - 

ملضيفة. ا حكومات البلداف تقدمها ما عادة اليت املنخفضة والضرائب واإلعانات والدعم املنح من االستفادة - 
 السابقة، ايااملز  توفر ملدى وفقا يتحدد الدولية األسواؽ دخوؿ أسماط فإفJ.H.Dunning نظر وجهة وحسب

 :اآليت اجلدوؿ يوضحو مثلما التعاقدات والتصدير  املباشر، األجنيب االستثمار يف األسماط تلك وتتمثل
 
 

 االنتقائي للنموذج تبعا المزايا توفر بحسب األسواق دخول: (1-3)  رقم جدول
 

 (Iمزايا التدويل) (Lمزايا املوقع) (1مزايا امللكية) أنماط دخول األسواق
 متوفر متوفر متوفر ثمار األجنيب املباشراالست

 متوفر غَت متوفر متوفر التصدير

 غَت متوفر غَت متوفر متوفر التعاقدات

 
Source: Dunning J.H, International production and the Multinational entreprise, 1981, p.32. 
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 لتػوفر تبعػا وذلػك اخلػارجي، السػوؽ وخدمػة الخػًتاؽ خيػارات ثالثة أماـ الشركة أف السابق اجلدوؿ من يالحظ   

 .لذلك املطلوبة املزايا
 :الػثالث املزايػا مجػع عنػد ويتحقػق املباشػر، األجنػيب االسػتثمار طريػق عػن اخلػارجي السػوؽ خدمػة: األول الخيـار
 . (I)وتدويل ،( L) وتوطن، (O)احتكارية ميزات
 (O) احتكارية مزايا توفر عند ذلك ويتحقق صدير،الت طريق عن اخلارجي السوؽ خدمة:  الثاني الخيار

 . (I)التدويل ومزايا  
 ، (O)احتكارية مزايا توفر عند ذلك ويتحقق التعاقدات، طريق عن اخلارجي السوؽ خدمة: الثالث الخيار

  .(االحتكارية للمزايا الداخلي االستخداـ أو) والتدويل التوطن مزايا توفر وعدـ
 النظرية لهذه ةالموجه االنتقادات. 2

 :وىي األجنيب املباشر االستثمار ظاىرة لشرح اجلوىرية التساؤالت على اإلجابة النظرية ىذه حاولت   
 اإلنتاج؟ تدويل ملاذا  -     

 اإلنتاج؟ تدويل يتم أين -     

 اخلارجية؟ لألسواؽ الدخوؿ يتم كيف -     

 :منها حلها، نم النظرية تتمكن مل املسائل من الكثَت ىناؾ أف إال
  عمليا، بينما فقط، للشركة امللكية مزايا توافر حالة يف  امهااستخد يتم التعاقدات أف النموذج افًتاض -    

  املثاؿ، سبيل فعلى .املوقع أيضا ومزايا امللكية مزايا توافر حالة يف األسلوب ىذا يستخدـ أف ظمكن       
  يف التوطن يف ميزهتا تدرصميا الشركات األجنبية فقدت ما، اقتصاد سمو زاد كلما أنو النظرية اقًتضت       
  استمرار مع يتفق ال وىذا االقتصادي، النمو مع اليت تزيد اإلنتاج تكلفة الرتفاع نظرا املضيف البلد       
  املباشرة؛ األجنبية لالستثمارات توطنا املناطق أكثر تعترب حيث املتقدمة، البلداف يف التوطن ميزات       

  واليت الدولية، الشركات بعض هبا تقـو اليت واالستحواذ التملك ظاىرة تفسَت من النظرية تتمكن مل -   
 ؛(OLI)املزايا ربليل يتجاوز دما اسًتاتيجياهتا خلدمة تكوف ما عادة       

  املاؿ، كنولوجيا ورأسالت يف املتمثلة االحتكارية امليزات النامية الدوؿ من الشركات بعض سبتلك ال -   
  التكاليف، وازمفاض كثيف العمالة، اإلنتاج على باالعتماد اجلنسيات متعددة شركات فهي ذلك ومع      
 الدولية. األسواؽ يف واالستثمار الدخوؿ، يف الشبكية القدرات على واالعتماد      

1
 

IV .اليابانية المدرسة نظرية 
                                                 

1 Pavida Pananond, "The making of The Multinationals: a comparative study of the growth and 
internationalization process of Thailand's charoen pokphand and Sian ciment groups", Journal of Asian 
Business, Vol 17, n°3, 2001, p.p. 42-46. 
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 مضمون النظرية .1
 حاولت وقد ،Osawa، أوزوا   Tsurumiتسورومي ،،  Kojimaكوجيما  من كل املدرسة ىذه دروا أبرز من   

 1945 عاـ منذ اليابانية من التجربة املستفادة الدروس خالؿ من املباشر األجنيب االستثمار تفسَت املدرسة ىذه

 املدرسػة ىػذه طػورت ما.كألمريكيةوا األوروبية باقي النماذج عن سبيزىا وتنظيمية، تسيَتية ميزات من بو سبتع وما

 للحكومػات والصػناعية التجاريػة السياسػة الكليػة األدوات وتشػمل  1واجلزئيػة. الكليػة األدوات بػُت صممػع سمػوذج

 التميػز مثػل للشػركة املعنويػة واألصػوؿ القػدرات اجلزئيػة األدوات تشػمل بينما النسبية للدولة، امليزة عوامل لتحديد

 .التكنولوجي
 املتزايدة، واالبتكارات التكنولوجية التطورات مع التعامل على قادر غَت وحده السوؽ أف املدرسة ىذه وتؤكد   

 التجارية، السياسات خالؿ الفعاؿ من التكيف من حالة خللق الدولة تدخل بضرورة املدرسة ىذه توصي كما

 ثانية، جهة من املباشر األجنيب ونظريات االستثمار جهة من التجارية النظريات بُت كوجيما أدمك فقد وهلذا

 خلق على تشجع اليابانية االستثمارات أف حُت للتجارة، يف بديل إال ىي ما األمريكية االستثمارات أف مؤكدا

 صغَتة مؤسسات قبل من تتم اليابانية املباشرة األجنبية االستثمارات معظم أف كوجيما اعترب و ذبارية، قاعدة

  2اف اآلسيوية.البلد يف وتًتكز ومتوسطة،
 وتوصل باملؤسسات األمريكية، مقارنة اليابانية املؤسسات فعالية مدى تفسَت Tsurumi االقتصادي حاوؿ كما   

 الذي الياباين النموذج خبالؼ القرارات اإلسًتاتيجية، ازباذ بعملية ينفردوف األمريكي النموذج يف املسَتين أف إىل

 املدى على األىداؼ وربديد يجيةتاالسًتا القرارات يف صياغة والعليا ةاملتوسط األطر مجيع إشراؾ على يركز

 .البعيد
 والغرؼ املوردين بُت والوطيدة الدقيقة العالقات أشمية على يعتمد الياباين النموذج أف إىلTsurumi رأشا كما   

 .اليابانية التجارية
، وعلى     الدوؿ يف نظَته طمتلف عن الياباف تقوده الذي شراملبا األجنيب لالستثمار الصناعي اهليكل فإف العمـو

 باملوقع، املتعلقة واملواصفات املهارات املتخصصة من حزمة من الياباف بو تتمتع ما حيث من الكربى الصناعية

 .اجملاورة السيما البلداف املضيفة البلداف يف متنوعة لبيئات تستجيب
 النظرية لهذه الموجهة االنتقادات. 2

 3:أشمها من االنتقادات من العديد النظرية ذهى إىل وجو

                                                 
 69 .. ص السابق، املرجع السالـ، عبد رضا 1
 جامعة، غَت منشورة دكتورة رسالة ،والسعودية مصر الجزائر بين مقارنة دراسة مع العربية، الدول في المباشر األجنبي االستثمار فضيل، فارس 2

 .80-79. ص. ص ، 2004 مارس  االقتصادية، العلـو كلية :راجلزائ

 .97رضا عبد السالـ، املرجع السابق، ص.  3
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 املاضي، القرف والسبعينيات من الستينيات عقدي يف اليابانية االستثمارات على النظرية ىذه ربليل يقتصر -

 األخَتة، العقود يف توسعت االستثمارات اليابانية لكن آسيا، شرؽ جنوب دوؿ يف نشاطاهتا تركزت أين

 املؤسسات على مقتصرة تعد مل االستثمارات ىذه كما أف .األمريكية املتحدة توالواليا أوروبا إىل لتصل

 يف توطنت اليت اجلنسيات املتعددة العمالقة اليابانية الشركات تعدت إىل بل اكحجم، وصغَتة متوسطة

 والتسويق؛ اإلنتاج لعملييت العاملية املالئمة البيئات
 وضع يف مرجعيتها، وقصورىا إطار يف الشديدة البساطة من تعاين كوجيما نظرية أف دينينك جوف يرى كما -

   الرفاىية. على مستوى آثاره وتقييم املباشر، األجنيب االستثمار لظاىرة تاـ فهم
التجميعي لميشلي التحليل  .V  

 . مضمون النظرية   1
 مع كبَت حد إىل تتشابو املباشر األجنيب االستثمار حمددات أف Mucchielli الفرنسي االقتصادي يرى   

 :يلي ما يف احملددات تلك أحصى وقد ) .الدويل التبادؿ نظرية(السلعي  حمددات التبادؿ
 التكنولوجي؛ املستوى اختالؼ -

 اإلنتاج؛ لعناصر النسبية الندرة أو الوفرة -

 الطلب؛ تشابو أو اختالؼ -

 اكحجم؛ وفورات -

 السلع؛ سوؽ كماؿ عدـ -

 .اإلنتاج عناصر أسواؽ كماؿ عدـ -
 بُت للسلع واألسعار النسبية اإلنتاج نفقات اختالؼ عن مسؤولة منها جمموعة أو احملددات، ىذه أف عتربا و   

 بأسعار اخلارج من السلع على التبادؿ واكحصوؿ إىل العاملي النظاـ يف املندجمة الدوؿ تدفع فهي وبالتايل الدوؿ،

 .أرضها على أنتجتها لو دما نسبيا أقل
 باالستثمارات للقياـ الدوؿ ببعض تدفع نفسها ىذه احملددات أف كما1

 2.أنشطتها بتدويل الشركات قياـ يف السبب يكوف قد حمدد كل توفر أف إذ املباشرة، األجنبية
 :وىي التحليل من مستويات ثالث على املباشر األجنيب االستثمار حملددات تفسَته يف Mucchielli اعتمد كما
 ؛ األصلية للدولة نسبيةال امليزة :الكلي التحليل مستوى -

 ؛للمؤسسة التنافسية امليزة :اجلزئي التحليل مستوى -
                                                 

1 Jean-Louis Mucchielli, Sollogoub M, L'échange international fondements théoriques, et analyses 
empiriques (Paris: Economica, 1981).P.151. 
2 Jean-Louis 

 Mucchielli, Les firmes multinationales: mutation et nouvelles perspectives (Paris: Economica, 
1985). P.12. 
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 .القطاع أو الصناعة ىيكل مستوى -
 معػُت، بلػد يف مواجهػة معينػة لسػلعة نسػبية ميػزة بلػد لكػل أف Mucchielliيػرى الكلػي، التحليػل ملسػتوى فبالنسػبة
 اإلنتػاج، عناصػر وفػرة متطػورة، علػى تكنولوجيػا لبلػدا تػوفر إىل العػرض جانػب مػن النسػبية امليػزة تلػك امػتالؾ ويرجع

 مرتفع، دخل ملستوى البلد امتالؾ امليزة يف تلك فتظهر الطلب، جانب من أما اكحجم، وفورات

 .األذواؽ لتنوع أو كبَت، سوؽ حجم أو

 ميػزات املتاحػة، تكتسػب املػوارد واسػتغالؿ دجمهػا خػالؿ ومػن املؤسسػة فػإف اجلزئػي التحليػل مسػتوى علػى أمػا   

 تكنولوجيػا وامػتالؾ البحػث والتطػوير، عمليػات واهليكلػي، التنظيمػي النظػاـ املػوارد، زبصػص مثػل ذاتيػة تنافسػية

 .جديدة لسلعة إنتاجها أو جديدة،
 السػابقُت، بػُت املسػتويُت وسػيط كمسػتوى القطػاع أو الصػناعة ىيكػل مسػتوى علػى التحليػل يظهػر حػُت يف    

 .عادي سوؽ لو يكوف املنتك العادي بينما احتكاري، سوؽ لو يكوف التكنولوجيا يف كثيفا منتجا أف يعترب حيث
 انػدماج طريقػة للبلػد، ربػدد النسػبية وامليػزة للمؤسسػة، التنافسػية امليػزة يف االنفصػاؿ أو االرتبػاط تػوفر فػإف وعليػو   

 .التعاوف عقود إبراـ أو ملباشر،األجنيب ا االستثمار أو السلعي التبادؿ رمو باالذباه العاملي النظاـ يف البلد
 ثانيا. التطور التاريخي لالستثمار األجنبي المباشر 

 إىل باإلضػافةيعترب االستثمار األجنيب املباشر وجػو بػارز مػن أوجػو حركػات رؤؤس األمػواؿ الدوليػة طويلػة املػدى،    
يف مجيع أرماء العػامل، كمػا ظمكػن اعتبػاره أنو القناة الرئيسية للشركات املتعددة اجلنسيات من أجل توسعها وانتشارىا 

دراسة وتتبػع تطػور تدفقاتػو.  إىلأيضا من أىم وسائل التنمية يف الدوؿ املضيفة وخاصة النامية منها، وىذا ما يدفع 
مػن طػرؼ  1929أف أوؿ دراسػة حػوؿ االسػتثمارات األجنبيػة املباشػرة كانػت سػنة إىل اإلشػارةلكن قبل ذلػك ذبػدر 

 ية.اكحكومة األمريك
 فًتتُت: إىلوعليو ظمكن تقسيم التدرج التارطمي والتطور الذي عرفتو ىذه الظاىرة    

 ؛1979غاية  إىل 1800ذباىات األوىل لالستثمار األجنيب املباشر منذ سنة اال -        
 يومنا ىذا. إىل 1980االذباىات اكحديثة لالستثمار األجنيب املباشر من  -        

Iولى لالستثمار األجنبي المباشر. االتجاىات األ  
 وتنقسم بدورىا  إىل:    
 بدايات االستثمار 1914-1811الفترة الممتدة بين  .1

األجنيب املباشر، بل  ال ظمكن اعتبارىا ذبسيدا حقيقيا لالستثمار ، اليتاألوىلقبل اكحرب العاملية  وىي الفًتة ما   
 ة ػالستثمار الدويل عموما. وسادت يف ىذه الفًتة ظروؼ اقتصادييعتربىا اخلرباء فًتة للتغيَتات اليت مست ا

   1وسياسية مناسبة بشكل كبَت لتدفق االستثمارات األجنبية املباشرة، وىذا راجع لعدة أسباب منها:

                                                 
 .   102 ، ص.2005، إفريقياجملة اقتصاديات مشاؿ  ، "حوافز االستثمار الخاص المباشر"،علياين نذير، منور أو سرير 1
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  ؛ازمفاض األخطار املصاحبة هلذه النفقات -
  ؛توافر الفرص االستثمارية يف املستعمرات -
  ؛دة الذىبثبات أسعار الصرؼ يف ظل قاع -
  .املاؿ و التجارة سرأحرية حركة  -

 وقد اتسمت كذلك ىذه املرحلة بػ: 
 الؿ النصف ػاهليمنة الربيطانية، حيث كادت أف تكوف بريطانيا املستثمر الوحيد يف اخلارج، خاصة خ -    

 دة الثورة ػيا قائاألوؿ من القرف التاسع عشر، باإلضافة إىل تطور ذبارهتا اخلارجية، حيث كانت بريطان      
 الصناعية واملتحكمة يف شروط التجارة، وقد كانت تتحدد فيها أسعار املواد األولية وتنعقد يف أسواقها       
 1؛أكرب الصفقات، وعرب بنوكها تتم تسوية املدفوعات الدولية      

ا، اليت زادت من استثماراهتا ، انضمت إليها بلداف أخرى، مثل فرنس19لكن مع بداية النصف الثاين من القرف    
يف اخلارج وخاصة يف روسيا، تلتها أملانيا بفضل سياسة تدعيم العمليات التجارية مع الربازيل وتركيا، حيث بلغت 

 1900.2مليار دوالر وذلك سنة  3.4مليار دوالر، وأملانيا  5.6مليار دوالر، وفرنسا  11.7استثمارات بريطانيا 

 رى ذات ػات األخػويل شكل العمليات اخلاصة اليت جسدهتا البنوؾ واألفراد والشركأخذ االستثمار الد -   
 ؛الطابع اخلاص      

 3فروع هلا. بإنشاءقياـ بعض الشركات األجنبية بالتوسع خارج حدودىا، وذلك  -   
 

 ويل، وكاف يتجسد وبالتايل فاف االستثمار األجنيب املباشر كاف يشكل جزءا ضئيال جدا من االستثمار الد      
 من خالؿ تلك الشركات.      

 )تراجع االستثمار ( 1945-1914الفترة الممتدة بين  .2
أي الفًتة ما بُت اكحربُت، وىي املرحلة اليت سبيز فيها االستثمار بالًتاجع وذلك بسبب األحداث املختلفة اليت    

 ظمكن تقسيمها إىل مرحلتُت:شهدهتا ىذه املرحلة واليت كاف هلا انعكاسات واضحة علو، و 
  1938 إلى 1914المرحلة الممتدة من . 1.2
 4واليت سبيزت دبا يلي:     

 ؛اقتصادىا،وكذلك بالنسبة لفرنسا وبلجيكاراهنيااكحرب العاملية األوىل وما اذمر عنها من خسارة ألملانيا و -    
 ؛ظهور النظاـ االشًتاكي كتحدي للنظاـ الرأمسايل -    

 الصرؼ. ر، وعدـ استقرار أسعا1933غاية  إىلواليت استمرت  1929األزمة االقتصادية لعاـ  -    
                                                 

 .70ص. ،املرجع السابق ،جمداب بدر عناد وحمي الدين حسُت 1
2 Bernard Bonin, op.cit, p. 41. 

 .33حممد السيد سعيد، املرجع السابق، ص.  3
 .حممد السيد سعيد، املرجع السابق 4
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تلك األحداث اليت عرفها العامل، كاف هلا التأثَت املباشر العميق على االستثمار األجنيب املباشر سواء يف  إف  
من قيمتو ¾  إىلاألجنيب املباشر  حجمو أو اذباىاتو، فقد خسرت بعض الدوؿ دمتلكاهتا وازمفض تراكم االستثمار

كما انقلبت مراكز الدوؿ من  1، و مت تسجيل ربوؿ يف اذباىاتو رمو القطاع البًتويل والصناعات التحويلية.اإلمجالية
حيث خمزوف استثماراهتا املباشرة، فقد استطاعت بريطانيا أف ربافظ على مركز الريادة وذلك من خالؿ خمزوف 

 حُت استطاعت الواليات املتحدة األمريكية أف يف، 1938سنة  %39.8، و1914نة س %45.5عاملي دبعدؿ 
، وىذا ما يبُت 1938سنة %27.7 إىل، لَتتفع 1914سنة %18.5ربتل املرتبة الثانية من خالؿ معدؿ يقدر ب 

زوف االستثمار جانب ذلك فقد كاف خم إىل 2بداية انتعاش االستثمارات األمريكية، وتراجع كل من فرنسا و أملانيا.
جانب أف اقتصادياهتا كانت مكملة القتصاديات  إىليف الدوؿ النامية منعدما، لكوهنا كانت معظمها مستعمرة، 

 الدوؿ االستعمارية.
 1945 إلى 1939المرحلة الممتدة من . .22
و  األوضاع السياسية وىي الفًتة اليت عرفت فيها دوؿ العامل اكحرب العاملية الثانية، حيث كاف لظروفها و سوء    

 ، و لقد ذبلى ذلك يف:اتواملالية و االقتصادية الدولية، أثرا على حجم االستثمار األجنيب املباشر و توجه
   ًتاجع بريطانيا لاالنقالب يف مراكز القوة املالية و االقتصادية و االستثمارية، إذ برزت البوادر اكحقيقية  -

 ة ػي البدايػملتحدة األمريكية، وىاتاركة بذلك اجملاؿ واسعا أماـ الواليات  وبداية فقداهنا ملركز الصدارة،    
 

  ةػرب العامليػاكحقيقية لتنامي دور ىذه األخَتة و ىيمنتها، حيث كانت الدولة الوحيدة املستفيدة من اكح    
    قد انتقلت فدخلتها  عنها حُتواضحا الثانية. و ىكذا كانت أمريكا بعد خروجها من اكحرب خمتلفة اختالفا    
 ات ػت الواليػو منذ أسهم ،بت جهازا عسكريا و اقتصاديا ضخمالمن حالة العزلة إىل التزامات عاملية تط   
  3وفقا ملصاكحها. تنظم العامل باف ا أصبحت ملتزمة هناملتحدة إسهاما جديا يف إنشاء اقتصاد عاملي فإ   
                           اسي ذباه معظم دوؿ أوربا اليت تدىورت أوضاعها املالية فأضحت الواليات املتحدة الدائن األس   
   ادة ػة مركز الريػدة األمريكيػمن جراء تلك اكحرب، إىل جانب ذلك تسلمت الواليات املتح االقتصاديةو 

  قدرت  1945سنة إذ يف ، خبصوص حجم االستثمارات اجملسدة يف اخلارج و ىذا ما يتبُت من األرقاـ اآلتية
 ،  تليها بريطانيا بػ من االستثمارات العاملية %59.1االستثمارات اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية دبعدؿ 

    4؛والباقي لباقي دوؿ العامل األخرى  %1.1أملانيا بػ ،%4.7بػفرنسا ، 24.5%

                                                 
1 Alain Samuelson , Economie Internationale contemporaine, (O.P.U, 1993),p. 51. 
2 Bertrand Bellon et Ridha Gouia, Investissements direct étranger et développement industriel 
méditerranée(Paris: Economie, 1998),p.20. 

    .76جمداب بدر عناد وحمي الدين حسُت، املرجع السابق،ص. 3
ريب )مصر: دار املستقبل الع1، طاالحتياطات الدولية واالزمة االقتصادية في الدول النامية مع اشارة خاصة عن االقتصاد المصريرمزي زكي،  4

 .60(، ص. 1994للنشر، 
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    ، ملحوظَتىذه الفًتة فقد حدث لو تغ املباشر خالؿاألجنيب خبصوص التوجو القطاعي لتدفقات االستثمار  -
 إذ انصب االىتماـ على االستثمارات النفطية من قبل الشركات النفطية الكربى، و رافق ذلك تزايد    
  1الستثمارات املتجهة لبناء السكك اكحديدية هلذا الغرض.ا   
 )انتعاش االستثمار( 1979-1946. الفترة الممتدة بين 3

ث اليت ميزت ىذه املرحلة وخاصة تلك اليت أفرزهتا اكحرب العاملية الثانية، واليت كانت هلا إف أىم األحدا   
  2انعكاسات واضحة على االستثمار األجنيب املباشر خصوصا، واليت سبثلت يف:

اهنيار اقتصاديات دوؿ أوروبا، دما استوجب تطبيق مشروع مارشاؿ، إىل جانب تدخل البنك الدويل  -
 ؛عمَت ألجل مساعدة دوؿ أوروبا املتضررة من اكحربلإلنشاء و الت

 ؛ة التسلحدانقساـ العامل إىل معسكرين ربكمو الثنائية القطبية، و قياـ اكحرب الباردة اليت زادت من ح -
-

ى ذلك إىل بداية استقالؿ بعض دكها تدرصميا، دما أكبداية تالشي اإلمرباطوريات االستعمارية و تف 
 ع اخلطى رمو تشكيل "العامل الثالث".الدوؿ املستعمرة، لتتسار 

وقد شهدت الساحة االقتصادية الدولية آنذاؾ عدد من الًتتيبات اليت كاف هلا األثر الواضح على تطورات     
االستثمار األجنيب  املباشر، واليت كاف من بينها إقامة صندوؽ النقد الدويل و البنك الدويل واتفاقية اجلات، وىذا 

 نظرا ملا شهده من زيادة يف حجم  ،ار، حيث مسيت ىذه الفًتة بالعصر الذىيب لالقتصادما شجع االستثم
التجارة وانتعاش اقتصاديات أوروبا الغربية والياباف، فضال عن التطورات اليت خصت االستثمار األجنيب املباشر، 

 حيث سبيزت بػما يلي:
-

الدوؿ املتقدمة، األمر الذي جعػل ىػذه الػدوؿ توسع االستثمار األجنيب املباشر، خاصة ذلك اجملسد بُت   
تتحوؿ إىل دوؿ استقطاب لالستثمارات األجنبية املباشػرة، فقػد أرتفػع خمػزوف االسػتثمارات الدوليػة مػا بػُت 

فػػًتة ي ػمليػػاردوالر مغػَتا بػػذلك الوضػع الػػذي كػاف سػػائدا فػ 380مليػار دوالر إىل  66مػن  1960-1978
 3؛يزت باشتداد املخاطر التجارية  و السياسية العشرينيات و الثالثينيات اليت سب

  كما أف معدؿ االستثمار األجنيب املباشر استمر يف االرتفاع، فبعدما كانت بريطانيا ىي الرائدة يف ىذا        
 النوع من حركات رؤوس األمواؿ ذباوزهتا الواليات املتحدة األمريكية لتصبح بسيطرهتا على ىذا أوؿ         

  54إىل  1946مليار دوالر عاـ  7 مستثمر يف اخلارج، إذ ارتفع حجم االستثمارات األمريكية من بلد        

 مليارات لفرنسا  10مليار لربيطانيا و  30، مقابل 1968مليار دوالر عاـ  70و 1966ملياردوالر عاـ           

 4؛مليارات جلنوب أفريقيا 5و           

                                                 
، 32دراسات اسًتاتيجية، العدد االستثمار االجنبي المباشر الخاص في الدول النامية: الحجم واالتجاه والمستقبل"، "ىيكل عجمي مجيل،  1

 .13، ص. 1999مركز االمارات للدراسات والبحوث العربية، أبو ظيب، االمارات العربية املتحدة 
 .113ع السابق، ص. املرج فارس فوضيل، 2

3 Alain Samuelsson op. cit. 
4 I bid , P, 52. 
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حيػث تغػَت  ار األجنػيب املباشػر الػوارد للػدوؿ الناميػة عمػا كػاف عليػو يف السػابق،تراجػع يف تػدفقات االسػتثم -
تقريبا من  %30اذباه االستثمار من البلداف النامية إىل البلداف املتطورة، إذ مل تستقبل البلداف النامية سوى 

 % 65تطػػورة ، يف حػػُت اسػػتقطبت البلػػداف امل1970إىل  1960إمجػػايل خمػػزوف االسػػتثمارات يف الفػػًتة بػػُت 
وقد تزامنت ىذه الوضعية مػع التطػور اهليكلػي يف االسػتثمارات،  من إمجايل التدفقات لالستثمار األجنيب.

حيث وجهت الشركات الربيطانية و األمريكية استثماراهتا املباشرة يف اخلارج رمػو األنشػطة الصػناعية، ففػي 
و بريطػاين يف قطػاع الصػناعة  مػن أصػل أمريكػي رةػارات املباشػػاالستثمػ 1/3مت إذماز أكثػر مػن  1960سنة 

، باإلضػػافة إىل ذلػػك ىنػػاؾ أيضػػا االسػػتثمارات يف القطػػاع البػػًتويل، 1938مقابػػل ربػػع االسػػتثمارات عػػاـ 
 بلغػػػػت تػػػػدفقات االسػػػػتثمار 1966ففػػػػي سػػػػنة 1 .خاصػػػػة عمليػػػػات التحويػػػػل و التكريػػػػر السػػػػيما يف أوروبػػػػا

هػت ىػذه األخػَتة إىل جدوالر، حيػث و  مليػار 57النامية أكثر من  األجنيب املباشر العاملي الوارد إىل الدوؿ
 22دببلػغ  %38.4خمتلف القطاعات اكحساسة، حبيث استحوذ القطاع البػًتويل لوحػدة علػى نسػبة مقػدرة بػػ

إمجػػايل التػػدفقات، أمػػا االسػػتثمار يف الصػػناعات اآلليػػة فقػػد بلػػغ حجػػم أكثػػر مػػن  مليػػار تقريبػػا و ذلػػك مػػن
 2   .% 28.3ي دبعدؿ مليار دوالر أ 16

ع اجلغرايف ملخزوف االستثمار األجنيب املباشر ألىم الدوؿ املتقدمة خالؿ ػح التوزيػيوض يػتاآلدوؿ ػواجل
 (:1970-1966-1960السنوات)

 التوزيع الجغرافي لمخزون االستثمار األجنبي المباشر ألىم الدول المتقدمة : (2-3جدول رقم)
 ( 1971-1966-1961) خالل السنوات

 الوحدة: النسبة المئوية                                                                                             
 1971 1966 1961 الدول المضيفة الدول األصلية

 68.7 66.9 58.9 الدوؿ املتقدمة  الواليات المتحدة األمريكية
 25.3 29.4 36.8 الدوؿ النامية 

 73.1 68.3 61.0 الدوؿ املتقدمة ىـريطانيا العظمب
 26.1 30.4 39.0 الدوؿ النامية

 71.9 69.6 61.0 الدوؿ املتقدمة انياـألم
 28.1 30.4 39.0 الدوؿ النامية

 77.8 ػ 61.7 الدوؿ املتقدمة فـرنسا
 16.1 ػ 35.2 الدوؿ النامية

 45.9 50.9 ػ الدوؿ املتقدمة ابانـالي
 50.9 49.1 ػ الناميةالدوؿ 

 

                                                 
1
 I bid , 

 (، 1981ترمجة صالح برمدؿ )سوريا: منشورات دمشق، ، النتائج االقتصادية والسياسية للمؤسسات متعددة الجنسياترظموند فرتوف،  2 
 .173ص.   
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Sources: Jean-Louis Mucchielli, multinationales européennes et investissements croisés 
(Paris:Economica1982), p. 7. 

 

II .االتجاىات الحديثة لالستثمار األجنبي المباشر 
املباشر ، و كاف ذلك بفعل عوامل نيب األجشهد االقتصاد العاملي توسعا كبَتا و متزايدا لتدفقات االستثمار     

عديدة ذبلت أساسا يف التغَتات اليت مست العالقات االقتصادية و السياسية الدولية، و لقد شهدت ىذه الفًتة 
 1ما يلي:

  بسبب بلوغ أسعار النفط  1986، و بداية سنة 1985الطفرة البًتولية اليت عرفها العامل يف أواخر سنة  -   
  املستويات و ما كاف هلا من انعكاس على الدوؿ النفطية؛إىل أدىن     

 ، دما فسح اجملاؿ أماـ الدوؿ الشرقية 1989سقوط املعسكر الشرقي، و اهنيار اإلرباد السوفييت يف سنة  -   
      ألجل التغيَت السياسي و االقتصادي، األمر الذي جعلها حاليا تعرؼ باسم الدوؿ ذات االقتصاديات    
    االنتقالية؛    
 بروز اإلرباد األورويب كتكتل اقتصادي و سياسي قوي؛ -   
 ( و انعكاساهتا على دوؿ املنطقة، دما أدت إىل حدوث التدفق السليب2003-1990أزمة اخلليك خالؿ ) -   

 يف ىذه املنطقة، نتاج ملخاوؼ الشركات األجنبية؛األجنيب املباشر لالستثمار      
    ة ػواؽ و إزالػات عرب فتح األسيادر األوىل للعوملة االقتصادية، و ذلك منذ بداية عقد التسعينبروز البو   -   

   و الزيادة امللحوظة للتجارة الدولية و كحجم التبادالت املالية و تدفقات رؤوس األمواؿ، و بروز قوة  القيود     
        ي ػدـ التكنولوجػة و التقػكتالت االقتصاديتلدة اجلنسيات و توسعها اهلائل و كذلك ادتعاملالشركات      
 املدىش؛      و االلكًتوين     

   ل ػك بفعػتسارع الدوؿ النامية رمو االندماج يف االقتصاد العاملي، عرب تطبيق خمتلف اإلصالحات و ذل  -   
 أزمة الديوف اخلارجية؛ عوامل متعددة، منها اتساع فجوة التنمية بينها و بُت الدوؿ املتقدمة،        

   ب دورة ػت بعدىا دبوجػللالذي كاف نتاج ملفاوضات ماراطونية كOMC إىل   GATTاالنتقاؿ من  -   
    ا ػا انعكاسػبتوقيع اتفاقية منظمة التجارة العاملية و ما اذمر عنها من تدابَت كاف هل 1994أورجواي       
 ة ػوضع إجراءات تنظيمية للتجارة العاملية و حقوؽ امللكية الفكري التجارة و االستثمػار من خالؿ على      
 .و ربرير ذبارة اخلدمات و إجراءات التجارة املتصلة باالستثمار      

 و ظمكن متابعة تلك التطورات اليت عرفتها تدفقات االستثمار األجنيب املباشر من خالؿ فًتتُت:
 سعينياتبداية الت إلى 1981الفترة الممتدة من  .1
عرفت ىذه الفًتة تزايدا يف تدفقات االستثمار األجنيب بشكل مدىش، األمر الذي فسره الكثَت من اخلرباء    

 . خراآلاملباشر ظمثل مظهرا و مؤشرا للعوملة، و يؤثر كل منهما يف األجنيب على أف االستثمار 
                                                 

 .123فارس فوضيل، املرجع السابق، ص.  1
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 – 1980، خاصة املباشر منو يف الفًتة األجنيب االستثمارحيث سبيزت فًتة الثمانينيات بزيادة تدفقات    
لكل من  %7 يف السنة، باملقارنة دبعدالت متوسطة تصل إىل  %13، دبعدؿ يصل يف املتوسط إىل حوايل 1993

كما أف االستثمار   1الصادرات العاملية من السلع و اخلدمات املرتبطة بعوامل اإلنتاج وذلك خالؿ نفس الفًتة،
ن االستثمارات األخرى دما يدؿ على زيادة تكامل االقتصاد العاملي وذلك ما يتضح املباشر ينمو بشكل أسرع م
 من خالؿ اجلدوؿ اآليت : 

 تطور االستثمارات األجنبية في االقتصاد العالمي: ( 3-3جدول رقم )
 

 1993 1992 1991 الثمانينيات السبعينيات الستينيات

االستثمار األجنبي المباشر 
 الصافي

919 9119 11399 99999 99999 99333 

 99993 99191 19919 9999 919 19 االستثمار في األسواق المالية

الصافي من البنوك  اإلقراض
 التجارية

999 3999 11931 1931 19991 9991 

 91999 99999 93911 99999 3999 1999 تدفقات المنح والقروض الرسمية

 119999 191191 119199 91939 19191 1199 اإلجمالي

: http://www.imf.org ، على املوقع:1993لسنة  صندوؽ النقد الدويل المرجع:   .19:14.على الساعة:17/04/2007اطلع عليو يـو

 

اكرب و    %97رة بػ ػكما سبيزت ىذه الفًتة بربوز الواليات املتحدة األمريكية  كأكرب مصدر لالستثمارات املباش    
فاؽ  1988، حيث أصبحت أوؿ بلد مضيف لالستثمار األجنيب املباشر، ففي  %75مستقطب بأكثر  من 

املخزوف من االستثمار األجنيب داخل الواليات املتحدة األمريكية مقدار املخزوف اخلارج منها ، فقدر االستثمار 
ليار دوالر اخلارج منها. إال أف ىذه الوضعية مل م 327مليار مقابل  329الداخل رمو الواليات املتحدة األمريكية بػ

تدـ كثَتا، إذ يف بداية التسعينيات أصبحت الواليات املتحدة األمريكية مصدر لالستثمار األجنيب املباشر أكثر 
 منها مستقبلة لو.

مػػػػن ات بػػػػروز اليابػػػػاف كػػػػأكرب بلػػػػد مسػػػػتثمر يف اخلػػػػارج، حيػػػػث تضػػػػاعف خمزونػػػػو يػػػػكمػػػػا شػػػػهدت هنايػػػػة الثمانين      
 تمػرة، وعلػى غػرار سػنوات السػبعينيات أيػن تركػز  8.5ـ بػػ  1990 –ـ 1980االستثمار املباشر يف اخلارج ما بُت 

معظػم اسػػتثماراتو يف البلػػداف الناميػػة السػيما الػػدوؿ اآلسػػيوية، فقػػد عرفػػت ىػذه اكحقيقػػة تػػواطن معظػػم االسػػتثمارات 
 2.%31 ملتحدة األمريكية وذلك بنسبةاليابانية يف الدوؿ املتقدمة، وعلى اخلصوص بالواليات ا

                                                 
: http://www.imf.org ، على املوقع:1993لسنة  ويلصندوؽ النقد الد 1  .19:14.على الساعة:17/04/2007اطلع عليو يـو
 
 .105-104املرجع السابق، ص. ص.  منور أوسرير،،  علياين نذير 2
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 12.6ارتفػػع نصػػيبها مػػن  مث.  %20كػػاف نصػػيب الػػدوؿ الناميػػة مػػن إمجػػايل االسػػتثمار العػػاملي الفػػًتة  الؿ ىػػذه ػوخػػ
 مليػػػار دوالر عػػػاـ 70مليػػػار دوالر يف النصػػػف األوؿ مػػػن التسػػػعينيات، وإىل 51.8ات إىل يػػػمليػػػار دوالر يف الثمانين

  1العاملي. االستثمارمن إمجايل  % 76ت على أكثر من ظيدولة نامية ح 11ناؾ ويف نفس السنة ى ، 1994
ن و اهلند ػالصي ذلك ارتفع نصيب دوؿ جنوب وشرؽ آسيا دبا يف 1991/1996، 1975/1980رات ػويف الفت   

ية و ازمفض فيو نصيب أمريكا الالتين الذييف الوقت  %62إىل  %26املوجو للدوؿ النامية من  االستثمارمن 
 2.%43إىل  %53يب من يالكار 

 يومنا ىذا إلىالفترة الممتدة من منتصف التسعينيات  .2
 ،لقد أشارت اإلحصائيات اليت تضمنتها خمتلف تقارير مؤسبر األمم املتحدة للتجارة و التنمية لالستثمار العاملي   

ات. خبصوص تدفقاتو يد التسعيناملباشر شهدت تزايدا ملحوظا بداية من عقاألجنيب تدفقات االستثمار  فأ
مليار دوالر   180.5( رمو 1991-1986تقدر قيمتها للفًتة ) تإذ بعدما كان ،الصادرة على املستوى العاملي

بػ  2000ق أكرب قيمة هلا سنة قات لتحيكمتوسط سنوي استمرت بعدىا يف التزايد خالؿ سنوات التسعين
، وألوؿ مرة خالؿ عقد من الزمن 2001مليار دوالر سنة 735و مليار دوالر تقريبا، لتنخفض بعدىا إىل رم1411

بينما ، االقتصاديات النامية إىل دوالر مليار 205واملتقدمة،   مليار دوالر إىل االقتصاديات 503وجهت منها 
 ار دوالر إىل االقتصاديات اليت سبر دبرحلة انتقالية يف أوروبا ػملي 27وجو املبلغ املتبقي و البالغ 

 
مليار دوالر  537قدرت تدفقات االستثمار األجنيب العاملي املباشر بػ  2002ويف سنة  3و الشرقية. ىػالوسط

مليار دوالر )ما  347، وتقدر حصة الدوؿ املتقدمة منها حبوايل 2001عن مستواىا لعاـ  % 27 منخفضة بنسبة
(، ودوؿ %30 تويار دوالر )ما نسبمل 157من اإلمجايل( وحصة الدوؿ النامية منها حبوايل   %65 تونسب

 2002وقد احتلت الصُت املرتبة األوىل عامليا عاـ  4(.%5 تومليار دوالر )ما نسب 27املتحولة حبوايل  االقتصادات
مليار دوالر(، مع الًتاجع اكحاد يف تدفق االستثمارات األجنبية  إىل الواليات  50) يف تلقي االستثمارات األجنبية

اج و التملك و ػو يعزى ىذا االزمفاض اكحاد إىل تراجع عمليات االندم ،مليار دوالر( 44يكية بػ )األمر  املتحدة
 %65االقتصاد العاملي إىل التباطؤ و تراجع قيمة األصوؿ مع تراجع أسعار األسهم املالية العاملية اليت تشكل  توجو
اليت زادت من  2001سبتمرب  11ألحداث  والتأثَتات السلبية 5عمليات سبويل صفقات االندماج والتملك، من

                                                 
 .107ص.املرجع السابق، رضا عبد السالـ،  1
 .نفس املرجع  2
 . 161. ، ص2002العاملي  االستثمارتقرير تحدة للتجارة والتنمية )األنكتاد(، مؤسبر األمم امل 3
 .15 ص. ،2002الكويت  ،2112في الدول العربية االستثمارمناخ  تقرير، االستثماراملؤسسة العربية لضماف  4
 .13 .ص، 2001 الكويت ،2111في الدول العربية االستثمارمناخ  تقرير،  االستثماراملؤسسة العربية لضماف  5
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حالة عدـ اليقُت والتوتر يف أوساط املستثمرين وتأثَت حالة الًتقب واكحذر يف ازباذ القرار االستثماري وضعف ثقة 
 .األعماؿقطاع 

النامية  ازمفض إمجايل تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل الدوؿ املتقدمة بينما ارتفع يف الدوؿ 2003ويف عاـ     
 559.6فطبقػا لتقريػر األمػم املتحػدة للتجػارة و التنميػة ، ازمفػػاض االسػتثمار املباشػر إىل الػدوؿ املتقدمػة مػن حػػوايل 

، يف حػػُت ارتفعػػت التػػدفقات إىل الػػدوؿ الناميػػة مػػن 2003مليػػار دوالر عػػاـ  490علػػى  2000مليػػار دوالر عػػاـ 
 2003.1والر عاـ مليار د 193إىل  2000مليار دوالر عاـ  189حوايل 

فقػد شػهد االقتصػػاد العػاملي سمػوا سػػريعا فيمػا يتعلػق بتػػدفقات االسػتثمار األجنػيب املباشػػر إذ  2005أمػا عػن سػػنة    
بلػغ مقػدار التػدفق مػن حيػث  2004مليػار دوالر حمققػا قفػزة نوعيػة باملقارنػة مػع سػنة  916بلغ ىذا التدفق حػوايل 

 والر، وىذا راجع إىل متانة النمو االقتصادي، وزيادة حجم صفقاتد 710االستثمار األجنيب املباشر حوايل 
   التملػك و االنػػدماج، باإلضػػافة إىل قػػدرة الشػركات علػػى االختيػػار الػػدقيق و القػدرة علػػى تسػػديد القػػروض الضػػخمة 

 2و ربسُت بيئة االستثمار و األعماؿ الدولية.
مليػػار دوالر  115.7قػػدرت بػػػ  2005-1995ؿ املػػدة أمػػا بالنسػػبة كحصػػيلة الػػدوؿ العربيػػة كقيمػػة تراكميػػة خػػال   

مػػن االسػػتثمار األجنػػيب  %1.43 مػػن االسػػتثمار األجنػػيب الػػوارد للػػدوؿ الناميػػة وبنسػػبة %5.03بنسػػبة تبلػػغ حػػوايل 
مليػػػار دوالر، حيػػػث اسػػػتحوذت اإلمػػػارات  11.5املباشػػػر الػػػوارد علػػػى الصػػػعيد العػػػاملي و دبعػػػدؿ تػػػدفق سػػػنوي بلػػػغ 

 مليار دوالر  14.4تليها مصر بنحو  %23دوالر بنسبة  28.6قات الًتاكمية بلغت العربية على التدف
 %82مليػار دوالر بنسػبة  9.5، مث السعودية بنحو %23مليار دوالر بنسبة  13.1مث املغرب بنحو  %12.4بنسبة 

و اجلزائػر بقيمػة   %6.44مليػار دوالر بنسػبة   7.6 بنحوف سوداالو  %7.4ة ػمليار دوالر بنسب 8.8و ػاف بنحػولبن
  3.%59مليار بنسبة تقدر  6.8تراكمية قدرت حبوايل 

 و يوضح اجلدوؿ التايل حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل الدوؿ العربية.
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
مؤسبر االستثمار والتمويل، شـر  في دول مجلس التعاون الخليجي"، المباشر األجنبي" اتجاىات ومحددات االستثمار حسن رقداف اهلجهوج،  1
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 .11ص.،  2005الكويت  ،2115في الدول العربية االستثمارتقرير مناخ ،  االستثماراملؤسسة العربية لضماف  3
 



 

 (2009-1995) تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية : (04-03جدول رقم )
/ السنة
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 الدول
 38134 28487 28803 28450 18653 853 28314 481 28825 215 850 417 18188 357 335 المغرب
 68712 98495 118578 108043 58376 18253 237 647 510 18235 18065 18076 887 636 598 مصر

 28540 28646 18662 18795 18081 882 634 18065 18196 438 507 501 260 270 25 الجزائر
 257 18794 18756 28915 18049 865 517 217 81 364 454 180 329 28048 431 البحرين
 18688 28758 18616 38308 783 639 584 821 486 779 368 668 365 351 378 تونس

 48633 28601 28436 38541 28305 18511 18349 713 574 392 371 371 98 - - السودان
- السعودية

18877 
-

18129 38044 48289 -780 -
18884 20 453 778 18867 128097 178140 228821 388151 368458 

 28570 18467 18242 659 583 18206 18084 18030 110 270 263 82 80 89 100 سوريا
 88722 48107 48700 38500 28500 679 625 624 296 252 113 347 418 339 94 قطر

 48003 138700 148187 128806 108900 840 30 18307 18184 515- 985- 258 232 301 399 اإلمارات
 28429 28829 28622 38544 18984 620 424 64 100 787 158 310 361 16 13 األردن
 48804 48333 38376 38132 38321 288 358 257 249 298 250 200 150 80 35 لبنان

سلطنة 
 28211 28359 38332 18597 18538 18- 528 26 83 16 39 101 65 60 29 عمان

 (3) 338 138 106 814 300 214 118 92 40 1 - 1 4 7 موريتانيا
 335 52 28 19 47 - - 5- 20 62 189 218 7 4 - فلسطين
 18452 18856 972 383 515 300 5 2- 6- 3- 7- 7 1 1 2 العراق
 18112 (51) 116 122 234 20- 67- 7 147- 16 72 59 20 347 7 الكويت
 100 234 195 164 59 33 11 4 3 3 4 3 2 3 3 جيبوتي
 108 87 141 96 24 9 - - - - 1- - 1 1 1 الصومال

 28674 48111 48689 28013 18038 131 143 145 101- 142- 128- 128- 80- 136- 107- ليبيا
 655 18555 917 18121 (302) 21- 6 102 136 6 308- 219- 139- 60- 218- اليمن

 :باالعتماد على ةمن إعداد الباحثالمرجع: 
 .121، ص. 2005، الكويت 2005إلستثمار يف الدول العربية املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، تقرير مناخ ا

 .247، ص. 2010، الكويت 2010املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، تقرير مناخ اإلستثمار يف الدول العربية 
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فقد شهدت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخل على الصعيد العاملي ارتفاعا  2006أما بالنسبة لسنة   

مليار  1306 إىل، فوصل حجمها 2006يف سنة  %38نسبيا شديدا للسنة الثالثة على التوايل بلغت نسبتو 
، وىذا ما يعكس وجود 2000مليار دوالر الذي سجل عاـ  1411لرقم القياسي البالغ دوالر، وىذا املبلغ قارب ا

يف فئات  2006أداء اقتصادي قوي يف أجزاء عديدة من العامل. وحدث سمو االستثمار األجنيب املباشر يف عاـ 
ب شرؽ أوروبا ورابطة االنتقالية يف جنو  االقتصاداتالبلداف املتقدمة  و  اقتصاداتاالقتصاد الثالث كلها وىي : 

 1الدوؿ املستقلة.
ومن حمركات االرتفاع يف التدفقات العاملية لالستثمار األجنيب املباشر، تزايد أرباح الشركات يف مجيع أرماء العامل    

وما أسفر عنو ذلك من ارتفاع  يف أسعار األسهم أدى إىل زيادة يف قيمة عمليات االندماج و الشراء عرب اكحدود. 
ىذه العمليات سبثل حصة كبَتة من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، ولكن االستثمار التأسيسي زاد  وظلت

 االنتقالية. ونتيجة الرتفاع أرباح االقتصاداتالبلداف النامية ويف  اقتصاداتأيضا، السيما يف 

                                                 
للتجارة و التنمية، نيويورؾ  املتحدة "،  مؤسبر األمم " الشركات عبر الوطنية و الصناعات اإلستخراجية و التنمية ، 2007العاملي  االستثمارتقرير  1

 .01، ص.2007وجنيف 
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، فمثلت الواردنيب املباشر الشركات أصبحت اكحصائل املعاد استثمارىا عنصرا ىاما من عناصر االستثمار األج
من تلك التدفقات  %50، و قرابة 2006على الصعيد العاملي يف عاـ الواردة تقريبا من إمجايل التدفقات  30%

  1يف البلداف النامية وحدىا.
ا إىل البلداف املتقدمة، وىي نسبة تتجاوز كثَت  ردةاو تدفقات االستثمار األجنيب املباشر ال %45وفيما زادت بنسبة 

مليار دوالر. أحرزت التدفقات إىل  875النسبة اليت سجلت يف السنتُت السابقتُت، إذ بلغ حجم ىذه التدفقات 
مليار  379االنتقالية أعلى مستويات هلا على اإلطالؽ، فبلغ حجمها يف األوؿ  االقتصاداتالبلداف النامية و 

مليار دوالر ) أي زادت نسبتو  69يف الثاين (، و  2005عما كانت عليو يف عاـ  % 21دوالر )أي زادت بنسبة
( واستعادت الواليات املتحدة مركزىا باعتبارىا البلد املضيف الرئيسي وتليها اململكة املتحدة و فرنسا.  68%

و سنغفورة ، وتلك       إىل اقتصادات البلداف النامية، إىل الصُت، وىونغ كونغ  الواردةواذبهت أكرب التدفقات 
 2االنتقالية، إىل روسيا. االقتصاداتىل إالواردة 

، 2010التقديرية ملؤسبر األمم املتحدة للتجارة والتنمية)األنكتاد( الصادرة يف جانفي  اإلحصائياتوأخَتا فاف    
 ي ػا. ففػاملباشر عاملي األجنيبالعاملية على تدفقات االستثمار  استمرار تأثَت األزمة املالية واالقتصادية إىلتشَت 

 
 

، فقد تراجعت 2007تريليوف دوالر عاـ  2تريليوف دوالر مقابل  1.7لتبلغ  %17اىل 2008تراجعها عاـ  أعقاب
ويعزى ىذا الًتاجع اكحاد بصفة  3.%39-، أي دبعدؿ سليب بلغ 2009تريليوف دوالر عاـ  1.04 إىلبشدة 
طؤ النمو االقتصادي يف الدوؿ املتقدمة املالية خالؿ العاـ وعلى رأسها، تبا األزمةتضاعف تداعيات  إىلرئيسية 

تأجيل  إىل إضافةاملباشر،  األجنيبتراجع كافة أنواع تدفقات االستثمار  إىلوالنامية على حد سواء، دما أدى 
 أوقرارات االستثمار يف املشاريع اجلديدة أو التوسع يف املشاريع القائمة، حيث تراجعت العوائد املعاد استثمارىا 

 والتابعة. األـنية بُت الشركات القروض البي
 .2010-1986املباشر الوارد والصادر خالؿ الفًتة  األجنيبواجلدوؿ املوايل يوضح تدفقات االستثمار    

 
 
 
 
 

                                                 
 نفس املرجع . 1
 املرجع السابق. ،2007العاملي  االستثمارتقرير  2
 .79، ص. 2009،الكويت 2119ربية في الدول الع االستثمارتقرير مناخ ،  االستثماراملؤسسة العربية لضماف  3



 

 .2010-1986المباشر الوارد والصادر خالل الفترة  األجنبيتدفقات االستثمار : (5-3جدول رقم)
 الر أمريكي معربا عنه باألسعار اجلارية(دو : مليون الوحدة)

 2011العاملي  ، تقرير االستثمارة )األنكتاد(قاعدة بيانات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمي: باالعتماد على ةمن إعداد الباحث :جعالمر 

 الصادر المباشر  األجنبيتدفقات االستثمار   المباشر الوارد األجنبيتدفقات االستثمار  السنة/ الدول
1986-

1990 
1991-

1995 
1996-

2000 
2001-

2005 2006 2007 2008 2009 2010 1986-
1990 

1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 3750820,2 4074804,8 1141662,1 791774,1 العالم
1 461 

862.7 

1 970 

939.6 

1 744 

101.0 

1 185 

030.1 

1 243 

670.9 
896 824 

1 292 

864 

3 881 

309 

3 675 

872 

1 405 

389 

2 174 

803 

1 910 

509 

1 170 

527 

1 323 

337 

 1199519,4 1014530,6 388828,7 133572,7 االقتصادات النامية
429 

458.6 

573 

031.8 

658 

002.2 

510 

577.7 

573 

568.1 
55 557 178 709 388 122 421 806 226 683 294 177 308 891 270 750 327 564 

االقتصادات االنتقالية أو 
 089.8 91 516.4 54 102354,5 39943,4 11162,7 94,9 المتحولة

120 

986.2 
71 617.9 68 197.0 0 3 552 11 270 46 642 23 723 51 581 60 386 48 802 60 584 

 2448946,5 3020330,8 741670,6 658106,3 االقتصادات المتقدمة
977 

887.7 

1 306 

818.0 

965 

112.6 

602 

834.6 

601 

905.9 
841 268 

1 110 

603 

3 481 

917 

3 207 

425 

1 154 

983 

1 829 

044 

1 541 

232 
850 975 935 190 

 225.5 215.0 317.9 295.1 34.6 394,6 22,3 0 27,6 291.2 2 760.9 2 593.6 2 661.8 1 795.4 1 4769,6 1708,3 110 74,1 الجزائر

 334.0 791.5 1- 620.5 1 669.1 1 980.1 2747,1 563,9 324,2 122,7 155.9 257.2 793.9 1 756.1 1 914.9 2 2728 2919,8 1851,8 152,3 البحرين

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 26.8 99.6 228.9 195.4 108.3 81,7 16,1 10,6 2,2 جيبوتي

 175.5 1 571.1 920.2 1 664.8 148.4 524,8 305 187,5 71,6 385.6 6 711.6 6 494.6 9 578.1 11 042.8 10 8927,2 4899,5 3647,1 5339,3 مصر

 52.0 115.5 33.6 8.0 305.0 0 0 0 0 426.4 1 451.5 1 855.7 1 972.0 383.0 807,2 5,7- 8 18,5 العراق

 28.5 72.5 12.8 48.1 138.1- 39,8 20,1- 93,1- 9,8- 703.8 1 430.0 2 828.9 2 622.1 2 544.0 3 3980,1 1756,1 11,4 122,3 األردن

 069.0 2 635.6 8 090.6 9 784.2 9 210.5 8 4074,1- 1376,5- 3280,5- 2254,3 80.9 113.7 1 6.0- 111.5 121.3 18,4 34900,5 56,1 4,8 الكويت

 573.8 125.8 1 986.6 848.1 874.7 1744,4 304,9 238,1 4,3 954.9 4 803.6 4 333.0 4 376.0 3 131.7 3 11452,4 4850,3 85,1 19,6 لبنان

 281.5 1 165.0 1 888.0 5 933.0 3 534.0- 432,3 966,3 345,3- 309,8 833.4 3 674.0 2 111.0 4 689.0 4 013.0 2 1570 314,7- 88,1 107,6 ليبيا

 4.1 4.3 4.1 3.8 5.1 3,5 0,5 1,4 2,5 13.6 38.3- 338.4 138.3 105.5 1451,7 51,2 35,7 18,3 موريتانيا

 576.1 470.1 485.2 621.6 444.9 302,2 133,6 114 38,1 303.7 1 951.7 1 487.1 2 804.5 2 449.4 2 8152,3 3715,6 2115 476,8 المغرب

 10.6- 15.4- 8.3- 8.1- 125.1 1419,3 679,7 129 0 114.8 264.5 51.5 28.3 18.6 142 809 122,6 0 ينفلسط

 317.0 65.5 481.1 70.5 263.5 185,1 0,1 21,6 8,3 045.3 2 471.0 1 528.5 2 431.5 3 587.8 1 1802,9 349,2 504,3 521,7 سلطنة عمان

 863.2 1 583.6 11 028.7 6 160.2 5 127.4 591,8 69,5 47,2 11,2- 534.5 5 124.7 8 778.6 3 700.0 4 500.0 3 5243,3 1469,4 379,7 21,7- قطر

 906.8 3 177.3 2 497.6 3 134.8- 38.6- 5055,3 2438 518,5 1741,1 105.0 28 100.0 32 151.0 38 821.1 22 140.0 17 15774,5 521 1863 878,8- السعودية

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 112.0 108.0 87.0 141.0 96.0 18,4 1,9 3,7 11,6- الصومال

 51.3 45.0 98.2 10.7 7.3 0 0 0 0 600.0 1 682.2 2 600.5 2 425.6 2 534.1 3 6452,1 1232 110,5 22,1- السودان

 0.3 2.6- 1.5 2.0 11.4- 313 71,8 31,7 3,1 380.9 1 433.7 1 467.0 1 242.0 1 659.0 1288 784 306 139 سورية

 73.7 76.7 41.9 20.1 33.1 39,6 17,7 21,4 10,8 512.5 1 687.6 1 758.4 2 616.1 1 307.9 3 3313 2531,7 2356,5 445,4 تونس

 015.0 2 722.9 2 820.3 15 567.7 14 891.8 10 5081,8 1227,8 695,9 18,8- 948.3 3 002.7 4 723.6 13 186.5 14 806.0 12 26438,5 701- 1019,3 268,8 االمارات

 70.3 66.4 66.0 53.8 55.9 127,3 4,5 3 0 329.0- 129.2 554.6 1 917.3 121.0 1 130,9- 130,9- 130,9- 130,9- اليمن

 607 14 303 27 386 46 618 37 785 21 196 21 409 5 386 1- 555 4 200 66 219 76 760 96 414 81 380 70 104495 26389 16386 6646 إجمالي الدول العربية

 304 3 129 3 097 1 184 5 816 6 730 1 690 9 207 9 186 2 714 39 381 44 968 51 782 40 650 26 90566 38048 16222 8340 دول أفريقيا جنوب الصحراء

 062 47 471 13 374 37 412 23 603 43 633 60 446 44 113 16 795 5 103 111 772 75 163 126 701 108 833 69 302833 339919 95164 34671 دول أمريكا الالتينية

مجموعة دول اتحاد وسط 
 82 78 98 56 105 26- 75 223 212 960 4 594 4 519 2 059 4 727 2 10450 1581 222 489 أفريقيا 

 981 2 189 2 110 8 815 4 316- 175 519 1 166 545 110 19 671 16 055 22 403 25 621 18 24339 10878 5620 6850 مجموعة دول الكوميسا االفريقية

 116 1 500 1 337 1 973 337 341 1 361 2 406 2 353 1 309 11 700 12 379 12 383 9 871 6 17681 12021 9503 5972 مجموعة دول اتحاد غرب أفريقيا 

 598 414 771 337 223 426 835 474 475 314 872 917 830 840 217 370 158 170 905 366 958 254 084 499 312 445 605 372 930821 1447708 325915 338937 منطقة التجارة الحرة لدول أمريكا 

 488 12 348 9- 845 21 667 8 647 30 210 15 729 17 904 7 741 1 548 57 767 31 209 57 573 42 026 26 100059 179664 30866 11318 مجموعة دول الميركوسور

 835 381 370 331 247 389 500 459 192 276 511 873 426 800 308 355 995 164 341 270 632 189 838 389 339 360 482 317 729132 1162240 260385 316139 مجموعة دول النافتا

 223 42 845 33 185 25 413 55 782 28 756 65 814 49 403 30 033 5 129 79 931 37 907 46 731 75 692 56 139500 139690 91684 34894 مجموعة دول اآلسيان

 505 10 393 23 539 36 117 31 435 20 927 16 923 2 673 1- 096 4 870 39 069 47 970 59 007 47 070 38 52006 5073 5675 46 مجلس التعاون الخليجي 
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 اع الزيادة الكبَتة يف االستثمارات األجنبية املباشرة العاملية يف السنوات األخَتة ػر ظمكن إرجػي األخيػو ف
 إىل العديد من العوامل أشمها :

 ؛االدخارزمفض فيو معدؿ اة الدوؿ النامية إىل التمويل اخلارجي يف وقت ػرة يف حاجػادة الكبيػالزي -   
    د من الدوؿ اليت تعاين من كثرة الديوف إىل عملية بيع الديوف للمستثمرين و ربويلها إىل ػاه العديػاذب -   

  ؛استثمارات بأسعار مشجعة     
 الت ػار األجنيب كوسيلة لتالشي القيود اجلمركية اليت وجدت نتيجة قياـ التكتػداـ االستثمػاستخ -   

  ؛االقتصادية      
  الدوؿ اليت بدأت يف فتح اجملاؿ أماـ تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة وخاصة  تلك  د عددػتزاي -   

 ؛الدوؿ اليت طبقت برامك اخلصخصة     
 وعدـ تدخل الدولة يف قوى السوؽ ، اسًتاتيجيو ذات توجو انفتاحي عا تبإدوؿ شرؽ آسيا إىل  اذباه  -   

  .فيما طمص األسعار و األجور     
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  المبحث الثاني
 دوافع ومحددات االستثمار األجنبي المباشر

تسعى الدوؿ املصدرة لالستثمار األجنيب املباشر وكذلك الدوؿ املستقبلة لو إىل ربقيق مجلة من األىداؼ اليت      
كوف ىناؾ دوؿ أكثر جذبا   تدفعها إىل االستثمار، كما أف اذباه االستثمار إىل دولة دوف غَتىا يرجع إىل

لالستثمار دوف غَتىا، حيث أف ىذه األخَتة تتمتع جبميع أو معظم حمددات االستثمار، ويف ىذا البحث سيتم 
تسليط الضوء على أىم دوافع االستثمار األجنيب املباشر باإلضافة إىل أىم احملددات األساسية والتكميلية جلذب 

 على الدوؿ سواء بالنسبة للدوؿ املضيفة أو املصدرة لو. آثاره وكذلك االستثمار األجنيب املباشر،

 أوال. دوافع االستثمار األجنبي المباشر  
رغم أف الربح قد يكوف أبرز الدوافع وراء االستثمار األجنيب املباشر فاف للمستثمر أسبابا عدة تدفعو      

صادية، كما أنو قد تكوف أىدافا مسطرة من لالستثمار، حيث قد تكوف وراء ذلك دوافع اقتصادية أو غَت اقت
طرؼ املستثمر األجنيب أو الدولة املضيفة لالستثمار األجنيب املباشر، ومن أىم دوافع االستثمار األجنيب املباشر ما 

 يلي:  

I .( ادوافع الدولة المصدرة لالستثمار)لمستثمر األجنبي 
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من خالؿ مستثمر خاص أو عاـ أو شركة متعددة اجلنسيات تسعى الدوؿ املصدرة لالستثمار األجنيب املباشر    
 إىل ربقيق أىداؼ منها: 

-
امتالؾ ميزة احتكارية ىي إحدى الدوافع واألىداؼ القوية لدى الشركات على القياـ باالستثمار األجنيب  

تصميم املنتك إىل  وتًتكز ىذه امليزة يف امتالؾ رأس املاؿ والتكنولوجيا، خربات إدارية، ميزة اقتصادية ،املباشر
 1 ؛جانب العالمة التجارية وبراءة االخًتاع

فمن خالؿ االستثمار اخلارجي تتعلم الشركة املزيد من اخلربة من  ،اكحصوؿ على حصة يف السوؽ الدويل -
 2 ؛منافسيها والوسائل اليت يستخدموهنا للحصوؿ على حصة يف األسواؽ الدولية

ؿ الدولية إىل زيادة اإلنتاج والتصدير، واف يستمر ىدا التقدـ رمو االستفادة من توسع الشركة يف األعما -
فتح فروع للشركة يف بعض األسواؽ الدولية وتعزيز باالستفادة من اقتصاديات اكحجم، وزبفيض التكاليف 

وزيادة املبيعات واألرباح وزبلصها من نفقات السوؽ احمللية خاصة يف حالة وجود منافسة  ،مكانتها التنافسية
   3؛هلا يف السوؽ احمللي

حماربة ظاىرة التضخم النقدي اكحاصل يف الدوؿ اليت لديها موارد مالية تزيد عن الطاقة االستيعابية لالقتصاد  -
املزيد من الضغوط التضخمية نتيجة لزيادة عرض النقود فإهنا تعمل  ىلتتعرض ىذه الدوؿ إ الوطٍت، ولكي ال

 4؛الى استثمار الفوائض املالية خارجيع
-

ستثمار يف اخلارج يف مشاريع اقتصادية تعتمد الكما تشجع الدولة اليت لديها فائض يف مواردىا املالية على ا 
 ىصادرات الدولة املارمة لالستثمار، ورغم أف ىذا األمر ينتك عنو ازمفاضا يف حجم الطلب عل ىأساسا عل

نو من املتوقع أف ربصل زيادة يف حجم العمالة العمالة يف الدوؿ املارمة لالستثمار يف املدى القصَت، إال أ
والتوظيف يف املدى الطويل نتيجة لزيادة الطلب على صادرات الدولة املارمة لالستثمار إىل الدولة املستثمرة 

 5فيها.

 6باإلضافة إىل األىداؼ غَت االقتصادية واملتمثلة أساسا يف:

                                                 
 .59، ص.(2001األىلية للنشر والتوزيع،  :األردف)1، طإدارة األعمال الدوليةشوقي حاجي جواد،  1
 نفس املرجع. 2
 .137(، ص، 2003)األردف: دار اكحماد للنشر والتوزيع، 1، طإدارة األعمال الدوليةعلي عباس،  3
 .89-88 .ص .، ص(2001دار زىراف للنشر والتوزيع، : ردفاأل )نظرية التمويلىيثم صاحب عجاـ،  4
 .92 -91 .ص .نفس الرجع، ص 5
 نفس املرجع. 6
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حيث تتقلص  ،جنيب قيمة اقتصادية كبَتة بالنسبة للدوؿ الناميةرأس املاؿ األل: باعتبار أف لاألىداف السياسية    
ونتيجة كحصوؿ ىذه الدوؿ على الرأس املاؿ  ،فيها املدخرات احمللية وتتقدـ القدرة على إنشاء مشاريع التنمية فيها

 األجنيب قد تكوف عرضة لضغوط سياسية سبارسها عليها الدولة املارمة لالستثمار. 
  وتتمثل يف::  اتجيةاألىداف اإلستر    
 ؛اكحفاظ على مصادر الطاقة -
 ؛اإلمدادات املستمرة باملواد اخلاـ واكحفاظ على مصادر األمن الغذائي -
 اكحفاظ على مصدر ىاـ من مصادر اإليرادات بالعملة الصعبة. -

 يلي: ما إليهاعموما قد تكوف أىداؼ املستثمر األجنيب أو الدولة اليت ينتمي 
 ؛جيا القدظمةالتخلص من التكنولو  -
 ؛التغلب على البطالة املقنعة يف دولة األـ -
 ؛البحث عن أسواؽ جديدة -
 ؛النمو والتوسع وغزو األسواؽ اخلارجية وفرض السيطرة واالحتكار -
 ؛اختبار املنتجات اجلديدة واستخداـ العمالء يف البلد املضيف -
 ؛التخلص من خملفات اإلنتاج يف الدولة املضيفة -
 ؛ر املنخفضة لليد العاملةاالستفادة من األجو  -
 ؛استغالؿ املواد املتاحة بالدولة املضيفة -
 االستفادة من اإلعفاءات واملزايا املمنوحة من طرؼ الدولة املضيفة.    -

II. دوافع الدول النامية المضيفة لالستثمار األجنبي المباشر 
التنميػة تػو يف ظمكن إبراز أشمي إليهامت التطرؽ  يف ضوء املفاىيم السابقة لالستثمار األجنيب املباشر واخلصائص اليت   

 1كما يلي:  االقتصادية للدوؿ النامية

إمداد الدوؿ النامية دبجموعة من األصػوؿ املختلفػة يف طبيعتهػا والنػادرة يف ىػذه الػدوؿ وتشػمل ىػذه األصػوؿ،  -
 ؛سويق املنتجات الدوليةاملهارات اإلدارية، كما أهنا قناة يتم عن طريقها ت و رأس املاؿ، التكنولوجيايف  

 ؛املساشمة يف خلق فرص عمل ورفع إنتاجية ىذا العنصر وبالتايل اكحد من البطالة -
   1؛الصناعي تنويع ىيكل اإلنتاج والصادرات وتقليل االختالؿ يف ىيكل اإلنتاج، وذلك بزيادة سمو القطاع -

                                                 
-2004)القاىرة: الدار اجلامعية،  محددات االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة االقتصادية العربيةأمَتة حسب اهلل حممد،  1

 . 20ص.  (،2005
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األجنيب املباشر وجذب املدخرات  رفع معدالت االستثمار يف الدوؿ النامية من خالؿ تدفقات االستثمار -
االستثمارات و  األنشطة األساسية أو املكملة ومن مث ارتفاع عوائد امللكية، وبالتايل زيادة املدخرات إىلاحمللية 
 احمللية.

  2يلي: ذلك من خالؿ ما ، فيكوفأما من حيث تنمية الناتك القومي -
  ؛الدولة من ضرائب حصيلةزيادة  -           

  ؛ربسُت معدالت النمو االقتصادي -           
 .ربسُت القدرة التنافسية واإلنتاجية للشركات احمللية -           

 وعموما تسعى الدوؿ املضيفة لالستثمار األجنيب إىل ربقيق ما يلي:
 ؛توفَت إدارة حديثة ومتقدمة -
 ؛اكحصوؿ على التكنولوجيا وإحالؿ اإلنتاج احمللي حمل الواردات -
 ؛صناعة حديثة ومتطورة إنشاء -
  ؛التوسع يف الصناعات اخلدماتية كالسياحة والتأمُت واملصارؼ -
 تنمية التجارة اخلارجية وربسُت أوضاع ميزاف املدفوعات وربسُت املركز التنافسي للدولة. -

 ثانيا. محددات االستثمار األجنبي المباشر     
االقتصادية والسياسية واالجتماعية واملؤسساتية وكذلك يقصد دبحددات االستثمار جممل الظروؼ واألوضاع     

اإلجرائية اليت ظمكن أف تؤثر على فرص ذماح املشروع االستثماري يف منطقة أو دولة معينة، وتعد الظروؼ السابقة 
عناصر متداخلة تؤثر وتتأثر ببعضها  البعض ومعظمها عناصر متغَتة طملق تفاعلها أوضاعا جديدة دبعطيات 

وتنجم حمصلتها كعناصر جاذبة أو طاردة لالستثمار، وذبدر اإلشارة إىل أف درجة تأثَت ىذه العوامل على  خمتلفة
 قرار املستثمر األجنيب طمتلف من دولة إىل أخرى. 

وقد ركزت معظم الدراسات اكحديثة على عوامل دفع االستثمار األجنيب املباشر إىل الداخل، حيث أولت     
الطبيعية اليت تتمتع هبا الدولة املضيفة من موقع جغرايف متميز،  ووفرة املواد اخلاـ وعوامل اإلنتاج  اىتمامها باملزايا

ال سيما العمالة الرخيصة، كما أوضحت الدراسات العملية أشمية حجم السوؽ واحتماالت النمو كأحد العناصر 
تثمارات واستمرار تدفقها إيل الدوؿ النامية يتوقف املؤثرة على اذباىات االستثمار األجنيب املباشر، غَت أف سمو االس

و " ينصرؼ إىل جممل ػيف املقاـ األوؿ على مدى مالءمة املناخ االستثماري السائد والذي ظمكن تعريفو على أن
األوضاع والظروؼ املكونة للمحيط الذي تتم فيو العملية االستثمارية وتأثَت تلك األوضاع والظروؼ سلبا وإصمابا 
                                                                                                                                                         

 .99ص. سابق، الرجع املوسرير، نذير علياف، منورا 1
 .107ص. ، املرجع السابق اقتصاديات األعمال واالستثمار الدولي، ،عبد السالـ  ابو قحف 2
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فرص ذماح املشروعات االستثمارية، وبالتايل على حركة االستثمارات واذباىاهتا وىي تشمل األوضاع على 
 1.والظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية كما تشمل األوضاع القانونية والتنظيمات اإلدارية"

ينمو يف رحاهبا باملعدالت على أنو: " البيئة اليت ظمكن للقطاع اخلاص الوطٍت و األجنيب أف أيضا يعرؼ كما 
كما ظمكن تعريفو على أنو: "جمموعة  2املستهدفة، حيث أف هتيئة ىذه البيئة تعد شرطا ضروريا جلذب االستثمار".

و تقنعو بتوجيو استثماراتو  الظروؼ و السياسات و املؤسسات االقتصادية و السياسية اليت تؤثر يف ثقة املستثمر
 3من بلد إىل أخر".

 ن مناخ استثمار مساعد على تدفق االستثمار األجنيب املباشر وحىت على ػة إىل ربسيػى الدوؿ الناميوتسع    
 ن ػاالستثمار احمللي لذلك فإهنا تعمد إىل تطوير قوانينها ومنح اكحوافز وربسُت أداء اإلدارة، وبالتايل ظمكتطوير 

 4حمددات أساسية وتكميلية جلذب االستثمار. يتكوف املناخ االستثماري املساعد واحملفز لالستثمار على أف
 

Iالمحددات األساسية لجذب االستثمار األجنبي المباشر . 
وىي إلزامية جلذب االستثمارات األجنبية والػيت ال ظمكػن يف حالػة عػدـ توفرىػا انتظػار قػدـو مسػتثمرين     

 وطنيُت كانوا أو أجانب. وظمكن تقسيمها إىل:
 .االستقرار السياسي1

يعتػػرب االسػػػتقرار السياسػػي شػػػرطا أساسػػيا وضػػػروريا للسػػػَت اكحسػػن والػػػديناميكي لالسػػتثمار، حبيػػػث أنػػػو     
يف الواقػػع فػػاف املسػػتثمر األجنػػيب ال ظمكنػػو أف يهػػتم    يقلػػل مػػن املخػػاطر ويفػػتح آفػػاؽ الػػربح للمسػػتثمرين. و

الػػػيت تكػػػوف لػػػو فيهػػػا فرصػػػا  بالعمليػػػات االسػػػتثمارية يف دولػػػة يسػػػودىا عػػػدـ االسػػػتقرار،  وإسمػػػا طمتػػػار الدولػػػة
ىنػػػاؾ جمموعػػػة مػػػن العوامػػػل الػػػيت تػػػؤثر علػػػى مػػػدى مالءمػػػة املنػػػاخ السياسػػػي  وحظوظػػػا كبػػػَتة يف النجػػػاح. و

االسػػػتثماري بالدولػػػة، منهػػػا تػػػدين معػػػدالت االدخػػػار وزبفػػػيض معػػػدالت االسػػػتثمار، وىنػػػا يفقػػػد الشػػػريك 
با علػػػى اجلانػػب االقتصػػػادي. ومػػن بػػػُت األجنػػيب الثقػػة دمػػػا يػػؤدي إىل ىجػػػرة رأس املػػاؿ، وىػػػذا يػػنعكس سػػل

 5العوامل املؤثرة يف املناخ السياسي ما يأيت:
 ؛النمط السياسي املتبع من حيث كونو نظاما دظمقراطيا أو ديكتاتوريا  -    

                                                 
 . 116ص. علياف نذير، منور اوسرير، املرجع السابق، 1
 .50ص.  (، 1998) القاىرة:الدار املصرية اللبنانية،االقتصاد المصري بين الواقع والطموح ،حامت سامي عفيفي 2
 .20(، ص. 1991) اإلسكندرية: دار الشروؽ، نحو إستراتجية قومية إلصالح االقتصادسعيد النجار،  3
، امللتقى الوطٍت األوؿ حوؿ املؤسسات الصغَتة واملتوسطة ودورىا يف "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناخ االستثماري"عبد اجمليد قدي،  4

 .145ص. ، 2002أفريل  9-8غواط، جامعة عمار ثليجي األ ،التنمية
قيت يف امللتقى الدويل حوؿ تأىيل املؤسسة أل"، حماضرة أثر المشروعات المشتركة في تحسين مستوى األداء االقتصاديحممد قويدري،"  5

 .07.، ص2001يف اكحركية االقتصادية العاملية، جامعة فرحات عباس، سطيف االندماجكاسب ماالقتصادية وتعظيم 
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 ؛موقف األحزاب السياسية ذباه الشراكة األجنبية  -    
 التنميػػةاألجنبيػة واملسػاشمة يف عمليػة  درجػة الػوعي السياسػي مػن حيػػث نػدرة التعامػل مػع الشػػركات  -    

  .االقتصادية واالجتماعية
وتعترب املخاطر السياسية من أىم العقبات الرئيسػية الػيت تقػف أمػاـ االسػتثمار األجنػيب يف كثػَت مػن الػدوؿ 

 1النامية، وظمكن تقسيم ىذا احملدد إىل العوامل اآلتية:

نزاعات أىلية يف البلد املضيف ويرتبط كذلك باديولوجية  : ويتمثل يف عدـ وجوداالستقرار السياسي المحلي
 اكحكم املمارسة، حيث تتدفق االستثمارات األجنبية لتلك الدوؿ اليت تعتنق مفاىيم وسياسات اكحرية االقتصادية.

  .: تتمثل املخاطر اإلقليمية يف االستقرار السياسي للدوؿ اجملاورةميةيالمخاطر االقل
فكلما كانت العالقة قوية كاف ذلك عامل  ،تتمثل يف عالقة الدولة املضيفة بالدوؿ األخرى: و العالقات الدولية

      جلذب االستثمار األجنيب لتك الدوؿ باستخداـ مناىك ربفيزية.  

ي التوجو ػومع ذلك فإف غياب االستقرار السياسي يف البلداف املضيفة مل يؤثر كثَتا على املستثمرين األجانب ف   
ذه البلداف، وقد ساىم النظاـ العاملي اليـو يف تقليل املخاطر عن طريق بعض اآلليات تدعى بأنظمة التأمُت إىل ى

 1988من املخاطر السياسية و االقتصادية، وليس تأمُت االستثمار ضد املخاطر السياسية أمرا جديدا ففي عاـ 
لتأمُت، طمص الشركات األمريكية اليت تستثمر يف طرحت الواليات األمريكية ألوؿ مرة برناجما من ىذا النوع من ا

 2أوربا الغربية، لينتشر بعد ذلك  يف الدوؿ الصناعية و قليل من الدوؿ النامية.

 االستقرار االقتصادي .2   
يأيت االستقرار االقتصادي يف املقاـ الثاين بعد التحقق من االستقرار السياسي، حىت و إف كاف من الصعب    

لة من توازنات االقتصاد الكلي، وتوفَت الفرص املالئمة مجو يتمثل االستقرار االقتصادي يف ربقيق  ،ماالفصل بينه
و يتعلق االستقرار االقتصادي دبدى وضوح السياسات االقتصادية املعتمدة من قبل الدولة و  .لنجاح االستثمار

و الضمانات   ايلػريف و املػوكفاءة اجلهاز املصضمكمها واقعية النظاـ الضرييب و إنصافو، طبيعة السياسة النقدية 
املرتبطة بإمكانية ربويل األرباح احملققة واستغالهلا، استقالؿ التعريفة اجلمركية واعتداهلا يف ظل معدالت تضخم 

                                                 
  15-14قتصادات االنتقالية، جامعة سكيكدة،املباشر يف اال األجنيبمؤسبر حوؿ االستثمار ، "مناخ االستثمار في الجزائر"، ي بن حسُتناج 1

 .2004مارس 

 
 .28ص. ، 1992،مارس 1العدد  29،  جملة التمويل و التنمية، اجمللد ،"االستثمار"الوكالة المتعددة األطراف لضمان لورا واالس،  2
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و البيانات دما يعقد  ةػألف التضخم يؤدي إىل تآكل القيم النقدية و يعمل على تشويو اكحقائق االقتصادي ،مقبولة
  1ملية التنبؤ االقتصادي.ع
  اإلطار التشريعي و التنظيمي.3  
     يستدعى تفعيل االستثمارات هتيئة األطر القضائية و األنظمة التشريعية اليت زبوؿ للمستثمر حرية االختيار   

ثمارات، ونظرا و امللكية للمشاريع االستثمارية ، كما يقتضي سن القوانُت التجارية اليت تتعلق بطبيعة ونطاؽ االست
و التشريعات  نػذه القوانيػيستدعى إقرار مثل ى ألف مجلة ىذه اإلجراءات القضائية تصدر من طرؼ اكحكومة فقد

وقتا طويال ، وقد أثبتت التجارب ضرورة وجود التزاـ سياسي من قبل الدولة بضرورة إتباع ىذه التشريعات و إقرار 
 و تسريع الوقت يف قيامو، الستثمارلوقات مثل ىذه القوانُت لضماف أقل قدر من املع

 2و عموما يشمل اإلطار التشريعي و التنظيمي لالستثمار ما يأيت:
  ؛وجود قانوف موحد لالستثمار يتسم بالوضوح و االستقرار و الشفافية -
ة، نزع نات كافية كحماية املستثمر من أنواع معينة من املخاطر مثل التأميم، املصادرة، فرض اكحراساوجود ضم -

فضال عن أشمية وجود نظاـ  ،امللكية، وتكفل كل حرية ربويل األرباح للخارج وحرية دخوؿ وخروج رأس املاؿ
 ؛محاية حقوؽ امللكية الفكرية

وجود نظاـ قضائي قادر على تنفيذ القوانُت و التعاقدات و حل املنازعات اليت تنشأ بُت املستثمر و الدولة  -
  ؛املضيفة بكفاءة عالية

 .لة إجراءات اكحصوؿ على ترخيص االستثمار و التعامل مع اجلهات الرمسيةسهو  -
كما تؤثر البيئة التنظيمية يف الدولة املضيفة تأثَتا ىاما عل تدفق االستثمار األجنيب املباشر، نظرا لتأثَتىا على    

فكلما كاف النظاـ اإلداري  على تقليل أو زيادة درجة التيقن بالنسبة للمستثمرين احملتملُت،و  تكلفة املعامالت
القائم على إدارة االستثمار يتميز باملرونة يف اإلجراءات ووضوحها وعدـ تفشي البَتوقراطية، وتبسيط قواعد املوافقة 

و العكس   أد ى ذلك إىل جذب االستثمار ،على االستثمار من خالؿ إنشاء مراكز اخلطوة الواحدة داخل الدولة
و يف الوقت   مات و البيانات اليت ضمتاجها االستثمار متوفرة بشكل تفصيلي و دقيقصحيح، وكلما كانت املعلو 

 املناسب أدى ذلك إىل زيادة جذب االستثمار.
II. المحددات التكميلية لجذب االستثمار األجنبي المباشر 
مكانيػة التحػاؽ بعد توفر الشػروط األساسػية لالسػتثمار صمػب ضػماف الشػروط اإلضػافية و الػيت تسػمح للبلػدين إ    

 دبجموعة الدوؿ اجلاذبة لالستثمار األجنيب املباشر و ظمكن مجعها يف الشروط اآلتية :
 حجم السوق واحتماالت نموه .1

                                                 
 .146-145 .ص.، صاملرجع السابق ،" االستثماري" المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المناخ  ،عبد اجمليد قري 1
 .37أمَتة حسب اهلل حممد ، املرجع السابق، ص.  2
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يعد حجم السوؽ واحتماالت النمو من العوامل اهلامة املػؤثرة علػى قػرار تػوطن االسػتثمار األجنػيب، فكػرب حجػم    
مزايػػػا مػػن تػػػدفق االسػػػتثمار األجنػػيب، ومػػػن املقػػػاييس املسػػتخدمة لقيػػػاس حجػػػم أو املتوقػػع يػػػؤدي إىل  السػػوؽ اكحػػػايل
نصيب الفرد من الناتك احمللي  اإلمجايل وعدد السكاف ، فاملقياس األوؿ ظمكن اعتباره مؤشرا للطلب  ،السوؽ احمللية

      1.بليةما املقياس الثاين فيعد مؤشرا للحجم املطلق للسوؽ و بالتايل احتماالتو املستقأاجلاري، 
كمػػػا أف ىنػػػػاؾ عالقػػػة ارتبػػػػاط قويػػػة بػػػػُت معػػػدؿ سمػػػػو النػػػاتك كمقيػػػػاس أيضػػػا كحجػػػػم سػػػوؽ الدولػػػػة املضػػػيفة وبػػػػُت    

االستثمار األجنيب املباشر، حيػث ارتفػاع ىػذه املعػدالت يعػٍت ارتفػاع فػرص التقػدـ و التحسػن يف االقتصػاد القػومي 
 2.ات اجلديدة اليت سوؼ تؤكد مع كل سمو يف ىذه املعدالتوجذب املزيد من االستثمارات األجنبية إلشباع الرغب

 
 
 
  القدرة على إدارة االقتصاد القومي .2
انتقاالت االستثمارات األجنبية املباشرة واستمرار تدفقها مرىوف حبسن إدارة االقتصاد القومي و القدرة على    

صادية من سياسات ملواجهة ىذه الظروؼ ومن أىم وما تنتهجو اإلدارة االقت ،مواجهة الظروؼ االقتصادية املتغَتة
دارة دارة االقتصادية على إدارة االقتصاد القومي لقياـ االالتعرؼ على قدرة اال ااملؤشرات اليت ظمكن من خالهل

االقتصادية باالحتفاظ دبجموعة من االحتياطات ومدى ثباهتا واستقرارىا وجهود الدولة للمحافظة عليها تعترب من 
 3ات القوية على القدرة على إدارة االقتصاد القومي.املؤشر 

 4ؤشرات القدرة على إدارة االقتصاد الوطٍت ما يلي: مومن أىم 
وىو ضماف ملواجهة الظروؼ الطارئة و القدرة على مواجهة  ،حجم االحتياطي من العمالت األجنبية -

 ؛التقلبات االقتصادية
 ؛عار صرؼ العملة احمللية ومقدار التقلبات و التذبذباتنوع سياسة الصرؼ املتبعة ومدى قوة وثبات أس -
ثر على ميزاف مدفوعات الدولة ومن مث القدرة على الوفاء باملتطلبات أ لو منأشمية الدين اخلارجي ملا  -

األساسية، إذ أف أشمية خدمات الدين إىل الصادرات و الناتك الداخلي اخلاـ تشكل هتديدا لالقتصاد لكوف 
 ؛ا للثروة و العمالت األجنبية رمو اخلارجذلك ظمثل نزيف

حيث كلما كاف عدد الشهور املقدور على تغطيتها كبَتا كلما كانت الثقة يف  ،مستوى تغطية الواردات -
 .االقتصاد الوطٍت كبَتة و مؤشرا على ربسن أدائو

 قوة االقتصاد القومي واحتماالت تقدمو . 3
                                                 

 .117ص.  علياف نذير، منور أوسرير، املرجع السابق، 1
 نفس املرجع . 2
 .88نزيو عبد املقصود مربوؾ ، املرجع السابق، ص.  3
 .146ص.  ،، املرجع السابقالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة والمناخ االستثماريعبد اجمليد قدي،  4
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االستثمارات األجنبية تتجو رمو حيث أف ت تقدمها، تفاوت اقتصاديات الدوؿ يف قوهتا واحتماال 
االقتصاديات القوية، وتبتعد عن االقتصاديات الضعيفة و اليت تتضاءؿ فيها فرص تقدمها يف املستقبل، وظمكن 

 1االستعانة باملقاييس التالية لتعرؼ على مدى قوة االقتصاد واحتماالت تطوره مستقبال.
ويشمل  ،نمية املوارد البشرية ودعم القدرات الذاتية للتطور التكنولوجيمدى اىتماـ الدولة املضيفة بت -

الكفاءات البشرية خمتلفة القدرات الفنية و اإلدارية و التنظيمية و يأيت التعليم و التدريب املهٍت يف صدارة 
ب املهٍت يزيد من مهارة فارتفاع نسبة التعليم وزيادة االىتماـ بالتدري ،العوامل املؤثرة يف مستوى املوارد البشرية

 ؛لةاالعم
حيث أف ارتفاع ىذا املعدؿ يعٍت ارتفاع فرص التقدـ و التحسن يف االقتصاد  ،معدؿ سمو الناتك القومي -

  .القومي وجذب املزيد من االستثمارات األجنبية إلشباع الرغبات اجلديدة
 

  . نوعية الهياكل القاعدية4
و يتعلػػػق األمػػػر  ،–البنيػػػة التحتيػػػة  –ذلك علػػػى نوعيػػػة اهلياكػػػل القاعديػػػة ظمكػػػن أف يشػػػمل املنػػػاخ االسػػػتثماري كػػػ   

بالطرقػػات و اجلسػػور و املػػواين و املطػػارات ومػػدى صػػالحيتها، الف تػػدفق السػػلع و اخلػػدمات و املعلومػػات يتوقػػف 
القة  القوية عليها و يساىم يف توفَت ىذه اهلياكل القاعدية يف تقليل التكاليف األولية لالستثمارات، وضماف االنط

 2 .و السريعة للمشاريع
باإلضافة إىل ذكر أىم حمددات أو شروط االستثمار اليت من املمكن أف تقدـ حوافز ذات أشمية بالغة يف جذب    

ظمكػػػن كػػػذلك التطػػػرؽ إىل بعػػػض اكحػػػوافز املاليػػػة و التمويليػػػة وحػػػوافز أخػػػرى  ،وتوجيػػػو االسػػػتثمارات األجنبيػػػة املباشػػػرة
 ستثمار األجنيب املباشر رمو الدوؿ الساعية وراء ذلك.ساعد على تدفق االت

 الحوافز المالية و التمويلية . 5
البداية اكحقيقية الستخداـ آلية النظاـ املايل كمحفز للشركات متعددة من القرف املاضي التسعينيات  فًتة تعترب   

دولة لغاية سنة  83االذباه حوايل  اجلنسيات، فبلغ عدد الدوؿ اليت بدأت تعيد وتراجع نظمها املالية هبذا
من القرف املاضي ات يمنذ منتصف الثمانين أستخدـ فيو ىذه احملفزات قد بدتاملدى الذي ظمكن أف  فإ، ـ1997

من  وازدادت أشميتو كمحفز الستقطاب االستثمار األجنيب املباشر واتسع نطاقو ومدى آلياتو يف عقد التسعينيات
ومن ىذه  3.النامية وؿلدوؿ املتقدمة ورغم أف ىذه احملفزات أقل استخداما يف الدوخاصة يف ا ،القرف املاضي

 4 احملفزات املالية والتمويلية ما يلي:

                                                 
 .119علياف نذير، منور أو سرير، املرجع السابق، ص.  1
 . 147 .املرجع السابق ، ص، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والمناخ االستثماريعبد اجمليد قدي ،  2
 . 176 .، ص( 2000دار حامد للنشر و التوزيع ، )1، ط تجاىات الحديثة في مالية األعمال الدوليةاالسرمد كوكب اجلميل،  3
 .63-62، املرجع السابق، ص. ص. األشكال و السياسات المختلفة لالستثمارات األجنبيةعبد السالـ أبو قحف،  4
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 ؛عدـ وضع قيود على سبلك املشاريع االستثمارية سواء سبلك كامال أو جزئيا -
  ؛ناعي و التجاري (السماح للمستثمرين األجانب بتملك األراضي و العقارات ) مشاكل العقار الص  -
 إعفاء الواردات من األصوؿ الرأمسالية و املواد اخلاـ املساعدة و مستلزمات اإلنتاج من الضرائب  -

 ؛فضال عن تسهيل اإلجراءات اجلمركية املرتبطة هبا، اجلمركية   
 ؛إعفاء أو زبفيض الضرائب اجلمركية على الصادرات -
    سنة  15رائب على األرباح التجارية أو الصناعية ملدة قد تصل إىل إعفاء املشروعات االستثمارية من الض -

 ؛بعد بدء مرحلة الشغل       
 البالد؛ من الضريبة العامة على الدخل سواء باملناطق اكحرة أواملشروعات القائمة داخل إعفاء العاملُت األجانب -
 ؛الفائدة عليهاتسهيالت اكحصوؿ على قروض من البنوؾ الوطنية و زبفيض معدؿ  -
 تقدًن مساعدات مالية إلجراء البحوث و الدراسات الالزمة إلقامة املشروع يف املستقبل يف جماالت  -

 ؛املختلفةالنشاط        
 

 مشاركة اكحكومة بامللكية كتمويل عاـ ومشاركة يف استثمارات تنطوي على خطر ذباري -    
   مثل تقلبات أسعار الصرؼ وخفض العملة  ،بعض أنواع املخاطر دبعدالت مدعومة لتغطية احكومي اتأمين –    

 ؛التجاريةواألخطار غَت        
   باإلضافة إىل توفَت ضمانات قانونية تتمثل يف التعويض عن التأميم أو نزع امللكية حىت يكوف ىذا  -     

 د منها و توضيحها يف قوانُت وىذه الضمانات صمب التأك ،تعويضا عادال و فعليا خالؿ مدة معقولة       
 ؛األجنيباالستثمار       
  منح اكحماية من املنافسة األجنبية بفرض تعريفة مجركية على السلع املستوردة املنافسة أو منع أو ربديد  -     

 معينة.اسًتدادىا حبصة        
 وظمكن تلخيص جممل احملددات يف الشكل اآليت: 
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 ستثمار األجنبي المباشر(: محددات اال1-3شكل رقم )

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .7، ص.2004، سلسلة دورية تعٌت بقضايا التنمية يف األقطار العربية، "االستثمار األجنبي المباشر: تعاريف وقضايا": عيسى حممد الغزايل، المرجع

 

 

 

 

 تسيير األعمال
  دعم وتعزيز االستثمار وتتضمن ربسُت املناخ االستثماري ومسعة

 الدولة وتوفَت اخلدمات التمويلية الالزمة.
 .اكحوافز االستثمارية 

 .التكلفة املنخفضة فيما يتعلق بالفساد وسوء اإلدارة 

 للغة وتوعية اكحياة الراحة االجتماعية كتوافر املدارس ثنائية ا
 وغَتىا.

 .خدمات ما بعد االستثمار 

 إطار سياسات االستثمار األجنبي المباشر
 .االستقرار االقتصادي والسياسي واالجتماعي 
 .القوانُت املتعلقة بالدخوؿ والعمل 

 ات األجنبية.معايَت معاملة فروع الشرك 

  سياسات العمل وىيكل األسواؽ )السيما املنافسة وسياسات الدمك
 والتملك(.

 .االتفاقيات الدولية حوؿ االستثمار األجنيب املباشر 

 .سياسة وبرامك اخلصخصة 

  السياسات التجارية )التعرفة اجلمركية، سياسة اكحماية الوطنية( ترابط
 لتجارية.االستثمار األجنيب املباشر والسياسات ا

   .السياسة الضريبية 
 

محددات االستثمار األجنبي المباشر في الدول 
 المضيفة 

 الخدمات االقتصادية
  عوامل الكفاءة                عوامل الموارد            عوامل السوق               

 * كلفة األصوؿ واملوارد               * توفَت املوارد اخلاـ     الفردي  حجم السوؽ ومعدؿ الدخل* 
 * كلفة املدخالت األخرى مثل كلفة   * عمالة رخيصة              * معدؿ سمو السوؽ 

 * النقل و االتصاالت و كلفة السوؽ              * عمالة كفؤة                * قدرة الوصوؿ إىل األسواؽ العاملية     

 الوسيطة  * توفَت التكنولوجيا واالبتكارات                                                          
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 المبحث الثالث 
 المصدرة لوعلى الدول المضيفة و آثار االستثمار األجنبي المباشر  

مار، حيث أف كل ثإف تدفق االستثمار األجنيب إىل بلد املضيف سيخلق آثار بالنسبة لطريف عملية االست      
 دعملية استثمارية بُت طرفُت قد تكوف لصاحل طرؼ أكثر من الطرؼ الثاين وقد تكوف نتائجها هلا نفس التأثَت عن

 عن االستثمار األجنيب أىم اآلثار املًتتبة وؿ ىذا املبحثطريف عملية االستثمار على حد سواء، لذلك سيتنا
  .بالنسبة لكل طرؼ املباشر

 األجنبي المباشر  لالستثمار اآلثار اإليجابية .أوال
يساند ىذا الرأي جمموعة من االقتصاديُت، حيث يروف أف االستثمارات األجنبية تساىم يف دفع عجلة التنمية     

ة عن طريق زيادة االستثمارات، وما ربملو من تكنولوجيا متقدمة، وأساليب إدارية االقتصادية للدوؿ املضيف
آثارا إصمابية بالنسبة لكل طرؼ )البلد املضيف، املستثمر ظمنح  االستثمار األجنيب املباشرحديثة. كما يروف أف 

 األجنيب( ظمكن استخالصها فيما يلي:
I. شر للدول المضيفة :اآلثار اإليجابية لالستثمار األجنبي المبا 

الذي يرى أف   Paul Streten 1972من بُت أىم االقتصاديُت املؤيدين هلذه الظاىرة االقتصادي بوؿ سًتينت     
االستثمارات األجنبية تساىم يف وضع األسس ملزيد من النمو االقتصادي، وخلق وتوليد املدخرات احمللية، 

 1ألجنيب ظمنح الدوؿ املضيفة االستفادة من املميزات اآلتية:والعمالت األجنبية.كما يرى أف االستثمار ا
 ةظمكن حكومات ىذه الدوؿ من تضييق الفجوة بُت املدخرات الوطنية ومتطلبات االستثمار الوطٍت، بطريق -   

 غَت مباشرة بواسطة الضرائب اليت ربصلها من الشركات املستثمرة؛
 ية املتقدمة اليت تنقلها الشركات املستثمرة إىل الدوؿ املضيفة.االستفادة من املهارات العالية والتقن -   
 واإلدارة اكحديثة؛ اإلنتاجاالستفادة من أساليب وطرؽ  -   
 تدريب األيدي العاملة الوطنية، وتنمية مهاراهتا يف خمتلف جماالت اإلنتاج، واإلدارة والتسويق اكحديثة؛ -   
 لذي يؤدي إىل زيادة املنافسة فيما طمدـ املستهلك الوطٍت؛تغيَت ىيكل السوؽ احمللي األمر ا -   
 املساعدة يف تنمية وخلق روح االبتكار يف مواطٍت الدولة املضيفة؛ -   
   ر ػاملساشمة يف خفض حدة البطالة دبا توفره من فرص عمل ملواطٍت الدوؿ املضيفة بطرؽ مباشرة وغي -   

 مباشرة؛       
 ية أماـ املنتجات الوطنية، واملساشمة يف إصماد روابط بُت البنوؾ األجنبية وأسواؽ املاؿ فتح األسواؽ العامل -   

 العاملية والدوؿ املضيفة.     

                                                 
1
 Paul Streten, New Approaches to Private Investment in Less Developed Countries, in John Dunning ed, 

International Investment(London: Penguin Books,1972),p. 35. 



 III األجنيب املباشر إقتصاديات اإلستثمار :الثالثل ـالفص

 

 199 

تساىم يف ربقيق برامك التنمية االقتصادية للدوؿ املضيفة،  األجنبية، أف االستثمارات Meier 1972ويرى مايَت 
وطنية من ناحية، وزيادة عرض العمالت من ناحية أخرى، دما ز يف املدخرات الػوذلك عن طريق خفض العج

وى ػاض مستػاحمللية، وازمف األجور، والدخل اكحقيقي، وارتفاع اإلنتاجيةع تتمثل يف زيادة ػيًتتب عليها ميزات ومناف
  اإلدارية، واملساشمة يف توظيف العمالة الوطنية، فضال عن نقل التقنية املتقدمة، واملهارات ارػاألسع

 1.إليهاالعالية 

، فَتى أف االستثمارات األجنبية هلا تأثَتىا يف خفض أسعار السلع، وربسُت H.Johnson 1972أما جوىنسن    
 2جودة املنتجات الوطنية نتيجة لنقل التقنية املتقدمة.

وزيع الدخل أف االستثمارات األجنبية تؤدي إىل زيادة الناتك الوطٍت، وإعادة ت Reuber، 1974ويرى روبَت   
ارات ػالوطٍت لصاحل العماؿ شاهنا يف ذلك شاف االستثمار احمللي، واف ىناؾ ارتباطا وثيقا بُت حجم االستثم

  3األجنبية ومتوسط نصيب الفرد من الناتك الوطٍت.
II.  بالنسبة للمستثمر األجنبياآلثار اإليجابية لالستثمار األجنبي المباشر 
 4ملباشر للمستثمر األجنيب عدة مزايا، أشمها:ضمقق االستثمار األجنيب ا   

  يساعد يف تسهيل مهمة الطرؼ األجنيب يف اكحصوؿ على القروض واملواد اخلاـ الالزمة للشركة  -
 ؛األـ  
   يعترب وسيلة من وسائل التغلب على القيود التجارية و اجلمركية املقروضة بالدوؿ املضيفة و يسهل  -
 ؛ن خالؿ اإلنتاج املباشر بدال من التصديرعملية دخوؿ األسواؽ م  
 ؛تعظم حجم األرباح املتوقعة و النامجة عن ازمفاض تكلفة عوامل اإلنتاج يف الدوؿ املضيفة -

  اكحكومة بالتملك  يعترب االستثمار املشًتؾ املفضل لدى الشركة األجنبية يف حالة عدـ مساح -    
 ؛اط اكحساسة كالزراعة، و البًتوؿللمشروع، خاصة يف بعض حاالت النش       

  عودة رؤوس األمواؿ على املدى املتوسط أو الطويل على شكل فوائد و أرباح -    
 فيض حدة التلوث و املشاكل البيئية يف البلد األصلي، ونقلها إىل الدوؿ األـ.زب -   

 

 

 
                                                 

1 Meier.G, Private Foreign Investment, in John Dunning ed, International Investment(London: Penguin 
Books,1972), p. 412. 
2 H.Johson,The Efficiency and Welfare Implication of corporation, in in John Dunning ed, International 
Investment(London: Penguin Books,1972),p. 412. 
3 Reuber, Private Foreign Investment in Development(Oxford: Clarendon Press,1974), p.01. 

 .39و ص.  14،ص.  1996، 1993صندوؽ النقد الدويل، مارس   4
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  ثانيا. اآلثار السلبية لالستثمار األجنبي المباشر
اليت ضمققها االستثمار األجنيب لكل من الدوؿ املضيفة و املستثمر األجنيب  واملميزات واملنافع  رغم اإلصمابيات   

اليت قد تنجم عن عملية االستثمار سواء للمستثمر األجنيب أو  لو من عيوب و آثار سلبيةإال أنو ال طم ،نفسو
 الدوؿ املضيفة و اليت ظمكن تلخيصها يف اآليت: 

I. ستثمار األجنبي المباشر بالنسبة للدول المضيفة اآلثار السلبية لال 
املعارضُت هلذه الظاىرة، أنو واف كاف لالستثمار األجنيب دميزات ومنافع، فاف تكلفة  يرى بعض االقتصاديُت

ىذه املنافع تفوؽ بكثَت ما ربصل عليو الدوؿ املضيفة من دميزات، حيث يرتكزوف على جمموعة من املبادئ 
، الذي يرى أف االستثمار األجنيب يعود بالفائدة على الشركات ىاظمرجة األوىل، ومن بينهم ىي سياسية بالدر 

 1فيما يلي: أىم ىذه اآلثار ظمكن إمجاؿاملتعددة اجلنسيات بأكثر من استفادة الدوؿ املضيفة، وعموما  
خاصة إذا كانت األرباح  التحويالت اخلارجية بالعمالت األجنبية من أبرز املشاكل اليت تواجو الدوؿ النامية -

 ؛احملمولة أضعاؼ ما مت استثماره يف بداية املشروع
مت توجيو املستثمر األجنيب إىل مشروعات معينة وحمددة مثل النفط  إذاتشجيع اقتصاد السلعة الواحدة خاصة  -

  ؛رو الغاز و املناجم أو إنتاج سلعة واحدة يف القطاع الزراعي مثل السكر يف كوبا و القطن يف مص
املنافسة ومضاربة الشركات الوطنية خاصة أف املستثمرين األجانب يتميزوف باستعماؿ التكنولوجيا متقدمة يف  -

اإلنتاج دما ظمكنهم من التحكم يف التكاليف و قيامها بدخل املواصفات و املقاييس األجنبية يف القطاعات 
 ؛كم يف الشركات الوطنيةاإلنتاجية دما يعترب فخا للوقوع يف التعبئة التقنية و التح

 ؛ربويل الطاقات العمالية واستغالهلا لصاحل املستثمر األجنيب -
 ؛هنب و ربويل واستغالؿ خَتات البلد املضيف خاصة املوارد الطبيعية -
األجنيب املباشر التوجو غالبا إىل جماالت قدظمة مثل خدمات مالية و سياحية وغَتىا  االستثمارمن سلبيات  -

 ؛ى القطاعات املساعدة على عملية التنميةدوف الًتكيز عل
اعتماد االستثمار األجنيب املباشر على التكنولوجيا مكثفة لرأس املاؿ وبالتايل فهي ال توفر فرص عمل  -

 ؛بالشكل املأموؿ منها
 ؛باإلضافة إىل سبتع الشركات متعددة اجلنسيات بسلطة قوية قد تؤثر على توجيو سياسات الدولة املضيفة -
 ة  إىل دعم بعض األنظمة القائمة لفًتة أطوؿ يف اكحكم خاصة إذا كانت هلا سياسات زبدـ باإلضاف -

 أىدافها و توجيهاهتا باإلضافة إىل قدرهتا على ضغوط السياسية  و االقتصادية باعتبار ىذه االستثمارات     
 

                                                 
 .107 -105 .ص. سابق،صالرجع املىيثم صاحب عجاـ،  1
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خذه االستثمارات األجنبية ذباه وكذلك املوقف اكحيادي وغَت اإلصمايب الذي تت 1ضيفة.أدوات ضغط على الدوؿ امل
  2اكًتاثها بالبعد البيئي بل اإلضرار بو كثَتا من األحياف. ـواالجتماعية يف البلداف املضيفة وعد التنمية االقتصادية

IIاآلثار السلبية لالستثمار األجنبي المباشر بالنسبة للمستثمر األجنبي .  

 3جنيب يف الدولة املضيفة ما يلي:من العيوب اليت قد يتعرض هلا املستثمر األ   
قد يسعى الطرؼ الوطٍت بعد فًتة زمنية إىل إقصاء الطرؼ األجنيب من املشروع دما يؤدي إىل ارتفاع درجة  -

املخاطرة غَت التجارية ، وىذا يتناىف مع أىداؼ املستثمر األجنيب يف البقاء و النمو و االستقرار يف السوؽ و 
  ؛التوسع إف أمكن ذلك

ا يتمثل الطرؼ الوطٍت يف اكحكومة، ظمكن أف تضع شروطا صارمة على التصدير و التوظيف و ربويل عندم -
 ؛األرباح اخلاصة بالطرؼ األجنيب

التأميم وما ينجر عليو من خسائر للمستثمر األجنيب خاصة يف حالة غياب شروط اتفاقيات مسبقة يف ىذا  -
 ؛الشأف

–يو وما ينجز عليو من خسائر مالية يف حالة ربويل العملة احمللية ازمفاض سعر صرؼ العملة للبلد املستثمر ف -
 ؛ورواألإىل عملة الدولة األـ أو عملة أخرى مثل الدوالر أو  –البلد املضيف 

التضخم النقدي يف الدوؿ املستثمر فيها وما يًتتب عليو من خسائر خاصة من حيث املردودية املالية بالكامل  -
 ؛خم كبَتا جداإذا كاف معدؿ تفاقم التض

الدولة املضيفة وتوافر عوامل الثقة باجلهاز  ذبميد أمواؿ املستثمر وىذا لو عالقة دبدى استقرار قوانُت وسياسة -
 اكحكومي يف ىذه الدولة.

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث  خاتمة

                                                 
 .105 .ص (،ديواف املطبوعات اجلامعية  :اجلزائر)الحداثة و الهيمنة اإلقتصادية و معوقات التنميةضياء جميد املوسوي،  1
 .55 .ص ،املرجع السابق صالح الدين اكحسُت السيسي، 2
 .94 .سابق، صالرجع املىيثم صاحب عجاـ،  3



 III األجنيب املباشر إقتصاديات اإلستثمار :الثالثل ـالفص

 

 199 

وقد اختلفت حظي بالكثَت من التفسَتات النظرية،  يف األخَت ظمكن القوؿ أف االستثمار األجنيب املباشر    
عرؼ تطورا  باختالؼ املدارس اليت تنتمي إليها وآراء ووجهات نظر أصحاهبا، كما أف االستثمار األجنيب املباشر

فًتات من الًتاجع و ب همع مرور  ،أي بداية القرف اكحادي و العشرين ،حىت اليـو 1800وازدىارا متواصال منذ 
ختلف أو تداوؿ على زيادة اكما   .موضوعية تتعلق بكل فًتةو عوامل   التدىور ظمكن إرجاعها إىل عدة أسباب

ا باذملًتا مث الواليات املتحدة مث الياباف باإلضافة إىل جمموعة من ءبد ،ىذه االستثمارات العديد من الدوؿ املتقدمة
 الدوؿ األوروبية.

ات األجنبية، وىذا بسبب من الصعوبة قبوؿ مدخل نظري واحد لتحليل دوافع االستثمار و اجلدير بالذكر انو    
 تعدد املتغَتات املؤثرة على قرار الشركات املتعددة اجلنسيات باالستثمار يف دولة ما.

   من اجملدي للبلداف النامية االستعانة اقتصاديا باالستثمارات األجنبية املباشرة مع وضع بعض الشروطكما انو     
ساىم يف زبفيض تكما   ،فرص للتصديرالطورة دما طملق بعض تعمل على نقل التكنولوجيا املت يفه ،و احملددات

 وارد املادية و البشرية املتاحة.للمالعجز يف موازين املدفوعات من خالؿ االستغالؿ األمثل 
ظمكن استخالص أف االستثمار األجنيب املباشر ىو دالة مركبة يف العديد من العوامل  على ضوء النتائك السابقة  

دة واملتشابكة واليت تعمل معا يف منظومة واحدة ومتكاملة، ومن مث فاف تفاعلها طملق أوضاعا معينة واحملددات املعق
  دبعطيات خمتلفة واليت تًتجم حمصلتها كعوامل جاذبة أو طاردة لالستثمار األجنيب.

ة أف ال تتعامل مع لالستثمار األجنيب مزايا و إصمابيات فإف لو آثار سلبية و عيوب وعلى الدوؿ املضيف وكما أن  
ذلك أف املستثمر األجنيب سوؼ لن  ،ىذا النوع من االستثمارات بنفس الثقة و األماف مع االستثمار الوطٍت

  .يسعى لتحقيق أىداؼ الدوؿ املضيفة على حساب أىدافو اليت كانت وراء تدويل نشاطو
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 الفصل الرابع
 و مشروع الشراكة األورومتوسطية يالبيئة اإلستثمارية لدوؿ المغرب العرب

 
 دػػتمهي

و يف توحيد األسواق و حىت يف  االتصاالتيعيش العامل مرحلة جديدة من التطور يف تقنيات النقل و        
أغلب دول العامل و خصوصا النامية منها كبو نظام ، و تتجو االقتصاديةو الثقافية و عبلقات الدول السياسية 

، و قد سعت دول اؼبغرب العريب على غرار االقتصاديةالسوق أو ربرير السوق كربنامج يساعد يف ربقيق التنمية 
و البنك الدويل لتمكينها  النقد الدويلدبساعدة صندوق  االقتصاديةالدول النامية إىل تبٍت صبلة من اإلصبلحات 

 اليت كانت مرتكزة على اعبانب التجاري  ،العاؼبي و تقوية عبلقاهتا مع اإلرباد األورويب االقتصاديف  االندماجمن 

اتفاقيات الشراكة األورو و اليت أصبحت غَت كافية، و كان البد ؽبا من إهباد صيغة جديدة للتعاون تتمثل يف إبرام 
و يف ىذا اإلطار  يف اغبوض اؼبتوسطي، استقرارق مناطق للتبادل اغبر و إقامة منطقة سلم و و ذلك ػبل متوسطية،

كان لزاما على ىذه الدول مراجعة   االجتماعيةو السياسية و حىت  االقتصاديةو من أجل مواكبة ىذه التحوالت 
و ىذا  ،باالستثماراتتعلقة منها أطرىا القانونية و إعادة النظر يف الكثَت من القوانُت و التشريعات و خاصة اؼب

ام و إجراءات اؼبنظمة العاؼبية ـو أحك          قصد مقاربتها و تكييفها مع تشريعات و قوانُت الدول األوروبية 
 للتجارة.

متوسطة يراىا طموحة غَت أنو تعًتضها صعوبات و عراقيل كثَتة تتعلق -الشراكة األورو التفاقياتإن اؼبتتبع       
للدول اؼبغربية ال سيما و أهنا تعاين مشاكل اقتصادية و ىيكلية و ؽبذا فقد خصص ؽبا  االقتصاديى النضج دبستو 

 اإلرباد األورويب مساعدات و إعانات مالية لكنها تبقى غَت متوافقة مع احتياجاهتا.

سلسلة عريب من حيث يف دول اؼبغرب الو من خبلل ىذا الفصل ستتم ؿباولة اإلؼبام باؼبناخ االستثماري       
باإلضافة إىل  بو و اؽبيئات اػباصة االستثماراتقوانُت اإلصبلحات االقتصادية اليت تبنتها ىذه الدول و كذلك 

بُت دول  االقتصاديةاؼبختارة، مث إبراز العبلقات  االستثمارمؤشرات مناخ يف بعض  ة دول اؼبغرب العريبوضعي
الشراكة  التفاقياتو أخَتا عرض و ربليل خبلل العبلقات التجارية و اؼبالية، اؼبغرب العريب و اإلرباد األورويب من 

 مغاربية. األورو
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 المبحث األوؿ
 في دوؿ المغرب العربي االستثماريالمناخ 

 
و السياسية العاؼبية اليت  االقتصاديةالسوق و كذلك التغَتات  اقتصادو اؼبنافسة يف ظل  االستثمارإن حرية         

تسمح بالتعاقد مع الشركاء  اقتصادية، تتطلب شروطا قانونية و القرن اؼباضي نم اتيالتسعينت هبا خاصة فًتة سبيز 
تستدعي مراجعة األطر القانونية و تكييفها مع ىذه التحوالت،  االقتصاديةو عليو فإن ىذه التحوالت  األجانب،

متوسطية على إعادة النظر -الشراكة األورو اقياتاتفاألساس فقد عملت دول اؼبغرب العريب يف إطار و على ىذا 
ات و قوانُت الدول ـو ىذا قصد تكييفها مع تشريع باالستثماراتيف الكثَت من القوانُت و التشريعات اؼبتعلقة 

 األوروبية و أحكام و إجراءات اؼبنظمة العاؼبية للتجارة.
بدءا باإلصبلحات االقتصادية  ،األجنيب الستثماراو يف ىذا اؼببحث سيتم التطرق إىل السياسة اؼبغاربية عبلب 

وصوال إىل وضعية دول اؼبغرب العريب يف بعض  تو،إىل األجهزة و اؽبيئات اؼبكلفة دبتابع وقوانُت االستثمار باإلضافة
 .مؤشرات مناخ االستثمار اؼبختارة

 االقتصادية في دوؿ المغرب العربياإلصالحات  .أوال
اؽبيكلي يف ما يعرف بسياسات التثبيت االقتصادي و التكييف  وأبلح االقتصادي أصبحت قضايا اإلص       

أكثر دول العامل ضرورة حتمية، تقتضيها التطورات اؼبتسارعة للحركة االقتصادية العاؼبية أكثر فبا ىي قضايا 
ادت تعصف بأكرب إيدولوجية ترتبط بشكل ىذا النظام السياسي أو ذاك، و ال سيما بعد األزمة اؼبالية اليت ك

 االقتصاديات العاؼبية.
و خبلل العقود الثبلثة األخَتة قامت الكثَت من الدول النامية بعمليات اإلصبلح االقتصادي، اؽبدف منها        

زيادة الفعالية االقتصادية و ربسُت اآلداء بالنسبة للقطاعات اؼبنتجة بغرض زيادة الناتج احمللي، و ربسُت ميزان 
، و زبفيض الدين اػبارجي. و دول اؼبغرب العريب بصفتها جزء من الدول النامية، فقد سعت جاىدة اؼبدفوعات

لتحقيق كل ذلك مع توفَت مناخ استثماري تنافسي يبكنها من جلب االستثمار األجنيب اؼبباشر و ذلك من خبلل 
 اإلصبلحات اليت قامت هبا.

I. النشأة، الم ،  برراتاإلصالحات االقتصادية: المفهـو

تعرف برامج التثبيت و التكييف اؽبيكلي على أهنا صبلة من اإلجراءات و الًتتيبات التصحيحية الواجب        
إدخاؽبا على االقتصاديات اليت تعاين أزمات ىيكلية حادة داخلية أو خارجية على حد سواء باقًتاح خرباء يف 

 اجملال ىي صندوق النقد و البنك الدوليُت و كل ذلك شؤون النقد و اؼبال، و مدعومة من ىيئات دولية يف ىذا 

 1هبدف القضاء أو التقليل من حدة تلك األزمات و ربقيق مبو قابل لبلستمرار.

                                                 
 ، 1999"، ؾبلة حبوث إقتصادية عربية، مصرو التكييف الهيكلي على مستوى المعيشة في مصر االقتصاديآثار برامج التثبيت ىدى السيد، " 1
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ة بعد اغبرب العاؼبية الثانية إذ كانت ديناميكية االنفتاح يإن عملية التكييف بدأت أساسا يف الدول الصناع       
تصحيحية يبكن اعتبارىا وسيلة مهمة من أدوات السياسة لتحقيق التنمية  االقتصادي تتطلب حينئذ إجراءات

 االقتصادية، أما بعد ذلك فقد انتقلت مسؤولية ربقيق تنمية عاؼبية ناجحة من الدول اؼبتقدمة إىل الدول النامية.
لدان أمريكا البلتينية كل ىذه األمور أدت إىل خلق أزمة طويلة األمد يف معظم البلدان النامية و ال سيما ب        

 و إفريقيا، و إزاء تلك الظروف كان أمام تلك البلدان خيارين:
 االستمرار يف سياستها السابقة فبا يؤدي إىل تفاقم األوضاع سوءا؛ -

 تطبيق برامج التكييف و االندماج مع االقتصاد العاؼبي من خبلل اللجوء إىل مؤسسات التمويل الدولية. -

طلح التكييف اؽبيكلي باألسلوب الذي تتبعو مؤسسات )برتُت وودز( يف معاعبة األزمات و قد ارتبط مص       
اليت تواجهها الكثَت من البلدان النامية، من خبلل إجراء صبلة من التعديبلت يف اؽبيكل االقتصادي يكون من 

ا غداة انفجار أزمة الديون ُت اقتصادات التكييف نظريا و تطبيقياالقتصادي. و قد مت تدششأهنا ربقيق االستقرار 
، و من مث برز صندوق 0870و خاصة مع أزمة اؼبكسيك لعام من القرن اؼباضي للعامل الثالث أوائل الثمانينيات 

 النقد الدويل كونو ضابط اإليقاع.
و عموما فمصطلح اإلصبلحات االقتصادية يعرب عن ؾبموعة إجراءات ناذبة عن إصباع واشنطن )جون           

1( و ىي عشرة بنود أساسية تتضمن ما يلي:0878ليمسون و 
 

 سياسة صرف تؤدي إىل مبو الصادرات؛ -

 ربرير السياسات اؼبالية؛ -

 الًتشيد اؼبايل؛ -

 اإلصبلح الضرييب؛ -

 ربرير التجارة؛ -

 تشجيع االستثمار األجنيب؛ -

 إعادة تكييف القوانُت؛ -

 مراقبة النفقات العامة؛ -

 ضمان حقوق اؼبلكية. -

 التمييز بُت نوعُت من مصادر اإلصبلحات:كما أنو هبب 
أو ما يسمى  "بَتسون"ىي تلك األفكار احملددة اليت اتفق عليها واضعوا التقرير اؼبعروف باسم تقرير النوع األوؿ: 

 و خطورة ىذا التقرير ىي أنو رسم ألول مرة و بشكل ؿبدد و على أساس  "شركاء يف التنمية"باسم 

                                                                                                                                                         

 .9ص.  
 .134، ص. 1996اؼبنتدى الثقايف )شومان(، األردن )عمان(، ماي  ة"،الفرضية الغائب االقتصادي، "اإلصالح جودة عبد اػبالق 1
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رىا بالدول النامية يف صدد تعاملها مع االستثمارات األجنبية اػباصة، و كل ىذه عاؼبي، األسس اؼبطلوب توف
األسس تنطلق من الفكر النيوكبلسيكي الذي ينص على أنو يتعُت على الدول النامية أن تفتح أبواهبا على 

عن سياساهتا  مصراعيها دون قيود أو ضوابط إذا شاءت أن تستقبل االستثمارات األجنبية اؼبباشرة و أن تتخلى
1الوطنية.

 

ىي تلك الشروط و اؼببادئ اليت طورهتا اؼبنظمات االقتصادية الدولية و بالذات صندوق النقد       النوع الثاني:
و البنك الدوليُت يف صدد تعاملها مع الدول النامية و خطورة الشروط و اؼببادئ، ىي أهنا تعطي ؽبذه اؼبنظمات 

لية للدول النامية اليت تضطر للتعامل معها، و ىو مل يشمل فقط ميزان اؼبدفوعات حرية التدخل يف الشؤون الداخ
و ضمانات حركة رؤوس األموال الطويلة األجل بل يتعدى األمر ليشمل التدخل يف رسم كثَت من السياسات 

ة اػبارجية، االقتصادية و االجتماعية، مثل السياسات اؼبالية و سياسات التوظيف، االستثمار، سياسات التجار 
2سعر الصرف، السياسات النقدية، االئتمانية و سياسات التسعَت، األجور و اإلعانات.

 

 3و يقوم األساس النظري لسياسات التثبيت و التكييف اؽبيكلي على جيلُت من اإلصبلحات:       
أساسيُت، برامج إدارة  تشمل اإلصبلحات االقتصادية من نوع اعبيل األول برناؾبُت برامػج الجيػل األوؿ: -   

رض ) تكييف، ـالدويل(، برامج إدارة الع صندوق النقدالطلب )استقرار، قروض قصَتة األجل، يصممها و يتبعهـا 
تعديل، يصممها و يتبعها البنك الدويل( و تتصدى ؼبشاكل النمو طويل األجل، كما هتدف إىل إحداث تغَتات 

 رة، األنظمة، اؼبؤسسات(.ىيكلية يف ؾباالت عديدة )اإلنتاج، التجا
إن إشكالية الفساد و غياب الرشادة يف اغبكم ال يعترب ربديا منفصبل يعاجل على  ي:ػل الثانػج الجيػبرام -

و خاصة يف  ل األولـات االقتصادية يكمل و يعزز جهود اعبيـال لئلصبلحـطريقة خاصة، بل ىو جدول أعم
ثل و ال يضمن سياسة اقتصادية مثالية، إال أنو يشكل ضباية ال غٌت ؾبال االستثمار و التجارة، و رغم أنو ال يب

عنها لتفادي استمرار السياسات الرديئة و يضمن أن السياسات اعبيدة اؼبطلوبة لتحقيق النمو ربظى بشرعية   
و تنفذ بسرعة و إخبلص، من خبلل إصبلح األنظمة التقليدية عن طريق ما يسمى باغبكم الراشـد، و قد 

دم ىذا اؼبفهوم يف هناية الثمانينيات من القرن العشرين، و قد شـاع يف أدبيـات اإلدارة العامـة و السياسات استخ
 العامة و اغبكومات.

و وبمل ىذا اؼبفهوم يف طياتو بعدين رئيسيُت، يعكس األول فكر البنك العاؼبي الذي يتبٌت اعبوانـب اإلداريـة و     
عد الثاين فيتعلق باعبانب السياسي للمفهوم و يشمل باإلضافة إىل اإلصبلح، الكفاءة االقتصادية للمفهوم، أما الب

 و التمييز اإلداري.

                                                 
 .185-184(، ص.ص. 1993)القاىرة: دارسينا للنشر،  ، الليبيرالية المتوحشةرمزي زكي 1
 نفس اؼبرجع. 2
 .8، ص. 2011بع، ؾبلة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد السا في شماؿ إفريقيا"، االقتصادي"اإلصالحات و النمو حاكمي بوحفص،  3



 IV البيئة اإلستثمارية لدول اؼبغرب العريب و مشروع الشراكة األورومتوسطية الفصل الرابع:

 

 033 

و من األسباب الداعية إىل اعبيل الثاين اؼبتعلقة دبنظومة إدارة اغبكم و ؿباربة الفساد، فبارسة السلطة و اؼبساءلة، 
 اإلطار اؼبؤسسايت و كفاءة اإلدارة.

 1جج اليت تساق لتربير إتباع حزمة سياسات التكييف اؽبيكلي من قبل الدول النامية ىي:أما عن اغب     
إغباح اؼبشكبلت االقتصادية و يف مقدمتها العجز الداخلي و اػبارجي و اؼبديونية اػبارجية و اؼبشكبلت  -

 لة؛اؼبرتبطة بكفاءة آداء اؼبشروعات اغبكومية و تباطؤ معدالت النمو و تزايد معدالت البطا

العاؼبي و افرازات النظام االقتصادي الدويل اعبديد و ما  االقتصادضرورة اؼبواءمة مع التغَتات اغباصلة يف  -
 تفرضو من متطلبات و هتيئة شروط البقاء فيو و التعامل معو؛

متطلبات التنمية اؼبتسارعة و اؼببينة على أساس مقارن لبعض التجارب يف دول العامل الثالث، فضبل عن  -
 .ؼبقاييس اؼبتحققة على صعيد الدول اؼبتقدمةا

بعد التطرق إىل اإلطار النظري لئلصبلحات االقتصادية، سيتم يف النقطة اؼبوالية التعرض إىل أىم ىذه 
 اإلصبلحات يف دول اؼبغرب العريب.

 II .في دوؿ المغرب العربي سياسات التكييف والتعديل الهيكلي 
ع يف تدفق رؤوس األموال اػباصة إىل الدول النامية، و قد فسر البنك الدويل منذ الثمانينيات توسظهر        

ذلك بتحول احمليط اؼبايل الدويل، و يرى أن عودة رؤوس األموال اػباصة إىل الدول النامية عبارة عن عملية ىضم 
احية أخرى فقد فسر ذلك للدين القدًن و بالتايل إعادة القدرة على السداد ؽبذه البلدان ىذا من ناحية، أما من ن

 باإلصبلحات اؽبيكلية اؼبوجهة لتوفَت سوق حرة و هتيئة االقتصاد لبلنفتاح.
إن سياسات صندوق النقد الدويل اؼبطبقة من طرف العديد من الدول هبدف تقليص التضخم و اؼبديونية        

ه الدول، كما سهلت عودة رؤوس اػبارجية أدت إىل رفع معدالت النمو و ربقيق استقرار اقتصادي يف بعض ىذ
األموال اػباصة إىل ىذه البلدان. و دول اؼبغرب العريب بصفتها جزء من ىذه اؼبنظومة فقد عاشت ىي األخرى 
ىذه الفًتة الصعبة من اإلصبلحات و استعملت وصفة صندوق النقد الدويل و اؼبتمثلة يف برامج التكييف و 

 ديد طريق النمو و استعادة القدرة على تسديد ديوهنا.التعديل اؽبيكلي و اليت ظبحت ؽبا بتح
  و سيتم التطرق إىل ؾبموع ىذه اإلصبلحات كما يلي:       

 اإلصالحات للفترة ما قبل الشراكة .1
     رب ـعموما فإن اإلصبلحات االقتصادية يف منطقة اؼبغرب العريب بدأت مبكرا يف كل من تونس و اؼبغ       

النطاق لضبط األوضاع االقتصادية الكلية يف إطار برامج يدعمها صندوق النقد الدويل، حيث و بطريقة واسعة 
 ، بينما عقدت تونس إتفاق اإلستعداد 0882-0872اتفاقيات مع الصندوق خبلل الفًتة عقد اؼبغرب تسع 

                                                 
 االقتصاديةحبث مقدم إىل اؼبؤسبر العاؼبي الرابع، اعبمعية العربية للبحوث  "نحو بديل لسياسات التثبيت و التكييف الهيكلي"،سعد حافظ،  1

 .482، ص. 1999)مؤسسات األحباث العربية(، بَتوت 
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بة عبَتاهنا، حيث و تبله إتفاق ؼبدة أربع سنوات، أما اعبزائر فقد كانت متأخرة بالنس 0875االئتماين سنة 
 0883.1انطلقت اإلصبلحات بصفة علنية و سريعة يف 

، حيث 0878ماي  21و قد كانت ىناك ؿباوالت سابقة، حيث كان أول اقًتاب من صندوق النقد الدويل يف 
ة تعهدت اغبكومة آنذاك بااللبراط يف اقتصاد السوق و خلق البيئة اليت سبكن من ازباذ القرار على أساس اؼبسؤولي

 اؼبالية و الرحبية و االعتماد الكبَت على ميكانيزم األسعار دبا يف ذلك سياسة سعر الصرف.
و نظرا لتحسن الوضعية من خبلل عقد اإلتفـاق السابق فقد تبله عقد اتفاق ثاين مع صندوق النقد و البنك 

ات اليت قامت هبا اعبزائر ، و من بُت أىم اإلجراء0881و يبتد إىل غاية مارس  0880جوان  21الدوليُت يف: 
 2ىي: 

 التطهَت اؼبايل للمؤسسات؛ -

 معاعبة سعر الصرف؛ -

 مواصلة ربرير األسعار؛ -

 تقليص اإلعانات اؼبباشرة للمواد الطاقوية؛ -

 ربرير التجارة اػبارجية؛ -

 التحكم يف التضخم عن طريق تثبيت األجور و خفض النفقات العامة؛ -

 دي لتفادي عبوء البنوك التجارية إلعادة اػبصم.موافقة بنك اعبزائر على تنظيم سوق نق -

ؼبدة سنة، حيث انبثق عنو برنامج االستقرار االقتصادي القصَت اؼبدى و الذي  0883مث جاء اتفاق سنة        
. مث عقدت اعبزائر اتفاق موسع مع صندوق النقد الدويل 0884مارس  20إىل  0883أفريل  10غطى الفًتة من 

 3و تتمثل أىم أىدافو يف: 0887ماي  10إىل غاية  0884ماي  11يبتد من 
 ربقيق مبو اقتصادي يف إطار االستقرار اؼبايل؛ -

 زبفيض عجز اؼبيزان اعباري و ميزان اؼبدفوعات؛ -

 العمل على إرساء نظام الصرف و استقراره؛ -

 مارات؛إنشاء سوق مايل لتسهيل عملية اػبوصصة و اغبصول على مصادر مالية جديدة لتمويل االستث -

 خلق مناصب عمل. -

 

 

                                                 
ؾبلة علوم أوىاـ الخطاب األيديولوجي و حقائق إنتاج التبعية"،  ، "الليبيرالية، الخوصصة، برامج التكييف الهيكلي بينحسن صاحل ياسر 1

 .76، ص. 121، جامعة منتوري، العدد 1999إنسانية 
 االقتصاديةاؼبلتقى الدويل حول اعبيل الثاين من اإلصبلحات  في الجزائر"، االقتصادية"عرض و تقييم الجيل األوؿ من اإلصالحات فاتح جاري،  2

 .9-8، ص.ص. 2006، جامعة بومرداس، 2006ديسمرب  05-04ومي ي، يف الدول النامية
 .13، ص. 1998، واشنطن تقرير صندوؽ النقد الدولي حوؿ الجزائر 3
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 1و لتحقيق األىداف السابقة فقد قامت اعبزائر دبجموعة من اإلجراءات أنبها:
 القيام بإصبلحات ضريبية؛ -

 زبفيض نفقات التسيَت؛ -

 إلغاء أسلوب الدعم؛ -

 تقليص التوسع يف اإلقراض الداخلي؛ -

 دعم قيمة الدينار اعبزائري؛ -

معدالت الفائدة و سقف إعادة اػبصم هبدف ربفيز النظام  اغبد من عرض النقود، و التأثَت على نسب -
 اؼبصريف على جذب االدخار و ذبنب اللجوء إىل اإلصدار؛

 جعل معدل التضخم يتقارب مع ذلك السائد يف اقتصاد الشركاء التجاريُت؛ -

 تطوير السوق النقدي من خبلل إعطاء أنبية أكرب للقطاع اػباص؛ -

 ربرير التجارة اػبارجية؛ -

و غَتىا من اإلجراءات األخرى اليت  جذري للقطاع الفبلحي هبدف التحرر من التبعية الغذائية. إصبلح -
 الدخول يف نظام السوق.إىل  هتدف

لقد كان جململ ىذه اإلصبلحات آثار على اإلقتصادات اؼبغاربية و سبثلت أساسا أنو يف بداية التسعينيات        
ادية بالنسبة لتونس و اؼبغرب جد مرضية، حيث بدأت ىذه الدول تعرف كانت النتائج االقتصمن القرن اؼباضي  

طريقها إىل النمو و استأنفت هنضتها و حققت ربكما يف التوازنات االقتصادية الكلية، إذ البفض معدل التضخم 
بية يف يف البلدين مقارنة دبستواه يف الثمانينيات، و معدالت النمو خبلل فًتة تطبيق ىذه الربامج كانت إهبا

2.% 4 اؼبتوسط حوايل
 

و قد كانت اؼبغرب الدولة األكثر استدانة يف اؼبنطقة و قبحت يف وقت قصَت يف عبلج العجز يف ميزانيتها        
من الناتج احمللي الصايف يف بداية الثمانينيات إىل  % 9 و % 12و يف حساهبا اعباري. فقد البفضا على التوايل من 

. و كذلك بالنسبة إىل نسبة القرن اؼباضي نالتسعينيات ماحمللي الصايف يف بداية الناتج  من % 0.4و  % 2حوايل 
 . 0884-0882بُت  % 64، البفض إىل 0878-0875بُت  % 106 الدين إىل الناتج احمللي الصايف الذي بلغ

النسبة لعجز حساب أما بالنسبة لتونس أيضا فقد مت تسجيل البفاض يف العجزين، و لكن النتيجة كانت أقل ب  
 مقارنة باؼبستوى الذي 0882-0881العمليات اعبارية، ىذا األخَت الذي البفض حبوايل النصف يف سنوات 

  

                                                 
 .18-17فاتح جاري،  اؼبرجع السابق، ص.ص.  1

2  Ayachi fethi, "stratégies des firmes multinationales, déterminants des IDE et intégration euro- 
méditerranéenne",Tunisie 2005, p. 19. 
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و           0881و  0881، و ىذا رغم زبفيض معدل الصـرف يف الفًتة القرن اؼباضي نالثمانينيات مبلغو يف 
1(.0880-0881)اػبليج  االلبفاض الكبَت يف اإليرادات السياحية بسبب حرب

 

، فبعد اؼبرحلة السلبية 0884و تسارعت سنة  0878أما بالنسبة للجزائر و اليت تبلورت جهود اإلصبلحات سنة 
يف النمو استطاعت اإلصبلحات ربقيق استقرار التوازنات الكلية و عودة النمو اإلهبايب، حيث تراوح معدل النمو 

، باإلضافة إىل ربسن الوضع اؼبايل، حيث سجلت اؼبيزانية 0887-0884خبلل السنوات  % 4و  % 2بُت 
ز و زيادة اإليرادات اعببائية ـات التجهيـذا راجع إىل البفاض نفقـو ى 0886-0884العامة فائضا خبلل السنوات 

عجز كما تقلص العجز الكلي للميزانية العامة بالنسبة للناتج احمللي اإلصبايل، كما البفض  2و خاصة البًتولية.
و يعود ىذا التحسن يف أوضاع  0883ة ـسن % 3.3إىل  0882من الناتج الداخلي اػبام سنة  % 7.6اػبزينة من 

3اؼبيزانية إىل زبفيض النفقات و زيادة إيرادات اؼبيزانية.
 

رغم اإلصبلحات اؼبتبعة من طرف دول اؼبغرب العريب و تقيدىم بوصفات صندوق النقد و البنك الدوليُت        
 إال أهنا مل تعط النتائج و اغبلول اؼبنتظرة و كان على ىذه الدول مواصلة اإلصبلحات و رفع التحدي.

 إصالحات فترة ما بعد الشراكة )الجيل الثاني من اإلصالحات(. 2
إن اإلصبلحات األولية اليت قامت هبا دول اؼبغرب العريب كانت ضرورية من أجل مساعدهتا على االندماج        

فاعبزائر اعتمدت  ،االقتصاد العاؼبي و لكنها مل تكن كافية، حيث واصلت إصبلحاهتا االقتصادية بصفة معمقةيف 
(، حيث 1103-1101(، )1118-1114(، )1113-1110ما يسمى بربامج اإلنعاش اإلقتصادي للفًتات )

توليد العديد من النشاطات اإلنتاجية هبسد إرادة الدولة و مسانبتها يف هتتم الفًتة األوىل بربنامج إنفاق استثماري 
و تقوية البنية التحتية، اإلدارية و الصناعية، إىل جانب تطوير اؼبستوى اؼبعيشي للمواطن و كذا التنمية احمللية و 

 11311تنمية اؼبوارد البشرية. و كانت من أىم نتائجو تفعيل استثمارات القطاع اػباص حيث ساىم يف خلق 
، و كذلك تقدم كبَت يف اؼبفاوضات اعبزائرية من أجل االنضمام إىل اؼبنظمة العاؼبية 1113ن مؤسسة مع هناية جوا

4للتجارة و إمضائها التفاق الشراكة مع اإلرباد األورويب.
 

أما الفًتة الثانية فقد كان الربنامج ـبصصا لدعم النمو يهدف إىل تثبيت اإلقبازات احملققة يف الفًتة السابقة        
وضع الشروط اؼبناسبة لنمو مستدًن مولد للرفاه االجتماعي، و كان من أىم نتائجو تفعيل االستثمارات  و إىل

(، أما بالنسبة للربنامج الثالث 1114األجنبية و دخول اتفاق الشراكة مع اإلرباد األورويب حيز التنفيذ ) سبتمرب 
مج استكمال اؼبشاريع الكربى اعباري إقبازىا، فيندرج ضمن ديناميكية إعادة اإلعمار الوطٍت و يشمل على برا

                                                 
1 Ayachi fethi, op. cit. 

 .07، ص. 2005، جامعة تيارت، اعبزائر، فيفري 18ؾبلة العلوم اإلنسانية، العدد  ، "سياسات التعديل الهيكلي في الجزائر"،مدين شهرة 2
 .216-212( ص.ص. 1996ر، )اعبزائر: دار ىومة للنش المرآة الكاشفة لصندوؽ النقد الدوليخالدي ىدى،  3
 .37، ص. 2003، جوان ، التطور اإلقتصادي و النقدي في الجزائرتقرير بنك اعبزائر 4
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خاصة قطاعات السكة اغبديدية و الطرق و اؼبياه باإلضافة إىل انطبلق مشاريع جديدة أخرى، و يويل ىذا 
1الربنامج أنبية للتنمية البشرية اليت تعترب الركيزة األساسية ؼبواصلة مسار التنمية.

 

بلحاهتا مع الًتكيز على دعم اؼببادرة اػباصة و الوصول إىل ربقيق نسب أما بالنسبة لتونس فقد واصلت إص       
مبو تسمح بإحداث العديد من فرص التشغيل و النهوض دبستوى عيش اؼبواطن، و قد مكنت ىذه اإلصبلحات 

ار، نظم اليت مشلت تقريبا كل اجملاالت و ال سيما اإلطار التشريعي، اعبباية، األسعار، التجارة اػبارجية، االستثم
اغبوافز و التشجيع، النظام البنكي و اؼبايل و غَتىا من تغيَت اؼبشهد االقتصادي للببلد و ربقيق مكاسب مشرفة 

و  (1110-0886على اؼبستويُت الكمي و النوعي، و قد أكدت أىم النتائج اؼبسجلة خبلل اؼبخطط التاسع )
( 1100-1116ة و االجتماعية )ـنميـة االقتصادي( و اؼبخطـط اغبادي عشـر للت1115-1111ط العاشر )ـاؼبخط

قدرة االقتصاد التونسي على التأقلم مع اؼبقتضيات اعبديدة و ؾباهبة التحديات اؼبنتظرة يف اؼبرحلة القادمة، خاصة 
و  2على اتفاقية شراكة مع اإلرباد األورويب. 0884بعد انضمامها إىل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، و توقيعها منذ 

تاريخ االنفتاح على االقتصاديات األجنبية )إلغاء اغبواجز اعبمركية(، يواجو  1117جانفي  10تداءا من اب
االقتصاد التونسي رىانا أساسيا يتمثل يف تأىيل شامل ؼبختلف قطاعاتو مستعينا يف ذلك على معدل مبو سنوي 

3العشر سنوات اؼباضية.طوال  % 4 قوي ناىز
 

 5رب فقد اعتمد إسًتاتيجية مقًتحة من طرف البنك الدويل للوصول إىل معدل مبو يفوق أما بالنسبة للمغ       
تسريع وتَتة ربرير التجارة        و ، من خبلل ؾبموعة من اإلجراءات تتعلق دبواصلة اإلصبلحات االقتصادية %

ًتاتيجية سبتد إىل سنة فإن البنك الدويل يتعاون مع اؼبغرب يف إطار إس 1114مراجعة سعر الصرف. و منذ سنة 
هتدف إىل تعزيز النمو االقتصادي و إهباد اؼبزيد من فرص العمل يف القطاع اػباص، و تتماشى ىذه  1118

اإلسًتاتيجية مع ربقيق ؿباور التنمية يف اؼبغرب و اليت هتدف إىل تعزيز النمو االقتصادي و مساندة تنمية قطاع 
جيا اؼبعلومات، باإلضافة إىل تعزيز التنمية البشرية و ربسُت اإلدارة اػبدمات و خاصة ما يتصل بأنشطة تكنولو 

و على الرغم من كل ماسبق يبقى اؼبغرب بعيدا عن الوصول إىل ربقيق أىدافو خاصة يف ظل ربرير  4العامة.
( و ما يًتتب عنو من تفكيك العائدات 0885االقتصاد، )حيث دخل يف شراكة مع اإلرباد األورويب منذ 

ركية و ىو ما يؤثر سلبا على االقتصاد و يدفعو إىل ضرورة تعويض ىذا العجز عن طريق مصادر سبويل جديدة اعبم
 و خاصة أنو يبلك مؤىبلت و فرص كثَتة و ىامة يف ؾبال االستثمار.

                                                 
 .01، ص. 2010ماي  24اؼبنعقد بتاريخ:  ،مستخرج بالغ مجلس الوزراءوكالة األنباء اعبزائرية،  1
 .9gov.tn/www/ar/directdoc.asp?docid=22www.privatisation اعبمهورية التونسية، الوزارة األوىل، على اؼبوقع: 2

 .12:28 :على الساعة ،10/09/2010أطلع عليو يوم: 
، على الساعة: 11/09/2010:أطلع عليو يوم http://ar.wikipedia.orgعلى اؼبوقع:  ،تونس اقتصاد، -ويكيبيديا –اؼبوسوعة اغبرة  3

10:20 . 
 .20-19ص.ص.  اؼبرجع السابق،،  بوحفصمي حاك 4

http://ar.wikipedia.org/
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 فبا سبق يبكن القول أن اإلصبلحات االقتصادية يف دول اؼبغرب العريب ال مناص عنها و ال بديل ؽبـا، لكن   
ورغم تنفيذ صبيع اإلصبلحات اؼبتفقة مع إصباع واشنطن إال أن منافعها مل تتحقق بالصورة اؼبرجوة، يف الوقت 
الذي ما تزال ىذه البلدان تعاين من الصعوبات و أصبحت اإلصبلحات صعبة و مكلفة، و مل يؤثر التأخر يف 

بعض الدول قد تأثرت سلبيا من جراء االنفتاح  حالة اعبزائر يف آدائها مقارنة دبا حققتو اؼبغرب و تونس، و لعل
الكبَت الناتج عن اإلصبلحات االقتصادية و عدم قدرهتا على اؼبنافسة كما يف حالة منافسة الصُت و اؽبند لتونس 

 يف اؼبنسوجات.
تعميق تبعيتها كما أنو بالنسبة للبلدان الثبلثة فإن تبنيها ؽبذه اإلصبلحات و رغم أنبيتها إال أهنا أدت إىل         

س التبعية ر التقنية و التجارية، و ىذا ال يبكن اؼبنطقة من بناء اقتصاد ذايت و متطور و تكوين سوق داخلية و يك
 اػبارجية.

 وىيئات تطويره األجنبي المباشر في المغرب العربي االستثمار الستقطاباإلطار التشريعي المنظم  .ثانيا 
           يـاص الوطنـاػب االستثماري دولة موقف السياسات العمومية من قيام يف أ االستثمار قانونس ـيعك     

          و األجنيب، فهو وبدد اإلطار العام الذي تتم فيو إقامة اؼبشاريع اعبديدة، و زبتلف ىذه القوانُت بُت مؤيد
ىو العمل على  الستثماراإن التوجو اغبايل يف سن قوانُت  .اػباص لبلستثمارو معارض و بُت ؿبفز و مقيد 

األجنيب، و ىذا ما سيتم عرضو بالنسبة  االستثمارتكييفها مع متطلبات السوق و توفَت أفضل الشروط عبذب 
 لدول اؼبغرب العريب.

I . األجنبي المباشر في المغرب العربي لالستثماراإلطار التشريعي 
 في الجزائر االستثمارتطور قانوف  .1

 األجنيب يف اعبزائر إىل اؼبراحل اآلتية: االستثمارر يبكن تقسيم تطو        
عمدت اعبزائر خبلل ىذه الفًتة إىل تبٍت عدة قوانُت متعلقة ات: يفترة الستين في اإلطار القانوني. 1.1

 ، يبكن تناوؽبا فيما يلي:باالستثمار

 1963جويلية  26الصادر في  االستثمارقانوف  -
 ذا ـحيث كان ى 1، 0852سنة  باالستثماراتتشريعي يتعلق  درت اغبكومة اعبزائرية أول نصـأص

األجنيب، فحسب  االستثمارعن طريق جذب  االقتصادياألخَت يهدف أساسا إىل إعادة بعث النشاط 
، (12)األجنيب دبا يتماشى و النظام العام، لكن قبد أن اؼبادة  االستثمارحبرية  االعًتاف( مت 2اؼبادة )

 ب أن يدخل يف إطار أىداف الدولة، أي هبمع ـي اؼبعتمد هبـاألجنب ارـماالستثتصرح بوضوح أن 
اليت تشكل أنبية رئيسية  االقتصاداشًتاكي، خاصة يف قطاعات  اقتصادالشروط الضرورية لتحقيق 

 2الوطٍت. لبلقتصاد
                                                 

 .53الصادر يف اعبريدة الرظبية، العدد ،1963.07.26 اؼبؤرخ يف 277-63قانوف رقم:  1
 ، اؼبرجع السابق.277-63من القانون رقم  (23المادة )أنظر  2
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 1لصاحل اؼبستثمر األجنيب تتمثل يف: االمتيازاتو قد حدد ىذا القانون ؾبموعة من           
 ؛(2لؤلشخاص اؼبعنويُت و الطبيعيُت األجانب )اؼبادة  االستثمارحرية  -
 ؛اتفاقيةحرية التنقل و اإلقامة بالنسبة ؼبستخدمي و مسَتي اؼبؤسسات اؼبنشأة عن طريق  -
 ؛(4السيما اؼبساواة اعببائية )اؼبادة و اؼبساواة أمام القانون  -
كنا إال بعد أن تصبح األرباح اؼبًتاكمة يف ضمانات ضد نزع اؼبلكية، حيث ال يكون نزع اؼبلكية فب -

 كما يؤدي نزع اؼبلكية إىل تعويض عادل.  .مستوى رؤوس األموال اؼبستوردة و اؼبستثمرة

     ة ـمن األرباح الصافية السنوي % 41اػباصة بتحويل األموال ) االمتيازاتعلى  االعتمادكما يشمل 
(، التدعيم 0، الفقرة 8(، اغبماية اعبمركية )اؼبادة 20ادة و التحويل اغبر لؤلموال اؼبتنازل عنها( )اؼب

          ال ـات اؼبعتمدة أن تضمن التكوين اؼبهٍت، ترقية العمـل على اؼبؤسسـاج، باؼبقابـلئلنت االقتصادي
 2.(01و اإلطارات اعبزائرية )اؼبادة 

و كذا اإلرادة  0852لسنة  تثماراالسإال أنو رغم الضمانات و الشروط و االمتيازات اليت حددىا قانون 
 اعتباراتاألجنيب، إال أنو مل وبقق أىدافو، و ذلك لعدة  االستثمارالواضحة للسلطات اعبزائرية ذباه 

 و سياسية يبكن إهبازىا فيما يلي: اقتصادية
 ؛االقتصاديعدم ذبانس اػبيار السياسي اؼبتبع آنذاك مع الواقع  -
 ؛مع أىداف ىذا القانون حركة التأميمات اليت كانت متعارضة -
اؼبتدىورة اؼبفسرة بوجود إدارة ىشة و إطارات غَت مؤىلة، و نقص يف  االجتماعيةو  االقتصاديةاألوضاع  -

 اؽبياكل القاعدية.

  يف اعبزائر، و لذلك  لبلستثمارفكل ىذه األسباب و أخرى جعلت الًتدد كبَت لدى أصحاب رؤوس األموال   
 األجنيب جد ؿبدودة. االستثمارق ىذا القانون على تطبي انعكاساتفقد كانت   

 1966لسنة  االستثمارقانوف  -
 ، حيث جاء ىذا القانون لتحديد اإلطار 0852ؿبل قانون  0855،3سبتمرب  04لقد حل قانون 

 4و بعثو من جديد، و قد جاء ىذا القانون باؼببادئ اآلتية: لبلستثمارالتنظيمي 
 ؛حبرية يف اعبزائر اػباصة ال سبنح االستثمارات -

( )احتكار الدولة ؽبذه 1ترجع مبادرة االستثمار يف القطاعات اغبيوية للدولة و اؽبيئات التابعة ؽبا. )اؼبادة  -
 القطاعات(؛

 
                                                 

 .6، ص. )1999 عبزائر: ديوان اؼبطبوعات اعبامعية،ا)قانوف االستثمارات في الجزائرعليوش قربوع كمال،  1
 .7نفس اؼبرجع، ص.  2
 ، 80اعبريدة الرظبية، العدد  ، الصادر يف 1966سبتمرب  17 اؼبؤرخ يف ،284-66ألمر ا 3
 عليوش قربوع كمال، اؼبرجع السابق. 4
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 األجنيب، و سبثلت ىذه الضمانات يف: االستثمارو الضمانات خصت فقط  االمتيازاتمنح  -

 ؛اؼبساواة أمام القانون ال سيما اعببائية -

 ؛يل األموال و األرباح الصافيةربو  -

ضمانات ضد التأميم حيث يقرر التأميم دبوجب نص تشريعي يؤدي إىل تعويض يتم خبلل  -
 تسعة أشهر، و ىذا التعويض يساوي القيمة الصافية لؤلموال احملولة للدولة.

-0856مليون دج ما بُت ) 771اػباص إىل  االستثماروصل حجم  0855و بعد إصدار قانون          
1.استثماريمشروع  711منصب عمل يف  16211(، و خلق مناصب شغل قدرت بـ : 0863

 

( الذي أعتمد مشروعُت 0852و ىذا ما يعٍت أن ىذا القانون قد حقق قباحا إذا ما قورن بالقانون السابق )
ات الفعلية اػباص قد بقي بعيدا عن حجم اغباج االستثمارفقط، لكن بالرغم من ذلك فإن حجم  استثماريُت
 من أجل رفع معدالت النمو و خفض معدالت البطالة يف تلك الفًتة. لبلقتصاد
اػباص )الوطٍت و األجنيب( و يندرج ىذا القانون ضمن  لبلستثماريعترب من أكثر القوانُت تقييدا  0855إن قانون 

 حالة الضرورة، و ألن الفصل يف للجزائر يف تلك اآلونة، كما أنو ينص على إمكانية التأميم يف االشًتاكيالتوجو 
األجنيب، فقد  االستثمارو ىذا ما مل يشجع على جذب  2النزاعات كان ىبضع للمحاكم و القوانُت اعبزائرية.

الشركات األجنبية ىذا القانون بتخوف، ومل تقم أي منها بإقامة مشروعها اؼبستقل يف اعبزائر، بل القليل  استقبلت
 ـبتلطة مع مستثمرين جزائريُت.منها قامت بإنشاء شركات 

 ات يفترة الثمانين في اإلطار القانوني. .12
 1982لسنة  االستثمارقانوف  -

األجنيب  االستثمار استقطابفشل النصوص التشريعية السابقة اليت مل تنجح إىل حد كبَت يف  بعد
يف اجملال  نفتاحلبلو الذي يعترب ربقيقا  0871أوت  10الصادر يف  00-71اؼبباشر، جاء قانون: 

 اه ـة اذبـة العموميـف السلطـالتشريعي، حيث يعترب ترصبة فعلية للتغَتات اؽبامة اغباصلة يف موق
ـبتلطة يشارك فيها الطرف  اقتصاديةاألجنبية، و ذبسد ذلك يف إمكانية إنشاء شركات  االستثمارات

اص و ـاػب لبلستثماراعات اؼبفتوحة من رأس مال الشركة، كما مت فيو ربديد القط % 38األجنيب بنسبة 
 3تقدًن مزايا جبائية للشريك األجنيب.

                                                 
1   Abdel Hamid Mezaache, "l’Algérie : le voile des hydrocarbures", in, l’investissement direct étranger et 
développement industriel méditerranéen, sous la direction de Bellon B et Ghouia R (Paris : ed Economica, 1998), 
p. p.  112-120. 
2 Terkine N, "la société d’économie mixte en droit algérien " , in, revue Algérienne d’Economie, vol25, 
 Nº 3, septembre 1987, p.566. 

 ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، قسنطينة"دراسة تحليلية لمناخ االستثمار في الجزائر"ناجي بن حسُت،  3
 .144ص.  ، 2006/2007
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لكن رغم ذلك يبقى ىذا القانون دون فعالية و ذلك راجع لكون اعبزائر قد تبنت يف ىذه السنة قانونا 
اؼبباشر  االستثمارنيتها على رفض ، و بذلك تكون قد أكدت االقتصادشركات ـبتلطة اليتعلق بتأسيس 

1.االقتصادعن طريق الشركات ـبتلطة  االستثماررأس اؼبال األجنيب و فضلت  بتدخل
 

إن ىذا القانون الذي أراد توحيد شكل اؼبؤسسات اؼبشًتكة ظل يعترب من وجهة اؼبستثمرين األجانب 
 األجنيب. االستثمارتزايد  عنومقيدا و مل ينتج 

 1986لسنة  االستثمارقانوف  -
         ؼبطالب الشركات األجنبية االستجابةمن أجل  0875السابق يف أوت  و قد مت تعديل القانون   

يف اعبزائر، و قد أكد ىذا  االستثمارو ؿباولة التقليل من التحفظات اليت يبديها ىؤالء عن شروط 
القانون على ضباية حقوق الشريك األجنيب، و على الرغم من ذلك مل يكن لو نتائج تذكر، إذ مل تسجل 

يف  لبلستثمارو يعود السبب الرئيسي يف عدم رغبة األجانب ، 2سنوات 01شركات ؼبدة  01ايل إال حو 
 اعبزائر إىل طبيعة اإلجراءات اإلدارية.

 1988لسنة  االستثمارقانوف  -
و      ، القطاعات ذات األولوية للقطاع اػباص0877جويلية  16يف الصادر 14-77حدد القانون رقم

 ىي:
جهيز، اؼبنتجات نصف اؼبصنعة، الصناعات الغذائية، الصيانة( و اػبدمات )السياحة، الصناعة )سلع الت

      افاعًت النقل، اؽبياكل الرياضية و الًتفيهية( و البناء و األشغال العمومية، و يعترب ىذا القانون دبثابة 
3للقطاع اػباص. االقتصاديو تأكيد من السلطات العمومية بأنبية الدور 

 

  :1989لسنة  الستثماراقانوف  -

لكن الظروف اليت مرت هبا اعبزائر بعد  ،% 54مت إصدار قانون يسمح برفع حصة الشركات األجنبية إىل 
 االستثمارسياسي و تدىور األوضاع األمنية، مل تكن لتسمح بقدوم  استقرارعدم من ىذه الفًتة 

 4األجنيب.
 ات يفترة التسعيناإلطار القانوني في  .3.1

      مرحلة جديدة، حيث قامت بإصبلحات مست صبيع اعبوانب  0881ت اعبزائر منذ سنة دخل   
خدمة الدين  ارتفاع، و 0875احملروقات سنة  اهنيارالوطٍت، بسبب  االقتصادو ذلك من أجل إنعاش 

 األجنيب قبد: باالستثماراػبارجي و العجز الداخلي و من أبرز القوانُت اعبديدة اليت ظبحت 

                                                 
1 Abdel Hamid Mezaache, op.cit, p. 115. 

 .115لسابق، ص. اؼبرجع ا ،دراسة تحليلية لمناخ االستثمار في الجزائرناجي بن حسُت،  2
 نفس اؼبرجع. 3

4   Abdel Hamid Mezaache, op.cit, p. 116. 
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 (19-99) ضف النقد و القر قانو  -
يعترب ىذا القانون اؼبرجع األساسي الذي جاء من أجل تنظيم سوق الصرف و حركة رؤوس األموال،    

وص و مواد تعٍت ـو لكن ىذا ال يبنع من وجود نص باالستثماراتاص ـون خـفهو يف الواقع ليس بقان
 1، و من أىم مبادئ ىذا القانون ما يلي:االستثماريباعبانب 

، ترك قطاعات ـبصصة 0855: غَت أن ىذا القانون و كما جاء يف قانون االستثمارحرية  -
للدولة و اؽبيئات التابعة ؽبا، على أن وبدد ذلك بنص تشريعي، كما أن القانون حدد 

 ؛(072شروط تدخل رأس اؼبال اػباص )اؼبادة 

 ؛حرية ربويل رؤوس األموال بعد تأشَتة بنك اعبزائر يف مدة شهرين -

و  لس النقدؾبرف ـن طـة مـحيث زبضع للمطابق االستثماراتتبسيط عملية قبول عروض  -
، الذي يقوم دبراقبة مدى تطابق اؼبشاريع اؼبقًتحة مع القوانُت و يقدم بعد ذلك ضالقر 

، و يرى بعض اؼبستثمرين أن االستثمارثمر يف البدء يف إقباز شهادة مطابقة تسمح للمست
 .االستثمارحد ذاهتا تعترب معرقلة و ربد من حرية  شهادة اؼبطابقة ىذه يف

ضبلت العديد من  االقتصادو ربرير  االستثمارفإن كل القوانُت اليت أصدرهتا اعبزائر لتشجيع و عموما          
 االقتصاديةالتناقضات يف مضموهنا و ذلك كما يرى العديد من اػبرباء يف القانون، باإلضافة إىل أن الظروف 

 يف حجم اؼبديونية و اللجوء إىل اؼبؤسسات اؼبالية و النقدية الدولية. ارتفاعر يف تلك الفًتة كانت تعاين من للجزائ
 :1993لسنة  االستثمارقانوف  -

األجنيب اؼبباشر، خاصة بعد اؼبصادقة  االستثمارإن اعبزائر حققت قفزة نوعية يف ؾبال التعامل مع قضايا 
إن من أىم ما جاء بو ىذا  01،2-82الذي ذبسد يف أحكام اؼبرسوم على اإلطار التشريعي اعبديد 

يف صبيع  لبلستثمارالقانون ىو عدم التمييز بُت اؼبستثمرين الوطنيُت و األجانب، و قد فسح اجملال 
 القطاعات ما عدا تلك اليت تعترب إسًتاتيجية.

كل شباك وحيد يضم على ش (APSI)و دعمها و متابعتها  االستثماراتإنشاء وكالة لًتقية  -
 ؛باالستثمارصبيع اإلدارات و اؽبيئات اؼبعنية 

( للمشروعات اليت مت منحها للمشروع بعد 08إىل  06)اؼبادة  امتيازاتتدابَت تشجيعية و  -
 التصريح بو.

و على الرغم من أنبية ىذا القانون إال أنو عرف بعض النقائص، األمر الذي استدعى لتعديلو و ذلك          
 .االستثماراؼبتعلق بتطوير  1110أوت  11بتاريخ  12-10خبلل إصدار األمر الرئاسي رقم من 

  إلى يومنا ىذا 2999سنوات اإلطار القانوني في  . .14

                                                 
 .13عليوش قربوع كمال، اؼبرجع السابق، ص.  1
 .64، العدد اعبريدة الرظبيةالصادر يف  ، 1993.10.15يف:  اؼبؤرخ)  09-09(قانون النقد والقرض 2
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 االستثمارالمتعلق بتطوير  2991أمر  -
         الوطنية  االستثماراتلقد جاء ىذا األمر من أجل ربديد النظام الذي يعمد إىل تطبيقو على    

حرا و مشجعا و ىذا عرب إلغاء لفظ  االستثمارو األجنبية، و ذبدر اإلشارة إىل أن ىذا التشريع جعل 
مفتوحا عبميع الشركاء الوطنيُت  االستثمارو ىكذا أصبح قطاع  األنشطة اؼبخصصة للدولة أو لفروعها.

و قد وضع ىذا القانون  ككل،  االقتصادو األجانب يف إطار تشريع قانوين يندرج ضمن مساعي ربرير 
 1، و اؼبتمثل يف العمليات اآلتية:لبلستثمارتعريفا ؿبددا 

نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات اإلنتاج، أو  استحداثإقتناء أصول تندرج يف إطار  -
 ؛إعادة التأىيل أو إعادة اؽبيكلة

 ؛اؼبسانبة يف رأس مال مؤسسة يف شكل مسانبات نقدية أو عينية -

 ت يف إطار خوصصة جزئية أو كلية.إستعادة النشاطا -

من  االمتيازباإلضافة إىل ىذه العناصر فقد مت اإلشارة إىل العمليات اػباصة بكيفيات اغبصول على رخص        
 و طرق استعمال العبلمة التجارية. االخًتاعبراءات 

 جنبية و تتمثل يف:األ لبلستثماراتو الضمانات اؼبمنوحة  االمتيازاتو قد منح ىذا األمر ؾبموعة من 
عادية يف  استثماراتاليت يطلق عليها  باالستثماراتيتعلق ىذا النظام  مزايا النظاـ العاـ : -

ام أو خاص، ـص طبيعي أو معنوي، عـل شخـإن كـف االستفادة، فمن ناحية استغبلؽبامرحلة 
ب عادي خارج اؼبناطق اليت يستوج استثماروطٍت أو أجنيب، ينشئ على شكل مسانبات 

ة و اعبمركية ـفإنو زيادة على اغبوافز الضريبي ة من الدولة،ـالتطور فيها مسانبات خاص
و    اليت حدد نظامها  االستثماراتاؼبنصوص عليها يف القانون العام يبكن أن تستفيد 

2مفهومها ىذا األمر باؼبزايا اآلتية:
 

وردة و اليت ـلتجهيزات اؼبستة اؼبنخفضة يف ؾبال اغبقوق اعبمركية، فيما ىبص اـتطبيق النسب -
 ؛االستثماريةتدخل بصفة مباشرة يف إقباز اؼبشاريع 

اإلعفاء من الرسم على القيمة اؼبضافة فيما ىبص السلع و اػبدمات اليت تدخل مباشرة يف  -
 ؛االستثماراتإقباز 

 ماراالستثاإلعفاء من رسم نقل اؼبلكية فيما ىبص كل اؼبقتنيات العقارية اليت سبت يف إطار  -
 اؼبعٍت.

 

                                                 
 .05ص. ، 47، العدد اعبريدة الرظبية الصادر يف  ،2001أوت  20 اؼبؤرخ يف 03-01المادة الثانية من األمر  1
 .2002، أوت ANDIمنشورات الوكالة الوطنية لتشجيع االستثمار  2
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اؼبنجزة ضمن ىذا النظام من اؼبزايا السابقة  االستثماراتتستفيد  : االستثنائيمزايا النظاـ  -
 1باإلضافة إىل ما يلي:

   ( فيما ىبص ‰ 1تطبيق حق ثابت يف ؾبال التسجيل بنسبة ـبفضة قدرىا ) -              
 ة كانت ـس اؼبال، علما بأن ىذه النسبالعقود التأسيسية و الزيادات يف رأ                 
 ؛)0882حسب قانون  ‰ 4 (ؿبددة بـ                 

 تكفل الدولة جزئيا أو كليا باؼبصاريف، بعد تقييمها من طرف الوكالة الوطنية  -             
 ة ، فيما ىبص األشغال اؼبتعلقة باؼبنشآت األساسية الضرورياالستثمارلتطوير                
 .االستثمارإلقباز                

من اإلعفاء ؼبدة  يستفيد االستغبللانطبلق اؼبشروع االستثماري يف ن ـد مـد التأكـو بع
( سنوات من النشاط الفعلي، من الضريبة على أرباح الشركات، و من الضريبة على 01)

سم على النشاط اؼبهٍت. الدخل اإلصبايل على األرباح اؼبوزعة، و من الدفع اعبزايف، ومن الر 
( سنوات أيضا من دفع الرسم العقاري على اؼبلكيات العقارية اليت 01و اإلعفاء ؼبدة )
 .االستثمارتدخل يف إطار 
( 00من مدة اإلعفاءات اؼبقدمة للمستثمر )اؼبادة  1110لسنة  االستثمارلقد زاد قانون 

 4ؿبددة ما بُت  0882انون من ق 11سنوات بينما قبدىا يف اؼبادة  01حيث حددىا بـ 
مثل تكفل  0882أخرى كانت مدرجة يف قانون  امتيازاتسنوات، بينما مت إلغاء  01و

 ان ـدوق الضمـالدولة جزئيا أو كليا دبسانبات أرباب العمل يف اشًتاكات صن
سنوات قابلة للتمديد، كما مل يذكر القانون  4للعمبلء األجراء طيلة فًتة  االجتماعي

قد تصل إىل الدينار الرمزي، تنازالت لبند اػباص بقيام الدولة دبنح بشروط إمتيازية، اعبديد ا
اليت تنجز يف اؼبناطق اػباصة و قد  االستثماراتعن أرض تابعة لؤلمبلك الوطنية لصاحل 

األساسي تسبب ىذا البند يف قيام بعض اؼبستثمرين بتحويل ىذه األراضي عن اؽبدف 
العقار و قاموا ببيعها بأسعار مضاعفة و ىو ما زاد من مشكلة  الذي ربصلوا دبوجبو على

 .باالستثمارالعقار اؼبرتبط 
يف اؼبناطق اغبرة، كما أنو   االستثماركان ينص على   0882لسنة  لبلستثمارذبدر اإلشارة إىل أن النظام األويل  

و اؼبتمثلة خصوصا يف اؼبزايا  ثمارلبلستاليت مل يتم ذكرىا دبوجب القانون اعبديد  االمتيازاتكان يقدم بعض 
 التالية:

 فًتة اإلعفاء انقضاءبعد  استثمارىاتطبيق نسبة ضريبة ـبفضة على األرباح اليت يعاد  -
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كـل اؼبزايــا التفضــيلية و يعامـل نفــس معاملــة   االســتثمارالســماح يفقـد  فــًتة انتهـاءإذا أنـو بعــد 
 ؛الشركات القائمة

برســم األجــور اؼبدفوعــة عبميــع  % 6ب العمــل اؼبقــدرة بـــ أربــا اشــًتاكاتمــن نســبة  االســتفادة -
، و ذلـك االجتماعيـة االشـًتاكاتمـل الدولـة لفـارق ربفـًتة اإلعفـاء احملـدد، مـع العمال طيلـة 

 ؛االجتماعيتعويضا للنسبة اؼبئوية اليت حددىا التشريع و التنظيم يف ؾبال الضمان 
يف اؼبنــاطق اػباصــة بعــد  اســتثمارىااد اؼبخفضــة لؤلربــاح الــيت يعــ نســبة المــن   % 41زبفــيض  -

 ؛اؼبربم بُت الوكالة و اؼبستثمر االتفاقفًتة النشاط احملدد يف  انتهاء
  اإلعفــاء مــن الضــريبة علــى أربــاح الشــركات و الــدفع اعبــزايف و الرســم علــى النشــاط الصــناعي  -

 ؛رقم أعمال الصادرات، بعد فًتة النشاط حسبو التجاري، يف حالة التصدير، 
 من فوائد ـبفضة على القروض البنكية احملصل عليها. االستثمارات استفادةكانية إم -

 مزايا خاصة  -      
، كما جاء يف اؼبرسوم التنفيذي االستثمارالواقعة يف مناطق خاصة يف إطار ترقية  االستثماراتتستفيد 

 1دبا يلي: 211 -83رقم 
بأن األراضي هبب أن  االمتيازط منح أراضي األمبلك الوطنية، و وبدد شرو  امتيازدبنح   -

 االمتيازو يبنح  ) اقتصاديمناطق مطلوب ترقيتها، مناطق توسع  (تكون يف مناطق خاصة 
و قابلة للتجديد و يبكن  االستثمارسنة( ؿبسوبة تبعا ألنبية  31و  11ؼبدة تًتاوح بُت )

 ؛إقامة مشروعو ستكمالالمنح ىذه األراضي بالدينار الرمزي طوال اؼبدة اؼبًتوكة للمنتفع 

و إما التنازل دبقابل مايل  انقضائوبعد  االمتيازوبق لصاحب اؼبشروع أن يستفيد من ذبديد  -
 ( دبجرد إهناء اؼبشروع بعد اؼبعاينة. لقد حدد القانون أيضا مزايا خاصة لواليات اعبنوب

بشار،  ( عبنوبيةمث مت إضافة حلقة ثانية من الواليات ا ) ست، تندوفراإليزي، أدرار، سبن
، فالواليات األوىل قد )، بسكرة، اعبلفة يالبيض، غرداية، ورقلة، النعامة، األغواط، الواد
األراضي  استصبلحرمزية ) خاصة يف إطار  تستفيد من صيغة التنازل عن األراضي بأسعار

ب العمل ألربا االجتماعيةالفبلحية (، زبفيض أسعار الفائدة البنكية، التكفل بدفع األعباء 
اؼبنجزة يف الواليات اعبنوبية األخرى من تكفل  االستثماراتاؼبتعلقة باألجراء. و تستفيد 

من سعر األراضي،  % 41من تكاليف هتيئة اؼبناطق الصناعية، زبفيض  % 41الدولة بـ 
 زبفيض الفائدة على القروض، و مزايا أخرى.
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( و ذلك دبوجب 12-10)األمر  االستثمارانون ذبدر اإلشارة إىل أنو مت إدخال عدة تعديبلت على ق
( الذي قدم العديد من اإلعفاءات اؼبتعلقة باغبقوق اعبمركية و الرسم على القيمة 17-15األمر رقم )

 اؼبضافة و حقوق نقل اؼبلكية و الضريبة على أرباح الشركات و رسوم التسجيل.
 2996جويلية  15المؤرخ في  98-96األمر رقم   -

اؼبؤرخ  12-10، يعدل و يتمم األمر رقم 1115جويلية  04اؼبؤرخ يف  17-15جاء األمر رقم         
ن ، و يتضمن ىذا األمر ؾبموعة من التعديبلت يبكاالستثمارو اؼبتعلق بتطوير  1110أوت  11يف 

 1ذكر أنبها فيما يلي:
ة و ضباية ـات اؼبقنناة التشريعات اؼبتعلقة بالنشاطـيف حرية تامة مع مراع االستثماراتز ـتنج -

ة و الضمانات اؼبنصوص عليها ـن اغبمايـون مـبقوة القان االستثماراتالبيئة، و تستفيد ىذه 
يف القوانُت و التنظيمات اؼبعمول هبا، و زبضع االستثمارات اليت تستفيد من مزايا ىذا 

 الستثمار؛الدى الوكالة الوطنية لتطوير  باالستثماراألمر قبل إقبازىا، إىل التصريح 

الوطٍت من مزايا تعد عن طريق  لبلقتصادذات األنبية بالنسبة  االستثماراتتستفيد  -
الدولة، ربت إشراف الوزير اؼبكلف  باسمالتفاوض بُت اؼبستثمر و الوكالة اليت تتصرف 

الوطٍت حسب معايَت  لبلقتصادذات األنبية بالنسبة  االستثماراتو ربدد ، االستثماربًتقية 
 لبلستثمار؛طريق التنظيم بعد رأي مطابق من اجمللس الوطٍت  تضبط عن

   ، وضع ربت سلطةلبلستثمارؾبلس وطٍت  االستثماراتأنشيء لدى الوزير اؼبكلف بًتقية  -
و  اراتـاالستثمذا اجمللس باؼبسائل اؼبتصلة بإسًتاتيجية ـف ىـو كلو رئاسة اغبكومة، 

، و 01اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  التفاقياتا، و باؼبوافقة على االستثماراتبسياسة دعم 
 ؛أحكام ىذا األمربصفة عامة بكل اؼبسائل اؼبتصلة بتنفيذ 

تنجز اؼبتابعة اليت سبارسها الوكالة من خبلل موافقة و مساعدة اؼبستثمرين و كذا صبع  -
 اؼبعلومات اإلحصائية اؼبختلفة.

  في تونس  االستثمارتطور قانوف  .2
أهنا فًتة  اعتبارعلى من القرن اؼباضي ات ييف تونس إبتداءا من فًتة التسعين االستثمارقوانُت  التطرق إىلسيتم    

 .األجنبية االستثماراتالسوق و  اقتصادعلى  االنفتاح
 
 

 ت اإلطار القانوني في فترة التسعينيا. 1.2
                                                 

و اؼبتعلق بتطوير اإلستثمار،  2001أوت  20اؼبؤرخ يف  03.01، اؼبعدل و اؼبتمم لؤلمر رقم 2006جويلية  15اؼبؤرخ يف  08-06أمر رقم  1
 .47الصادر يف اعبريدة الرظبية ،العدد 
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  اعببائية و اؼبالية متيازاتاالدبجموعة من  0882ديسمرب  16الصادر بتاريخ  011-82جاء القانون رقم        
    و كان موجها خصيصا إىل فئة اؼبستثمرين سواء كانوا معنويُت أو طبيعيُت 0883و أصبح ساري اؼبفعول منذ 

 1اؼبوجهة ؽبذه الفئة ما يلي: االمتيازاتو الذين يسانبون يف رأس اؼبال األصلي أو إىل إضافتو و من ضمن 
من صايف الدخل أو األرباح اػباصة  % 24إىل  استثمارهدخل اؼبعاد زبفيض الضريبة على األرباح أو ال -

 ؛لضريبة الدخل لؤلشخاص الطبيعيُت أو لضريبة الشركات

من األرباح اؼبتحصلة من الصادرات،  % 41بعد زبفيض  % 24على الشركات دفع ضريبة دخل الشركات  -
السنوية سوف يتم خصمها كامبل  على أية حال عند تقدًن طلب حُت اإلعبلن عن ضريبة دخل الشركات

سنوات األوىل لئلنتاج الفعلي للشركة، فيما بعد  01لؤلرباح اؼبتحصلة من الصادرات من األوعية الضريبية ؼبدة 
 ؛فقط من ىذه الضريبة % 41ذلك يتم دفع 

  تقوم هبا اليت االستثماراتاليت تقوم هبا الشركات حملاربة التلوث الناتج من نشاطها أو تلك  االستثمارات -

أو    الشركات اؼبتخصصة يف صبع و ربويل و معاعبة النفايات و السماد عندما تساىم يف رأس اؼبال األصلي 
أو   ل ـلصايف الدخ % 41الزيادة فيو زبصم منها الضريبة من األرباح، و الدخل اؼبستثمر ؼبدى يصل إىل 

 ؛و لضريبة دخل الشركاتاألرباح اػباضعة لضريبة الدخل على األشخاص الطبيعيُت أ

من صايف األرباح اػباضعة  % 41يبنح أيضا خصم األرباح اؼبستثمرة يف الشركة نفسها إىل مدى يصل إىل  -
 ؛لضريبة دخل الشركات

من  % 11اؼبعنيون األجانب يف ىيئة اإلداريُت و اؼبشرفُت يستفيدون من سعر موحد للنظام الضرييب يصل إىل  -
 ؛إصبايل عائداهتم

على اؼبعدات اؼبصنعة ؿبليا، بشرط أن ربتفظ حبسابات فبتازة  االستهبلكضريبة القيمة اؼبضافة و رسوم إيقاف  -
و  الواجب أداؤىا على السلع االستهبلكتكون الشركة مؤىلة باإلعفاء من ضرائب القيمة اؼبضافة و رسوم 

 ؛اؼبنتجات و اػبدمات الضرورية لتحقيق عمليات التصدير

نوحة للمستثمر األجنيب أو الدولة اؼبضيفة ىي ما نص عليها قانون االستثمار التونسي من التسهيبلت اؼبم -
 ؛على ربمل الدولة لبعض تكاليف اؼبشروع و لدراسات اعبدوى

السلكية، من  االتصاالتالسلطات التونسية إجراءات لتخفيض تكاليف اؼبياه، الكهرباء، النقل، إزبذت  -
 .بانتظامخبلل إعانات منشورة 

 
 
 

  إلى يومنا ىذا 2999فترة اإلطار القانوني في  .2.2
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ج و طٍت ـإذ مع توفر برنام ،ت تونس تشكل مكانا جاذبا و مفضبل للمستثمرين العرب و األجانب ـأصبح       
فإن تونس أصبحت برأي اؼبصادر الدولية اؼبطلعة تشكل مثبل  ،للخصخصة منذ عشرين عاما من الزمن تقريبا 

اؼبستوى العريب و اإلقليمي كوهنا سبكنت من تسجيل العديد من اإلهبابيات اليت ستكون  على اعتمادهالبد من 
 1و ىذا يرجع إىل اإلجراءات اؼبتخذة اآلتية : ،منطلقا ؼبزيد من التقدم و اغبداثة

إزالة  االتفاقياتو تركيا و تتضمن ىذه  ،التجارية مع اإلرباد األورويب االتفاقياتوقعت تونس العديد من  -
 ؛اعبمركية على كافة السلع ةلتعريفا

إسبام  و   ي ـن التونسـمع منظمة التجارة العاؼبية لتحرير قطاعي االتصاالت و اؼبصارف و التأمي لعملتواصل ا -
 ؛1115ذلك خبلل عام 

مطلع مع و ىذا  ،اػباص االستثماراغبكومة التونسية يف ـبططها العاشر للتنمية على جذب  اىتماميًتكز  -
 ؛أعدت التشريعات اػباصة اؼبتعلقة باؼبصدرين هبدف احملافظة على اإليرادات من النقد األجنيب ،1114سنة 

 ؛تبلشي العقبات اليت كانت تواجو اؼبستثمرين فيما يتعلق حبركة التجارة و رأس اؼبال يف اؼبستقبل القريب -

  ؛وضع كافة التشريعات اؼبناسبة موضع التنفيذ -

 ؛احمللية االقتصاديةغبركة بشكل يضمن ا االقتصادربرير  -

 تزايد عمليات اػبصخصة و تسهيل اؽبيكلة الضريبية. -

 في المغرب:  االستثمارتطور قانوف  .3
     0862ن ـو قوانيتبعد ذلك تل لبلستثمارالسنة األوىل اليت أصدر خبلؽبا اؼبغرب قانون  0851تعترب سنة        

الذي  0884لفاتح جويلية  االستثمارمع ؾبيء ميثاق  الإ ،عيةو كانت صبيعها قطا لبلستثماراؼبنظمة  0871و 
ذلك أن ىدف اؼبشروع اؼبغريب من ىذا اؼبيثاق ىو تقريب  ،باؼبغرب االستثماريةنقطة ربول يف السياسة  أعترب

اؼبغريب من اؼبعايَت الدولية اليت يفضلها رجال األعمال و ذلك من خبلل ؾبموعة من  االستثماريالتشريع 
 .االستثمارالدولة من خبلل ميثاق  انتهجتهايعات اليت التشج

   2و اليت تتمثل يف:
 
 
 

 أىم التشجيعات الجبائية 
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 :االستغبللو  االنطبلقهبدف زيادة ربريكو و ذلك على مستويُت  االستثمارزبفيف تكلفة  -

 : االنطالؽعلى مستوى 

   من أداء واجب التسجيل الذي جاءت بو مدونة  رلبلستثمااألراضي اؼبعدة  القتناءإعفاء العقود اؼبربمة  -   
      0878-77كما مت ذبنبها بقانون مالية   ، 0847لسنة  0040-47-1التسجيل موضوع اؼبرسوم عدد       
 ؛و نفس األمر تعاقب يف القوانُت اؼبالية البلحقة     

اؼبذكور فهي زبضع لتخفيض  ،ستثمارأما خبصوص النقل أو زيادة يف الرأظبال للشركة أو اؼبقاولة موضوع اال -
 من قيمة الزيادة أو النقل. % 1.14يصل 

 : االستغالؿعلى مستوى 

 ؛بالنسبة لؤلرباح اليت ربققها الشركات اػباضعة للضريبة على الشركاتحذف رسم التضامن الوطٍت الواجب  -
ة على الدخل فإنو يبكن إبداء أما فيما يتعلق بتضريب الربح بنوعية الضريبة على الشركات و الضريبة العام -

فإهنا تستفيد من إعفاء تام على رقم  ،مبلحظتُت : بالنسبة لكل اؼبقاوالت اؼبصدرة للسلع و اػبدمات
وكل ىذه  ،من تاريخ إجراء أول عملية تصدير  ابتداءسنوات  4اؼبعامبلت احملقق بالعملة الصعبة و ذلك ؼبدة 

 ؛% 41ؼبذكورة إىل زبفيض يصل إىل سنوات ا 4 انقضاءتستفيد بعد  توالااؼبق

 كنات اؼبستعملة يف ىذا ا التناقضي بالنسبة لآلالت و اؼب االندثارمن نظام  االستفادةللمستثمر إمكانية  -

 ؛نفس الشيء بالنسبة لرسم األرباح العقارية ،االستثمار

على رقم معامبلت كبَتة  يسمح للدول التعاقد بعقود خاصة مع اؼبقاولُت اؼبستثمرين الذين ربتوي مشروعاهتم -
 .استثماريةإنشاء اؼبقاولة يف بعض اؼبناطق اليت تفتقر إىل مشاريع  ،

مليون درىم  111تساوي أو تتعدى  استثماراتفإن اؼبقاوالت اليت حققت  1114-1113فحسب قانون اؼبالية 
إهنا أصبحت مليون درىم ف 511إىل  1111-1110حسب قانون مالية  ارتفعتو اليت  0888-0887خبلل 

يبكن القول أن ىذه اؼبقاوالت  ،الدوالرات ليارأصبحت تقدر دب 1115تتعدى اؼبليار درىم يف الوقت اغباضر أي 
و أصبحت تستثمر بشكل    ا ـفإهنا اآلن أتت أكله 0884 ارـاالستثماق ـمن خبلل ميث اـامتيازاهتاليت عرفت أول 

 .1115حىت  1110واسع باؼبغرب خبلل السنوات األخَتة 
و كذا القوانُت البلحقة عليو  0884حسب ميثاق االستثمار لسنة  استفادتو اؼبقاوالت اليت سبق ذكرىا قد 

 1من ربفيزات و تشجيعات على شكل إعفاءات يبكن إصباؽبا يف : 1114-1113حىت قانون مالية 
 
 
 

 اإلعفاء من الحقوؽ الجمركية
                                                 

1
انسببك. انمرجغ ؿبمد اػبشاين، 
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 ؛اداالستَت اعببائية على  االقتطاعاتاإلعفاء من  -

 ؛اإلعفاءات من رسوم االستَتاد -

 اإلعفاء من الضريبة على القيمة اؼبضافة على االستَتاد. -

 

 اإلعفاء الجزئي الذي يتغير من جهة ألخرى 
حبيث مت إدماج كل اػبيارات اإلصبالية مت  0884إىل  72-62-52من وراء قوانُت االستثمار  اعتربناإذ     

بل كان اؽبدف منها ىو إحداث إصبلحات  ،بقوانُت موازنة اعتربم و ىناك من تضمينو داخل القانون الضرييب العا
و لو أن اؽبدف كان من طرف الدولة مثل ذلك فإن ىذه  االستثمارجبائية لتحسُت القطاع اؼبقاواليت و الرفع من 

ة كان يريد و اؼبغرب يف ىذه الفًت  ،اإلصبلحات إصباال كانت بضغط من صندوق النقد الدويل و البنك العاؼبي
و لو بتحسُت  راـاالستثمإرضاء ىذه اؼبؤسسات اؼبالية اليت يعود إليها الفضل يف ربسُت ظروف اؼبقاولة يف 

حبيث كان النظام اعببائي اؼبغريب تطبعو البلعقبلنية حبيث كانت اؼبقاوالت القريبة من السلطة ىي  ،اإلجراءات
 اؼبستفيد.

 
 داف المغاربية في البل االستثمارمقارنة قانوف  .4
جبذب  ل من اؼبغرب و تونسكمع تشريعات   لبلستثمارمن أجل معرفة مدى مسايرة التشريع اعبزائري     

 فيما يتعلق باغبوافز اعببائية و اعبمركية و اؼبالية اؼبقدمة يف كل دولة.األجنيب تتم اؼبقارنة بينها  االستثمار
 

 المقارنة على أساس اإلعفاءات الجبائية .1.4
 و يبكن تلخيص ذلك يف اعبدول اآليت:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، تونس و المغرب بين الجزائرمقارنة اإلعفاءات الجبائية  :(1-4)دوؿ رقم ج
تػػػػػػػػػػػونس حسػػػػػػػػػػػب قػػػػػػػػػػػانوف المغػػػػػػػرب حسػػػػػػػب مدونػػػػػػػة االسػػػػػػػتثمار الجزائر حسب األمػر الصػادر  الضرائب
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الخػػػات بتطػػػوير  2991سػػػنة  و الرسـو
 االستثمار

مار الصػػػػػػػػادر سػػػػػػػػنة االسػػػػػػػػتث 1995الصادرة سنة 
1993 

الرسم على 
 القيمة المضافة

حســــب النظـــــام العــــام يـــــتم  -
إعفــــاء الســــلع و اػبــــدمات 
اليت تدخل مباشرة يف اقبـاز 

 االستثمار.
حســـب النظــــام االســــتثنائي  -

يـــــــــــــتم إعفـــــــــــــاء الســـــــــــــلع و 
ــــــــــدخل  اػبــــــــــدمات الــــــــــيت ت
مباشــرة يف اقبــاز االســتثمار 
مهمـــــا كانـــــت مســـــتوردة أو 

 من السوق احمللي. ةمشًتا

إلعفــاء أو التعــويض يف حالــة, اســتَتاد أو ا
اغبصــــول مــــن الســــوق احمللــــي علــــى ســـــلع 

 اآلالت و أدوات اإلنتاج.  ،التجهيز

حــــوافز تشــــجيعية مشــــًتكة:  -
 % 01اإلعفــــــــاء إىل حــــــــدود 

على الواردات أو اغبيازة احمللية 
ـــــــاج حســـــــب  لتجهيـــــــزات اإلنت

مــــــا عــــــدا الســــــيارات ، القــــــوائم
 السياحية.

حـــــــــوافز خاصـــــــــة حســــــــــب  -
ـــــــــــةال  ،قطاعـــــــــــات ذات األولوي

 % 01التخفـيض  إىل معـدل 
أو اإللغاء الكلي حسـب كـون 
التجهيزات مستوردة أو ؿبصل 

 علها ؿبليا.
يتميز القانون اعبزائري باإلعفاء الكلي دون سبييز, فهو يباثل القانون اؼبغـريب, بينمـا قبـد أن القـانون التونسـي ال  المقارنة

 األولوية حسب القطاعات اإلقتصادية. يقدم اإلعفاء الكامل, ولكنو يعطي
حقوؽ 
 التسجيل

اإلعفـــــــــاء مـــــــــن دفـــــــــع حقـــــــــوق 
التســجيل علــى صبيــع العمليــات 
ذات العبلقــة باالســتثمار )نظــام 
ـــق رســـم  عـــام او اســـتثنائي( تطبي
ثابـــــت علـــــى التســـــجيل دبعـــــدل 

ـــــ  ــــى  ‰1مــــنخفض يقــــدر ب عل
العقــــود التأسيســــية أو رفــــع رأس 

ـــــــــــــــــال حســـــــــــــــــب النظـــــــــــــــــام  ،اؼب
 االستثنائي.

عفــــــاء بالنســــــبة لعقــــــود اغبصــــــول علــــــى اإل
مـع ضـمان التأكــد ، عقـارات االسـتثمارات

 13مــــن اقبــــاز اؼبشــــروع يف أجــــل أقصــــاه 
 شهرا.
على عقود حيـازة األراضـي  %1.4معدل 
 للبناء. 

علــــــــــــى  % 1.41معــــــــــــدل أقصــــــــــــى بـــــــــــــ 
اؼبسانبات اػباصة بتأسيس أو رفع رأظبـال 

 الشركات 

اإلعفـــــاء أو التعـــــويض غبقـــــوق 
ــــى عقــــ ــــل التســــجيل عل ود ربوي

ـــــــة خاصـــــــة يف القطـــــــاع  ،اؼبلكي
 الفبلحي و السياحي.

مــــــنح مزايــــــا يف شــــــكل فــــــرض 
ـــــــــى عقـــــــــود  رســـــــــم ثابـــــــــت عل
التســــجيل اػباصــــة بالشــــركات 

 أو التحويبلت العقارية.

يقدم القانون اعبزائري مزايا أكثر للمستثمرين مقارنة بالتشريع التونسي و اؼبغريب مع تطبيق نسبة جد منخفضة  المقارنة
 ية أو رفع رأس اؼبال.سعلى العقود التأسي ‰ 1 تصل إىل

الضريبة على 
 أرباح

 الشركات 
 و الضريبة

 على الدخل
 

بعــد التأكــد مــن البدايــة الفعليــة  
الســـــــــتغبلل اؼبشـــــــــروع )النظـــــــــام 
االســـــتثنائي( يســـــتفيد اؼبســـــتثمر 

سـنوات مـن  01من إعفاء ؼبدة 
النشاط الفعلي من دفع الضريبة 

ريبة علــى أربــاح الشــركات و الضــ
ــــى  ــــدخل اإلصبــــايل و عل علــــى ال
األربــــــاح اؼبوزعــــــة و مــــــن الــــــدفع 
اعبزايف و الرسم على النشاطات 

 اؼبهنية.

اإلعفــــاء الكلـــــي مــــن دفـــــع الضــــريبة علـــــى 
أربــاح الشــركات تطبــق علــى رقــم األعمــال 
اػبـــــــاص بالصـــــــادرات و احملقـــــــق بالعملــــــــة 

 4الصــعبة لصــاحل الشــركات اؼبصــدرة ؼبـــدة 
 %41إىل سنوات األوىل مث التخفيض 

ســـــــــنوات بالنســـــــــبة  4فيمـــــــــا بعـــــــــد ؼبـــــــــدة 
للشــــــــركات اؼبقيمــــــــة يف اؼبنــــــــاطق احملرومــــــــة 

 باستثناء بعض الشركات.
ســنوات بالنســبة  4ؼبــدة  %41زبفــيض بـــ 

للمؤسســــــــــــــات العاملــــــــــــــة يف اغبـــــــــــــــرف و 
 الصناعات اليدوية. 

االعفـــــاء مـــــن دفـــــع الضـــــرائب 
اػباصــــــة بأربـــــــاح الشـــــــركات و 
بالــــــــــــدخل حســــــــــــب طبيعــــــــــــة 

تصــــــل إىل النشــــــاط يبكــــــن أن 
بالنســــــــــــبة لبلربـــــــــــــاح  011%

احملققــــــــــــة نتيجــــــــــــة عمليــــــــــــات 
 01التصـــدير لفـــًتة تصـــل إىل 

 %41ســـــــنوات و بتخفـــــــيض 
 فيما بعد.
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Source : - CNUCED, world investment Report 2003, disponible sur le site: www.unctad.org.      
             Consulté le : 14.04.2010, à 15:35. 
               - CNUCED, examen de la politique de l’investissement en algérie, Genéve 2004, p.p. 106-110. 
 

 المقارنة على أساس اإلعفاءات الجمركية . 2.4
 و يبكن تلخيص ذلك يف اعبدول اآليت:   

 ، تونس و المغرب بين الجزائر الجمركيةرنة اإلعفاءات مقا :(2-4) جدوؿ رقم
 الضرائب
 و الرسـو

الجزائر حسب األمر 
 2991الصادر سنة 

 الخات بتطوير االستثمار

المغرب حسب مدونة 
االستثمار الصادرة سنة 

1995 

تونس حسب قانوف االستثمار الصادر سنة 
1993 

الرسـو 
 الجمركية

تطبيق الرسم اؼبخفض فيما 
باغبقوق اعبمركية  يتعلق

على التجهيزات اؼبستوردة 
اؼبستعملة مباشرة يف ربقيق 

 االستثمار.

  %01و  %1.4رسم بُت 
كحد أقصى على السلع 
التجهيزية و األدوات و قطع 
الغيار الضرورية لًتقية و 

 تطوير االستثمار.

 %01اغبوافز اؼبشًتكة يتم زبفيض اؼبعدل إىل 
شاط يبكن أن اغبوافز اػباصة حسب قطاعات الن

و إىل  %01تصل إىل اإلعفاء أو التعويض دبعدل 
غاية تطبيق نظام اؼبناطق اغبرة بالنسبة للشركات 

ىذه اإلعفاءات زبص السلع و التجهيزات  ،اؼبصدرة
 الضرورية إلقباز االستثمارات.

ت الرسوم اعبمركية اؼبطبقة على فيمكن أن نقول أن ىناك تقاربا يف معدال ،بعد تعديل معدالت الرسوم اعبمركية المقارنة
الواردات من السلع التجهيزية اؼبستعملة مباشرة يف االستثمار , ولكن تعترب معدالت الرسوم اعبمركية اؼبطبقة يف 

اعبزائر أعلى نسبيا من الرسوم اؼبطبقة يف تونس و اؼبغرب, كما ينص القانون التونسي على إمكانية اإلعفاء الكامل 
يبكننا أن نشَت يف ىذه النقطة إىل ، كية يف اؼبناطق اغبرة و اليت زبص االستثمارات اؼبوجهة للتصديرمن الرسوم اعبمر 

أن كل من تونس و اؼبغرب أعضاء يف منظمة التجارة العاؼبية بينما ما تزال اعبزائر يف مرحلة التفاوض من أجل 
 االنضمام مستقببل.

Source : - CNUCED, world investment Report 2003, disponible sur le site: www.unctad.org.      
                  Consulté le : 14.04.2010, à 15:35. 

               - CNUCED, examen de la politique de l’investissement en algérie, Genéve 2004, p.p. 106-110. 
 

بينما نبلحظ  ،سنوات دون سبييز بُت قطاعات النشاط 01يبنح القانون اعبزائري أطول مدة إعفاء كلي تصل إىل  المقارنة
مع اإلشارة المتياز خاص لصاحل اؼبؤسسات العاملة يف قطاع اغبرف و  ،سنوات يف اؼبغرب 4أن ىذه اؼبدة تقدر بـ 
بينما يفتقد ، و يركز التشريع التونسي على إعطاء مزايا خاصة لصاحل اؼبؤسسات اؼبصدرة ،الصناعات التقليدية

 القانون اعبزائري ؽبذا العنصر على الرغم من الدعوات الرظبية لتشجيع التصدير.
ص القانون العام على زبفيض بـ ين إعادة اإلستثمار

على أرباح الشركات  04%
حسب بعض الشروط بدال من 

21% 

زبفيض أو تنزيل مشًتك جملموع القيم اؼبعاد  /
من األرباح  %24استثمارىا يف حدود 

 الصافية.
منح تنزيبلت خاصة حسب قطاعات 

 النشاط.
يع الشركات على إعادة استثمار أرباح الشركات تتمثل يف يقدم قانون االستثمار اعبزائري ميزة إضافية  لتشج المقارنة

بينما ال يدرج التشريع اؼبغريب ىذا اإلجراء و يبنح القانون التونسي زبفيض  ،%04زبفيض معدل الضريبة بـ 
 مع الًتكيز على منح األولوية لقطاعات معينة. ،للضرائب على األرباح اؼبعاد استثمارىا

 الرسـو
و الضرائب 

قار على الع
 المحلي

اإلعفاء من الرسم العقاري على 
 01اؼبلكيات العقارية لفًتة 

 سنوات 

اإلعفاء بشروط على األرباح 
 العقارية.

سنوات  4اإلعفاء خبلل 
على الرسم اغبضري على 

 البناءات و آالت اإلنتاج.

اإلعفاء من عدة رسوم أخرى خاصة 
بالنسبة للمؤسسات اؼبقيمة يف اؼبناطق اؼبراد 

ا و االذباه العام ىو اغبد من اإلعفاء تنميته
يف الرسوم احمللية هبدف عدم اإلضرار 

 دبيزانيات اعبماعات احمللية.

يقدم القانون اعبزائري اإلعفاء األىم مقارنة دبا ىو معمول بو يف كل من تونس و اؼبغرب إذ تصل مدة اإلعفاء يف  المقارنة
 4فرض شروط لبلستفادة من اإلعفاء يف اؼبغرب و دبدة تقدر بـ بينما ت ،سنوات دون أية شروط 01اعبزائر إىل 

 سنوات و تنتهج تونس مبدأ اإلعفاءات اػباصة حسب مناطق تواجد اؼبؤسسات.

http://www.unctad.org/
http://www.unctad.org/
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 المقارنة على أساس التحفيزات المالية  .3.4
 و يبكن تلخيص ذلك يف اعبدول اآليت:   

 ، تونس و المغرب الجزائر قارنة التحفيزات المالية لكل منم :(3-4)جدوؿ رقم 
 الضرائب
 و الرسـو

الجزائر حسب األمر الصادر سنة 
 الخات بتطوير االستثمار 2991

المغرب حسب مدونة 
 1995نة االستثمار الصادرة س

تونس حسب قانوف االستثمار 
 1993الصادر سنة 

الحوافز المالية  -
الخاصة بتكفل 
الدولة بالنفقات 
المترتبة على 

أشغاؿ الهياكل 
القاعدية الالزمة 
 إلنجاز االستثمار

اإلجراءات  -
 المحاسبية

تكفل الدولة جزئيا أو كليا بنفقات 
أشغال اؽبياكل القاعدية الضرورية 

 تثمار.إلقباز اإلس
منح مزايا إضافية ليست تلقائية مع 
إمكانية ترحيل اػبسائر و سبديد 

 حساب االىتبلك.

تستفيد بعض اؼبؤسسات اليت 
تتوفر بعض اؼبعايَت من مشاركة 
الدولة يف النفقات اػباصة 
باغبصول على األراضي أو 
دبصاريف التكوين اؼبهٍت للعاملُت 
 و بنفقات هتيئة اؼبناطق الصناعية.

لناحية احملاسبية يتم زبصيص من ا
مؤونة لبلستثمار أو من الضريبة 
على أرباح الشركات أو الضريبة 
على الدخل حسب بعض 

مع إتباع أسلوب  ،الشروط
 اإلىتبلك التنازيل.

تقدم الدولة عبلوات حسب طبيعة 
االستثمارات من أجل سبويل 
اؼبشروع من حيث نفقات 
الدراسات و نفقات اؽبياكل 

 القاعدية.
إتباع أسلوب اإلىتبلك التنازيل يف 

 حساب أقساط اإلىتبلك.

يستفيد اؼبستثمرون يف اعبزائر من تكفل الدولة التام بتهيئة اؼبناطق الصناعية و تزويدىا باؽبياكل القاعدية الضرورية  المقارنة
يف كل من تونس و اؼبغرب  وىو نفس اإلجراء تقريبا اؼبوجود ،لبلستثمار من توصيل الكهرباء و اؼباء و تعبيد الطرق

لكن نبلحظ  ،اليت تذكر إمكانية مسانبة الدولة يف مصاريف تكوين العاملُت أو التكفل دبصاريف إعداد الدراسات
 ،أن اؼبشكلة يف اعبزائر تتمثل يف عدم قيام السلطات احمللية يف كثَت من األحيان بتهيئة اؼبناطق اؼبخصصة لبلستثمار

 قق االستثمارات.وىو ما من شأنو تعطيل رب
Source : - CNUCED, world investment Report 2003, disponible sur le site: www.unctad.org.      

                 Consulté le : 14.04.2010, à 15:35. 
               - CNUCED, examen de la politique de l’investissement en algérie, Genéve 2004, p.p. 106-110. 

 
يف  االستثماراؼبغاربية الثبلث يتبُت لنا بأن تشريع  يف البلدان االستثمارمن خبلل اؼبقارنة بُت تشريعات       

 يف النقاط التالية: يبكن ربديدىا اعبزائر يتميز ببعض اػبصوصيات
مثل  االمتيازاتجبات معينة على اؼبستثمر األجنيب حىت يستفيد من ال يفرض التشريع اعبزائري شروط أو وا -

ا، و لكنو ـالتكنولوجيالقيام بالتصدير أو توفَت مناصب عمل ؿبلية و تكوين العاملُت احملليُت و ربويل  اشًتاط
نح اؼبزايا عن الوطٍت، مث يتم م لبلقتصاديبثل قيمة إضافية  استثمارهكبَتة يف حالة كون   بامتيازاتيعد اؼبستثمر 

 ؛االستثمارطريق التفاوض اؼبباشر بُت اؼبستثمر و الوكالة الوطنية لتطوير 

فيما يتعلق باإلعفاءات اعببائية نبلحظ وجود ازدواج يف ذكر اإلعفاءات اعببائية فهي مذكورة يف النظام العام  -
   ؛)الرسم على القيمة اؼبضافة، اغبقوق اعبمركية ...( االستثنائيو النظام 

فقط دبوجب قانون  % 14و الذي مت زبفيضو إىل  % 21يعترب معدل الضريبة على أرباح الشركات احملدد بـ  -
، )يف اؼبغرب %24س و ـيف تون % 21(العام لدول اؼبنطقة االذباهمتماشيا مع  1115اؼبالية التكميلي لسنة 

 ؛اديةاالقتصالقطاعات  باختبلفغَت أن نظام اإلعفاءات يف تونس مثبل ىبتلف 

http://www.unctad.org/
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العديد من اؼبستثمرين األجانب أن الضرائب األخرى مثل الدفع اعبزايف و الرسم على النشاط اؼبهٍت يذكر  -
فإن  % 2و  % 1.41راوح بُت ـتعترب مرتفعة نسبيا مقارنة بالدول األخرى، فإذا كانت النسبة يف اعبزائر تت

 ؛% 0 هٍت يقدر بـاؼبتوسط يف البلدان اجملاورة بالنسبة للرسم على النشاط اؼب

يف نظر أغلبية اؼبستثمرين، و ذلك حسب  لبلستثمارالنظام اعببائي اعبزائري يعترب أحد اؼبعوقات الرئيسية  -
اعببائي اعبزائري يتميز بوجود مؤسسة، فالنظام  511الدراسات اليت قام هبا البنك الدويل و اليت مشلت حوايل 

 ن عدد التأويبلت اؼبختلفة لئلدارات اؼبختلفة للضرائب.العديد من النقاط غَت الواضحة فبا يزيد م
رأس  الستقطاببالرغم من النصوص التشريعية اليت ما فتئت اعبزائر تضعها و تسنها ؿباولة منها و يف األخَت و    

أقل عن اؼبال األجنيب، إال أن نصيب اعبزائر ال يزال ضعيفا و متواضعا مقارنة بدول اعبوار, إذ ربقق اعبزائر نسبة 
اؼبسجلة بالنظر للعوائق الكبَتة اليت يواجهها أصحاب رؤوس األموال األجانب،  االستثماريةمن الوعود % 01

رؤوس األموال األجنبية يف  الستقطابالذين يضطرون للتوجو إىل وجهات أخرى، بالنظر إىل اؼبنافسة الكبَتة 
، بينما حققت دول اعبوار 1116دوالر فعليا عام  سوى أقل من ملياري استقطاباؼبنطقة، اعبزائر مل تنجح يف 

 األخرى تقدما كبَتا.
مت تسجيل  1117إىل  1114يف اعبزائر، فخبلل سنوات  االستثمارو ىذا راجع إىل البَتوقراطية اإلدارية اليت تقتل 

ال  استثماريةيع األجنبية، إال أن ىذه الوعود اليت يتم ربصيلها على أساس أهنا مشار  االستثماريةآالف الوعود 
تنجز أبدا، فضبل عن ذلك تعرف العديد من اؼبشاريع اؼبعتمدة رظبيا تأخرا كبَتا، و بطئا يف معاعبتها لسنوات رغم 

 الدعم الرظبي ؽبا.
تظل اعبزائر عاجزة عن إقناع اؼبستثمرين األجانب بسبب التعقيدات اليت تعًتض مسار  ةو يف احملصل   

سيد ىذه اؼبشاريع، و تسوية اإلجراءات اػباصة بتأسيس اؼبؤسسات.و ىو ما دفع و طول مدة ذب ، االستثمار
العديد من اؼبستثمرين األجانب إىل ربويل وجهتهم، بعد أن حاول مرارا دخول السوق اعبزائرية اليت تعاين نقصا  

ات اإلدارية و مركزية كبَتا يف العديد من اجملاالت، كمـا تعانـي من سيادة التسيَت البَتوقراطي و ثقل اإلجراء
القرارات و ضبابية يف ربديد ؾبال الصبلحيات، و مشكـل العقار و طبيعة ملكية األراضي اليت مل ربل بعد رغم 

 قرار إنشاء وكالة ضبط وطنية للعقار.
 جهاانتهاىذا راجع إىل  االستثماريةأما بالنسبة لتونس و اؼبغرب، فما فتئت تستقطب العديد من اؼبشاريع        

األجنيب اؼبباشر، و ألهنا كانت السباقة يف ىذا اجملال مقارنة باعبزائر اليت بقيت  االستثمارسياسة فعالة يف توجيو 
و ىذا راجع للعديد من األسباب و خاصة العشرية السوداء اليت مرت هبا اعبزائر تاركة سوق  ،يف مؤخرة الًتتيب

 لكل من تونس و اؼبغرب. االستثمار
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II.  في بلداف المغرب العربي االستثمارة و ىيئات تطوير أجهز 
الذي توليو  لبلىتماماألجنيب يف دول اؼبغرب العريب و ذلك نظرا  االستثمارتوجد عدة ىيئات مكلفة دبتابعة    

 و فيما يلي أىم ىذه اؽبيئات. االستثماراغبكومات ؽبذا النوع من 
 األجنبي في الجزائر االستثمارأجهزة تطوير  .1

 و تتمثل يف:      

 االستثماروزارة المساىمة و ترقية . 1.1
ة، ال تتوفر ىذه الوزارة على ىيكل خاص ـو بعمليات اػبوصص االستثمارتتكفل ىذه الوزارة بًتقية  

األجنيب، مع مبلحظة وجود تداخل يف الصبلحيات بُت مهام الوزارة و مهام  االستثماردبتابعة عمليات 
1، خاصة يف ؾبال الًتقية.االستثمارطوير الوكالة الوطنية لت

 

 2و تتمثل يف: :مهاـ وزير المساىمة -
 ؛تثمُت شركات القطاع العامتسيَت ؾبلس مسانبات الدولة الذي يعمل على متابعة  -      
 ، حيث يشرف االستثمار، و ذلك من خبلل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارترقية و تطوير  -      

 ؛لى صبيع أعماؽبمع         
 .لبلستثمارالقيام دبهمة أمانة ؾبلس مسانبات الدولة و اجمللس الوطٍت  -      

 التنظيم اإلداري للوزارة :  -
 3تتشكل الوزارة من مديريات مركزية )أقسام( تتمثل مهامها األساسية فيما يلي :             

    و اليت يشرف عليها قسم العبلقات مع ، االقتصاديةالعبلقة مع اؼبؤسسات العمومية  -      
 ؛اؼبؤسسات العمومية         

 ؛االستثمارقسم ترقية  -      

 يقوم دبتابعة أنشطة ؾبلس مسانبات الدولة.قسم الدراسات و التحليل  -      

 ذه األقسام يوجد ىيكل مركزي على مستوى الوزارة مكلف دبتابعة اؼبشاركات ـة ؽبـباإلضاف
ات اؼبخوصصة، و متابعة التزامات األطراف اليت عهدت ؽبا اؼبؤسسات ـللدول يف الشركاألقلية 

 العمومية يف إطار اػبوصصة و الشراكة.
 لالستثمارالمجلس الوطني . 2.1

يقًتح   ، وارـاالستثمس دبثابة اؽبيئة العليا اؼبشرفة على وضع و ربديد إسًتاتيجية تطوير ـر ىذا اجمللـيعتب   
و  لبلستثماراؼبربمة بُت الوكالة الوطنية  االتفاقياتو يفصل يف  لبلستثماربَت التحفيزية كافة التدا

                                                 
 .126ؼبرجع السابق، ص. ا ،دراسة تحليلية لمناخ االستثمار في الجزائرناجي بن حسُت،  1
 نفس اؼبرجع. 2
 نفس اؼبرجع. 3
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، و يف اؼبزايا اؼبمنوحة للمستثمرين و يقوم اجمللس بتحديد اؼبناطق اليت االستثنائياؼبستثمر يف ظل النظام 
  1.االستثنائييبكن أن تستفيد من مزايا النظام 

و أو ـال يبثل سلطة إدارية مستقلة، و لكن قرارات لبلستثمارجمللس الوطٍت كما ذبدر اإلشارة إىل أن ا
تعليماتو ال توجو مباشرة للمستثمر، لكن توجو إىل اعبهات اإلدارية اؼبكلفة بتطبيق النصوص 

اجمللس  ربديدا، و يعترب االستثمار، أي الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالقانونية اػباصة بًتقية 
و يرأسو رئيس اغبكومة،  وزراءو يتشكل من شبانية  1110يئات اؼبستحدثة يف إطار قانون إحدى اؽب

و لو صبلحيات كبَتة يف منح اؼبزايا  باالستثمارو يقوم اجمللس بضمان تطبيق التشريع اػباص 
 2للمستثمرين و ىو مكلف دبا يلي:

 ؛و أولويتها االستثماريقًتح إسًتاتيجية تطوير  -           

 ؛مسايرة للتطورات اؼبلحوظة لبلستثماريقًتح تدابَت حفزية  -           

 ؛12-10من األمر  01اؼبذكورة يف اؼبادة  االتفاقياتيفصل يف  -           

 ؛12اؼبذكورة يف اؼبادة  االستثماراتيفصل يف اؼبزايا اليت سبنح يف إطار  -           

   فيما ىبص اؼبناطق اليت يبكن أن تستفيد من النظام  ،اإلقليميفصل على ضوء أىداف هتيئة  -           
 ؛اؼبنصوص عليو يف ىذا األمر االستثنائي              

 ؛و تشجيعو االستثماريقًتح على اغبكومة كل القرارات و التدابَت الضرورية لتنفيذ ترتيب دعم  -           

 و تطويرىا. االستثمارأدوات مالية مبلئمة لتمويل مؤسسات و  استحداثوبث و يشجع على  -           
  ANDI االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير . 3.1

 APSI.3 االستثمارالوكالة عبارة عن ىيئة عمومية حلت ؿبل الوكالة الوطنية لًتقية و متابعة              
عمبل  ،االستثماراؼبتعلق بتطوير  1110 أوت 11اؼبؤرخ يف  12-10مت إنشاء ىذه الوكالة دبقتضى األمر رقم 

 4تدعى يف صلب النص" الوكالة "(. االستثمار)تنشأ وكالة وطنية لتطوير  5بأحكام اؼبادة 
اؼبايل و تكون ربت وصاية رئيس  االستقبللو ىي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية اؼبعنوية و 

 ة الوزير اؼبكلف باؼبسانبة و تنسيق اإلصبلحات.أما متابعة نشاط الوكالة فهو ربت وصاي ،اغبكومة
 مع اإلدارات  باالتصالو  االستثماراتأهنا تتوىل يف ميدان  االستثمار( يف ؾبال ANDI)من مهام الوكالة        

 5و اؽبيئات اؼبعنية على اػبصوص اؼبهام اآلتية:
 

                                                 
 .2001سبتمرب  24يف  اؼبؤرخ 281-01المرسـو رقم  1
 .7-6، ص.ص. 2001أوت  22ؤرخة يف اؼب، 47ة الرظبية للجمهورية اعبزائرية، العدد اعبريد 2
 .12، ص. 1994أكتوبر 19ؤرخة يف:اؼب، 67اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية، العدد   3

 .17، ص. 2006جويلية  19ؤرخة يف:اؼب، 47اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية، العدد  4

 .07ص.  اؼبرجع السابق،،2001أوت 22ؤرخة يف:اؼب، 47ية للجمهورية اعبزائرية، العدد اعبريدة الرظب 5
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 ؛و تطويرىا و متابعتها االستثماراتضمان ترقية  -

 ؛ين اؼبقيمُت و غَت اؼبقيمُت و إعبلمهم و مساعدهتماؼبستثمر  استقبال -

تسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات و ذبسيد اؼبشاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيد  -
 ؛البلمركزي

 ،يف إطار الًتتيب اؼبعمول بو باستثمارمنح اؼبزايا اؼبرتبطة  -

 ؛12-10مر من األ 17اؼبذكور يف اؼبادة  االستثمارتسيَت صندوق دعم  -

 .اليت تعهد هبا اؼبستثمرون خبلل مدة اإلعفاء االلتزامات احًتامالتأكد من  -

         اتـبل ؼبهمة اؼبستثمر و كسر اغبواجز البَتوقراطية ربتوي الوكالة على مكاتب لعدة فبثلُت ؽبيئـو تسهي
 1و إدارات عمومية ىي كاآليت:

توجيو و تسليم ملف  ،مهمتو إعبلم ،االستثمارالوطنية لتطوير  و التوجيو فبثل مركز الوكالة االستقبالمكتب  -
 ؛االمتيازاتاإليداع تصروبات منح 

 مهمتو تسليم شهادة أسبقية التسمية  ،مكتب السجل التجاري فبثل اؼبركز الوطٍت للسجل التجاري -

 ؛اؼبؤقت االتصالو 

ود اإلجراءات لتجاوز الصعوبات مكتب اعبمارك فبثل مديرية الضرائب, مهمتو مساعدة اؼبستثمر يف حد -
 ؛االمتيازاتاعببائية لتنفيذ قرار منح 

و مهمتو مساعدة اؼبستثمر  ،االستثمارمكتب العقار فبثل اؽبيئة اؼبكلفة بالعقار و عبنة التنشيط احمللي لًتقية  -
 ؛للحصول على رخصة البناء و التصروبات األخرى حول البناء

مهمتو ربصيل اغبقوق اؼبتعلقة بأعمال إلقباز أو تعديل اؼبؤسسات و  ،غلمكتب وزارة العمل فبثل مديرية الش -
 ؛ؿباضرة مداولة ىياكل التسيَت و اإلدارة

مهمتو ربصيل اغبقوق اؼبتعلقة بأعمال إلقباز أو تعديل  ،مكتب حصيلة الضرائب فبثل مديرية الضرائب -
 ؛اؼبؤسسات و ؿباضر مداولة ىياكل التسيَت و اإلدارة

اػبزينة فبثل مديرية اػبزينة, مهمتو ربصيل اغبقوق اؼبتعلقة بعائدات اػبزينة غَت اؼبتحصل عليها مكتب حصيلة  -
 ؛من طرف حصيلة الضرائب اؼبتعلقة بإنشاء الشركات

مهمتو اؼبصادقة على صبيع الوثائق البلزمة ، مكتب اؼبندوبية التنفيذية للبلدية فبثل اؼبندوبية التنفيذية للبلدية -
اؼبلف الذي يودعو اؼبستثمر  استكمالو تتمثل مهمة ىؤالء اؼبمثلُت يف  االستثمار؛وين ملف اؼبتعلقة بتك

 لتفادي تضييع الوقت و اعبهود يف صبيع الوثائق بُت اإلدارات اؼبختلفة و اؼبتباعدة.

 
 

                                                 
1 KPMG, Guide investir en algérie, 2009, p. 62. 
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 الشباؾ الوحيد الالمركزي. 4.1
 , يؤىل قانونا لتوفَت باالستثمارية د ضمن الوكالة، يضم اإلدارات و اؽبيئات اؼبعنـاك وحيـأ شبـينش   

 12.1-10من األمر 13، موضوع التصريح اؼبذكور يف اؼبادة االستثماراتاػبدمات اإلدارية الضرورية لتحقيق 
اؼبتعلقة  تالتنظيماالتشريع و  مراعاةيف حرية تامة مع  االستثمارات)معدلة( على" تنجز  13حيث تنص اؼبادة 

بقوة القانون من اغبماية و الضمانات اؼبنصوص  االستثماراتو تستفيد ىذه  ،ة البيئةبالنشاطات اؼبقننة و ضباي
 عليها يف القوانُت و التنظيمات اؼبعمول هبا ".

 ؛ينشأ الشباك الوحيد على مستوى اؽبيكل البلمركزي للوكالة -
  يات تأسيس اؼبؤسساتمع اإلدارات و اؽبيئات اؼبعنية من زبفيف و تبسيط إجراءات و شكل باالتصالينشأ  -

 ؛و يسهر على تنفيذ إجراءات التبسيط و التخفيف اؼبقررة ،و إقباز اؼبشاريع
, االستثمارقصد ضمان سبثيلها لتطوير  ،فبا تبقى من أصول اؼبؤسسات العمومية اؼبنحلة انطبلقاالدولة  تنشئ -

 ؛االستثمارر يسند تسيَتىا إىل الوكالة اؼبكلفة بتطوي ،حافظة عقارية و غَت منقولة
على مستوى  لبلستثماريتم عرض أراضي األساس العقارية من خبلل سبثيل اؽبيئات اؼبكلفة بالعقار اؼبوجو  -

 ؛الشباك الوحيد البلمركزي
 2لدى الوكالة. باالستثمارقبل إقبازىا إىل تصريح  17-15اليت تستفيد من مزايا األمر  االستثماراتزبضع  -

  االستثماردعم  صندوؽ . 5.1           
قصد التكفل دبسانبة الدولة يف كلفة اؼبزايا اؼبمنوحة  االستثمارمت إنشاء صندوق لدعم  االستثمارمن أجل دعم    

، مثل هتيئة االستثمارو ال سيما منها النفقات اؼبتعلقة بأشغال اؼبنشآت األساسية الضرورية إلقباز  لبلستثمارات
 3مات الكهرباء و اؼباء و تعبيد الطرقات.اطق الصناعية و تزويدىا خبداؼبن
 األجنبي في تونس االستثمارتطوير  أجهزة. 2
، عددا من اإلجراءات و التدابَت كان من أبرزىا إصدار قانون العشرة األخَتة تونس خبلل السنوات اعتمدت    

ضا على  هتيئة اؼبناخ كما سعت أي  ،بغرض ربفيز االستثمار ودفع اؼبسار التنموي 0882لبلستثمار سنة  موحد
 اؼببلئم لو و أجهزة أخرى نذكر منها :

 (FIPAالخارجي ) لالستثماروكالة النهوض . 1.2
4 ة.ربت وصاية وزارة التطوير و الشراكة الدولي 0884 ىي ىيئة عمومية أنشأت يف   

 

                                                 
 .8، ص. 2001أوت  22ؤرخة يف: اؼب، 47اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية، العدد  1
 .17، ص. 2006جويلية  19ؤرخة يف: ؼبا، 47اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية، العدد  2
 .129اؼبرجع السابق، ص.  ،دراسة تحليلية لمناخ االستثمار في الجزائرناجي بن حسُت،  3
على ،  01/05/2010 :أطلع عليو يوم، //:phpwww.investissement.tn/fr/index.httpاػبارجي, على اؼبوقع:  لبلستثماروكالة النهوض  4

 .10:02 :.الساعة

http://www.investissement.tn/fr/index.php
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، و ربتوي على نساػبارجي يف تو  االستثماركلفت بإعطاء الدعم البلزم للمستثمرين األجانب و ترقية   وقد
مصلحة اؼبستثمر اؼبساعدة لدعم وخدمة ،التشاور ،االتصال ،من اؼبعلوماتيف اػبارج تشكل شبكة  مكاتب

 1الوكالة ربتوي على:و ربتوي  األجنيب.
 ؛لندن و شيكاغو ،كولن  ،ميبلنو ،بروكسل ،فبثبلت يف اػبارج: باريس (15ستة ) -

 ؛يف تونس و يف اػبارجمديرية الًتقية العامة اليت تنظم األحداث  -

التكنولوجيا اؼبتطورة و األخرى لقطاعات اإلنتاج  ،واحدة للقطاعات ذات ،مديريتان للًتقية القطاعية -
 ،الكهرباء ،خلق إطارات سامية ـبتصة يف ـبتلف القطاعات خاصة منها مركبات السيارات ،االستهبلكي
 ؛األغذية الزراعية ،النسيج ،اؼبعلوماتية ،اإللكًتونيك

 وحدة اؼبساعدة و متابعة اؼبؤسسات األجنبية. -

 2:كما تتمثل النشاطات يف تونس يف   
الدراسات و البحوث اؼبعدة بواسطة مكاتب الدراسات ذات شهرة ربديد منافذ التنافسية لبلستثمار من خبلل  -

 ؛عاؼبية أو مؤسسات تونسية ـبتصة
و الشراكة ألجل تقريب اؼبستثمر من ؿبصلُت  ثماراالستتنظيم تظاىرات للًتقية العامة و القطاعية على  -

 ؛مع أوساط )اؼبشاريع( اتصالعموميُت و خواص و جعلهم على 
صبع و ربويل اؼبعلومات البلزمة لدفع األعمال )اؼبشاريع( يف تونس بفضل بنك اؼبعلومات حول البيئة  -

 ؛احملتملاألراضي و احملبلت و الشريك  ،ربديد القاعدة ،التونسية االقتصادية
           ة ـة و اػباصـمع اإلدارات العمومي االتصاالتو تأطَت اؼبستثمرين أثناء زيارهتم العملية بتحضَت  لااستقب -

 ؛و ضمان زيارهتم على أرض الواقع يف صبيع أرجاء تونس   
لديها  FIPAعار ؽبذا اؼبساعدة على العثور على أفضل اؼبواقع يف ربديد األراضي الصاغبة واؼبباين بأفضل األس -

 قاعدة بيانات يتم ربديثها باستمرار وعلى اتصال دائم مع السلطات اإلقليمية لتلبية مطالبهم. 
  مؤسستو داخل احمليط اعبديد. اندماجاؼبشروع عن طريق تسهيل  مدةطوال ؼبستثمر األجنيب مساعدة ا -

  الفالحية باالستثماراتوكالة النهوض . .22
اػباص و اإلنتاج يف  االستثمارىي مؤسسة عمومية ذات صبغة غَت إدارية، تعمل على تطوير                 

 3قطاعات الفبلحة و الصيد البحري و اػبدمات اؼبرتبطة هبما.

                                                 
 .السابق اؼبرجع ،//:www.investissement.tn/fr/index.phphttpاػبارجي, على اؼبوقع:  لبلستثماروكالة النهوض  1
 نفس اؼبرجع. 2
 الفبلحية, على اؼبوقع: تباالستثماراوكالة النهوض  3

http://www:apia.com.tn/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=49&itemid=68  
 .10:00 :على الساعة ،20/03/2010أطلع عليو يوم :  

http://www.investissement.tn/fr/index.php
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توجو أنشطة الوكالة و خدماهتا اجملانية إىل الفبلحُت و الصيادين البحريُت و الباعثُت الشبان و الناشطُت يف        
فبلحة و الصيد البحري و اػبدمات اؼبرتبطة هبما وكل اؼبستثمرين التونسيُت و األجانب و ذلك خاصة قطاعي ال

 1من خبلل:
              ألصحاب اؼبشاريع الفبلحية  االستثماراتاؼبالية و اعببائية الواردة دبجلة تشجيع  االمتيازاتمنح  -

تحويل األويل اؼبندمج ؼبنتجات الفبلحة و الصيد و مشاريع الصيد البحري و اػبدمات اؼبتعلقة هبما و ال
 ؛البحري

و أفكار اؼبشاريع الواعدة اليت يبكن بعثها من قبل اؼبستثمرين اػبواص للمسانبة يف  االستثمارتشخيص فرص  -
 ؛ربقيق األىداف الوطنية اؼبنوطة بعهدة القطاع

 ؛از مشاريعهممساندة الباعثُت يف تكوين ملفاهتم و تأطَتىم يف ـبتلف مراحل إقب -

        اج ـربط الصلة بُت اؼبستثمرين التونسيُت و نظائرىم األجانب إلقباز مشاريع مشًتكة يف ؾباالت اإلنت -
 ؛و التصدير

 ؛و الندوات و األيام اإلعبلمية و لقاءات الشراكة االقتصاديةتنظيم التظاىرات  -

ت الفبلحية و ذلك مع اجملامع اؼبهنية اؼبشًتكة تنشيط خبليا اعبودة اليت مت بعثها على مستوى ـبتلف اؼبنظوما -
 .و الديوان الوطٍت

الفبلحية العديد من الوسائل اليت من شأهنا أن تدعم فرص  باالستثماراتكما تتوفر لدى وكالة النهوض 
 بتونس يف قطاعي الفبلحة و الصيد البحري و اػبدمات اؼبرتبطة هبما.  االستثمار

 وكالة النهوض بالصناعة. 3.2
وكالة النهوض بالصناعة ىي مؤسسة عمومية مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة اؼبتعلقة بالنهوض                 

توفر خدمات و منتجات عن طريق مراكزىا اػبمس ، و بالقطاع الصناعي بصفتها مساندة للمؤسسات و الباعثُت
ط اإلجراءات و التصرف يف ـمركز تبسي -يات )للتدخل و إدارهتا اعبهوية األربعة و العشرين اؼبتواجدة بكافة الوال

مركز مساندة الصناعات  - االستشرافمركز الدراسات و  -مركز اؼبساندة لبعث اؼبؤسسات  - االمتيازات
 2إدارة جهوية تغطي كافة الواليات (. 13-مركز التوثيق و اؼبعلومة الصناعية -الصغرى و اؼبتوسطة

منظومة بعث اؼبؤسسات على اؼبستويُت الوطٍت و اعبهوي و تتوىل التشجيع تلعب الوكالة دورا أساسيا يف      
على بعث اؼبؤسسات يف القطاع الصناعي و اػبدمات بالتنسيق و التعاون مع كافة اؽبياكل الوطنية و اعبهوية 

اػبدمات اؼبعنية و ذلك عرب شبكة ؿباضن اؼبؤسسات و عدة برامج و آليات أخرى و يف ىذا اإلطار تقدم الوكالة 
  3التالية :

                                                 
 اؼبرجع السابق. وكالة النهوض باالستثمارات الفبلحية، 1
 .20:25،على الساعة: 22/03/2010، أطلع عليو يوم: //:www.tunisieindustrie.nat.tnhttp: وكالة النهوض بالصناعة، على اؼبوقع 2

 اؼبرجع السابق. وكالة النهوض بالصناعة، 3

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/
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 ؛اؼبوافقة أثناء فًتة ما بعد اإليواء( ،اإليواء ،االحتضان ،مساندة للباعثُت يف احملاضن ) اإلرشاد و التوجيو -

 ؛توفَت أدوات اؼبساندة يف احملاضن -

تنشيط احملاضن كالقيام بًتبصات و لقاءات وطنية و يف اػبارج لئلعبلم و التكوين و التحاور و تبادل  -
 ؛اؼبشاركة يف التظاىرات اعبهوية للتعريف باحملضنة و ؿبيط بعث اؼبؤسسات( ،تاػبربا

تساىم الوكالة بفريق من خربائها يف تنشيط منتدى اؼبؤسسات الصغرى و اؼبتوسطة الذي و ضعتو وزارة  -
اإلشراف على اػبط لئلجابة على تساؤالت باعثي اؼبشاريع و اؼبستثمرين و توجيههم و مدىم باؼبعلومات 

 الضرورية لتحقيق مشاريعهم.

 الشباؾ الموحد لوكالة النهوض بالصناعة. 4.2
يبثل الشباك اؼبوحد لوكالة النهوض بالصناعة مركزا للخدمات اإلدارية و القانونية يضم يف فضاء                    

 واحد ـبتلف اإلدارات اؼبعنية بإسداء اػبدمات اػباصة بتكوين ملفات الشركات.
 1 مثل خدمات الشباك اؼبوحد لوكالة النهوض بالصناعة يف:تت      

 ؛باالستثمارتسليم شهادات إيداع التصاريح  -

إسبام إجراءات التكوين القانوين للشركات بواسطة مكتب اؼبخاطب الوحيد لتكوين الشركات بالشباك اؼبوحد  -
 ؛بتونس و اإلدارات اعبهوية

       ةـاشرة لدى اؼبكاتب اؼبعنية بالشباك اؼبوحد بتونس و سوسإسبام إجراءات التكوين القانوين للشركات مب -
 ؛و صفاقس

 ؛االستثمارإسداء خدمات أخرى ذات الصلة ببعث مشاريع  -

 ؛بتونس االستثماراإلحاطة و اإلرشاد حول مناخ  -

 إسبام إجراءات التكوين القانوين للشركات على اػبط عرب موقع الواب للوكالة. -

 مار األجنبي في المغربأجهرة تطوير اإلستث .3
 و تتمثل يف األجهزة اآلتية:              

 (AMDIاإلنمائي ) لالستثمارالوكالة المغربية  . 1.3
تشجيع  فهي اؽبيئة الوطنية اؼبسؤولة عن التنمية و ،مايل استقبللو  اعتباريةىي مؤسسة ذات شخصية 

 يف اؼبغرب. االستثمارات
 

 2 : تتمثل مهام ىذه الوكالة يف   

                                                 
 .05دليل الشباك اؼبوحد لوكالة النهوض بالصناعة، ص. 1
  ،18/04/2010أطلع عليو يوم :  //:www.invest.gov.ma http على اؼبوقع: ,(AMDI)الوكالة اؼبغربية لبلستثمار اإلمبائي  2

 .19:00على الساعة    

http://www.invest.gov.ma/
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للتعريف بفرص  االتصالوطنيا و دوليا من خبلل ضببلت الًتويج و  االقتصاديةربسُت صورة اؼبغرب  -
 ؛يف اؼبغرب االستثمار

اؼبسانبة يف تعزيز جاذبية اؼبغرب من خبلل تقدًن السلطات مع أي خطوة من شأهنا ربسُت الوضع التنافسي  -
 ؛للمغرب

دة و تطوير ـجملاالت الصناعة و التجارة و التكنولوجيات اعبديـبصصة  ،تنفيذ الربامج اؼبتكاملة الصناعية -
 ؛يف ىذه القطاعات االستثمار

      ورة ـو إعطاء اؼبش ،05من خبلل الضمان و ذلك بدعم من اؼبناطق  االستثماراتمساعدة الشركات و  -
 و اؼبساعدة و اإلشراف على تنفيذىا .

 

 في كل من الجزائر، تونس، المغرب األجنبي ستثمارباالقارنة الهيئات المكلفة م :(4-4) جدوؿ رقم
 (1995المغرب )ميثاؽ (1993تونس )قانوف (2991الجزائر )قانوف  

 االستثماراتالوكالة الوطنية لتطوير  - الهيئات
(ANDI) 
 (CNI)لبلستثماراجمللس الوطٍت  -

 االستثماراتوكالة ترقية   -
 (FIPAاػبارجية)

 حيةالفبل باالستثماراتوكالة النهوض  -
 وكالة النهوض بالصناعة  -

 لبلستثمارالوكالة اؼبغربية -
 (AMDIاإلمبائي )

الطبيعة 
 القانونية

مؤسسات عمومية ذات طابع إداري 
 واالستقبللتتمتع بالشخصية اؼبعنوية 

 اؼبايل 

مؤسسات عمومية ذات صبغة غَت إدارية 
 االستثمارتعمل على تطوير 

  اعتباريةمؤسسة ذات شخصية 
 مايل  استقبللو 

عامل بالوكالة الوطنية لتطوير  041 عدد العماؿ
 االستثمار

 عامل بوكالة ترقية 61
 اػبارجية االستثمارات 

/ 

 أنواع الشباؾ
 الالمركزي

 لبلستثمارمركزا جهويا  05  الشباك اؼبوحد حسب قطاع النشاط الشباك الوحيد البلمركزي

القيام  و إثنان يف طور واحدة إثنان صفر المناطق الحرة
 بعملية هتيئتهم

وظائف 
 أساسية للهيئة

 إبراز التسهيبلت 
 واغبوافـز و تقديـم اؼبساعـدة و اؼبتابعة

 االستثمارو ترقية 

 تسهيبلت, مساعدات تسهيبلت, مساعدات و ترقية
 و ترقية 

 :على  عتمادالاب ةمن إعداد الباحث :المرجع
CNUCED, world investment Repport 2003, disponible sur le site: www.unctad.org. Consulté le : 
14.04.2010, à 15:35. 

 
 

من خبلل ما سبق و دبقارنة بُت الدول الثبلثة فيما يتعلق بالتطورات اؼبؤسسية و دور ـبتلف األجهزة        
حظات و اليت تتمثل يف كون صبيع الدول ربتوي على عدة بعض اؼببل استخبلص، يبكن االستثماراػباصة بتنظيم 

ات و كذلك ـو يف اعبزائر نبلحظ بعض التداخل يف مهام بعض اؽبيئـلذلك ما عدا اؼبغرب، غَت أنىيئات ـبصصة 
، كما أنو يوجد نزاع يف االستثمارأعمال الوكالة الوطنية لتطوير عدم ربديد بوضوح اعبهة الوصية على 

http://www.unctad.org/
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 االمتيازاتو الذي يتعلق دبنح  االستثمارو الوكالة الوطنية لتطوير  لبلستثماراجمللس الوطٍت  الصبلحيات بُت
القرار، كما أن ربديد اعبهة الوصية على الوكالة  الزباذتقتضي وجود مركز وحيد  االستثمارللمستثمرين، فعملية 

رغبة اؼبستثمر يف الطعن فهو هبد  على قراراهتا من طرف اؼبستثمر، حيث أنو يف حالة االحتجاجتسهل مهمة 
ة أو الوزارة أو ـنفسو أمام جهات كثَتة يبكن أن يتقدم بالطعن أمامها، فهو يبكنو تقدًن الطعن أمام رئيس اغبكوم

اػبارجي  االستثمارالقضاء، و ىذا عكس ما نلمحو يف اؽبيئات التونسية فكل ىيئة متخصصة يف ؾبال معُت إما 
اػبارجي التونسي  باالستثمار، كما أن وكالة النهوض االستثمارفبا يسهل يف إجراءات  أو الفبلحي أو الصناعي

ن و تفتحها على شروبة واسعة من ـا للمستثمريـي توفرىـتتفوق على نظَتهتا اعبزائرية من حيث اػبدمات الت
مت تسجيل تأخر واضح فيما  اؼبغربية، و بالتايل فقد االستثماراؼبستثمرين األجانب، و نفس الشيء بالنسبة ؽبيئة 

 عن طريق ىذه اؽبيئات بالنسبة للجزائر مقارنة بنظَتهتا تونس و اؼبغرب. االستثمارويج ىبص تر 
 وضعية دوؿ المغرب العربي في بعض المؤشرات المختارة .ثالثا

دة، و ـعدي اديات الدول العربية، و الدول اؼبغاربية على وجو اػبصوصإن التحديات اليت تواجهها اقتص       
البد من التصدي ؽبا بعقبلنية لتقليل أضرارىا و تعظيم منافعها يف عامل يتجو كبو العوؼبة، و تزول فيو اغبواجز أمام 
ذبارة السلع و اػبدمات و انتقال األموال و األشخاص، حيث تسعى ىذه الدول إىل جذب اؼبزيد من 

حيث يقوم بتوفَت شروط مشجعة لذلك،  االقتصاديةلة األجنبية سعيا و أمبل منها يف دفع العج االستثمارات
، و للوقوف على مدى مبلءمة االستثمارأو اإلدارية أو القانونية، و ىو ما يعرف دبناخ سواءا من الناحية اؼبالية 

ىذا اؼبناخ يف الدول اؼبغاربية سيتم ربليل ذلك من خبلل صبلة من اؼبؤشرات العاؼبية هبدف الوقوف على آداء ىذه 
األجنبية، خاصة و أن ىذه اؼبؤشرات ربظى بأنبية كبَتة من قبل  االستثماراتالدول من حيث قدرهتا على جذب 

 اؼبؤسسات اؼبالية الدولية و الشركات العاؼبية.
و لئلشارة فإنو سيتم اختيار بعض ىذه اؼبؤشرات اؼبعتمدة من طرف أىم اؼبؤسسات الدولية اؼبهتمة        

       اـفيه االستثماراخ ـ و ذلك من أجل معرفة مكانة دول، اؼبغرب العريب الثبلثة و تقدير مناألجنيب باالستثمار
 و ذلك دبقارنتها مع بعضها البعض.

 
 
 

I . االقتصاديةمؤشر الحرية 

 "ىَتتاج فاونديشن"يعترب تقرير مؤشر اغبرية اإلقتصادية واحدا من أىم النشاطات البحثية اليت تصدر عن معهد 
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"Heritage-foundation"1  كونو يستخدم كأداة لقياس مدى 0884منذ عام  "وال سًتيت جورنال"و صحيفة ،
2.االقتصادتدخل الدولة يف 

كما أن القائمُت على التقرير يشَتون إىل أن اغبرية االقتصادية ىي الطريق األوحد  
 و الرخاء و الرفاىية. إىل النمو

 مشاركة في ىذا المؤشر:المنهجية المتبعة في تصنيف الدوؿ ال .1

 مكونات المؤشر .1.1
 3( دولة إىل عشرة عوامل ىي:050للدول اؼبشاركة فيو و البالغة ) االقتصاديةيستند ربليل مؤشر اغبرية        

معدل التعريفة اعبمركية اؼبرجح. و يقاس ىذا اؼبؤشر من خبلل اؼبتغَتات الفرعية اآلتية: السياسة التجارية:  -
 ؛غَت اعبمركية، و الفساد يف اػبدمة اعبمركيةمدى وجود اغبواجز 

و     اؼبتغَتات الفرعية اآلتية: اؽبيكل الضرييب لؤلفرادو يقاس ىذا اؼبؤشر من خبلل  العبء المالي للحكومة: -
 ؛الشركات و اإلنفاق اغبكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلصبايل

اغبكومي كنسبة  االستهبلكات الفرعية اآلتية: و يقاس ىذا اؼبؤشر من خبلل اؼبتغَت  درجة تدخل الحكومة: -
وحصة  اؼبتأيت من اغبكومة، االقتصاديالناتج ، اؼبلكية اغبكومية لؤلعمال و الصناعات، االقتصادمن حجم 

 ؛عائدات اغبكومة من الشركات اؼبملوكة للدولة

-0881خم اؼبرجح للفًتة )اؼبؤشر من خبلل اؼبتغَت الفرعي اآليت: معدل التضو يقاس ىذا السياسة النقدية:  -
 ؛(1110

و يقاس ىذا اؼبؤشر من خبلل اؼبتغَتات الفرعية اآلتية: القيود على اؼبلكية األجنبية  األجنبي: االستثمار -
لؤلعمال، القيود على اؼبلكية األجنبية لؤلراضي، اؼبعاملة باؼبساواة حبكم القانون لكل من الشركات األجنبية و 

 ؛يل األرباح للخارج، و مدى توافر التمويل احمللي للشركات األجنبيةاحمللية، القيود على ربو 

و يقاس ىذا اؼبؤشر من خبلل اؼبتغَتات الفرعية اآلتية: ملكية اغبكومة  وضع القطاع المصرفي و التمويل: -
 ة، و مدى اغبرية يفـة اغبكوميـالقيود على إمكانية فتح فروع للبنوك األجنبية، األنظمللبنوك، مدى وجود 

 ؛تقدًن كافة أشكال اػبدمات اؼبالية

و يقاس ىذا اؼبؤشر من خبلل اؼبتغَتات الفرعية اآلتية: قوانُت اغبد األدىن  مستوى األجور و األسعار: -
 ؛لؤلجور، الدور اؼبعطى للحكومة يف وضع األجور، و مدى ربديد األسعار من قبل اغبكومة

                                                 
، و تتلخص مهمتها بصياغة و ترويج 1973" و اليت تعترب معهدا للبحوث و التعليم يف عام Heritage-foundationتأسست مؤسسة " 1

 اؼبشاريع اغبرة، التدخل اغبكومي احملدود، اغبرية الفردية، القيم األمريكية التقليدية. مبادئعلى  اعتمادكومية السياسات اغب
 : االنًتنتعلى شبكة  موقع اؼبؤشر 2

tiveness.gov.jo/arabic/files/heritage%20foundation%202004%20report.pdfwww.competià  ,consulté le: 03.10.2011 .
14 :00. 

 نفس اؼبرجع. 3

http://www.competitiveness.gov.jo/arabic/files/heritage%20foundation%202004%20report.pdf
http://www.competitiveness.gov.jo/arabic/files/heritage%20foundation%202004%20report.pdf
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َتات الفرعية اآلتية: مدى ضمان و ضباية اؼبلكية اػباصة و يقاس ىذا اؼبؤشر من خبلل اؼبتغ حقوؽ الملكية: -
القضائي عن التأثَت اغبكومي، فساد القضاء، و التأخَت يف إصدار األحكام قانونيا، استقبللية النظام 

 ؛القضائية

الفرعية اآلتية: متطلبات الًتخيص ؼبزاولة و يقاس ىذا اؼبؤشر من خبلل اؼبتغَتات  التشريعات و اإلجراءات: -
األعمال، مدى سهولة اغبصول على رخصة ؼبزاولة األعمال، البَتوقراطية، قوانُت و أنظمة العمل، و األنظمة 

 ؛اػباصة بالبيئة و ضباية اؼبستهلك و سبلمة العامل

و يقاس ىذا اؼبؤشر من خبلل اؼبتغَتات الفرعية اآلتية: مدى إنتشار التهريب،  أنشطة السوؽ السوداء: -
يف ؾبال حقوق اؼبلكية الفكرية، اإلنتاج الزراعي اؼبطروح يف السوق السوداء، اإلنتاج من  مدى وجود القرصنة

عمالة وداء، و الـوق السوداء، خدمات النقل اؼبطروحة يف السوق السـات التحويلية اؼبطروحة يف السـالصناع
 اؼبعروضة يف السوق السوداء.

 دليل المؤشر.2.1           
متساوية للعوامل العشرة السابقة الذكر، و من مث وبسب مؤشر اغبرية اإلقتصادية بأخذ يتم منح أوزان        

1حبيث تدل كل فئة رقمية: 4إىل  0متوسط ىذه اؼبؤشرات وفق مقياس رقمي يًتاوح ما بُت 
 

 ؛( حرية اقتصادية كاملة71 -011) -  

 ؛( حرية اقتصادية شبو كاملة61 - 68.8) -  

 ؛اقتصادية متوسطة( حرية 51 - 58.8) -  

 ؛( حرية اقتصادية ضعيفة41 - 48.8) -  

 ( حرية اقتصادية معدومة.1 - 38.8) -  

 االقتصاديةوضعية دوؿ المغرب العربي في مؤشر الحرية . 2

درجة و ترتيب دول اؼبغرب العريب الثبلث )اعبزائر، اؼبغرب، تونس( بالنسبة ؼبؤشر اغبرية  يبكن ربديد       
 من خبلل اعبدول اآليت: االقتصادية

 
 
 

 : مكانة دوؿ المغرب العربي في مؤشر الحرية االقتصادية لبعض السنوات المختارة( 5-4) جدوؿ رقم
 مؤشر الحرية االقتصادية 

                                                 
1Terry Miller, Kim R.Holmes, index of Economic freedom, the link between economic opportunity and 
prosperity, the heritage foundation, the wall street journal 2010. Disponible sur le site: www.heritage.org/index 
consulté le 12.10.2011,   à 21 :15. 

http://www.heritage.org/index%20consulté%20le%2012.10.2011
http://www.heritage.org/index%20consulté%20le%2012.10.2011
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 الدوؿ

 الترتيب العالمي االقتصاديةدرجة الحرية 

0884 1111 1114 1118 1101 1100 
الًتتيب من 

دولة  068
 1118سنة 

ن الًتتيب م
دولة  068

 1101سنة 

الًتتيب من 
دولة  072

 1100سنة 
 021 014 016 41.3 45.8 45.5 42.1 45.7 44.6 الجزائر 

 011 84 87 58.5 58.9 47.1 44.3 50.2 52.3 تونس

المغر 
 ب

51.7 52.1 41.1 46.6 48.1 48.5 010 80 82 

Source : Terry Miller, Kim R.Holmes, Index of Economic freedom, the link between economic    
              opportunity and prosperity, the heritage foundation, the wall street journal 2010. Disponible sur le site: 

, à 21: 15.é le 12.10.2011consult www.heritage.org/index,  
 

 – 41.3نبلحظ أن قيمة اؼبؤشر بالنسبة للجزائر، تراوحت بُت  (4-3)بالرجوع إىل معطيات اعبدول       
و           ، فبا يعٍت أن اعبزائر تتميز بدرجة حرية اقتصادية ضعيفة1100-0884و ذلك خبلل الفًتة  ، 45.8

الًتاجع مرده ىو البفاض  ، و ىذا1100سنة  021لتًتاجع إىل الرتبة  1118سنة  016احتلت بذلك اؼبرتبة 
1100سنة  11.1إىل  1118سنة  41األجنيب حيث تراجع من  باالستثمارقيمة اؼبؤشر اػباص 

، و يرجع  1
 .1117ذلك إىل آثار األزمة اؼبالية العاؼبية لسنة 

لتايل و با 50.2-52.3ن ـراوح بيـكانت قيمة اؼبؤشر تت  1111-0884ا بالنسبة لتونس، فخبلل الفًتة ـأم       
-1114فقد كانت تتمتع حبرية اقتصادية متوسطة حسب دليل اؼبؤشر، و لكنها سجلت تراجعا خبلل الفًتة 

ة و تراجعت مرتبتها ـة ضعيفـة اقتصاديـز حبريـي أهنا تتميـفبا يعن 47.8-44.3اؼبؤشر بُت: ، لتصبح قيمة 1100
ؤشر قبد أن سبب ىذا الًتاجع يف الرتبة و بالرجوع إىل مكونات اؼب، 1100سنة  011إىل  1101سنة  84من 

األجنيب و كذلك إىل وضعية القطاع اؼبصريف و  باالستثمارمرده ىو البفاض يف قيمة اؼبؤشر الفرعي اػباص 
 .21فقد البفض إىل  1114، أما سنة 61يعادل  0884كان سنة   االستثمارحيث قبد أن مؤشر حرية التمويل، 

و ىذا ما سبب  1114.2سنة  21و تراجع إىل  41يساوي  0884كان سنة   أما بالنسبة للمؤشر الثاين فقد
تصادية، و ىذا ما يدل على تأثر االقتصاد التونسي باألزمة اؼبالية العاؼبية تراجع ترتيب تونس يف مؤشر اغبرية االق

كانت   ،1111-0884 مع تونس فخبلل الفًتة . أما بالنسبة للمغرب فنبلحظ نفس الشيء تقريبا 1117لسنة 
 اقتصادية  حبرية  أي أهنا تتمتع   52.1 – 51.7درجة اؼبؤشر تًتاوح بُت 

                                                 
1 Terry Miller, Kim R.Holmes, op. cit. 
2 Ibid. 

http://www.heritage.org/index,%20%20consulté%20le%2012.10.2011
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و يرجع السبب يف ذلك إىل تراجع  41.1حيث كانت درجة اؼبؤشر  1114متوسطة، لكنها سجلت تراجعا سنة 
ىل إ 0884سنة  38.7تراجع اؼبؤشر األول من مؤشر حرية التجارة و مؤشر القطاع اؼبصريف و التمويل حيث 

1114.1سنة  21إىل  0884سنة  41، أما اؼبؤشر الثاين فقد تراجع من 1114سنة  17.5
   

، و بالتايل حسنت يف مرتبتها 1100-1118يف الدرجة اإلصبالية للمؤشر خبلل الفًتة و لكنها سجلت ارتفاعا 
قى متأخرة يف ترتيبها يف . و يف األخَت يبكن القول أن اعبزائر تب1100سنة  82إىل  1118سنة  010العاؼبية من 

 1100سنة  82تونس و اؼبغرب. و تبقى اؼبغرب متصدرة اجملموعة برتبة  مؤشر اغبرية االقتصادية مقارنة بنظَتهتا
 للجزائر. 021بالنسبة لتونس و  011مقابل الرتبة 

II .مؤشرات التنافسية 
ة اؼبعتمدة من طرف اؼبستثمرين يف اغبكم على تعترب اؼبؤشرات اػباصة بالتنافسية من أىم اؼبؤشرات العاؼبي       

 مناخ االستثمار و األعمال بصفة عامة، و يبكن دراستو من خبلل مؤشرين نبا:
 ؛مؤشر التنافسية العاؼبي -

 مؤشر التنافسية العريب. -

 مؤشر التنافسية العالمية: .1

 االقتصاديعن اؼبنتدى  ،0868ذ عام يصدر مؤشر التنافسية العاؼبية ضمن تقرير التنافسية العاؼبية سنويا من   
العاؼبي، و الذي تطور خبلل العقود الثبلثة اؼباضية حبيث أصبح ضمن أىم اؼبؤشرات العاؼبية ذات اؼبصداقية العالية 

دولة  023دولة عربية، مقابل  03دولة منها  022، 1118و يشمل مؤشر التنافسية لعام  2لتنافسية الدول.
 3لعدم كفاية البيانات اؼبتاحة. مولدوفا استبعاد، حيث مت1117خبلل العام 

 مكونات المؤشر. 1.1

 4يتكون مؤشر التنافسية العاؼبية من ثبلث مؤشرات فرعية و ىي:    
و  ـةشمل: جودة اؼبؤسسات العامتمتغَتات  (14ن متوسط )ـون مـو يتك مؤشر المتطلبات األساسية: -

 ؛الكلي، مستوى الرعاية الصحية و التعليم األساسي االقتصاداػباصة، جودة البنية التحتية، مدى استقرار 

ب و التعليم ـر التدريـدى تطويـمتغَتات تشمل: م (14ن متوسط )ـون مـو يتكمؤشر معززات الكفاءة:  -
 وق ـدى عمق و نضج سـالسلع و سوق العمل، مالعايل، مدى فعالية و كفاءة كل من سوق 

 أو                 ن التقدم التقٍت اغبايل، و مدى اتساع حجم السوق احملليم االستفادةاؼبال، مدى القدرة على 
           ؛اػبارجي

                                                 
1 Terry Miller, Kim R.Holmes, op. cit. 

 .128ص. اؼبرجع السابق، ، 2009 في الدوؿ العربية االستثمارمناخ  تقرير اؼبؤسسة العربية لضمان االستثمار ، 2
 نفس اؼبرجع. 3
 .129نفس اؼبرجع، ص.  4
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و     حيث تصبح الشركات، بفضل التقدم العلمي  مؤشر القدرة على االبتكار و التقدـ العلمي و التقني: -
فريدة يتم ربويلها إىل منتجات  البحوث و التطوير. قادرة على التوصل إىل ابتكاراتدبجال  االىتمامالتقٍت و 

جديدة من خبلل عمليات إنتاجية معقدة مت تصميمها وفقا لنتائج معتمدة لبحوث عمليات تعتمد 
 مستويات متقدمة من العلم و التقنية.

اؼبؤشر، يتم تصنيف الدول اليت يغطيها اؼبؤشر ضمن طبس مراحل وفقا ؼبنهجية إعداد دليل المؤشر: . 2.1
صادية، وفقا ؼبعيارين نبا: حصة صادرات السلع األولية من إصبايل الصادرات السلعية و اػبدمية االقتللتنمية 

و متوسط نصيب الفرد من الناتج  (%61األوىل إذا ذباوزت ىذه اغبصة ما نسبتو  ة)حيث تصنف الدولة يف اؼبرحل
 كما ىو موضح باعبدول اآليت:  1احمللي اإلصبايل بأسعار السوق.
 الحرية االقتصادية ؤشرم: مراحل تصنيف الدوؿ في  (6-4)جدوؿ رقم 

متوسط نصيب الفرد من الناتج  مرحلة التنمية  
 بالدوالر

 1111أقل من   مرحلة اؼبتطلبات األساسية  0
 2111-1111 مرحلة انتقالية بُت اؼبرحلة األوىل و اؼبرحلة الثالثة 1
 8111-2111 مرحلة معززات الكفاءة 2
 06111-8111 الية بُت اؼبرحلة الثالثة و اؼبرحلة الرابعة مرحلة انتق 3
 06111 أكثر من  مرحلة القدرة على االبتكار و التقدم العلمي و التقٍت 4

 .021ص. ، 1118الكويت، 2999مناخ االستثمار في الدوؿ العربية  تقرير،  اؼبؤسسة العربية لضمان االستثمار:  رجعالم
 

 ت تنافسية عالية، دول ذات تنافسية متوسطة و دول ذات تنافسية متدينة.و تصنف الدول إىل دول ذا
 وضعية دوؿ المغرب العربي في مؤشر التنافسية العالمية. 3.1

يوضح اعبدول اآليت الوضعية التنافسية اليت ربتلها دول اؼبغرب العريب يف مؤشر التنافسية العاؼبية لبعض        
 .السنوات اؼبختارة

 
 
 

-2997للفترة ): الوضعية التنافسية لدوؿ المغرب العربي في مؤشر التنافسية العالمية (7-4) جدوؿ رقم
2919) 
 

                                                 
 .130، ص.  اؼبرجع السابق، 2009 في الدوؿ العربية االستثمارمناخ  تقرير اؼبؤسسة العربية لضمان االستثمار ، 1



 

  : الوضعية التنافسية لدول المغرب العربي في مؤشر التنافسية العالمية لبعض السنوات المختارة (7-4)جدول رقم 

 ةـــــــــــــــة العالميــــــــــــر التنافسيـــــــــــــمؤش
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 23 26 13 17 قطر 1 36 28 17 22 قطر 1 35 31 21 26 قطر 1 49 49 28 30 الكويت 1

 26 27 28 21 السعودية 2 25 21 9 23 االمارات 2 37 45 34 27 السعودية 2 46 44 24 31 قطر 2

 27 21 8 25 االمارات 3 33 38 30 28 السعودية 3 38 29 17 31 اإلمارات 3 29 47 34 27 تونس 3

 34 50 31 27 تونس 4 60 44 22 38 البحرين 4 52 52 39 35 الكويت 4 45 52 39 35 السعودية 4

 5 64 63 40 39 الكويت 5 30 53 35 23 تونس 5 42 35 25 37 اإلمارات 5
سلطنة 
 47 48 24 34 عمان

 60 68 36 35 الكويت 6 45 56 35 40 تونس 6 54 46 28 37 البحرين 6 40 70 38 42 عمان 6

 7 48 61 31 38 عمان 7 74 46 32 43 البحرين 7
سلطنة 
 55 33 21 37 البحرين 7 52 53 25 41 عمان

 65 73 57 65 االردن 8 51 66 46 50 االردن 8 47 63 47 48 األردن 8 54 64 46 49 األردن 8

 79 88 64 77 املغرب 9 71 80 78 70 مصر 9 76 85 67 72 املغرب 9 70 80 70 34 املغرب 9

 68 82 89 81 مصر 10 88 91 57 72 املغرب 10 80 104 71 78 سورية 10 63 85 79 77 مصر 10

 108 107 80 23 اجلزائر 11 122 117 61 22 اجلزائر 11 74 88 83 81 مصر 11 82 100 71 80 سورية 11

 74 70 106 92 لبنان 12 111 110 68 88 ليبيا 12 102 114 75 91 ليبيا 12 102 97 49 20 اجلزائر 12

 115 117 83 97 سورية 13 100 112 72 94 سورية 13 126 113 61 22 اجلزائر 13 105 123 67 88 ليبيا 13

 135 127 88 100 ليبيا 14 125 129 125 127 موريتانيا 14 120 130 130 131 موريتانيا 14 109 128 121 125 موريتانيا 14

 134 138 131 135 يتانيامور  15                  

 

 :باالعتماد على باحثةمن إعداد ال:  جعالمر                                                  
 .132، ص. 2008/2009، 2007/2008مناخ اإلستثمار يف الدول العربية تقرير املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار ، 

 .17، ص. 2010سبتمرب  -ستثمار ، نررة صصلية، السنة الثامنة و العررون، العدد الفصلي الثال،، وويليةاملؤسسة العربية لضمان اإل               
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، يتضح أن اعبزائر ربتل آخر اؼبراتب يف مؤشر التنافسية العاؼبية مقارنة (6-3رقم)من خبلل بيانات اعبدول 
. أما 21، و تونس اؼبرتبة 53و باؼبقابل ربتل اؼبغرب اؼبرتبة  1116سنة  70و اؼبغرب، حيث ربتل اؼبرتبة   بتونس 

 75إىل اؼبرتبة  1116سنة  70فقد سجلت اعبزائر تراجعا يف ترتيبها حيث تراجعت من اؼبرتبة  1101يف سنة 
س و بالتايل تبقى ىذه األخَتة )تونس( تًتأ .21و تونس يف اؼبرتبة  64مقارنة باؼبغرب يف اؼبرتبة  1101سنة 
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. و لعل ىذا التأخَت يرجع أساسا إىل اؼبؤشرين الفرعيُت ؾبموعة دول اؼبغرب العريب الثبلثة )اعبزائر، تونس، اؼبغرب(
و التقدم العلمي، ؽبذا تشَت معظم تقارير التنافسية إىل ضرورة مواصلة  االبتكارو نبا: معززات الكفاءة و عوامل 

لى التعليم الثانوي و العايل دبا يعزز دبراحلو اؼبختلفة مع الًتكيز ع اإلصبلحات يف ؾباالت عديدة أنبها: التعليم
ة و التعليم العايل يف ـباؼبدارس الثانوي االلتحاقو التقدم العلمي و التقٍت يف ظل تراجع معدالت  االبتكارعوامل 

و تشجيع الصادرات،  ةـاؼبنتجات احملليوى البنية التحتية، ربديث آليات تسويق ـعدد من دول اؼبنطقة، رفع مست
ف و تراجع مستويات ـمواجهة ربديات سوق العمل و خصوصا صبود التشريعات و القوانُت و نظم التوظي

 ة و التشريعية و القضائية.ـو السلطات التنفيذي   رأة يف اجملتمع ـوى مشاركة اؼبـي مستـتدناإلنتاجية و األجور و 
 مؤشر التنافسية العربية .2
و د العريب للتخطيط بإصدار تقرير دوري لدراسة تنافسية االقتصاديات العربية يف األسواق الدولية يقوم اؼبعه    

 يستند ىذا التقرير إىل مؤشر مركب لقياس مستوى التنافسية.
 مكونات المؤشر. 1.2 

 يتكون مؤشر التنافسية العريب من مؤشرين فرعيُت نبا:    
 ؛مؤشر التنافسية اعبارية -

 ية الكامنة.مؤشر التنافس -

 و يندرج ربت كل واحد منهما مؤشرات ربت فرعية كما ىو موضحا يف الشكل اآليت: 
 : الهيكل العاـ لمؤشر التنافسية العربية(1-4) شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 

                      
 ةوضعية دوؿ المغرب العربي في مؤشر التنافسية العربي. 2.2

 لتنافسية اليت ربتلها دول اؼبغرب العريب حسب مؤشر التنافسية العريب.يوضح اعبدول اآليت الوضعية ا       
لبعض السنوات  ةفي  مؤشر التنافسية العربي لدوؿ المغرب العربي: الوضعية التنافسية (8-4)جدوؿ رقم 

 المختارة
الًتتيب  1118سنة  1115سنة  1112سنة  

مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر 

 .041، ص. 1115، اؼبعهد العريب للتخطيط، الكويت تقرير التنافسية العربية: المرجع

 مؤشر التنبفسية اإلجمبلي

 مؤشر التنبفسية  الجبري تنبفسية الكبمنمؤشر ال

رأس انمبل 

 انبشري

مؤشر انتكنونوجيب 

  و انتمبنة

 انبنية انتحتية انتمبنية

 األسواق و انتخصص اإلنتبجية و انتكهفة اإللتصبد انكهي بنية األػمبل 

 فبػهية انمؤسسبت 

 تذخم انحكومة 

 جبربية اإلستثمبر 

 انبنية انتحتية 
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التنافسية  الدولة
 اعباري

ية التنافس
 الكامن

التنافسية 
 العربية

التنافسية 
 اعباري

التنافسية 
 الكامن

التنافسية 
 العربية

التنافسية 
 اعباري

التنافسية 
 الكامن

التنافسية 
 العربية

سنة 
1118 

 11 1.11 1.25 1.10 1.11 1.11 1.17 1.26 1.21 1.32 اعبزائر
 04 1.26 1.36 1.25 1.30 1.16 1.44 1.31 1.23 1.38 تونس
 08 1.15 1.11 1.24 1.17 1.31 1.32 1.26 1.14 1.37 اؼبغرب
 :باإلعتماد على ةمن إعداد الباحث: المرجع

 .17-03، ص.ص. 1118، اؼبعهد العريب للتخطيط، الكويت الملخص التنفيذي لتقرير التنافسية العربية -

        .1112هد العريب للتخطيط، الكويت ، اؼبعالملخص التنفيذي لتقرير التنافسية العربية -

 
يتضح أن دول اؼبغرب العريب قد حققت آداء أفضل يف ؾبال  (7-3رقم) بيانات اعبدولمن خبلل     

، 1118، أما بالنسبة لسنة 1115و  1112التنافسية اعبارية منو يف التنافسية الكامنة و ىذا خبلل عام 
، على عكس اؼبغرب 1115 ؾبال التنافسية الكامنة مقارنة بسنة فبالنسبة للجزائر و تونس فقد ربسنت يف

. و تبقى 1118سنة  1.11إىل  1115سنة  1.31الذي سجل تراجعا ملحوظا يف التنافسية الكامنة من 
و اؼبغرب     11مقارنة باعبزائر اؼبرتبة  04اؼبرتبة  احتلت 1118ة ـي سنـترتيب اجملموعة، ففتونس يف صدارة 

. و تشَت تقارير التنافسية أن تعزيز التنافسية يتطلب بٌت ربتية قوية ؼبا ؽبا من دور حاسم يف 08اؼبرتبة 
زبفيض تكلفة اإلنتاج و رفع قدرة االقتصاد التنافسية، باإلضافة إىل الفوائد اليت ربققها بشكل غَت مباشر 

و        ل النقل ل عمليات الربط مع األسواق و العامل اػبارجي مثـبلل تسهيـللقطاعات من خ
األجنبية ركن أساسي من بيئة األعمال و ىو أحد التحديات  االستثمارات، كما يعترب جذب االتصاالت

يف نقل التقانة و فتح األسواق اػبارجية. و بالتايل  االستثماراليت تواجو الدول النامية و ذلك ألنبية ىذا 
 يواألمر الذي يتطلب بيئة مؤسسات االستثمارن يستند تدعيم القدرة التنافسية على جذب ىذا النوع م

و توفر رأس اؼبال  مواتية و قطاع مايل عميق و سياسات اقتصادية قابلة للتنبؤ، باإلضافة إىل البنية التحتية
 لبلتصاالتإىل بنية ربتية جيدة و ىذا ما ينطبق على وضعية دول اؼبغرب العريب اليت ما تزال تفتقر  البشري.

من األنشطة اليت تسمح بتحقيق و تتميز بضعف يف أنشطة البحث و التطوير و غَتىا و اؼبواصبلت 
وىوما أكدتو أحد   ي.ـاألجنب لبلستثمارفبا انعكس سلبا على جاذبية ىذه الدول  يةدرجات عالية للتنافس

مو على أن الركائز األساسية للن سةإذ أكدت الدرا،حول اعباذبية، 1113سنة  J.Blankeالدراسات لـ 
و أظهرت ىذه الدراسة ضعف الكلي، نوعية اؼبؤسسات العمومية،  االقتصاديط ـي احمليـى االقتصادي

 1جاذبية دول اؼبغرب العريب، إذ تتمثل اؼبشكلة األساسية يف زبلف اعبهود التكنولوجية.
تعددة إن ضعف جاذبية دول اؼبغرب العريب يبكن تفسَته بالتوجهات اإلسًتاتيجية اعبديدة للشركات م

اعبنسيات يف ظل العوؼبة، إذ أصبحت تتجو أكثر كبو الدول األكثر كفاءة يف أنظمتها اإلنتاجية أو تلك 

                                                 
 .232اؼبرجع السابق، ص. ، دراسة تحليلية لمناخ االستثمار في الجزائر ناجي بن حسُت، 1
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الغنية تكنولوجيا و اليت تتوفر على موارد بشرية مؤىلة. و على دول اؼبغرب العريب دعم و تقوية نظامها 
رات اإلبداعية و تشجيع القطاع اػباص، يف الرأس اؼبال البشري و بناء القد االستثماراإلنتاجي من خبلل 

 و البحث العلمي من خبلل ربط اعبامعة بالصناعة.
III .المؤشر العاـ لسهولة بيئة آداء األعماؿ 

، و الصادر عن البنك الدويل، اإلصبلحات التنظيمية اليت 1113يتتبع تقرير بيئة آداء األعمال، منذ عام        
ولة يف آداء األعمال، من خبلل قياس تأثَت ىذه اإلصبلحات على اؼبؤشرات هتدف إىل توفَت اؼبزيد من السه

 الفرعية العشرة اؼبكونة ؼبؤشر سهولة آداء األعمال.
 المنهجية المتبعة في تصنيف الدوؿ المشاركة في ىذا المؤشر .1

 مكونات المؤشر. 1.1
1مؤشرات فرعية ىي :( 01يتكون اؼبؤشر العام اؼبركب لسهولة آداء األعمال من عشرة )    

 

  و يتكون من مؤشرات ربت فرعية و تتمثل يف: مؤشر تأسيس المشروع: -

عدد اإلجراءات، اؼبدة الزمنية، التكلفة )نسبة من الدخل الوطٍت للفرد(، و اغبد األدىن من رأس اؼبال 
 لبدء اؼبشروع )نسبة من الدخل الوطٍت للفرد(.

  و تتمثل يف :ات ربت فرعية و يتكون من مؤشر مؤشر استخراج التراخيص:  -

 .عدد اإلجراءات، اؼبدة الزمنية، و التكلفة )نسبة من الدخل الوطٍت للفرد(

 و يتكون من مؤشرات ربت فرعية و تتمثل يف:  مؤشر توظيف العاملين: -

مؤشر صعوبة التوظيف، مؤشر صرامة ساعات العمل، مؤشر صعوبة الفصل من العمل، مؤشر صعوبة 
 ، مؤشر كلفة الفصل من العمل )أسابيع من األجر(.لفة التعيُت )نسبة من الراتب(التوظيف، مؤشر ك

  و يتكون من مؤشرات ربت فرعية و تتمثل يف:مؤشر تسجيل الممتلكات:  -

 عدد اإلجراءات، اؼبدة الزمنية )يوم العمل(، و الكلفة.

  من مؤشرات ربت فرعية و تتمثل يف:و يتكون  مؤشر الحصوؿ على اإلئتماف: -

 مؤشر اغبقوق القانونية، مؤشر معلومات اإلئتمان، تغطية السجبلت العامة و تغطية اؼبكاتب اػباصة.

 و يتكون من مؤشرات ربت فرعية و تتمثل يف:  مؤشر حماية المستثمر: -

 مؤشر مدى اإلفصاح، مؤشر مدى اؼبسؤولية اؼبباشرة، و مؤشر قضايا اؼبسانبُت.

  2رات ربت فرعية، تتمثل يف:و يتكون من مؤش مؤشر دفع الضرائب: -

                                                 
 .11، ص. 2006، العدد الفصلي الثالث، الكويت االستثمارنشرة ضماف ، االستثماراؼبؤسسة العربية لضمان  1

 .172ص. ، 2010كويت ال،2010 في الدوؿ العربية االستثمارمناخ تقرير  ،االستثماراؼبؤسسة العربية لضمان 
 .01، اؼبرجع السابق، ص. 2009في الدوؿ العربية  االستثمار مناخ تقرير، االستثماراؼبؤسسة العربية لضمان  2
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الضريبة سنويا، وقت التعامل مع السلطات الضريبية )بالساعات(، معدل الضريبة عدد مدفوعات 
 اإلصبايل.

  1و يتكون من مؤشرات ربت فرعية، تتمثل يف: مؤشر التجارة عبر الحدود: -

مستندات اإلستَتاد،  عدد مستندات التصدير، الوقت البلزم للتصدير باأليام، تكلفة التصدير، عدد
 الوقت البلزم لئلستَتاد باأليام، تكلفة اإلستَتاد.

  2و يتكون من مؤشرات ربت فرعية، تتمثل يف:مؤشر إنفاذ العقود:  -

عدد اإلجراءات البلزمة إلنفاذ العقود، الفًتة الزمنية البلزمة للفصل يف القضية و إصدار حكم هنائي 
 .(من الدين اؼبراد ربصيلوكنسبة بشأهنا )باأليام(، التكلفة )

 : و يتكون من مؤشرات ربت فرعية، تتمثل يف: مؤشر إغالؽ المشروع -

 .االستَتادالتكلفة )نسبة من األموال بعد اإلفبلس(، و نسبة 
 دليل المؤشر. 2.1

يدل تصنيف الدولة يف مؤشر سهولة آداء األعمال، على مدى سبتعها ببيئة أعمال مبلئمة و جاذبة        
، و قد منحت اؼبؤشرات الفرعية ، حيث تدل القيمة األدىن على بيئة أعمال أفضل و العكس صحيحستثمارلبل

اليت تكون اؼبؤشر اؼبركب أوزانا متساوية، حيث مت احتساب القيم اؼبذكورة يف اؼبؤشر من متوسط النسب اؼبئوية اليت 
 3سجلتها الدول يف كل مؤشر فرعي.

 في مؤشر سهولة آداء األعماؿوضعية دوؿ المغرب العربي  .2
   يبكن ربديد ترتيب دول اؼبغرب العريب الثبلث )اعبزائر، تونس و اؼبغرب( يف مؤشر سهولة آداء األعمال       

 و ذلك استنادا لقاعدة بيانات البنك الدويل، من خبلل اعبدول اآليت:
 
 
  

 هولة آداء األعماؿالوضع العالمي لدوؿ المغرب العربي في مؤشر س: (9-4)جدوؿ رقم 
 2911-2997للفترة من 

 السنوات
 

 الدوؿ
 الًتتيب العاؼبي

1116 
 دولة( 067)

1117 
 دولة( 067)

1118 
 دولة( 070)

1101 
 دولة( 072)

1100 
 دولة( 072)

 44 47 58 62 77 تونس

                                                 
 .02، ص. 2008، مؤشر التجارة عرب اغبدود سلسلة بيئة آداء األعماؿ في الدوؿ العربية، االستثماراؼبؤسسة العربية لضمان  1
 .02، ص. 2009العقود  إنفاذ، مؤشر سلسلة بيئة آداء األعماؿ في الدوؿ العربية، االستثمارن اؼبؤسسة العربية لضما 2
 .12-11، اؼبرجع السابق، ص.ص. 2006نشرة ضماف االستثمار، االستثماراؼبؤسسة العربية لضمان  3
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 003 003 017 017 018 المغرب
 025 025 025 021 014 الجزائر

 : على االعتمادب ةمن إعداد الباحث: المرجع
 .1ص. ، خمس سنوات من اإلصالح. 2999، مؤشر سهولة آداء األعماؿ االستثماراؼبؤسسة العربية لضمان  -

 .0، ص. 1100، اؼبؤشر العام لسهولة آداء األعمال ، سلسلة بيئة آداء األعماؿ في الدوؿ العربيةاالستثماراؼبؤسسة العربية لضمان   -

 .128ص.  ،1117الكويت ،2998في الدوؿ العربية  االستثمارمناخ تقرير ، اراالستثماؼبؤسسة العربية لضمان  -

 .155ص.  ،1118الكويت ،2999في الدوؿ العربية  االستثمارمناخ تقرير ، االستثماراؼبؤسسة العربية لضمان  -

 
ى يتضح أن ىناك تفاوت كبَت بُت دول اؼبغرب العريب خاصة عل (8-3رقم) من خبلل بيانات اعبدول      

الصعيد العاؼبي، و تبقى تونس يف صدارة الًتتيب مقارنة بنظَتاهتا اعبزائر و اؼبغرب يف السنوات األربعة اؼبختارة 
لتصل إىل الرتبة  1117عاؼبيا سنة  77سواءا عربيا أو عاؼبيا، و بتحسن كبَت يف الًتتيب، حيث قفزت من الرتبة 

سنة  025رتبة، و تبقى اعبزائر يف مؤخرة اجملموعة بًتتيب  22أي بتغَت إهبايب يقدر بـ  1100عاؼبيا سنة  44
، و يرجع السبب يف ذلك إىل أن تونس تعترب إحدى أكثر الدول 44و تونس  003، مقارنة باؼبغرب 1100

، خفضت تونس من متطلبات اغبد األدىن لرأس اؼبال البلزم 1118تنفيذا لئلصبلحات، حيث أنو يف سنة 
الصفقة اليت تضر تقدًن اؼبزيد من اغبماية لصغار اؼبستثمرين بتمكينهم طلب إلغاء لتأسيس مشروع جديد، و 

دبصاغبهم، و كثف البنك اؼبركزي من حجم اؼبعلومات اإلئتمانية التفصيلية )اهبابية/سلبية( اليت هبمعها من 
مانية يف كافة اؼبكاتب البنوك األخرى مث يوزعها، و أصبح بإمكان األفراد و الشركات تدقيق صحة بياناهتم اإلئت

قيمة الضرائب اؼبستحقة عليها بدقة قبل التابعة للبنك اؼبركزي، كما مكنت وزارة اؼبالية الشركات من معرفة 
س و اؼبغرب ـسجلت كل من تون 1118و عموما يبكن القول أنو يف سنة  1تسديده لدى اؼبكاتب الضريبية.

و يرجع السبب يف ذلك لكون اؼبغرب قد  تراجعا ملحوظا.ة، يف حُت سجلت اعبزائر ـربسنا بدرجات متفاوت
ر و كذلك أصبح ـفبا أدى إىل تدعيم سبل ضباية اؼبستثمالزمت الشركات بزيادة اإلفصاح يف تقاريرىا السنوية، 

من حق اؼبقًتضُت التأكد من صحة بياناهتم حول مدى أىليتهم للحصول على اإلئتمان، و مت زبفيض ضريبة 
، كما مت تبسيط متطلبات مستندات االستَتاد و التصدير و زبفيض مدة % 21إىل  % 24ن دخل الشركات م

 .االستَتاد
، فلم تقم بأية إصبلحات تذكر 1118/1101أما بالنسبة للجزائر، و دائما وفق تقرير بيئة آداء األعمال لسنة 

 لتحسُت بيئة أعماؽبا.
الفرعية العشرة للمؤشر اؼبركب لسهولة آداء األعمال لسنة و فيما يلي ترتيب دول اؼبغرب العريب يف اؼبؤشرات 

1100. 

 

                                                 
 .3بلح، ص. ، طبس سنوات من اإلص2009مؤشر سهولة آداء األعماؿ، اؼبؤسسة العربية لضمان اإلستثمار،  1



 IV البيئة اإلستثمارية لدول اؼبغرب العريب و مشروع الشراكة األورومتوسطية الفصل الرابع:

 

 075 

 

 : وضعية دوؿ المغرب العربي في المؤشرات الفرعية العشر للمؤشر المركب (19-4) جدوؿ رقم
 "2911"سهولة آداء األعماؿ 

الًتتيب 
 عربيا

 دولة 072الًتتيب عاؼبيا 

بدء  الدول
 اؼبشروع

استخراج 
تراخيص 

 البناء

توظيف 
 العاملُت

تسجيل 
 اؼبمتلكات

اغبصول 
على 
 اإلئتمان

ضباية 
 اؼبستثمر

دفع 
 الضرائب

التجارة 
 عرب اغبدود

انفاذ 
 العقود

إغبلق 
 اؼبشروع

 26 67 21 47 63 78 53 017 015 37 تونس 4
 48 015 71 013 043 78 013 065 87 71 اؼبغرب 01
 40 016 013 057 63 027 054 011 002 041 اعبزائر 03

 
اؼبؤشر العام لسهولة آداء األعمال ، سلسلة بيئة آداء األعماؿ في الدوؿ العربية، اؼبؤسسة العربية لضمان اإلستثمار و ائتمان الصادرات: المرجع

 .11، ص. 1100

 

VI. مؤشرات المخاطرة القطرية 
        ال ـرجال األعم لتعريف صانعي القرار و االستثمارل سعي اؼبؤسسة اؼبؤسسة العربية لضمان ـظي ـف       

و اؼبستثمرين العرب بوضع الدول العربية يف عدد من اؼبؤشرات الدولية اؼبختارة اؼبتعلقة باؼبخاطر القطرية الصادرة 
بإدراج  1110تقرير سنة عن جهات دولية متخصصة و متعارف عليو، تواصل اؼبؤسسة النهج الذي بدأتو منذ 

 دول العربية يف مؤشرات اؼبخاطر القطرية وفقا ألحدث اؼبؤشرات اؼبتاحة.عدد من اؼبؤشرات اؼبرتبطة بوضع ال
 المنهجية المتبعة في تصنيف الدوؿ المشاركة في ىذا المؤشر .1

 مكونات المؤشر. 1.1
 1طبس مؤشرات ىي: يتكون اؼبؤشر من         

 ؛اؼبؤشر اؼبركب للمخاطر القطرية -

 ؛مؤشر اليورومٍت للمخاطر القطرية -

 

 ؛نستيتيوشنال أنفستور للتقوًن القطريمؤشر األ -

 ؛براد سًتيت للمخاطر القطرية مؤشر وكالة دان اند -

 .مؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية -

 و يتكون كل مؤشر من ؾبموعة من اؼبؤشرات الفرعية.
 دليل المؤشرات. 2.1

                                                 
 .271-270ص.ص. اؼبرجع السابق، ، 2009مناخ اإلستثمار في الدوؿ العربيةتقرير ، االستثماراؼبؤسسة العربية لضمان  1
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اؼبؤشرات يف  لكل مؤشر دليلو اػباص بو و كيفية ترتيب الدول فيو، و سيتم عرض مكونات و دليل   
 اعبدول اآليت:

 2999: مكونات و دليل مؤشرات المخاطر القطرية (11-4) جدوؿ رقم
 مكونات و دليل المؤشر المؤشر

المؤشر المركب 
 للمخاطر القطرية

 مؤشرات فرعية ىي:  2يتكون اؼبؤشر اؼبركب من  مكونات المؤشر:
 متغَتا  01مؤشر تقوًن اؼبخاطر السياسية )يندرج فيو  -0

درجة استقرار اغبكومة، األوضاع االقتصادية و االجتماعية، خريطة االستثمار، وجود نزاعات ىي 
داخلية، وجود نزاعات خارجية، الفساد، دور اعبيش يف السياسة، دور الدين يف السياسة، سيادة 

 ة(.القانون و النظام، االضطرابات العرقية، مصداقية اؼبمارسات الديبقراطية، نوعية البَتوقراطي
 متغَتات  4مؤشر تقوًن اؼبخاطر اؼبالية ) يندرج فيو  -1

ىي نسبة الدين اػبارجي إىل الناتج احمللي اإلصبايل، نسبة خدمة الدين اػبارجي إىل إصبايل صادرات 
السلع و اػبدمات، نسبة ميزان اغبساب اعباري إىل إصبايل صادرات السلع و اػبدمات، عدد األشهر 

 .ا احتياطات الدولة، استقرار سعر الصرف(من الواردات اليت تغطيه
 متغَتات ىي متوسط 4مؤشر تقوًن اؼبخاطر االقتصادية ) يندرج فيو   -2

نصـــيب الفـــرد مـــن النـــاتج احمللـــي اإلصبـــايل، معـــدل النمـــو االقتصـــادي اغبقيقـــي، معـــدل التضـــخم، نســـبة 
ان اغبسـاب اعبـاري إىل النـاتج عجز/ فائض اؼبيزانية اغبكومية إىل الناتج احمللي اإلصبايل، نسـبة وضـع ميـز 

 .احمللي اإلصبايل(
 ؾبموعات حسب درجة اؼبخاطرة 4يقسم اؼبؤشر الدول إىل  دليل المؤشر:

 
 نقطة        درجة ـباطرة مرتفعة جدا 38.4-صفر 

 41.1-48.4 نقطة     درجة ـباطرة مرتفعة 

 51.1-58.4 نقطة     درجة ـباطرة معتدلة 

 61.1-68.4 اطرة منخفضةنقطة     درجة ـب 

 71.1-011.1 نقطة   درجة ـباطرة منخفضة جدا 

مؤشر اليورومني 
 للمخاطر القطرية

(، %14يتكون من تسعة عناصر بأوزان نسبية ؿبددة ىي: اؼبخاطر السياسية ) مكونات المؤشر:
أو اؼبعاد جدولتو  (، متأخرات الدين اػبارجي%01(، مؤشرات اؼبديونية )%14األداء اإلقتصادي )

 (، توافر التمويل للمدى %4(، توافر االئتمان اؼبصريف )%01(، التقوًن االئتماين للقطر )01%)
 

 (.%4(، معدل اػبصم عند التنازل )%4(، النفاذ ألسواق رأس اؼبال )%4القصَت )
، كلما ارتفع رصيد الدولة من 011يتم تصنيف الدول وفق تدرج من الصفر إىل  دليل المؤشر:

 طرىا القطرية أقل.النقاط كانت ـبا

يتم احتساب اؼبؤشر استنادا إىل مسوح استقصائية يتم اغبصول عليها من قبل  مكونات المؤشر:مؤشر 
 خرباء االقتصاد و ؿبللي اؼبخاطر السيادية يف بنوك عاؼبية و شركات مالية كربى.
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األنستيتيوشناؿ 
أنفستور للتقويم 

 القطري

، و كلما ارتفع رصيد الدولة دل 011رج من صفر إىل يتم تصنيف الدول وفق تد دليل المؤشر:
 ذلك على البفاض درجة اؼبخاطر.

مؤشر وكالة داف 
براد ستريت  اند

 للمخاطر القطرية

تركز الوكالة على تقوًن اؼبخاطر القطرية ليس فقط اؼبرتبطة بالقدرة على سداد أصل  مكونات المؤشر:
وائده و قيمة البضاعة اؼبستوردة لصاحل اؼبصدر بل أيضا الدين و الفوائد و أصل اؼببلغ اؼبستثمر و ع

تكون متخصصة بتوفَت معلومات عن الفرص التصديرية و االستثمارية الضائعة يف اؼبستقبل. و بذلك 
اؼبستوردين لصاحل اؼبصدرين و كذلك للمستثمرين الذين يرغبون باغبصول على معلومات عن شركات 

ؾبموعات تغطي اؼبخاطر السياسية )البيئة  3ا. يعتمد اؼبؤشر على حول العامل يرغبون بالتعامل معه
 اؼبؤسسية / سياسة الدول الداخلية/ استقرار الوضع السياسي و االجتماعي/ السياسة اػبارجية(،

اإلصبلح  اؼبخاطر اإلقتصادية الكلية )معدل النمو االقتصادي للمدى القصَت/ ىيكل أسعار الفائدة/
اؼبخاطر اػبارجية )وضع التجارة ، (معدل النمو االقتصادي للمدى الطويلاالقتصادي اؽبيكلي/ 

اػبارجية/وضع اغبساب اعباري/وضع اغبساب الرأظبايل/احتماالت العجز عن سداد الديون/ سعر 
و اؼبخاطر التجارية )الوضع االئتماين االصبايل/ السياسة الضريبية/ استقرار صرف العملة احمللية(، 

 / الفساد(.القطاع اؼبصريف
و بداخل اجملموعة مستويات  DB7-DB1تقسم اؼبخاطر إىل سبع ؾبموعات من  دليل المؤشر:

ىي األقل ـباطرة يف حُت تكون  DB1حبيث تكون الدول اغباصلة على  a-dـباطرة تًتاوح بُت 
DB7 .األعلى ـباطرة 

مؤشر الكوفاس 
 للمخاطر القطرية

ة الدول على السداد و يربز مدى تأثر االلتزامات اؼبالية يقيس اؼبؤشر ـباطر قدر  مكونات المؤشر:
للشركات باالقتصاد احمللي و باألوضاع السياسية و االقتصادية، باالستناد إىل مؤشرات فرعية تستخدم 
يف تقييم العوامل السياسية، ـباطر نقص قيمة العملة اؼبفاجئ الذي يعقب ىروب رؤوس أموال ضخمة 

النمطية يف القطاع اؼبصريف، اؼبخاطر الدورية و سلوك السداد يف العمليات  للخارج، ـباطر األزمات
 قصَتة اؼبدى.

 و تقسم إىل أربعة مستويات: Aدرجة االستثمار  دليل المؤشر:
 (A1) : البيئة السياسية و االقتصادية مستقرة و سجل السداد جيد جدا، و إمكانية بروز ـباطر

 عدم القدرة على السداد ضعيفة جدا.

 (A2) : احتمال عدم السداد يبقى ضعيفا جدا حىت يف وجود بيئة سياسية و اقتصادية اقل
 . A1استقرارا أو بروز سجل السداد لدولة ما بدرجة تقل نسبيا عن الدول اؼبصنفة ضمن 

 (A3) :  بروز بعض الظروف السياسية و االقتصادية غَت اؼببلئمة قد يؤدي بسجل السداد
ح أكثر البفاضا من الفئات السابقة، رغم استمرار استبعاد إمكانية عدم اؼبنخفض أصبل ألن يصب

 القدرة على السداد.

 (A4) :  سجل السداد غَت اؼبنتظم قد يصبح أسوأ حاال مع تدىور األوضاع السياسية و
 االقتصادية، و رغم ذلك، فإن إمكانية عدم السداد تبقى مقبولة جدا.

 ستويات:اؼبضاربة و تقسم إىل ثبلثة مدرجة 
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 B :  يرجح أن يكون للبيئة السياسية و االقتصادية غَت اؼبستقرة تأثَت أكرب على سجل السداد
 السيئ أصبل.

 C :  قد تؤدي البيئة السياسية و االقتصادية شديدة التقلب إىل تدىور أكرب يف سجل السداد
 السيئ أصبل.

 D : دية يف دولة ما إىل جعل سجل ستؤدي درجة اؼبخاطر العالية للبيئة السياسية و االقتصا
 السداد السيئ جدا أكثر سوءا.

 .160-161ص.ص. ، 1118الكويت، 2999مناخ االستثمار في الدوؿ العربية تقرير ، اؼبؤسسة العربية لضمان االستثمار: المرجع
 
 وضعية دوؿ المغرب العربي في مؤشرات المخاطر القطرية: .2

عريب الثبلث )اعبزائر، تونس و اؼبغرب( يف مؤشرات اؼبخاطر القطرية، يبكن ربديد مكانة دول اؼبغرب ال    
  من خبلل اعبدول اآليت:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1101-1116للفًتة) مكانة دول اؼبغرب العريب يف مؤشرات اؼبخاطر القطرية (:01-3جدول رقم )
 
 



 

 
 
 

  مكانة دول المغرب العربي الثالث ) الجزائر، تونس و المغرب ( في مؤشرات المخاطر القطرية: ( 07-4) جدول رقم 
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 :من إعداد الباحثة باالعتماد على:  جعالمر                                                  

 .238، ص. 2008املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار و ائتمان الصادرات، مناخ االستثمار يف الدول العربية  -
 .265، ص. 2009املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار و ائتمان الصادرات، مناخ االستثمار يف الدول العربية  -
 .261، ص. 2010املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار و ائتمان الصادرات، مناخ االستثمار يف الدول العربية  -
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 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، فإن دول اؼبغرب العريب الثبلث -0-تضح أنو بالنسبة للمؤشر ي (01-3رقم)من خبلل معطيات اعبدول    
و          65.7إىل  61.1تنتمي إىل ؾبموعة الدول ذات درجة ـباطرة منخفضة حيث تراوحت قيمة اؼبؤشر بُت 

 ذلك خبلل السنوات اؼبدروسة. 
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-اعبزائر، أما فيما ىبص اؼبؤشر ، فإن تونس ربتل الصدارة يف الًتتيب، تليها اؼبغرب مث-1 –أما بالنسبة للمؤشر 
رب و اعبزائر ـيف ترتيب دول اؼبغرب العريب الثبلث، أما اؼبغ ، فنفس الشيء، تبقى تونس ؿبتلة الرتبة األوىل -2

فتبقى تونس يف اؼبرتبة األوىل مغربيا، تليها اؼبغرب مث اعبزائر، و  -3 –فهما يف تنافس على الرتبة الثانية، أما اؼبؤشر 
، أي يف سجل السداد غَت A4و األخَت فإن دول اؼبغرب العريب تصنف صبيعها يف ؾبموعة الدول  -4-اؼبؤشر 

اؼبنتظم و الذي قد يصبح أسوأ حاال مع تدىور األوضاع السياسية و االقتصادية، و رغم ذلك فإن إمكانية 
 السداد تبقى مقبولة جدا.

V. مؤشر جاىزية البنية الرقمية 
زية البنية الرقمية، ضمن التقرير الدويل لتقنية اؼبعلومات، و يقيس مدى جاىزية الدولة يصدر مؤشر جاى       

مؤشرا  60من خبلل كبو  االتصاالتللمسانبة و لبلستفادة من التطورات اؼبستمدة يف قطاع تقنية اؼبعلومات و 
دولة  04دولة منها  027ليشمل  1101/1100مؤشر. و قد امتد الغطاء اعبغرايف للمؤشر لعامي  21فرعيا منها 

 1118/1101.1دولة عربية ضمن تقرير  03دولة منها  022عربية، مقارنة بـ 
 المنهجية المتبعة في تصنيف الدوؿ المشاركة في ىذا المؤشر .1

 مكونات المؤشر. 1.1
 (12)ث يتكون مؤشر جاىزية البنية الرقمية من ثبلثة مؤشرات فرعية، حيث وبتوي كل مؤشر فرعي على ثبل    

 2مكونات تتمثل يف: 
، و تشمل: بيئة السوق، البيئة السياسية و اإلطار التنظيمي، بيئة البنية االتصاالتبيئة تقنيات اؼبعلومات و  -

 ؛التحتية

، و تشمل : جاىزية األفراد، جاىزية رجال االتصاالتمدى جاىزية الشرائح الرئيسية لتقنيات اؼبعلومات و  -
 ؛مةاألعمال، و جاىزية اغبكو 

، و تشمل: استخدام األفراد، استخدام االتصاالتمدى استخدام الشرائح الرئيسية لتقنيات اؼبعلومات و  -
 رجال األعمال، و استخدام اغبكومة.

 و يبكن توضيح ذلك يف الشكل اآليت:
 
 

 : مكونات مؤشر جاىزية البنية الرقمية(2-4)شكل رقم 
 
 

                                                 
 .151ص. اؼبرجع السابق، ، 2010في الدوؿ العربية  االستثمارمناخ  تقرير، االستثماراؼبؤسسة العربية لضمان  1
 .152-151نفس اؼبرجع، ص.ص.  2

رائح مذى استخذاو انش
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 و االتصبالت 
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 األفراد
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 األػمبل

استخذاو 

 انحكومة

 مؤشر جبهزية البنية الرقمية

مذى جبهزية انشرائح 
انرئيسية نتمنيبت 

 انمؼهومبت و االتصبالت 

جبهزية 

 األفراد

جبهزية 
رجبل 
 األػمبل

جبهزية 

 انحكومة

 بيئة تمنيبت انمؼهومبت 
 و االتصبل

بيئة 

 انسوق

انبيئة 
 انسيبسية 
و اإلطبر 
 انتنظيمي

بيئة 
انبنية 
 انتحتية
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 مكونات مؤشر جاىزية البنية الرقمية على دباالعتما ةالباحث إعدادمن المرجع: 

 دليل المؤشر. .12
بالنسبة لطريقة عمل ىذا اؼبؤشر يبلحظ أن اؼبؤشرات السابقة ملحق هبا عدة متغَتات مت منحها أوزانا        

 ( حبيث يكون الرصيد اؼبسجل الناتج عن عملية القياس أداة تأشَتية و ليست مطلقة.6( إىل )0متساوية من )
و يشَت الرصيد اؼبنخفض إىل وضع سيء للدولة، بينما يشَت الرصيد اؼبرتفع إىل وضع أفضل للدولة. و يف       

 1حالة تسجيل رصيد بالسالب فإن ىذا معناه تراجع يف أحد مكونات اؼبؤشرات الفرعية.
 وضعية دوؿ المغرب العربي في مؤشر جاىزية البنية الرقمية .2

يف مؤشر جاىزية البنية  و رصيد دول اؼبغرب العريب الثبلث )اعبزائر، تونس و اؼبغرب(يبكن ربديد ترتيب        
 الرقمية، من خبلل اعبدول اآليت:

 (2911-2997: وضع دوؿ المغرب العربي في مؤشر جاىزية البنية الرقمية للفترة )(13-4) جدوؿ رقم
 الًتتيب
 عربيا

(03 
 دولة(

 الدول

 الًتتيب 1116/1117
 عربيا

(03 
 دولة(

 الدول

 الًتتيب 1118/1101 1117/1118
 عربيا

(04 
 دولة(

 الدول

1101/1100 
الًتتيب 

 عاؼبيا
016 
 دولة

 الرصيد
الًتتيب 

 عاؼبيا
023 
 دولة

 الرصيد
الًتتيب 

 عاؼبيا
022 
 دولة

 الرصيد
الًتتيب 

 عاؼبيا
027 
 دولة

 الرصيد

 3.24 24 تونس 4 3.11 28 3.23 27 تونس 4 3.22 24 تونس 2
 2.46 72 اؼبغرب 01 2.32 77 2.48 75 اؼبغرب 01 2.56 63 اؼبغرب 01
 2.06 006 اعبزائر 01 2.14 002 2.03 017 اعبزائر 03 2.27 71 اعبزائر 00

 :االعتماد علىبمن إعداد الباحثة : المرجع
 .024ص. ، 1117ويت الك، 2998في الدوؿ العربية  االستثمارمناخ تقرير ، االستثماراؼبؤسسة العربية لضمان  -
 .048ص. ، 1118الكويت، 2999في الدوؿ العربية  االستثمارمناخ تقرير ، االستثماراؼبؤسسة العربية لضمان  -
 ، 1100جويلية(  -)أفريل السنة التاسعة و العشرون، العدد الفصلي الثاين، النشرة الفصلية، االستثماراؼبؤسسة العربية لضمان  -

 .07 ص.
، نبلحظ تراجع كل من اعبزائر، تونس و اؼبغرب يف الًتتيب (02-3رقم) ع إىل معطيات اعبدولبالرجو        

وضعيتها ، لكن تونس سرعان ما تداركت ذلك التأخَت و حسنت من 1116مقارنة بسنة  1117العاؼبي لسنة 
تيبها سنة عاؼبيا، و نفس الشيء بالنسبة للمغرب اليت حسنت من تر  24إىل الرتبة  1101حيث قفزت سنة 

                                                 
 .1113، الكويت 1113ة العربية لضمان االستثمار، تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربيةاؼبؤسس 1
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تبقى تونس تتصدر ؾبموعة . إذن 1101سنة  006عاؼبيا، بينما تراجعت اعبزائر إىل الرتبة  72ليصبح  1101
 دول اؼبغرب العريب يف مؤشر جاىزية البنية الرقمية تليها اؼبغرب مث اعبزائر.

يف ىذا اؼبؤشر مع تونس  و من مث على اعبزائر أن تبذل ؾبهودات أكرب من أجل ربسُت وضعيتها التنافسية       
ذلك ألنو أصبح من الضروري و أكثر من أي وقت مضى تدعيم تبٍت ىذه التقنيات و نشر منافعها يف  و اؼبغرب، 

بل تعداىا كافة قطاعات اجملتمع، بعد أن بات من الواضح أن تأثَتىا مل يعد مقتصرا على الناحية االقتصادية، 
للمجتمع. إذ أن انتشار اؽبواتف النقالة على سبيل اؼبثال قد أحدث  ليشمل النواحي السياسية و االجتماعية

اختبلفا كبَتا بالنسبة للمجتمعات الريفية النائية، بعد أن توفرت ؽبا وسيلة سهلة و متدنية التكلفة نسبيا للنفاذ إىل 
 أسلوب التعليم تغيَتا األسواق. و باؼبثل، ساعد انتشار االنًتنت و أجهزة الكمبيوتر. بأسعار معقولة، على تغيَت

و أصبح من اليسر إرساء عبلقات  جذريا يف عدد من الدول، و توفرت العديد من اؼبصادر العملية و اؼبدعمة،
 داع و اإلبتكار.ـك عن تأثَت ىذه التقنيات يف ربفيز القدرة على اإلبـات، ناىيـالتعاون و تبادل اؼبعلوم

IV. مؤشر تنافسية السفر و السياحة 
يعد النشاط السياحي من أسرع القطاعات االقتصادية مبوا على اؼبستوى العاؼبي. و يف العديد من الدول        

إذ يساىم مبو ىذا النشاط بشكل مباشر يف توليد موارد  تتعدى مسانبتو مسانبات القطاع األويل و الصناعي.
دبا يساىم يف دفع معدالت النمو اؼبضيفة  اتاالقتصادالنقد األجنيب و توفَت فرص العمل اعبديدة لدى 

اؼبستوى اؼبعيشي و التخفيف من حدة الفقر و خاصة يف الدول النامية. كما يساعد يف تطوير و رفع  االقتصادي
القطاعات االقتصادية األخرى من خبلل زيادة الطلب على اؼبواد األولية مثل الغذاء و الوقود و السلع اؼبصنعة 

و وبفز النشاط السياحي النمو يف اؼبشروعات صغَتة و كبَتة اغبجم بدءا من  سوجات.مثل اآلثاث اؼبنزيل و اؼبن
كما يبكن للنشاط السياحي أن يقدم منافع غَت منتجي اؽبدايا التذكارية و انتهاءا بسلسلة الفنادق عرب الوطنية.  

ي، ـاط السياحـة للنشـات اؽبامـذه اؼبسانبـاقتصادية كزيادة اؼبعرفة بثقافات و عادات الشعوب األخرى. و يف ضوء ى
ال ـال األعمـة و رجـ، فإنو من الضروري لصانعي السياسات السياحياالجتماعيو  االقتصاديعلى اؼبستويُت 

 ة و خصائص السياحة الوافدة.ـالذين يعملون يف ىذا اجملال أن يكونوا على دراية كاملة بطبيع
تصادي العاؼبي، تقرير لتنافسية السفر و السياحة، يتضمن مؤشر و يف السياق ذاتو، يصدر عن اؼبنتدى االق      

السفر و السياحة الذي يقيس مدى تنافسية الدول يف ىذا اجملال، و ذلك من خبلل قياس آدائها ضمن مكونات 
ر مؤسسات دولية للسفر و السياحة، خرباء السفالعاؼبي. و يستند اؼبؤشر يف بياناتو إىل مصادر عامة، ىذا النشاط 

 و السياحة، نتائج استطبلعات الرأي، و نتائج مسوحات سنوية شاملة.
 المنهجية المتبعة في تصنيف الدوؿ المشاركة في ىذا المؤشر: .1

 مكونات المؤشر.0.0
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عنصرا لقياس تنافسية السفر ة السياحة. و تدخل العناصر األربعة عشر ضمن ثبلثة  03يتكون اؼبؤشر من     
ة و ـة السفر و السياحـي تسهل أو ربفز تنافسيـددة التـع تتضمن اؼبتغَتات اؼبتعـأوساق ـنط ة علىـرات فرعيـمؤش
 1ىي:
         ةـيرصد العناصر ذات الصلة بالسياسات اغبكومية اؼبتبعمؤشر االطار التنظيمي للسفر و السياحة:  -

ة، و أولويات ـة و النظافـاألمن، الصحة البيئية، السبلمو و ـة، اإلستدامـو تشمل: الصيغ القانونية و اإلجرائي
 السياحة و السفر.

و البنية التحتية  األعماليرصد العناصر اؼبتعلقة ببيئة فبارسة  مؤشر بيئة السفر و السياحة و بنيتها التحتية: -
قل البنية التحتية لكل من قطاع النإىل جانب تنافسية األسعار احمللية لئلقتصاد اؼبعٍت، لكل اقتصاد، و يشمل 

 اعبوي، و النقل الربي، قطاع السياحة و قطاع اؼبعلومات و االتصاالت.

و تشمل العنصرين البشري و الثقايف يف  مؤشر الموارد البشرية و الثقافية و الطبيعية للسفر و السياحة: -
 .ة و الثقافية(ـيوارد الطبيعـة السفر و السياحة، و اؼبـاد )موارد بشرية، جاذبيـها كل اقتصـع بـاؼبوارد اليت يتمت

 و يبكن توضيح مكونات مؤشر تنافسية السفر و السياحة يف الشكل اآليت:       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مكونات مؤشر تنافسية السفر و السياحة(3-4)شكل رقم 
 
 
 
 

                                                 
 .141-140، اؼبرجع السابق، ص.ص. 2008في الدولة العربية  االستثمارمناخ  تقرير، االستثماراؼبؤسسة العربية لضمان  1

 مؤشر تنبفسية السفر و السيبحة

مؤشر اإلطبر التنظيمي 

 للسفر و السيبحة

مؤشر بيئة السفر و 

 السيبحة و بنيتهب التحتية

 مؤشر المىارد البشرية 

و الثقبفية و الطبيعية للسفر 

 و السيبحة

 بنية انتحتية نمطبع اننمم انبريان

 انبنية انتحتية نمطبع انسيبحة

 انبنية انتحتية نمطبع اننمم انجوي

 االستذامة انبيئية

 انسالمة و األمن

 انصيغ انمبنونية و االجرائية

 جبربية انسفر و انسيبحة

 انموارد انطبيؼية

 موارد بشرية
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 باالعتماد على مكونات مؤشر تنافسية السفر و السياحة ةمن إعداد الباحثالمرجع: 
 دليل المؤشر . 2.1

بالنسبة لطريقة عمل ىذا اؼبؤشر، يبلحظ أن اؼبؤشرات السابقة ملحق هبا عدة متغَتات مت منحها أوزانا        
 متساوية حبيث يكون الرصيد اؼبسجل الناتج عن عملية القياس أداة تأشَتية و ليست مطلقة.

 تفع إىل وضع أفضل للدولة.و يشَت الرصيد اؼبنخفض إىل الوضع السيء للدولة، بينما يشَت الرصيد اؼبر       

 وضعية دوؿ المغرب العربي في مؤشر تنافسية السفر و السياحة. 2
        ر ـة السفـيف مؤشر تنافسين ربديد وضعية دول اؼبغرب العريب الثبلث )اعبزائر، تونس و اؼبغرب( ـيبك      

 و السياحة من خبلل اعبدول اآليت:
 عربي في مؤشر تنافسية السفر و السياحة للفترة: وضع دوؿ المغرب ال(14-4)جدوؿ رقم 

 (2997-2919) 

 الدولة

 مؤشر تنافسية السفر و السياحة
1116 1117 1118 1101 

الًتتيب 
 العاؼبي

 دولة 013
 الرصيد

الًتتيب 
 العاؼبي

 دولة 021
 الرصيد

الًتتيب 
 العاؼبي

 دولة 022
 الرصيد

الًتتيب 
 العاؼبي

 دولة 028
 الرصيد

 3.28 36 3.26 33 3.30 28 3.64 23 تونس
 2.26 002 2.20 004 2.41 011 2.56 82 اعبزائر
 2.82 67 2.75 64 2.80 56 3.16 46 اؼبغرب

 :على باالعتماد ةالباحث إعدادمن المرجع: 
 .032ص. ، 1117الكويت، 2998في الدوؿ العربية  االستثمارمناخ تقرير ، اؼبؤسسة العربية لضمان االستثمار و ائتمان الصادرات -

 .155ص. ، 1118الكويت، 2999في الدوؿ العربية  االستثمارمناخ تقرير ، اؼبؤسسة العربية لضمان االستثمار و ائتمان الصادرات -
 .04، ص. 1100السنة التاسعة و العشرون، العدد الفصلي الثاين النشرة الفصلية، ، اؼبؤسسة العربية لضمان االستثمار و ائتمان الصادرات -

، يتضح أن تونس ربتل الصدارة يف ترتيب اجملموعة خـبلل (03-3رقم) بالرجوع إىل معطيات اعبدول       
(، تليها اؼبغرب مث اعبزائر، رغم الًتاجـع اؼبلحـوظ الـذي شـهده ىـذا القطـاع 1101-1116سنوات الدراسة )

و  ،1101، 1118، 1117يف الــدول الــثبلث و ذلــك مــن خــبلل تراجــع ترتيــب كــل منهــا خــبلل ســنوات: 
راجع إىل تصاعد التحديات اليت واجهت نشاط السياحة و السفر حول العامل، حيث مل يعان القطـاع، ىذا 

من تداعيات األزمة اؼبالية و االقتصادية العاؼبية و تقلبات أسعار النفط فقط، بل أيضا على الصعيد العاؼبي، 



 IV البيئة اإلستثمارية لدول اؼبغرب العريب و مشروع الشراكة األورومتوسطية الفصل الرابع:

 

 085 

 إضــراباتاألمنيــة اؼبتعـددة، و انتشــار األوبئــة، و العديـد مــن مـن اآلثــار السـلبية للتقلبــات اؼبناخيــة و اغبـوادث 
 ، فبا أدى إىل اكبسار اإلنفاق السياحي عاؼبيا و مغربيا كذلك.العاملُت بالقطاع حول العامل

 1101و فيما يلي ترتيب دول اؼبغرب العريب يف اؼبؤشرات الفرعية ؼبؤشر تنافسية السفر و السياحة لعام 
 ع دوؿ المغرب العربي في المؤشرات الفرعية لمؤشر تنافسية السفر : وض(15-4) جدوؿ رقم

 2919و السياحة 
 اؼبؤشرات الفرعية اؼبؤشر الكلي

 الًتتيب
الًتتيب  الدولة عربيا

بيئة السياحة و السفر  اإلطار التنظيمي الرصيد عاؼبيا
 و بنيتها التحتية

اؼبوارد البشرية، 
 الثقافية و الطبيعية

 2.83 48 3.14 43 4.06 20 3.28 36 تونس 3
 2.63 62 2.41 66 3.44 58 2.82 67 اؼبغرب 01
 2.24 005 1.78 001 2.76 001 2.26 002 اعبزائر 02

، 1100السنة التاسعة و العشرون، العدد الفصلي الثاين ، النشرة الفصلية، و ائتمان الصادرات االستثماراؼبؤسسة العربية لضمان المرجع: 
 .04ص. 

 
IIV.  مؤشر )كوؼ( للعولمة 

، و يهتم ىذا االقتصادية( السويسري اؼبتخصص بدراسات الدورة kof)يصدر ىذا اؼبؤشر عن معهد كوف        
 اؼبؤشر بقياس العوؼبة من خبلل ثبلثة أبعاد رئيسية: اقتصادية، اجتماعية و سياسية.

 مكونات المؤشر.1
، العوؼبة االقتصاديةمؤشرات فرعية تقيس األبعاد الثبلثة: العوؼبة  ؤشر الكلي للعوؼبة من خبلل ثبلثةمت احتساب اؼب 

 و العوؼبة السياسية، و فبكن ربديد مكوناتو من خبلل اعبدول اآليت: االجتماعية
 
 
 
 
 
 

 : مؤشر )كوؼ( للعولمة(16-4)جدوؿ رقم 
 عناصر المؤشر المؤشر

مكونات اؼبؤشر الفرعي للعوؼبة 
 االقتصادية

 عناصر(  7)
 %23النسيب:  الوزن

 اإلصبايلحصة التجارة للناتج احمللي  -
 حصة االستثمار األجنيب اؼبباشر للناتج احمللي اإلصبايل -
 اإلصبايلللناتج احمللي  حملفظياحصة االستثمار  -
 دخول الرعايا األجانب -
 عوائق على اإليرادات -
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 معدل التعريفة اعبمركية -
 اريةنسبة الضرائب على التجارة الدولية لئليرادات اعب -
 قيود على اغبساب الرأظبايل -

مكونات اؼبؤشر الفرعي للعوؼبة 
 االجتماعية

 عنصرا(  00)
 %26الوزن النسيب: 

 حجم اؼبكاؼبات مع العامل اػبارجي -
 نسبة التحويبلت للناتج احمللي اإلصبايل -
 اغبصة من السياحة الدولية -
 كافة اؼبكاؼبات اؽباتفية للواليات اؼبتحدة األمريكية -
 جانب من إصبايل السكاننسبة األ -
 عدد خطوط اؽباتف الثابت -
 عدد مزودي خدمة االنًتنت -
 عدد مستخدمي االنًتنت -
 عدد مشًتكي خدمة الكبل -
 عدد الصحف اليومية -
 نسبة االستماع لئلذاعة -

مكونات اؼبؤشر الفرعي للعوؼبة 
 السياسية

 عناصر(  2)
 %17الوزن النسيب: 

 عدد السفارات يف القطر -
 الدولية عضوية اؼبنظمات -
 اؼبشاركة يف بعثات ؾبلس األمن الدويل -

 
 السنة الرابعة و العشرون، العدد الفصلي األول ، النشرة الفصلية، اؼبؤسسة العربية لضمان االستثمار المرجع: 

 .05، ص. 1115 

  
 دليل المؤشر:. 2.1
و       ى، ـىي القيمة األعل 011، حيث 011ت اؼبتغَتات اليت مت قياسها تدرجا قياسيا من صفر إىل ـمنح      

 صفر ىي القيمة األدىن، و تدل القيم األعلى على درجة عوؼبة أكرب.
 وضعية دوؿ المغرب العربي في مؤشر )كوؼ( للعولمة .2

يبكن ربديد وضعية دول اؼبغرب العريب الثبلث )اعبزائر، تونس و اؼبغرب( يف مؤشر )كوف( للعوؼبة من      
 خبلل اعبدول اآليت:

 
 
 
 

 دوؿ المغرب العربي في مؤشر )كوؼ( للعولمة: وضع (06-3) جدول رقم
 (2919-2997 فترة)لل

 
 
 



 

 

 

 

 

 7000-7007 فترةوضع دول المغرب العربي في مؤشر )كوف( للعولمة لل :( 07-4) جدول رقم 

 المؤشرات الفرعية المؤشر الكلي
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 باالعتماد على : ةمن إعداد الباحث المرجع:
  2010، 2009، 2008، 2007: مؤشر )كوف( للعوملة للسنوات 

 على املوقع : 
: 18.10.2011 . consulté leindex.org-Globalization 
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 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصدرت اؼبغرب  1117و  1116يتضح أنو خبلل عامي  (06-3رقم) بيانات اعبدول إىلبالرجوع        
، تلتها 1117سنة  50و الرتبة  1116سنة  61تبة ؾبموعة دول اؼبغرب العريب يف اؼبؤشر الكلي حيث احتلت الر 

سرعان ما استعادت تونس تفوقها و أصبحت ربتل اؼبرتبة األوىل يف تونس مث اعبزائر يف مؤخرة اجملموعة، لكن 
تلتها اؼبغرب مث اعبزائر، و يرجع سبب  و 1101و  1118ترتيب دول اؼبغرب العريب الثبلث و ىذا خبلل سنوات 
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، حيث تتفوق عليهما تونس خاصة يف االجتماعيةرب و اعبزائر عن تونس ىو مؤشر العوؼبة تأخر كل من اؼبغ
 النشاط السياحي.

  يعود إىل تداعيات األزمة اؼبالية 1117أن تدىور قيمة اؼبؤشر الكلي بالنسبة للسنوات اليت تلت سنة كما        
اعبزائر يف مؤخرة ترتيب دول اؼبغرب العريب يف مؤشر و االقتصادية العاؼبية و تقلبات أسعار النفط. و عموما تبقى 

 العوؼبة.
VIII.  االستثمارالمؤشر المركب لمناخ 
 لبلستثمار، أي أهنا األكثر جذبا االستثمارإن البيئة االقتصادية اؼبستقرة تعترب العامل األىم يف ربديد قرار       

وصعوبات يف التحكم يف التوازنات الكلية، كالتحكم يف تقلبات كبَتة األجنيب من البيئة االقتصادية اليت تعرف 
معدل التضخم، العجز يف اؼبيزانية العامة و ميزان اؼبدفوعات، و من أجل ربليل البيئة االقتصادية لبلستثمار، 

يقيس درجة التحسن أو الًتاجع يف مناخ بتأسيس مؤشر مركب  0885منذ عام  االستثمارقامت مؤسسة ضمان 
 و ذلك من أجل قياس آداء االقتصاديات العربية و معرفة مناخ االستثمار فيها. 1الدولة العربية. اإلستثمار يف

 المنهجية المتبعة لتصنيف الدوؿ في ىذا المؤشر: .1

 المؤشر مكونات.1.1
مل تيتكون اؼبؤشر اؼبركب ؼبناخ االستثمار يف الدول العربية من اؼبؤشرات االقتصادية الكلية و اليت تش    

 2على:
 ؛مؤشر السياسة النقدية معربا عنو دبعدل التضخم -

 ؛مؤشر التوازن الداخلي معربا عنو بنسبة عجز أو فائض اؼبيزانية العامة للدولة إىل الناتج احمللي اإلصبايل -

مؤشر التوازن اػبارجي معربا عنو بعجز أو فائض اغبساب اعباري دبيزان مدفوعات الدولة مع العامل اػبارجي   -
 اإلصبايل.من الناتج احمللي كنسبة 

 .ألغراض اؼبقارنة اإلصبايلم معدل النمو اغبقيقي يف الناتج احمللي دو يستخ
 
 

 دليل المؤشر. 2.1
 يف اعبدول اآليت: إصباؽبا، يبكن االستثماردرجات تقييم اؼبؤشرات الفرعية للمؤشر اؼبركب ؼبناخ 

 

 االستثمارمؤشر المركب لمناخ : درجات تقييم المؤشرات الفرعية لل(18-4) جدوؿ رقم

مؤشر سياسة 
التوازن 

البفاض 
العجز بأكثر 

البفاض 
العجز من 

البفاض 
 0العجز من 

البفاض العجز 
إىل  0أقل من 

ارتفاع العجز 
 0أكثر من 

ارتفاع العجز 
إىل  4من 

ارتفاع بأكثر 
 01من 

                                                 
 .38، ص. 1999، الكويت 1999ؿ العربية في الدو  االستثمارمناخ  تقريراؼبؤسسة العربية لضمان االستثمار،  1
 .18، اؼبرجع السابق، ص. 2009مناخ االستثمار في الدوؿ العربية  تقرير اؼبؤسسة العربية لضمان االستثمار، 2
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 2.4من  الداخلي
 نقطة مئوية

إىل  1.4
نقطة  2.4

 مئوية

 1.4إىل 
 نقطة مئوية

 0ارتفاع حىت 
 نقطة مئوية

أقل من  إىل
اط نق 4

 مئوية

 01أقل من 
 نقاط مئوية

 نقاط مئوية

+2 +1 +0 1 -0 -1 -2 
مؤشر سياسة 

التوازن 
 اػبارجي

البفاض 
العجز بأكثر 

نقاط  3من 
 مئوية

البفاض 
 1العجز من 

اقل من  إىل
نقاط  3

 مئوية

البفاض 
 0العجز من 

نقطة  1 إىل
 مئوية 

ز البفاض العج
 إىل 0اقل من 
نقطة  1ارتفاع 

 مئوية

ارتفاع العجز 
إىل  1.4من 

 4أقل من 
 نقاط مئوية

ارتفاع العجز 
 إىل 4من 

 01أقل من 
 نقاط مئوية

ارتفاع بأكثر 
 01من 

 نقاط مئوية

+2 +1 +0 1 -0 -1 -2 
مؤشر 

السياسة 
النقدية 
)معدل 
 التضخم(

البفاض 
معدل 

التضخم 
بأكثر من 

نقطة  14
 مئوية 

فاض الب
معدل 

التضخم من 
إىل اقل  1

 14من 
 نقطة مئوية 

البفاض 
معدل 

التضخم من 
إىل اقل  0

نقاط  4من 
 مئوية

البفاض معدل 
التضخم اقل 

إىل  0من 
ارتفاع أكثر من 

 نقاط مئوية 6

   

+2 +1 +0 1    
 .125-124، ص.ص. 1118الكويت ، 2999مناخ االستثمار في الدوؿ العربية تقرير ، اؼبؤسسة العربية لضمان االستثمارالمرجع: 

 
 درجة تقييم اؼبؤشر اؼبركب يبكن إصباؽبا يف اعبدول اآليت:

 

 لمناخ االستثمار : دليل المؤشر المركب(19-4) جدوؿ رقم
 3إلى  2من  2إلى  1من  1أقل من 

 ربسن كبَت يف مناخ االستثمار ربسن يف مناخ االستثمار  عدم ربسن يف مناخ االستثمار
 .124، ص.1101الكويت ، 2919مناخ االستثمار في الدوؿ العربية تقرير ، اؼبؤسسة العربية لضمان االستثمارع: المرج

 
 دوؿ المغرب العربي في المؤشر المركب لمناخ االستثماروضعية  .2

خ يبكن ربديد وضعية دول اؼبغرب العريب الثبلث )اعبزائر، تونس و اؼبغرب( يف اؼبؤشر اؼبركب ؼبنا        
 االستثمار من خبلل اعبدول اآليت:

 
 

 : وضع دوؿ المغرب العربي في المؤشر المركب لمناخ االستثمار (29-4)جدوؿ رقم 
 (2919-2997للفترة )

 

اؼبؤشرات الفرعية لسنة  الدولة
1116 

اؼبؤشرات الفرعية لسنة 
1117 

اؼبؤشرات الفرعية لسنة 
1118 

اؼبؤشرات الفرعية لسنة 
1101 

 ب *اؼبؤشر اؼبرك
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1116 1117 1118 1101 

 1.22 0- 1 1 0 2 2 1 1 2- 1 2 2 1 2 2 الجزائر
 1.22 1.22 1 1.55- 1 1 0 0 0 0- 1 1 1 1 1- 1 تونس
المغر 

 ب
0 -0 0 0 -1 1 -0 1 0 -0 1 1 1.22 -1.22 1 -1.22 

 
 .2919، 2997،2998،2999للسنوات: مناخ االستثمار في الدوؿ العربيةتقرير ، اؼبؤسسة العربية لضمان االستثمار و ائتمان الصادراتالمرجع: 

 .اؼبؤشر اؼبركب حسابيا ىو متوسط اؼبؤشرات الفرعية الثبلثة)*(        
 

، و لو أردنا حساب متوسط متوسطات السنوات اؼبدروسة من (11-3رقم) يات اعبدولبالرجوع إىل معط       
و      لتونس  بالنسبةيف اعبزائر فبا يعٍت ربسن يف اؼبناخ أما  0.22(، لوجدناىا مساوية إىل 1116-1101)

 تفوق اعبزائر فبا يعٍت عدم ربسن يف مناخ االستثمار، و يرجع الفضل يف،  – 1.17، 1اؼبغرب فهي على التوايل 
بالنسبة ؽبذا اؼبؤشر إىل ربسن مؤشرات االقتصاد الكلي و استعادة التوازنات االقتصادية الكلية خاصة بعد ارتفاع 

   (10-3)و ربسن إيرادات اعبزائر. و ذلك كما ىو مبُت يف اعبدول رقم  أسعار النفط
 

 (2919-2997): متوسط المؤشر المركب للفترة (21-4)جدوؿ رقم 
 2919-2997لمؤشر المركب للفترة ا 

 ربسن يف مناخ االستثمار  0.22 الجزائر
 عدم ربسن يف مناخ االستثمار 1 تونس

 عدم ربسن يف مناخ االستثمار 1.17- المغرب
 (.11-3( و )08-3الباحثة باالعتماد على معطيات اعبدول رقم) إعدادمن المرجع: 

 
ؤشرات الدولية اؼبختارة، يبكن القول أن اعبزائر ربتل اؼبرتبة األخَتة يف بناءا على ما تقدم و من ربليل بعض اؼب  

     ، أما اؼبؤشر الثامن )اؼبؤشر اؼبركب ؼبناخ االستثمار( 6إىل 0ؾبموعة دول اؼبغرب العريب بالنسبة للمؤشرات من 
 

 االقتصادن مؤشرات (، فإن اعبزائر تتصدر ؾبموعتها نتيجة لتحس1101-1116و خاصة يف السنوات األخَتة )
الكلي، أما بالنسبة لتونس و اؼبغرب فقد كانت تونس متفوقة يف أغلب اؼبؤشرات، و أحيانا تتفوق عليها اؼبغرب 

 يف بعض الفًتات خاصة يف اؼبؤشر السابع و اػباص بالعوؼبة.
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 إىلو بتوجيو استثماراتو تؤثر يف ثقة اؼبستثمر و تقنعو عموما فإن ىذه اؼبؤشرات تشمل ؾبموعة من العوامل        
يف دول اؼبغرب  االستثمارأن مناخ  استخبلصبلد دون آخر، لذلك البد من التعامل معها جبدية. و أخَتا يبكن 

العريب و رغم ربسنو و سعي السلطات إىل خلق بيئة أعمال مناسبة إال أنو يبقى بعيدا عن الطموحات اؼبرغوب 
 فيها و خاصة بالنسبة للجزائر.

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 بين المغرب و اإلتحاد األوروبي االقتصاديةالعالقات 

 
سيتم التطرق يف ىذا اؼببحث إىل أنبية اؼببادالت التجارية بُت الطرفُت األورويب و الدول اؼبغاربية مع إبراز        

تمثل يف اؼبساعدات اؼبالية اليت أنبية اإلرباد األورويب يف ىذه اؼببادالت، باإلضافة إىل التعاون اؼبايل بينهما و اؼب
 وتوكوالت اؼبالية اؼبوقعة بينهما أو يف إطار الشراكة األورومتوسطية.وفق الرب سواءا منها الدول اؼبتوسطية  استفادت

 المبادالت التجارية  .أوال
)تونس، اعبزائر،  التعاون اؼبربمة بُت اجملموعة األوروبية آنذاك و دول اؼبغرب العريب اتفاقياتلقد جاءت        

السابقة، ألهنا كانت تشمل على تقدًن معونات للدول اؼبغاربية  االتفاقياتمن ، أوسع نطاقا 0865اؼبغرب( عام 
  االقتصاديةباإلضافة إىل التبادل التجاري و ذلك لتعزيز التعاون الشامل بُت الطرفُت من أجل اؼبسانبة يف التنمية 

على حرية دخول و خروج كافة اؼبنتجات الصناعية من  االتفاقياتت ىذه لكل دولة، و قد نص االجتماعيةو 
صبركية بشأن اؼبنتجات الزراعية، و ذلك دون  امتيازاتكما تضمنت   الدول اؼبغاربية اؼبشاركة إىل السوق األوروبية،

 أن تلزم السوق شركاءىا التجاريُت دببدأ اؼبعاملة باؼبثل.
ت إزاء التدابَت التجارية التفضيلية، نظرا لوجود مصاحل متضاربة مع دول ذلك فقد ظهرت بعض العقباو مع    

اليونان و إسبانيا و الربتغال إىل  انضمامو خاصة بعد السوق األوروبية يف ؾباالت الصادرات الزراعية و الصناعية، 
بية يف صناعة اؼبنسوجات التجارية اؼبمنوحة للدول اؼبغار  االمتيازاتعضوية السوق، األمر الذي أدى إىل اغبد من 

و   ا و الربتغالـو اعبلود و اؼبنتجات الزراعية و اليت تعترب يف نفس الوقت سلعا تصديرية رئيسية لكل من إسباني
 اليونان.
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إضافية ظبحت من خبلؽبا دول السوق األوروبية إىل الدول اؼبغاربية احملافظة على  اتفاقية 0876إبرام سنة و مت 
ية لصادرهتا و إلغاء الرسوم اعبمركية على عدد من اؼبنتجات الزراعية بالتدريج، وصوال إىل إلغائها اؼبعدالت التقليد

كل من إسبانيا و الربتغال على حجم الصادرات الزراعية للسوق   مامنضاآثار بالكامل الحقا، و ذلك للحد من 
 1األوروبية.

اؼبغرب العريب إىل قسمُت أساسيُت، القسم األول يتمثل بُت الدول األوروبية و دول  االقتصاديةتنقسم اؼببادالت 
الثاين فيخص اؼببادالت التجارية األخرى. حيث أن دول اؼبغرب العريب سبتلك ثروات يف اؼببادالت الطاقوية، أما 

 إال أن أزمة البًتول ىامة من النفط و الغاز بالنسبة للجزائر، و الفوسفات بالنسبة للمغرب و تونس، 
سياسة طاقوية سبكنها من اغبصول على ىذه اؼبواد مقابل  انتهاجأدت بالدول األوروبية إىل  0871لسنة 

، و بلغت بالنسبة % 84فالواردات الفرنسية من النفط و الغاز اعبزائري بلغت  .اقتصاديةو  تسهيبلت مالية 
من  % 81مستورد لو بنسبة  ، أما الفوسفات، فتعد إسبانيا أكرب0871عام  % 40و إلسبانيا   ،% 76إليطاليا 
أما اؼببادالت  2من الفوسفات اؼبغريب. % 38من تونس خبلل نفس السنة، بينما تستورد إيطاليا  % 40اؼبغرب، 

ر و ـالتجارية األخرى فتتمثل عموما يف تصدير السمك من اؼبغرب إىل إيطاليا و إسبانيا، و كذلك تصدير اػبض
كبَتا على اإلرباد األورويب سواءا يف   اعتمادااؼبقابل تعتمد الدول اؼبغاربية  و يف الفواكو من اؼبغرب كبو فرنسا.

و يبكن توضيح ذلك أكثر من خبلل دراسة التطور التجاري للمبادالت التجارية بُت   وارداهتا أو صادراهتا، 
 اإلرباد األورويب و دول اؼبغرب العريب.

I .ع دوؿ المغرب العربيتطور المبادالت التجارية لإلتحاد األوروبي م 

إن اؼببادالت التجارية بُت اإلرباد األورويب و الدول اؼبغاربية الثبلثة )اعبزائر، اؼبغرب، تونس( تقريبا متشاهبة،        
اؼبتوسط قبد أن حصة اؼببادالت فبالنسبة ألوروبا فإن ىذه الدول ال سبثل الشركاء التجاريُت الرئيسيُت ؽبا، ألنو يف 

 -1112و ذلك خبلل الفًتة سواءا كان ذلك يف جانب الواردات أو الصادرات  %0ن عيد أو تقل بينها ال تز 
، مع إستثناء بسيط للجزائر اليت تبقى وحدىا اؼبمول الرئيسي للسوق األوروبية يف ؾبال الطاقة، و يبكن 1101

 ل معطيات اعبدول اآليت:األورويب مع دول اؼبغرب العريب من خبلاؼببادالت التجارية لئلرباد تأكيد ضآلة 
 تطور المبادالت التجارية لإلتحاد األوروبي مع دوؿ المغرب العربي :( 22-4)جدوؿ رقم 

 ( 2919-2993)للفترة 
 : النسبة اؼبئويةالوحدة

 األوروبيحصة كل دولة من إجمالي صادرات اإلتحاد  األوروبيحصة كل دولة من إجمالي واردات اإلتحاد  السنوات

                                                 
 عة اعبزائر،، أطروحة دكتوراه، جام"حالة دوؿ المغرب العربي-متوسطية-األورو االقتصاديةدراسة تحليلية لواقع و آفاؽ الشراكة "شريط عابد،  1

 .90، ص. 2003/2004

 .81شريط عابد، اؼبرجع السابق، ص.  2
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0.45 1.48 1.77 1.79 1.48 1.8 1.4 1.4 0.92 0 0 0.86 0.9 1.2 1.3 1.1 

رب
لمغ

ا
 

0.68 0.64 0.77 0.53 0.55 0.5 0.5 0.5 0.94 0.94 1.12 0.9 0.99 1.1 1.1 1.0 

س
تون

 

0.67 0.66 0.58 0.56 0.63 0.6 0.7 0.6 0.83 0.8 0.76 0.75 0.77 0.8 0.8 0.8 

Source :- les notes d’alerte du CIHEAM, N° 52, 13 novembre 2008, p. 3. 
- IMF (Dots), Trade A2-CG/MP, 18 janvier 2011. 

 

رويب من اعبزائر تفوق نبلحظ أن نسبة واردات اإلرباد األو  (11-3رقم) بالرجوع إىل معطيات اعبدول       
نظَتاهتا اؼبغرب و تونس، و ىذا راجع لكون معظم صادرات اعبزائر إىل االرباد األورويب تتمثل يف احملروقات، و 

قيمة الواردات إىل أوروبا، أما بالنسبة لصادرات اإلرباد األورويب إىل  ارتفاعاألخَتة أدى إىل  ذهأسعار ى ارتفاع
و غَت متكاملة     ىذه الدول متشاهبة اقتصادياتيبا تسَت بنفس الوتَتة، نظرا لكون دول اؼبغرب العريب فهي تقر 

 و بالتايل نفس الطلب على صادرات اإلرباد األورويب. االحتياجاتفلها نفس 
، و عموما يبكن القول أن تطور واردات اإلرباد األورويب من الدول اؼبغاربية مرتبط بأسعار احملروقات و اؼبواد األولية

 أن ىذه الدول ىي اؼبمول الرئيسي للدول األوروبية. باعتبار
II .:تطور المبادالت التجارية لدوؿ المغرب العربي مع اإلتحاد األوروبي 

و على العكس، فإن اؼببادالت التجارية لدول اؼبغرب العريب تتجو بقوة كبو اإلرباد األورويب، حيث قبد أن        
بالنسبة للجزائر و اؼبغرب، و ىي أيضا  % 41من اإلرباد األورويب و أكثر من  % 62واردات تونس تصل إىل 

من صادراهتا موجهة إىل ىذه األسواق، و  % 41تابعة للسوق األوروبية و يظهر ذلك من خبلل أن أكثر من 
 يبكن تأكيد ذلك من خبلل معطيات اعبدول اآليت:

 
 المغرب العربي مع اإلتحاد األوروبي  تطور المبادالت التجارية لدوؿ : (23-4)جدوؿ رقم 

 الوحدة: النسبة المئوية               ( 2919-2993 )للفترة

 السنوات

 الدوؿ

 حصة اإلتحاد األوروبي من إجمالي الصادرات حصة اإلتحاد األوروبي من إجمالي الواردات
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 35.4 40.8 41.1 36 40.5 43 43.4 48.8 41.1 41.5 42.0 41.1 43.7 50.1 51.1 54.1 الجزائر

 51.1 51.1 47.8 51.0 51.3 58 61.3 63.4 47.24 48.1 47.6 47.3 46.5 40 44 47.6 المغرب
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 63.3 61.7 61.1 64.2 62.7 71.0 72.3 70.0 58.1 57.1 53.2 62.0 62.4 61 61.5 61.7 تونس

 
Source :- les notes d’alerte du CIHEAM, N° 52, 13 novembre 2008, p. 3. 

                                              -IMF (Dots), Trade A2-CG/MP, 18 janvier 2011. 
 

 .2010األرقام خاصة بالثبلثي األول و الثاين لسنة   *
 
 
 

دول اؼبغرب العريب مع اإلرباد  القتصادياتالوثيق  االرتباطيتضح  (12-3رقم) من خبلل معطيات اعبدول   
 بالشكل البياين اآليت: باالستعانةاألورويب، و يبكن توضيح ذلك أكثر 

 
 : تطور المبادالت التجارية لدوؿ المغرب العربي مع اإلتحاد األوروبي(4-4)شكل رقم 

 (لدوؿ المغرب العربي ن إجمالي الواردات)حصة اإلتحاد األوروبي م( 2919-2993للفترة)
 الوحدة: النسبة المئوية
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 (12-3)على معطيات اعبدول رقم  باالعتماد ةمن إعداد الباحث: المرجع

 
 

 : تطور المبادالت التجارية لدوؿ المغرب العربي مع اإلتحاد األوروبي(5-4) شكل رقم
 (لدوؿ المغرب العربي صة اإلتحاد األوروبي من إجمالي الصادرات)ح( 2919-2993للفترة)

 الوحدة: النسبة المئوية
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 (12-3)ول رقم دعلى معطيات اعب باالعتماد ةمن إعداد الباحث: المرجع

 
 

العريب فإن اؼبنتجات  يف ظل ىذا النسيج اػباص للعبلقات التجارية بُت اإلرباد األورويب و دول اؼبغرب   
، وصلت صادرات اإلرباد األورويب 1116الزراعية ربتل مكانة ىامة ال يستهان هبا، حيث أنو يف سنة 

حيث  .1مليار أورو من اؼبنتجات الزراعية إىل الدول العربية اؼبتوسطية، خاصة منها اعبزائر 4.15حوايل 
على عكس اؼبغرب الذي يعترب  ؾبال اؼبواد الغذائية، أهنا تعترب الدولة األكثر تبعية لئلرباد األورويب يف

 une balanceالدولة العربية اؼبتوسطية الوحيدة اليت ربقق بإنتظام فائض يف ميزاهنا التجاري الزراعي )

agro-alimentaire)  1116.2، مع مبلحظة أن تونس حققت ذلك سنة
 

الدول اؼبغاربية و اؼبتوسطية العربية زبتلف من دولة مع لكن اؼببادالت التجارية الزراعية لئلرباد األورويب 
من  % 0.2 من اعبزائر بلغتفإن واردات الزراعة لئلرباد األورويب  1116فمثبل يف سنة  ،إىل أخرى

من إصبايل  % 8.2إصبايل الواردات، يف حُت أنو و يف نفس الفًتة بلغت وارداهتا الزراعية من مصر حوايل 
م يبكن القول أن اإلرباد األورويب قد عزز مكانتو يف السيطرة على ؾبال اؼببادالت الواردات، و على العمو 

 الزراعية مع الدول اؼبغاربية و العربية اؼبتوسطية و يبكن توضيح ذلك من خبلل اعبدول اآليت:
 الدوؿ العربية المتوسطية : المبادالت التجارية الزراعية لإلتحاد األوروبي مع (24-4) جدوؿ رقم

 الوحدة: مليوف أورو                                                           2997ة سن
 المبادالت التجارية

 الميزاف التجاري الصادرات الواردات الدوؿ
 0658 0703 33 الجزائر
 -472 0044 0628 المغرب
 -61 413 485 تونس

                                                 
1 Les notes d’alerte du CIHEAM, , N° 52, 13 novembre 2008, , p. 05. 

2  Ibid. 
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 183 756 462 مصر
 158 178 11 األردف
 233 270 26 لبناف
 70 115 034 سوريا

 1011 4145 2043 المجموع
 

Source : les notes d’alerte du CIHEAM, N° 52, 13 novembre 2008, p. 05. 

 
 
 

   و يبكن توضيح ذلك أكثر بالرسم البياين اآليت:     

  2997طية لسنة : المبادالت التجارية الزراعية لإلتحاد األوروبي مع الدوؿ العربية المتوس(6-4)شكل رقم 
 الوحدة: مليوف أورو                                                                       
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 (13-3) على معطيات اعبدول رقم باالعتماد ةمن إعداد الباحث: المرجع
 .IIIأىم الشركاء التجاريين لدوؿ المغرب العربي 

ا سبت اإلشارة إليو سابقا، يبقى اإلرباد األورويب أىم شريك ذباري للدول اؼبغاربية، ىذه الوضعية ناذبة كم       
مشروع الشراكة  انطبلقمن جهة عن التقارب اعبغرايف و من جهة أخرى لئلجراءات اؼبؤسساتية اؼبتخذة، مثل 

يف اؼبنطقة، و كذلك لو الحظنا حجم ، الذي ساىم يف تسهيل العبلقات التجارية 0884األورو متوسطية سنة 
الواردات و الصادرات األوروبية، فإن اإلرباد األورويب يبقى أول شريك ذباري ؽبذه الدول، حيث أنو يستحوذ على 

 على اعبدول اآليت: باالعتماد، و يبكن توضيح ذلك % 32ىذه اؼبكانة دبعدل يقارب 

 )الواردات و الصادرات( 2999المغاربية لسنة : أىم الشركاء التجاريين للدوؿ (25-4)جدوؿ رقم 
 السعودية األرجنتين أوكرانيا روسيا الهند فاليابا البرازيل كندا تركيا الصين الو.ـ.أاإلتحاد  
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 IMF (Dots),DG Trade,18 janvier 2011  :على باالعتماد ة: من إعداد الباحثالمرجع
األول  ريكالسيطرة الواضحة لئلرباد األورويب، حيث يعترب الش (14-3رقم) ما يظهر من خبلل معطيات اعبدول

دون منازع، لكن ىذا ال يبنع من ظهور بعض الشركاء اآلخرين، مثل الواليات اؼبتحدة األمريكية اليت تعترب شريك 
مليون  5468.1مهم بالنسبة للجزائر يف ؾبال الطاقة، و كذلك الصُت اليت ربتل تقريبا اؼبكانة الثالثة يف اؼبنطقة )

و كذلك تركيا اليت رباول نسج  (، رغم ضعف مبادالهتا بالنسبة لتونسخاصة يف اؼبواد اؼبصنعة 1118أورو سنة 
الثنائية اليت عقدهتا يف السنوات األخَتة لتحرير  االتفاقياتعبلقاهتا التجارية يف اؼبنطقة عن طريق سلسلة من 

 .1118ع سنة مليون أورو من السل 2877.8و اليت ظبحت ؽبا بإغراق أسواق الدول اؼبغاربية دبا يقارب  التجارة،
كما هبب إضافة الظهور احملتشم لبعض الشركاء و لكنو حقيقي و قوي بإسًتاتيجياتو مثل روسيا، اليابان، اؽبند، 
الربازيل، ىذا األخَت الذي يعترب قوي زراعيا و يظهر ذلك من خبلل معامبلتو التجارية مع اعبزائر و اليت وصلت 

باقي الشركاء: أوكرانيا، كندا، األرجنتُت، حيث أن  ن ننسىدون أ مليون أورو(، 0555.5)إىل  1118سنة 
 .ة إىل منتجاهتم الزراعيةيالدول اؼبغاربية و اؼبتوسط احتياجاتتواجدىم التجاري يليب بشكل كبَت 

للسعودية، اليت تعترب اؼبمول اإلسًتاتيجي للبًتول الذي هبعل منها شريك  االقتصاديذبدر اإلشارة إىل الدور  كما
 اؼبنطقي للجزائر. باالستثناءمهم يف اؼبنطقة اؼبتوسطية  ذباري

بُت اإلرباد األورويب و دول اؼبغرب العريب، مل تقتصر فقط على اؼببادالت التجارية  االقتصاديةإن العبلقات        
 و لكن إضافة إىل ذلك ىناك تعاون مايل و ىذا ما سيتم التطرق لو يف العنصر اؼبوايل.

 المالي بين اإلتحاد األوروبي و دوؿ المغرب العربيالتعاوف  .ثانيا
 :ما يليو يبكن تناول ذلك من خبلل        

 .I البروتوكوالت المالية 

اليت وضعتها أوروبا، ىناك جانب ىبص من القرن اؼباضي ات يالسبعين اتفاقياتباإلضافة إىل ما نصت عليو        
للدول العربية  االقتصاديية من اعبماعة األوروبية للمساعدة يف النمو و ىو عبارة عن مسانبة مال ي،ـالتعاون اؼبال

السبع اؼبتوسطية، و سبثلت ىذه اؼبسانبات يف توقيع أربع بروتوكوالت مالية مع الدول اؼبتوسطية يف شكل إعانات 
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األوروبية،  ىيئة مالية للمجموعة باعتباره لبلستثمارو ىبات و يف شكل قروض مقدمة من طرف البنك األورويب 
ة على حدة، و قد خصصت ىذه دولميزانية اجملموعة األوروبية مع شروط تفضيلية ؿبددة وفقا لظروف كل أو من 

 1اؼبساعدات اؼبالية يف اؼبيادين اآلتية:
 ؛اإلذبار و تشجيع اؼببيعات -

 ؛اػباصة االستثماراتتشجيع  -

 التعاون يف اؼبيادين العلمية و التقنية و البيئية. -

لى ىذا، فقد ساىم البنك األورويب يف منح قروض طويلة اؼبدى للدول اؼبغاربية ؼبدة عشرين سنة، حىت زيادة ع
اعبزائر على سبيل اؼبثال من  استفادتتتمكن ىذه األخَتة من تأىيل منشآهتا القاعدية، و تأىيل صناعتها و قد 

و يعترب اعبانب اؼبايل من أىم جوانب  .مليون أورو خارج الربوتوكوالت األربعة 241عادل تقروض طويلة اؼبدى 
ما  (0885-0867التعاون، حيث بلغ اؼببلغ اإلصبايل للربوتوكوالت اؼبمنوحة للدول اؼبتوسطية خبلل الفًتة )

 توزيعها على الدول اؼبتوسطية كما يلي: متمليار إيكو  4.6يقارب 
 

 المخصصة للدوؿ العربية المتوسطية : إجمالي المساعدات المالية للسوؽ األوروبية  (26-4) جدوؿ رقم
  1996-1978وفق بروتوكوالت 

 الوحدة: مليوف ايكو
 
 
 الدوؿ

 (1البروتوكوؿ )
78-81 

 (2البروتوكوؿ )
82-86 

 (3البروتوكوؿ )
87-91 

 (4البروتوكوؿ )
92-96 

ض
قرو

ال
 

ات
الهب

 

∑ % 

ض
قرو

ال
 

ات
الهب

 

∑ % 

ض
قرو

ال
 

ات
الهب

 

∑ % 

ض
قرو

ال
 

ات
الهب

 

∑ % 

 06 221 41 171 04 128 45 072 05 040 33 016 07 003 33 61 الجزائر

 12 327 107 111 10 213 062 040 11 088 018 81 11 021 63 45 المغرب 

 03 158 010 057 04 113 82 020 04 028 50 67 04 84 43 30 تونس

مجموع 
الدوؿ 
 المغاربية

056 061 228 42 164 103 378 41 354 211 676 40 557 260 0128 43 

 16 411 131 171 18 338 111 138 17 165 015 041 16 061 66 82 مصر

 6 013 33 71 5 011 26 52 26 52 15 26 5 31 11 07 األردف

 3 56 11 34 41 62 42 11 4 41 05 23 4 21 01 11 لبناف

 7 045 30 004 8 035 25 001 01 86 22 53 8 51 15 23 سوريا

مجموع 
الدوؿ 
 الشرقية

054 024 211 36 174 110 375 41 331 215 657 38 411 238 758 35 

 011 0817 611 0077 011 0444 537 816 011 864 304 451 011 528 216 221المجمو 

                                                 
 .185ظبَت صارم، اؼبرجع السابق، ص.  1
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 ع

 
 : على باالعتماد ةمن إعداد الباحث: المرجع

 .073(، ص. 1111 )لبنان: دار الفكر اؼبعاصر،، أوروبا و العرب من الحوار ... إلى الشراكة ظبَت صارم -

 .0887بروكسل ، لالستثمارالبنك األوروبي      -
 

، يتضح أن مبالغ الربوتوكوالت اؼبالية قد عرفت إرتفاعا (15-3رقم) من خبلل ربليل معطيات اعبدول       
و، و لكن ـن سابقـزيادة معتربة ع مت تسجيلملحوظا بالنسبة للدول اؼبغاربية الثبلثة، فمن خبلل الربوتوكول الثالث 

 1.% 37عنها يف اؽببات بنسبة  % 57ىذه الزيادة كانت أكرب يف القرض بنسبة 
مليون إيكو يف الرابع،  221مليون إيكو يف الربوتوكول الثالث إىل  128من  فانتقلتبالنسبة للربوتوكول الرابع أما 

ملحوظا يف  ارتفاعااألخرى  مليون إيكو، و نفس الشيء بالنسبة للمغرب فقد سجلت ىي 82أي بزيادة قدرىا 
مليون إيكو يف الربوتوكول  34يقدر بـ  ارتفاعامليون إيكو، أما تونس فقد سجلت  003الربوتوكول الرابع يقدر بـ 

مصر على نصيب األسد من صبيع  استحوذتبالنسبة للدول اؼبشرقية فقد الرابع مقارنة مع الربوتوكول الثالث، أما 
ؽبذه الربوتوكوالت  انتقاداتول اؼبشرقية األخرى و حىت الدول اؼبغربية، و قد وجهت عدة الربوتوكوالت مقارنة بالد

 اؼبالية من الدول العربية اؼبتوسطية نظرا للتفضيل الذي ربظى بو دول عربية على حساب دول أخرى.
للهياكل  %24ت: إن ؾبموع ىذه اإلعتمادات اليت منحتها اجملموعة األوروبية سبحورت حول ثبلثة قطاعا       

على  % 2.4على الطاقة،  % 7للفبلحة و توزعت باقي اإلعتمادات بـ  % 11.3للصناعة،  % 15.7القاعدية، 
ة و البيئة، أما فيما ـللصح % 1.7بالنسبة للتجارة و  % 0.5ي، ـعلى التعاون العلم % 0.8التعليم و التكوين، 

ول اؼبغرب العريب خاصة، يتمثل يف شكل منح للدراسة و التكوين يتعلق بالتعاون التقٍت للمجموعة األوروبية مع د
رب و النفط و الغاز بالنسبة ـة تكوين التقنيُت خاصة يف ؾباالت الصيد بالنسبة للمغـل أنشطـو التدريب و سبوي
2للجزائر و تونس.

 

األورويب  كدم من طرف البنىذه الربامج منها موارد تق تمويلبُت نوعُت من اؼبوارد ل االتفاقياتسبيز ىذه       
 إىلاألول و الثاين مت اللجوء  لبلتفاق، و موارد سبنح من اؼبيزانية اػباصة للمجموعة األوروبية، فبالنسبة لبلستثمار

و  الثالث االتفاقأما لئلسًتجاع،  قابلةمنح قروض يف ظل شروط تفضيلية أواللجوء إىل تقدًن مساعدات غَت 
القروض التسانبية كرأظبال اؼبخاطرة باإلضافة إىل القروض غَت ت اؼبالية إىل نوعُت: الرابع فقد قسمت اؼبساعدا

تعرب عن و الربوتوكوالت مل تكن  تاـاالتفاقين هبب اإلشارة إىل أن اؼببالغ اؼبخصصة جململ ـالقابلة لئلسًتجاع، لك
ى مستوى ميزان مدفوعاهتا أو على الضرورية و الصعوبات اليت تواجهها الدول العربية اؼبتوسطية عل االحتياجات

                                                 
سبتمرب  2و  1قدمة يف ندوة "ما بعد برشلونة"، القاىرة، ، ورقة م"نحو بلورة رؤيا عربية مشتركة للشراكة األوروبية المتوسطية"مفيد شهاب،  1

 .176، ص. 1996، ديسمرب 88ؾبلة شؤون عربية، العدد  1996
"، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات اغبصول على شهادة متوسطية -الشراكة العربية األورو التفاقيات"دراسة تحليلية و تقييمية عمورة صبال،  2

 .185، ص. 2006-2005، جامعة اعبزائر، اقتصاديفرع: ربليل  ديةاالقتصادكتوراه يف العلوم 
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و  .االيت شرعت فيه االقتصاديةالكلية ؽبذه الدول أو لتمويل الربامج التصحيحية  االقتصاديةمستوى التوازنات 
  %31إىل  %21يف اؼبتوسط مقابل  %51تتمثل أغلب ىذه اؼبخصصات يف قروض حيث ذباوزت ىذه األخَتة 

 اعبدول اآليت: كمساعدات غَت مسًتجعة و ىذا ما يوضحو
 

 : ىيكلة األربع بروتوكوالت المالية للمجموعة األوروبية للدوؿ المغاربية (27-4)جدوؿ رقم 
 النسبة اؼبئويةالوحدة: 

 1992 1987 1982 1977 البياف
 % 51.2 % 48.0 % 45.1 % 38.2 البنك األوروبي لإلستثمار

 11 11 %05.7 % 23.1 القروض التفضيلية
 % 21.2 % 27.2 % 16.1 % 05.4 سترجعةمساعدات غير م

 % 4.3 % 1.6 11 11 رأس ماؿ مخاطرة
 % 011 % 011 % 011 % 011 المجموع

Source: Lionel Fontagne Et Nicolas Peridy, "l’Union Européenne et le Maghreb", Etude du centre de 
développement, (OCDE), 1997, p. 62. 

II.  برنامج ميداMEDA: 

الشراكة، و ؽبذا فقد أعطي ؽبذا  اتفاقياتتكمن أنبية التعاون اؼبايل يف أنو اؼبسؤول عن قباح أو فشل        
الكبَت، و إهباد اآلليات الناجحة يف تعاون مايل ىبدم األطراف اؼبشاركة و يعود بالفائدة على  االىتماماعبانب 
 اعبانبُت.
ال يبكن أن يعرف قباحا  االجتماعي، و حىت السياسي و االقتصاديب إن كل ما حدد من تعاون يف اعبان       

 اتفاقياتو ربقيقا ألىدافو مامل يرافق دبعونات مالية تقدمها دول اإلرباد األورويب إىل الدول اؼبتوسطية يف إطار 
 الشراكة.
سبنح لكل  0884ية سنة فبا سبق يبكن القول أن اؼبساعدات اؼبالية للمجموعة األوروبية كانت و إىل غا       

دولة مهما كان حجم و وتَتة اإلصبلحات اؼبعتمدة و اؼبنجزة، و ذلك عن طريق الربوتوكوالت اؼبالية اؼبوقعة مع 
آلية سبويلية جديدة تسمى بربنامج ميدا  اعتمادو على إثر إعبلن برشلونة مت  0884ىذه الدول، لكن و بعد سنة 

(MEDAباإلضافة إىل القروض اؼبم ،) و نبا اآلليتان اؼبعتمدتان لتمويل و لبلستثمارنوحة من البنك األورويب ،
 اتفبلغاؼبخصصات ىي عبارة عن و ىذه  .مساعدة دول جنوب و شرق اؼبتوسط من طرف اإلرباد األورويب

كذا   و االقتصاديةاؼبوقعة، و مدى التقدم يف ؾبال اإلصبلحات  االتفاقياتتنفيذ  باحًتاممالية شاملة و مشروطة 
باإلضافة إىل أن ىذه اؼببالغ ال تقدم لكل دولة كما  .ن و تطبيق الديبقراطية يف ىذه الدولاحقوق اإلنس احًتام

 1.االمتصاصأو  االستيعابىو اغبال يف الربوتوكوالت اؼبالية، بل حسب اؼبشاريع اؼبقًتحة و القدرة على 

                                                 
 .207عمورة صبال، اؼبرجع السابق، ص.  1

 



 IV البيئة اإلستثمارية لدول اؼبغرب العريب و مشروع الشراكة األورومتوسطية الفصل الرابع:

 

 101 

متوسطية،  -لتنفيذ الشراكة األوروالذراع اؼبايل لئلرباد األورويب  يعترب ىذا الربنامج األداة اؼبالية األساسية أو       
مليون أورو يف شكل  3561مليون أورو من ميزانية اإلرباد األورويب، مرفقة دببلغ  2324حيث مت زبصيص مبلغ 

ا (، و مت زبصيص م0888-0884و ىذا للفًتة اؼبمتدة بُت ) قروض فبنوحة من طرف البنك األورويب لئلستثمار
الباقية مت توجيهها لتمويل مشاريع التعاون  % 01من القروض و اؼبساعدات بشكل ثنائي و %  81يقارب 
 1اعبهوي.

 2و مت زبصيص ىذه اؼبوارد اؼبالية حسب األولويات اآلتية :             
ر و ـلتبادل اغب: و اؽبدف منو ربضَت اؼبتعاملُت للقيام بالدخول يف منطقة ااالقتصادية يف التحول ـاؼبسانب -

 ؛ذلك بتحسُت تنافسيتها

إجراءات  اعتمادب االقتصادي االنتقالاؼبستدامة و زبفيف عبء  االجتماعيةو  االقتصاديةتدعيم التنمية  -
 ؛االجتماعيةمبلئمة خبصوص السياسة 

 .دعم التعاون اعبهوي و اإلقليمي و يتعلق األمر بتطوير اؼببادالت على اؼبستوى اعبهوي -

3ُت اؼبشاريع اؼبمولة من طرف ىذا الربنامج بصفة ثنائية ما يلي:و من ب    
 

 التزاماتمن ؾبموع  % 11أورو من اجملموع أي بنسبة  511دعم مباشر لربامج التصحيح اؽبيكلي:  -

 ؛برنامج ميدا

برنامج  التزاماتمن ؾبموع  % 21مليون أورو أي بنسبة  0124 :و تنمية القطاع اػباص االقتصاديالتعاون  -
 ؛يدام

 (، و ىذا من أجل زبفيف اآلثار الناذبة عن االجتماعية)الصحة، الًتبية، الصناديق  االجتماعيدعم القطاع  -

 ؛من ؾبموع إلتزامات ميدا % 18مليار أورو، أي بنسبة  0: االقتصاديالتحول       
 برنامج ميدا. من ؾبموع إلتزامات % 6مليون أورو أي بنسبة  124النشاطات اؼبتعلقة دبجال البيئة:  -

من برنامج  % 01مليون أورو، أي بنسبة  307أما فيما ىبص اؼبشاريع اعبهوية فقد خصص ؽبا مبلغ         
4ميدا، و زبص اجملاالت اآلتية:

 

 خبصوص  الدولية االتفاقياتس تنظيم ندوات التكوين بالنسبة للدبلوماسيُت، تبادل اؼبعلومات على أسا -

 ؛ؾبال اغبماية اؼبدنية اإلنسان، التعاون يفحقوق 

 ( برامج كربى ذات أولوية و ىي: التعاون 15و اؼبايل، فيتعلق األمر بستة ) االقتصاديبالنسبة للجانب  -

 ؛الصناعي، البيئة، اؼبياه، الطاقة، النقل و ؾبتمع اإلعبلم     
                                                 

1  Conférence ministérielle euro-med, les relations euro-med, Marseille 15-16 novembre 2000, disponible sur 
le site : http://www.france.diplomatie.fr/index.html.consulté le:10.12.2010  à 13 :00. 

 .207عمورة صبال، اؼبرجع السابق، ص.  2
3 Ibid.     
4 Ibid. 

http://www.france.diplomatie.fr/index.html.consulté
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 ـريقافة، السمعي، البص( برامج يراد تنفيذىا و ىي: الث12بالنسبة للجانب الثقايف، فيتعلق األمر بثبلثة ) -
  و الشباب.

    

، فنجد مشروع ربسُت معاعبة اؼبياه لبلستثمارأما فيما يتعلق بالقروض اؼبقدمة من طرف البنك األورويب         
القذرة و تسيَت اؼبياه يف مصر، لبنان، األردن، اؼبغرب و فلسطُت، و إجراءات التقليل من التلوث و عصرنة نظام 

 1ال اعبوي يف اؼبطارات اعبزائرية.الرقابة يف اجمل
 البرامج المدرجة ضمن برنامج ميدا .1

الشراكة األورومتوسطية، و ىو عبارة عن  اتفاقياتيف إطار  ،سبق الذكركما  ،يدخل برنامج ميدا       
             حا االنفترف اإلرباد األورويب و اليت تساىم يف ربمل جزء من تكاليف ـة من طـة مقدمـمساعدات مالي

يسمح بتمويل كل اؼبشاريع اؼبدرجة يف إطار و اإلصبلحات اليت باشرهتا دول جنوب و شرق اؼبتوسط، حيث 
سهر اللجنة األوروبية على سبويل اؼبشاريع اليت تدخل يف إطار و الثقايف، و ت االجتماعي، االقتصاديالتحول 

 اقًتاحإجراءات معينة تتمثل يف  باعتماداء، و الربنامج الوطٍت أو اعبهوي و ذلك بالتشاور مع الدول األعض
        اؼبشاريع مث إعبلهنا عن طريق اؼبزايدات من اعبهة الوصية للمشروع أو ىيئة ال مركزية تؤسس يف دول جنوب

 2و شرق اؼبتوسط باإلضافة إىل وفد من اإلرباد األورويب مرفوق خبرباء ؼبتابعة اؼبشاريع.
إال ، فهي تقوم على نفس القواعد اليت تقوم عليها موارد ميدا، لبلستثمارالبنك األورويب  أما بالنسبة ؼبوارد       

يهتم بتمويل اؼبشاريع اػباصة باؽبياكل القاعدية،  لبلستثماريتمثل يف كون أن تدخل البنك األورويب  االختبلفأن 
، بينما التحويبلت اؼبمنوحة من سًتجاعلبلو أن اؼبساعدات اؼبقدمة يف إطار برنامج ميدا ىي مساعدات غَت قابلة 

و يتم توزيع ىذه  ،(%2 -%1ة )ـىي عبارة عن قروض دبعدالت فائدة منخفض لبلستثمارطرف البنك األورويب 
3اؼبوارد دبوجب برناؾبُت:

 

 (PIN: )اإلرشاديالبرنامج الوطني   .1.1

أو دد القطاعات ذات األولوية بوضع ىي برامج يتم وضعها بالتشاور مع الدول اؼبتوسطية اؼبستفيدة، فتح       
-1111(، مث الربامج التأشَتية الوطنية الثانية )0888-0885تبٍت برامج وطنية، الربامج التأشَتية األوىل )

، و ينبغي أن تكون ىذه الربامج مطابقة ؼبخططات التمويل و يتم مراجعتها سنويا ؼبعرفة النتائج اؼبتوصل (1113
 بتفصيل يف اؼببحث اؼبوايل. سيتم التعرض ؽبا إليها.

 

                                                 
 .209عمورة صبال، اؼبرجع السابق، ص.  1

2  Remy leveau, "Le partenariat euro-Med", rapport du groupe de travail, la documentation française, paris, 
2000,p. 47.  
3 ibid, p.p. 48-49. 
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 (PIRالجهوي: ) اإلرشاديالبرنامج   -

   يتم إعداد ىذا الربنامج بالتشاور مع اللجنة األورومتوسطية، و يتم فيو ربديد قطاعات التعاون اعبهوية،        

ؼبدة  1111ثاين سنة ؼبدة سنتُت، و ال 0886و مت بالفعل ربديد برناؾبُت تأشَتيُت جهويُت، األول مت تبنيو سنة  
 سنوات. 2

و  دياـاالقتص لااالنتقة، اؽبدف منها ىو دعم عملية ـإن ؾبمل اؼبساعدات اؼبقدمة لصاحل الدول اؼبتوسطي      
إقامة منطقة للتبادل اغبر، و العمل على إهباد و توفَت ؿبيط مشجع لتنمية القطاع اػباص و إعادة اؽبيكلة 

و إصبلح اإلدارة و توحيد  االستثماراتَتة و اؼبتوسطة، و اػبوصصة و ترقية الصناعية و دعم اؼبؤسسات الصغ
 اؼبعايَت و إصبلح النظام اؼبصريف و اؼبايل.

 
 العراقيل التي تواجو تنفيذ برنامج ميدا: . .12

 استفادةفيما ىبص  اختبلفاتسجلت  0884ينبغي اإلشارة إىل أن مساعدات اإلرباد األورويب منذ سنة        
و مل  ،(MEDAمن موارد الصندوق ) % 2ول شرق و جنوب اؼبتوسط، فبعض الدول كسوريا مل تستفد إال بـ د

من ؾبموع  % 03، و كذا اعبزائر مل تستفد إال بنسبة لبلستثمارربصل على أي قرض من البنك األورويب 
ض من البنك األورويب من قر  استفادقطاع احملروقات الذي  باستثناء(، MEDAالتعهدات من موارد صندوق )

قوية من ىذه  امتصاص، عكس اؼبغرب و تونس اليت أظهرتا طاقات 0886مليون أورو سنة  221بـ  لبلستثمار
و ترجع ىذه  ،)(0888-0884)منها ما بُت الفًتة  االستفادةمت  MEDAمن موارد  % 25)ساعدات اؼب

و  د األورويب ليس لؤلولويات اؼبمنوحة لبعض الدولأو الفروقات يف التخصيص اعبغرايف ؼبوارد اإلربا االختبلفات
 اتفاقياتإمبا لوتَتة اإلصبلحات اليت مت الشروع فيها و نسبة التقدم يف اؼبفاوضات مع اإلرباد األورويب بشأن 

من سبويبلت  استفادتآن ذاك  الشراكة، فالدول اليت وقعت عقود الشراكة )اؼبغرب، تونس، األردن، فلسطُت(
 1جد معتربة.

 
 
 
 

                                                 
1
  Remy leveau, op.cit, p. 52. 
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 (1999-1995: المدفوعات الفعلية للمساعدات المالية للدوؿ العربية )(28-4) الجدوؿ رقم
 )بمليوف أورو(

اؼبساعدات اؼبالية  البلد
اؼبخصصة 
 )تعهدات(

إىل  %
ؾبموع 
 اإللتزامات

اؼبدفوعات 
الفعلية من 
 اؼبساعدات

اؼبدفوعات  %
إىل إصبايل 
 اؼبخصصات

عدد السكان 
 )مليون نسمة(

أورو/ بالنسبة 
 لكل شخص

 €5.5 21 % 07.1 21 % 3.7 053 اعبزائر

 €11 50.3 % 11.7 046 % 11 575 مصر
 €55 13.5 % 31.4 017 % 6.3 143 األردن
 €43 13.1 % 1.4 10 % 4.2 071 لبنان
 €24 16.7 % 08.2 016 % 08 545 اؼبغرب
 €06 04.2 % 1 1 % 1.7 88 سوريا
 €46 18.3 % 28.1 057 % 01.4 317 تونس

 €48 11.2 % 37.5 43 % 2.1 000 فلسطُت
 - - % 16 121 % 14 744 (*)بقية الدول 
 - - % 15 781 % 011 2324 اجملموع

Source : Communiqué de la commission européenne (COM2000) 
 * بقية الدول األخرى ىي: مالطا، تركيا، إسرائيل، قربص.

 781يتضح أن اؼبدفوعات الفعلية من ىذه اؼبخصصات ىي  (17-3رقم) اعبدولمعطيات من خبلل       
من  % 63مليون أورو أي بنسبة  551مليون أورو فقط، و أن إصبايل اؼببالغ اؼبدفوعة للدول العربية اؼبتوسطية بلغ 
ة الفلسطينية بنسبة منها السلط استفادتإصبايل اؼببالغ اؼبدفوعة، كما يتضح أيضا أن أكرب نسبة من ىذه اؼببالغ 

، اعبزائر بـ % 08.2مث اؼبغرب بـ %  11.7، مصر بـ % 28.1مث تونس بـ  % 31.4، تليها األردن بـ % 37.5
فقط من اؼببالغ اؼبخصصة ؽبا، يف حُت مل ربصل سوريا على أي %  1.4أما لبنان فقد حصلت على ، % 07.1

ىذا التحليل يبكننا القول أن العربة ال تكمن يف حجم ، فمن خبلل (0888-0884)مساعدات مالية خبلل الفًتة 
ي، و إمبا يف اؼببالغ اؼبالية اؼبنفقة فعبل من ىذه ـقدمة من اإلرباد األوروباؼبخصصات اؼبالية للمساعدات اؼبالية اؼب

 يف ىذه الدول. االقتصاديةعلى برامج التنمية  انعكاساهتااؼبخصصات و 
 نتائج برنامج ميدا : .2

الدول  احتياجاتكافية بالنظر إىل  غَت MEDAى اؼببالغ اؼبقدمة للدول اؼبتوسطية يف إطار برنامج تبق       
بالبطء و التعقيد يف  اتسماؼبتوسطية، و باإلضافة إىل القيود الكمية )من حيث حجم اؼببالغ(، فإن ذبنيد األموال 

مليون أورو يف حُت قبد  811على زبصيص نص قرار اجمللس األورويب  0885اإلجراءات، فعلى سبيل اؼبثال سنة 
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، لكن مت 1مليون أورو 41و إال مبلغ مليون أورو و مل يصرف من 312أن اؼببلغ الذي مت زبصيصو فعبل ىو 
مليار أورو  0.7( فاستفادت اؼبنطقة اؼبتوسطية خبلل ىذه الفًتة من 0888-0887ىذا التأخر سنيت ) استدراك

يف شكل قروض مقدمة من طرف البنك  % 31يزانية اإلرباد األورويب و كإعانات فبنوحة من م  % 51منها 
مليون أورو  45مليون أورو منها  826دبقدار  0888سنة  MEDA، حيث ساىم صندوق لبلستثماراألورويب 

 .2السبلم اتفاقياتخصصت لدعم 
 ( MEDAو المدفوعات السنوية لبرنامج ) االلتزامات: (29-4)الجدوؿ رقم 

                                                                                         ( 1999-1995) للفترة
 الوحدة: مليوف أورو                                                                                             

 % المدفوعات التعهدات السنوات
0884 062 41 18% 
0885 312 044 27% 
0886 870 100 11% 
0887 830 120 14% 
0888 826 132 15% 
 %26 899 3435 المجموع

Source : Louis le Pensec, "Le partenariat euro-méditerranéen" : grand espoires, modeste résultats", rapport 
d’information 121(2001-2002), délégation du sénat pour l’UE, p. 12, Disponible sur le site : 
http://www.euromed.med//évaluation/mdp/defult.htm.  Consulté le : 25/02/2010 à 14 :33. 

 

 إىل ما يلي : االلتزاماتيبكن إرجاع أسباب التأخر يف ربقيق 

 ؛لدى الدول اؼبتوسطية االمتصاصاقات ضعف ط -

 ؛سنوات حسب طبيعة اؼبشروع( 17مدة تنفيذ اؼبشاريع )اليت تًتاوح ما بُت سنتُت إىل  -

أو التعهد يتطلب أربع  (L’engagement) لبللتزامأن اؼبخطط العام  باعتبارالثقل البَتوقراطي لئلجراءات،  -
 خطوات متتالية وىي:

 ؛(PINوطٍت )ينبغي ربضَت برنامج تأشَتي  -

 ؛التمويل اقًتاحاتمطابقة اؼبشاريع مع  -

 ؛التمويل ما بُت األطراف اتفاقيةإطار، مث  – اتفاقيةوضع  -

  ( اليت تشرع Appel d’offreمث أخَتا إقباز اؼبشروع بعد اؼبرور بإجراءات العرض العام ) -

 فيو الدولة اؼبستفيدة.

                                                 
1 Louis le Pensec, "Le partenariat euro-méditerranéen" : grand espoires, modeste résultats", rapport 
d’information 121(2001-2002), délégation du sénat pour l’UE p.p.10-12. Disponible sur site : 
http://www.euromed.med/évaluation/mdp/defult.htm . Consulté le : 25/02/2010 à 14 :33. 
2 Louis le Pensec, op. cit. 

http://www.euromed.med/évaluation/mdp/defult.htm
http://www.euromed.med/évaluation/mdp/p.p.10-12
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التأطَت لدى اجمللس األورويب لتسيَت كل ىذه اإلجراءات، باإلضافة إىل ما سبق فهناك أيضا مشكل نقص        
لو الكثَت من الدول اؼبتوسطية  استاءتوالذي  (MEDAIو عليو و نتيجة النقائص اليت أظهرىا سَت برنامج )

 اؼبتعاقدة، إقًتح اجمللس األورويب إعادة النظر يف برنامج و سَت ىذا الصندوق خبلل اؼبرحلة الثانية أي 
 

1إجراءات جديدة تتمثل يف: باعتماد، و ذلك (1115-1111الذي يغطي الفًتة ) (MEDA IIبرنامج )
 

برؾبة اؼبشاريع لعدد ؿبدود من األولويات يتم ربديدىا بالتشاور مع الدول اؼبستفيدة يف إطار إسًتاتيجية  -
 ؛متعددة السنوات

 ؛ل سنتُت أو ثبلث سنواتك  اتقوم كل دولة بوضع برامج تأشَتية متعددة السنوات يعاد النظر فيه -

 ينبغي وضع ـبططات مالية تعكس أو تعرب عن األولويات احملددة من طرف كل دولة متعاقدة. -

مليار أورو   5.314باإلضافة إىل مبلغ  MEDA IIمليار أورو يف إطار برنامج  4.24لقد مت رصد مبلغ        
مليار أورو  01.64و إضايف أي دببلغ إصبايل و مليار أور  لبلستثماركقروض مقدمة من طرف البنك األورويب 

 2(.1115-1111للفًتة )
 : اإلعانات الممنوحة في إطار برنامج صندوؽ دعم الشراكة (39-4)جدوؿ رقم 

 األورو متوسطية للدوؿ العربية المتوسطية
 مليون أوروالوحدة: 

 
 البلد

 Vميـدا 
% 

P
/E

 
 VV      1111-1113ميـدا 

0884-0888 1111 1110 1111 1112 1113 1111-1113  
اؼبدفوعا التعهدات

 ت
 اؼبدفوعات التعهدات اؼبدفوعات التعهدات اؼبدفوعات التعهدات اؼبدفوعات التعهدات اؼبدفوعات التعهدات اؼبدفوعات التعهدات

 74.7 232.8 42 51 15.8 41.6 11 50 5.5 60 0.4 30.2 18 30.2 164 اعبزائر
 327.6 350.3 93.3 72.5 60.3 81.1 80.6 100 62.5 - 31.2 96.7 49 54 111 فلسطُت

.157 686 مصر

1 23 12.7 64.4 - 62.5 78 25.7 103.8 56.9 159 150.6 353.5 360.1 

.108 254 األردن

4 43 15 84.5 20 10.9 92 49.7 42.4 46.9 35 50.6 204.4 242.6 

 103.4 73.7 40.9 18 24.1 43.7 5.7 12 2 - 30.7 - 1 1.2 182 لبنان

.127 656 اؼبغرب

6 19 140.6 39.9 120 41.1 122 101.9 142.7 102.4 151.8 157.7 677.1 443 

 39 135.7 18.2 53 10.1 0.7 8.5 36 1.9 8 0.3 38 0 0 99 سوريا

 317.7 328.6 74 22 69.3 48.7 89.5 92.2 69 90 15.9 75.7 39 168 428 تونس

مج 
 1908.1 2356.1 627.3 562.3 385.8 504.7 372.6 582.2 255.1 298 627.3 408.9 25 646.5 2.580 ثنائي

تعاون 
 477.8 739.8 173.8 135.3 111.9 110 81.4 29.4 62.7 305.3 48 159.8 48 228.8 480 جهوي

 2.386 3.093 801.1 697.6 497.7 614.7 454 611.6 317.8 603.3 315.3 568.7 29 875 3.060 اإلصبايل
P/E 

% 
    55%  53%  74%  81%  115%  77% 

                                                 
1 Louis le Pensec, op. cit, p. 17. 
2  Programmes Regionnaux, Partenariat Economique et Financiers, les activités de la banque européenne 
d’investissement dans la région .Disponible sur le site : http ://www.eib.org.  consulté le 10.09.2010 , à 13 :03. 

http://www.eib.org.(consulté
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Source : Euromed report n° 89, communication de la commission au conseil et au parlement européen, 
dixième anniversaire du partenariat euro-med, un programme de travail pour relever les défis des cinq prochaines 

 relations/euromed/publication/2005/report_89_en-http://www.europa.eu.int/comm/external (14/05/2005). années,
:45. 10, à 19consulté le 24/06/20  pdf. 

 

( رصد مبلغ 88-84) للفًتة MEDAIيتضح أن برنامج  (21-3رقم) خبلل معطيات اعبدولمن        
مليون  214.7مليون أورو، و أن اؼببالغ اؼبدفوعة فعبل ىي  0137اؼبخصصة للدول اؼبغاربية الثبلثة بـ  االلتزامات
ؼبدة أربع سنوات و  MEDA II، يف حُت قبد يف برنامج %15نسبة التعهدات إىل اؼبدفوعات سبثل أورو أي 

 724.3مليون أورو، أما اؼببلغ اإلصبايل للمدفوعات فبلغ  0127.4إىل  االلتزامات( وصل مبلغ 1111-1113)
 .% 56.34مليون أورو أي بنسبة 

و أن  ون أورو، ـملي 0221فبلغ  I ا مبلغ التعهدات اؼبقررة بالنسبة للدول اؼبشرقية يف إطار برنامج ميدـأم       
و ؼبدة       IIا ، يف حُت قبد يف برنامج ميد% 13.17مليون أورو، أي بنسبة  211.6اؼبدفوعة فعبل ىي اؼببالغ 

مليون أورو، أما اؼببلغ  0006.5اؼبخصصة ؽبذه الدول  االلتزامات( وصل مبلغ 1113-1111أربع سنوات )
قباز معتربة مقارنة مع برنامج و ىي نسبة إ % 84.87مليون أورو أي بنسبة  0161.6اإلصبايل للمدفوعات فبلغ 

 .I ميدا
 .III لجوار ة لاألوروبيسياسة الالوسيلة المالية الجديدة في إطار 

كما سبت اإلشارة إىل ذلك يف القسم األول من ىذا العمل، ففي إطار السياسة األوروبية للجوار، مت خلق        
وار و الشراكة ـا الوسيلة أو األداة األوروبية للجـلق عليهأط .أداة مالية جديدة لتعويض كل الربامج اؼبالية السابقة

(IEVP و اليت دخلت حيز التنفيذ منذ جانفي )حيث 1102-1116و ذلك للفًتة اؼبمتدة بُت  1116 ،
، مت 1115و  1113در اإلشارة إىل أن الفًتة اؼبمتدة بُت ـمليار أورو و ذب 03.8خصص ؽبا غبلف مايل يقدر بـ 

مج اؼبوجودة سابقا مثل برنامج ميدا، و قد وجهت ىذه اؼببالغ اؼبالية يف إطار ىذه األداة اعبديدة سبويلها بالربا
اء و غَتىا من ـالقطاع اؼبايل، الشرطة، التنمية، اؼبياه، النقل، اإلدارة، القض 1دة مشاريع مهمة منها:ـل عـلتموي

 القطاعات األخرى.
صصات اؼبالية اليت استفادت منها دول اؼبغرب العريب يف إطار السياسة بالنسبة للربامج اإلرشادية أو اؼبخأما    

 األوروبية للجوار فقد كانت كاآليت:
يف إطار الوسيلة األوروبية للجوار و الشراكة، فقد كان اؼببلغ بالنسبة لتونس فقد كان اؼببلغ اؼبخصص  -

 2موزعة كما يلي: €م  211مقدرا بـ  1101-1116الوطٍت للفًتة  اإلرشادياؼبخصص للمخطط 

                                                 
1
 http:// www.erogar.org/for/pays/euroméditerranés /alg/c3 consulté le:10.01.2011, à 21:14. 

2  Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat, Document de Stratégie 2007-2013, Tunisie, 
programme indicatif national (2007-2010), p. 47. 

http://www.europa.eu.int/comm/external-relations/euromed/publication/2005/report_89_en
http://www.erogar.org/for/pays/euroméditerranés%20/alg/c3
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يف إطار السياسة األوروبية للجوار، و خصص  (Plan d'actionبرنامج مرافقة برامج العمل ) :2997سنة  -
 مليون أورو. 32مليون أورو، باإلضافة إىل قطاع البيئة و الطاقة و الذي خصص لو مبلغ  21لذلك مبلغ 

 41التونسي، و خصص لذلك مبلغ  لبلقتصادية مساندة مالية أوىل من أجل رفع القدرة التنافس :2998سنة  -
مليون أورو، باإلضافة إىل قطاع التجارة و ذلك من أجل تسهيل إقامة منطقة حرة، فإن تونس تسعى إىل 

 مليون أورو. 12ثنائية يف ؾبال الكهرباء، اؼبيكانيك و اإللكًتونيك و قد خصص لذلك مبلغ  اتفاقياتعقد 

مليون  54عليم، الشغل، و كذلك التعليم العايل، وقد خصص لذلك مبلغ بالت االىتمامفكان  :2999سنة  -
       سـاػباص بالتعاون العلمي اؼبربم بُت تون االتفاقأورو، باإلضافة إىل ؾبال البحث و التطوير، حيث أن 

صص لو ي و التكنولوجي، وقد خـا يف اجملال العلمـ، يسمح بالتعاون بينهم1112و اإلرباد األورويب يف جوان 
 مليون أورو. 01مبلغ 

التونسي، و قد خصص لذلك مبلغ  لبلقتصادمساندة مالية ثانية من أجل رفع القدرة التنافسية  :2919سنة  -
 .€م  66

و    التونسي لبلقتصادسيكون مرىونا بالقدرة التنافسية  االتفاقفبا سبق يبكن القول أن قباح ىذا        
اؼبقبلة و مدى قباح اعبهود التونسية إلعادة تأىيل مؤسساهتا بعد  مدى التفاعل مع متطلبات اؼبرحلة

أكثر على العامل  االنفتاحيف  االستمرارمن اؼبساعدات األوروبية و دخول الرأظبال األجنيب و  استفادهتا
 1اػبارجي و رفع قدراهتا التصديرية، و بالتايل و من أجل رفع التحدي ال بد من:

من  % 84عصرنة ؿبيط اؼبؤسسة )حيث أن النسيج الصناعي التونسي يبثل إعادة تأىيل اؼبؤسسات و  -
 341.111( من الشكل العائلي و برأظبال ضعيف تشغل أكثر من PMEاؼبؤسسات الصغَتة و اؼبتوسطة )

 ؛عامل(

ربسُت شروط اؼبنافسة يف اؼبؤسسات و إعادة ىيكلة النسيج اإلنتاجي الوطٍت بشكل يسمح ؽبا أن تكون فعالة  -
 ؛يسمح ؽبا دبواصلة نشاطها بعد إعادة التأىيلو 

ميادين تتطلب تركيبات تكنولوجية عالية، و ىذا ما يستدعي ؾبهودات معترب  اقتحامتنويع اإلنتاج احمللي و  -
 خبصوص البحث و التطوير.

ر من خبلل يف إطار برنامج السياسة األوروبية للجواأما فيما ىبص اؼبخصصات اليت استفادت منها اؼبغرب        
 مليون أورو موزعة كاآليت: 543فيقدر بـ  1101-1116الربنامج التأشَتي الوطٍت للفًتة 

 
 
 

                                                 
1 Abd el Fattah Ghorbel, "les enjeux de la zone de libre échange tunisie UE, marier le maghreb avec l’UE", 
S/D de Michel Serceau, Halim Chergui, Agnés Guy, in revue Panoramique, 3 éme trimestre, N° 41, 1999, p.111. 
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 (2919-2997للفترة ) يمغربال: البرنامج اإلرشادي الوطني (31-4)جدوؿ رقم 
 اؼببلغ التأشَتي الربنامج

 مليون أورو
 % اإللتزامات

1116 1117 1118 1101 
       الجانب اإلجتماعي:

  - - - 51 51 مساندة اؼببادرة الوطنية للتنمية البشرية  -
  - - - 06 06 ؿبو األمية -
  31 28 - - 82 التعليم -
  - - - 31 31 الضمان اإلجتماعي -
  25 - 41 - 75 الصحة -

 %32.15     185 المجموع
       جانب الحكومة و حقوؽ اإلنساف:

  - - 11 - 11 وزارة العدل -
  - - 7 - 7 نسانحقوق اإل -

 %3.17     17 المجموع
       الجانب اإلقتصادي:

  - 31 11 - 51 القطاع اػباص -
  - 41 - - 41 التكوين اؼبهٍت -
  31 - - - 31 القطاع الزراعي -
  - - - rocade 14 14برنامج  -
  14 - - - 14 اؼبناطق اؼبعزولة -
  - - 31 - 31 قطاع الطاقة -

 %25.61     131 المجموع
       الجانب البيئي

 FODEP(Le fonds de ـبصصات -
dépollution industrielle) 

04 - 04 - -  

  - 24 - - 24 اؼبياه -
 %6.54     41 المجموع

 %011 054 053 052 051 543 المجموع الكلي
Source : Instrument Européen de voisinage et de partenariat, Maroc, Programme Indicatif 

National (2007-2010), p. 47. 

 

-1116فبا سبق يبكن القول أن اؼببالغ اؼبخصصة يف إطار الربنامج التأشَتي الوطٍت للمغرب خاصة للفـًتة        
تفوق بكثَت تلك اؼبخصصة لتونس، و ىـذا راجـع أن اإلربـاد األورويب يعتـرب اؼبغـرب التلميـذ اؼبثـايل يف إطـار  1101

 .االتفاقلكل متطلبات  الستجابتوة للجوار السياسة األوروبي
من ـبصصات  استفادتأما اعبزائر و رغم امتناعها على إمضاء عقود السياسة األوروبية للجوار إال أهنا        

 أن الوسائل اؼبالية السابقة عوضت  اعتبارعلى  1101-1116مالية من خبلل الربنامج اإلرشادي الوطٍت للفًتة 
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1:مليون أورو موزعة كاآليت 111بـ عبديدة و قدر اؼببلغ هبذه الوسيلة ا
 

 مليــون أورو. 31: ربســُت تنافســية اؼبؤسســات الصــغَتة و اؼبتوســطة و قــد خصــص لــذلك مبلــغ 1116ســنة  -

يف اغبيــاة  االنـدماجعصـرنة القضــاء بإدخـال اؼبعــايَت العاؼبيـة الــيت ربكـم التســيَت و تسـاعد اؼبســاجُت علـى إعــادة 
 ؛مليون أورو 06للدولة و قد خصص لذلك مبلغ  جتماعيةاالو  االقتصادية

ي و الدائم للصادرات ـالزراعة، السياحة، بعض الصناعات و بالتايل الرفع التدرهب ؛االقتصاد: تنويع 1117سنة  -
مليــون أورو، باإلضـافة إىل إعـادة تنظـيم قطــاع  14خـارج قطـاع احملروقـات، و قـد خصــص لـذلك مبلـغ يقـدر بــ 

 ؛مليون أورو 21صص لو مبلغ الصحة و قد خ

بالشـغل و ذلـك عـن طريـق عصـرنة الوكالـة الوطنيـة للشـغل و قـد خصـص لـذلك مبلـغ  االىتمام: مت 1118سنة  -
مليون أورو، باإلضافة إىل قطاع التعليم العايل و ؿباولة معاعبـة فـائض العـرض يف اؼبـؤىبلت الـيت ال  13يقدر بـ 

 ؛مليون أورو 21تتماشى مع سوق العمل، و خصص لذلك مبلغ 

 مليون أورو. 13الشراكة و خصص لو مبلغ  اتفاق: مرافقة 1101سنة  -

من خبلل ربليل اؼبخصصات اؼبالية لدول اؼبغرب الثبلث نستنتج أن اعبزائر ربتل اؼبرتبة األخـَتة سـواءا تعلـق        
مليــون أورو  033بــل مليــون أورو، مقا 015، حيــث أن اعبزائــر ربصــلت علــى مبلــغ 1115-1114األمــر بــالفًتة 

لـى عاعبزائـري  االقتصـادمليون أورو للمغرب، و ىذا إن دل على شيء إمبا يدل على عدم إمكانية  164لتونس و 
و يرجع ذلك  1101-1116ىذه اؼبخصصات مقارنة جبَتانو و نفس الشيء بالنسبة للفًتة  استيعابو  امتصاص

بعقـود  اكتفـتورويب يف إطـار السياسـة األوروبيـة للجـوار، و إىل عدم وضع ـبططات عمل بـُت اعبزائـر و اإلربـاد األ
 الشراكة السابقة.

سيكون مرىونا باغبصول على اؼبزيد من الدعم اؼبـايل  الشراكة اتفاقفبا سبق يبكن القول أن قباح  انطبلقاو        
اعبزائـري و مـدى التفاعـل مـع  دلبلقتصـاو الفٍت اؼبمنـوح مـن طـرف اإلربـاد األورويب، باإلضـافة إىل القـدرة التنافسـية 

مـــن  اســـتفادهتامتطلبـــات اؼبرحلـــة اؼبقبلـــة و مـــدى قبـــاح اعبهـــود اعبزائريـــة إلعـــادة تأىيـــل صـــناعاهتا و مؤسســـاهتا بعـــد 
أكثـر علـى العـامل اػبـارجي، و رفـع قـدراهتا  االنفتـاحيف  االسـتمراراؼبساعدات األوروبية و دخول الرأظبال األجنيب و 

 التصديرية.
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Instrument Européen de Voisinage et de Développement Algérie, document de stratégie 2007-2013, 
programme indicatif national (2007-2010), p. 32.  
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 مبحث الثالثال

 إتفاقيات الشراكة بين دوؿ المغرب العربي و اإلتحاد األوروبي
 

و  اقتصاديةة و ـل سياسيـة لعوامـالشراكة لدول اؼبغرب العريب )اعبزائر، تونس، اؼبغرب( كنتيج اتفاقياتتأيت      
بان تتويج لروابط تقليدية ثقافية وثيقة صبعت ىذه الدول بدول اإلرباد األورويب، و بالتايل ىي كما يراىا اعبان

العاؼبي، يشكل جوىر  االقتصاديف  االندماجراج و اعلى اػب االنفتاحو مصاحل مشًتكة متينة، خاصة و أن 
 اػبطط التنموية اؼبعتمدة يف دول اؼبغرب العريب.

ألورويب، الشراكة مع اإلرباد ا اتفاقياتفقد سعت دول اؼبغرب العريب لعقد  االنفتاحو تأكيدا ؽبذا        
ؿباوال كل طرف من أطراف الشراكة أن يعظم مكاسبو سواء تعلق األمر باعبانب األورويب أو اعبانب العريب، 

إىل عدة عوامل أساسية،  االختبلفاليت مت توقيعها و يرجع ىذا  االتفاقياتبعض نصوص  اختلفتلذلك 
العام يف  االقتصادي، و منها ما يتعلق بالوضع منها ما يتعلق بالعبلقات السابقة للدول اؼبعنية مع دول اإلرباد

 ىذه الدول، و كذلك الوضع السياسي و العبلقات السياسية القائمة مع اإلرباد األورويب.
الشراكة لدول اؼبغرب العريب مع اإلرباد األورويب و ذلك بالتعرض إىل  اتفاقياتوسيتناول ىذا اؼببحث      

 .االتفاقياتؿبتوى و أىداف ىذه 
 الشراكة التونسية / األوروبية اتفاؽ .الأو 

شراكة مع اإلرباد األورويب، و كانت ىذه نتيجة  اتفاقيةمتوسطية أبرمت -كانت تونس أول دولة عربية       
و اليت أسفرت عن عقد عدة من القرن اؼباضي ات يالستينسنوات منطقية للعبلقات اليت تربطها مع أوروبا منذ 

على العامل  االنفتاحل أوروبية و خاصة فرنسا، و قد أكدت تونس عن سعيها إىل ذبارية مع دو  اتفاقيات
، 0883ة ـارة سنـة للتجـ، و إىل اؼبنظمة العاؼبي0881( سنة GATTاعبات ) اتفاقياتإىل  بانضمامهااػبارجي 
و  راـستثماالالتونسي من خبلل تشجيع  االقتصادا لربنامج اإلصبلح اؽبيكلي اؽبادف إىل تطوير ـو تنفيذى

التونسي  االقتصادو بالتايل أصبح    على العامل اػبارجي، االنفتاحربرير التجارة و رفع القدرات التصديرية و 
مؤىبل للدخول يف مفاوضات مع اإلرباد األورويب إلقامة إطار تعاون شامل يقوم على التنمية اؼبشًتكة بُت 

 الشراكة. ةباتفاقيتعاقدية، عرفت  اتفاقياتالطرفُت يف إطار 
 .Iو المضموف االتفاؽتونسية: المصادقة على  -الشراكة األورو 

هبا من مستوى  لبلرتقاءإىل توسيع عبلقاهتا مع اإلرباد األورويب  0881سعت تونس منذ سنة        
اؼببادالت التجارية و اإلعانات اؼبالية إىل عبلقة شراكة تكون أكثر مشوال، و تقوم على صيغ جديدة من 

 تشاور و اغبوار و الشراكة و ذلك هبدف بناء فضاء متوسطي يف إطار نظرة مستقبلية شاملة، هتدف إىلال
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  0884 /06/16الشراكة يف: اتفاقو الرفاىية لدول و شعوب اؼبنطقة و مت توقيع  االستقرارربقيق األمن و 
10/12/0887و دخل حيز التنفيذ يف:

ليت أصبحت ال تتوافق مع التعاون السابقة ا اتفاقيات، ليحل ؿبل 1
 و القواعد اعبديدة للتجارة العاؼبية اؼبنبثقة عن جولة األورغواي. اؼببادئبعض 
ألن دول اجملموعة تعد أكرب شركائها يف العامل، حيث سبثل ىذه  االتفاقتويل تونس أنبية كبَتة ؽبذا        

ار و ـد استفادت تونس بنحو مليـ، وقمن وارداهتا %60من صادراهتا، مقابل  %68السوق بالنسبة لتونس 
دات و ىبات و ـون كمساعـملي 342إليها، منها عشرة مبليُت دوالر قدمتها أوروبا يف شكل إعتمادات مالية 

مشروعا أوروبيا  760يوجد يف تونس  االستثماراتمليون دوالر يف شكل قروض ميسرة، و على صعيد  531
 2ألف فرصة عمل. 71يري، وقد خلقت ىذه اؼبشاريع كبو مشًتكا، تتجو يف معظمها لئلنتاج التصد

مفاوضات الشراكة مع اإلرباد األورويب أربع سنوات، تركزت فيها اؼبشاكل على اؼبواد  استغرقتو قد        
التونسي و كانت  لبلقتصادالزراعية، حيث أن بعض اؼبنتجات الزراعية التونسية كزيت الزيتون سبثل أنبية كبَتة 

تونس، خاصة و أن السوق  الحتياجاتسوق األوروبية حسب حصص معينة مل تكن تكفي تدخل ال
العاؼبي من زيت الزيتون، و يبلقي منافسة قوية من الزيت الربتغايل  االستهبلكمن % 71األوروبية سبثل حوايل 

إىل دول اإلرباد و من اؼبواضيع اليت أخذت وقتا كبَتا يف النقاش موضوع اؼبهاجرين التونسيُت  .و اإلسباين
ت خارجية ىام بالنسبة ألف تونسي و يشكلون مصدر ربويبل 311األورويب و الذين يقدر عددىم حبوايل 

 لتونس.
 3الشراكة التونسية/ األوروبية عدة نقاط أنبها: اتفاقو قد تناول 

عام  ويوني 06يف شراكة مع اإلرباد األورويب  اتفاقيةمتوسطية أبرمت  -كانت تونس أول دولة عربية       
. و ارتبطت تونس مع 0887مارس عام  0أي قبل إعبلن برشلونة على أن تدخل حيز التنفيذ يف  0884

فرنسا بعبلقات متميزة بشكل خاص و االرباد األورويب بشكل عام من خبلل اتفاقية التعاون مع اعبماعة 
 نة.أصبحت تونس شريكا يف مسار برشلو  االتفاقاألوروبية و دبوجب ىذا 

التونسية هتتم بتنظيم العبلقات االقتصادية بشكل خاص إال أن  –األوروبية  اكةشر الو رغم أن اتفاقية        
-االجتماعية-األمنية -نصوصها تطرقت أيضا لتنظيم العبلقات األوروبية التونسية يف اجملاالت السياسية

 االتفاقاؼبتوسط إال أهنا تعكس أحادية  كانت هتدف إىل تأسيس منطقة ازدىار يف حوض  كما أهناالثقافية.
 ؾبموعة من النقاط: االتفاقية ؿبتوىبُت اإلرباد األورويب و كل دولة متوسطية على حدة و تؤكد 

                                                 
 .314ظبَت صارم، اؼبرجع السابق، ص.  1
 نفس اؼبرجع. 2
 .28.27لسابق، ص.ص. وفاء سعد الشربيٍت، اؼبرجع ا 3
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التأكيد على أنبية الروابط التقليدية بُت اإلرباد األورويب و تونس و العمل على تقويتها دبا يكفل إقامة عبلقات  -
و   التطورات السياسية االعتبارخذ يف األى أساس اؼبشاركة و التنمية اؼبشًتكة مع ثنائية قوية و مستديبة عل

 ؛يف كل من أوروبا، تونس االقتصادية

 ؛و األمن يف اؼبتوسط االستقرارالتأكيد على أنبية اغبوار يف ؾبال  -

، التكييف صاديةاالقتالتأكيد على عزم اجملموعة األوروبية تزويد تونس بالدعم البلزم لتحقيق اإلصبلحات  -
 ؛االجتماعيةاؽبيكلي و التنمية 

تعهد اإلرباد األورويب و تونس ربرير التجارة اػبارجية و ذلك سباشيا مع اغبقوق و االلتزامات اليت أقرهتا  -
 ؛العامة للتعريفة و التجارة االتفاقية

 ؛و الثقافية عيةاالجتما، االقتصاديةالرغبة يف إقامة تعاون مدعم حبوار منتظم ؼبناقشة القضايا  -

 ؛العمل على ربقيق أفضل مستوى للتفاىم اؼبتبادل -

و التطوير  ةاالقتصاديسوف تؤدي إىل وجود مناخ مبلئم لتطوير العبلقات  االتفاقيةإيبان الطرفُت بأن ىذه  -
 التقٍت.

 1يت تتمثل يف:و ال االتفاقيةو قد جاء يف اؼبادتُت األوىل، الثانية ربديدا لؤلىداف اليت ترمي إليها        
هتيئة الظروف اؼببلئمة لتحرير التجارة يف ؾباالت السلع و اػبدمات و رأس اؼبال و توسيع ؾباالت التعاون  -

 ؛االقتصادي و االجتماعي بُت اعبماعة األوروبية و تونس

 ؛بُت الدول اؼبغاربية عن طريق التجارة و التعاون بُت تونس و الدول اؼبغاربية االندماجتشجيع  -

فكانت من شباين أقسام يعاجل كل منهما ؾباالت التعاون و اغبوار، و حظي اغبوار  االتفاقيةأما باقي        
و ربقيق السبلم من أىم  االستقرارو األولوية من قبل اإلرباد األورويب حيث أن األمن و  باالىتمامالسياسي 

 أىداف عملية برشلونة.
السياسي و تعهدت بتطوير عبلقاهتا مع اإلرباد األورويب و الدول و قد أولت تونس اىتماما باغبوار        

 .بالشراكةاؼبتوسطية كافة اؼبعنية 
مشًتكة بضمان حرية  ازدىاراؼبالية فقد سعت إىل تأسيس منطقة  -االقتصادية الشراكةو بالرجوع إىل        
ارة حرة أوروبية متوسطية ابتداء من سنة إلقامة منطقة ذب 01السلع و اػبدمات و قد حددت فًتة مداىا  انتقال

)اعبات( لسنة  اتفاقيةاليت أقرهتا  اؼببادئحركة السلع إىل جانب حيز التنفيذ سباشيا مع حرية  االتفاقيةتاريخ دخول 
 .(OMCو منظمة التجارة العاؼبية ) 0883

تصادية ؿبلية و تعاون ثنائي على كة األوروبية التونسية تبٍت تونس لسياسات اقا و لقد ساعد مبو برامج الشر        
التونسي منذ عام  االقتصادو ربرير آلية  اػبوصصةحد سواء يتماشى مع الربامج األوروبية و ذلك بإتباع برامج 

 .0884كما انضمت تونس إىل منظمة التجارة العاؼبية ووقعت معها اتفاقية شراكة يف عام   0876
                                                 

 .29.28، ص.ص. السابق وفاء سعد الشربيٍت، اؼبرجع 1
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التونسية و تأىيل الشركات و اؼبؤسسات من  االقتصاديةنية التحتية اكة ربديث البر و يتضمن برنامج الش       
إضافة إىل اؼبساعدة يف برامج  (MEDA)خبلل اؼببالغ اليت يقدمها اإلرباد األورويب لتونس يف إطار برنامج 

ة من الشركات التونسية اؼبدرجة يف البورص % 38و البحث عن شركاء و فتح اجملال لؤلجانب لشراء  االستثمار
 .% 01بعد أن كانت النسبة ال تتجاوز 

   نتيجة تبنيهما ىذه السياسات القتصادىا ازدىارو  االجتماعيشهدت تونس تطور مهم يف اغبقل و قد        
 مع اإلرباد األورويب. الشراكةو 

II.  األوروبية –الشراكة التونسية  اتفاؽتحليل 

بنقلها  االقتصاديةاألوروبية و الذي يتطلب تغيَت اؽبياكل  -سيةالشراكة التون اتفاقبعد التطرق ؼبضمون         
، ال سيما االقتصاديةإىل مرحلة جديدة من اإلنتاج تقوم على أساس تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات 

 ق و بنودـتونس دبواصلة اإلصبلحات الضرورية اليت تتواف التزاماؼبؤسسات اؼبتوسطة و الصغَتة، أصبح من الضروري 
األجنبية لتعويض النقص يف إيرادات الدولة الناذبة عن  االستثماراتو العمل على جذب اؼبزيد من  االتفاقىذا 

ج، و على ىذا ـالتحصيبلت اعبمركية، باإلضافة إىل ما سيًتتب على اؼبنافسة األجنبية يف صناعة النسي البفاض
ة و اؼبالية إلقباح ىذه الربامج اإلصبلحية. و فيما يلي األساس فقد قدم اإلرباد األورويب تعهدات باؼبساعدة الفني

 1:االتفاقمن ىذا  استخبلصوأىم ما يبكن 
ذباريا فقط،   اتفاقاشراكة شامل و ليس  اتفاقالشراكة الذي وقعتو تونس مع اإلرباد األورويب ىو  اتفاقإن  -

ادل باإلضافة إىل التعاون اؼبايل، إقامة منطقة حرة للتب أشتملكونو ال يقتصر على اعبانب التجاري فقط، بل 
أبعاده  االتفاقو الثقايف، و بالتايل سيكون ؽبذا  االجتماعيالفٍت و التكنولوجي، و دعم اغبوار السياسي و 

 ؛التونسي االقتصاداؼبختلفة على 

ىو أن  شراكة فينبغي أن هبٍت فوائده الطرفان، لكن ما هبب التأكيد عليو اتفاقىو  االتفاقأن ىذا  باعتبار -
و ثقافية و تارىبية مع دول اإلرباد  اقتصاديةتونس بلد نام ككل الدول اؼبتوسطية األخرى و تربطو عبلقات 

التونسي ال  االقتصاداليت تؤىلها لدخول اؼبنافسة، كون أن  االمتيازاتاألورويب، فيفًتض أن تستفيد من بعض 
األوروبية اليت حققت تقدما معتربا يف  االقتصادياتيزال غَت قادر خبلل فًتة قصَتة أن يقتحم اؼبنافسة مع 

 ؛اجملال الصناعي و التكنولوجي

خبصوص اعبانب التجاري أنو مت تصنيف اؼبنتوجات اؼبتبادلة إىل سلع  االتفاقاآلثار اؼبًتتبة على ىذا من  -
على نفس اؼبزايا  قاالتفاصناعية و أخرى زراعية و مت معاملتها بشكل ـبتلف، فبالنسبة للسلع الزراعية أبقى 

التعاون الشامل، بإدخال  اتفاقالتفضيلية السابقة اليت كانت تتمتع هبا اؼبنتوجات الزراعية التونسية يف ظل 
بعض التعديبلت على ىذه اؼبزايا و اؼبتمثلة يف زيادة الكميات اؼبصدرة من ىذه السلع إىل اإلرباد األورويب و 

ذلك ال زالت السلع الزراعية التونسية تعاين صبلة من الصعوبات و و رغم توقيت دخوؽبا و ظروف تروهبها، 
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 و اؼبواصفات القياسية،     ول ـات و توقيت الدخـة، مثل ربديد الكميـالعراقيل عند دخوؽبا األسواق األوروبي
كون جد و ىذا ما ينذر بأن آثر اتفاق الشراكة على الصادرات الزراعية التونسية اؼبوجهة لئلرباد األورويب ي

ؿبدود، و أحسن مثال على ذلك ما يتعلق دبادة زيت الزيتون، حيث مل تؤد اؼبفاوضات بُت الطرفُت حول 
تصدير ىذه اؼبادة إىل زيادة الكميات اؼبصدرة منها إىل اإلرباد األورويب بينما مت اإلبقاء على النظام التفضيلي 

طن من زيت الزيتون  35111صدير حصة تقدر بـ و اؼبتمثل يف تالذي كانت تستفيد منو تونس يف اؼباضي )
 *.(سنويا إىل اإلرباد األورويب

إن التفكيك اعبمركي و الرزنامة اليت مت االتفاق بشأهنا القت معارضة شديدة من طرف الصناعيُت التونسيُت   -
وجب ىذا كوهنم كانوا يستفيدون و لعدة سنوات من السياسة اغبمائية اؼبفروضة، و بالتايل سوف يواجهون دب

منافسة شديدة من اؼبؤسسات األوروبية، فمن أجل تفادي ربطيم النسيج الصناعي التونسي و خلق  االتفاق
و ىي موافقة لئلجراءات اؼبقًتحة من طرف  االتفاقيةمشاكل اجتماعية مت وضع إجراءات وقائية يف إطار 

البلد لصعوبات خطَتة  اقتصادتعرض ( و اؼبتمثلة يف إمكانية تطبيق رسوم صبركية يف حالة GATTات )اعب
، و شريطة أن يتعدى مبلغ % 14الكلية، لكن ينبغي أال يتعدى اؼبعدل اؼبفروض  االقتصاديةهتدد توازناتو 

1من ؾبموع الواردات األصلية لدول اإلرباد األورويب.%  04الواردات 
 

زبفيض اؼبوارد أو اؼبداخيل اعببائية  سيؤدي إىل االستَتادو بالتايل فإن اإللغاء التدرهبي للحقوق على    
سنة( إلنشاء منطقة التبادل اغبر، و ينبغي تعويض ىذه اػبسارة باعبباية  01) االنتقاليةخبلل اؼبرحلة 

(، أما خبصوص TVAالداخلية اؼبتأتية من زيادة و تَتة النمو و رفع معدالت الرسم على القيمة اؼبضافة )
ة و التنظيمية ـاألمر عجزا و ىو أثر منطقي ناتج عن الشروط اؽبيكلي الصفقات اعبارية ستعرف يف بداية

اعبديدة، حيث ترتفع الواردات بوتَتة أكثر من الصادرات يف اؼبدى القصَت لكن سرعان ما تتغَت الوضعية 
و  للبلد مرنا االقتصاديز ازيادة الصادرات، و ىذا ال يتأتى إال إذا كان اعبه باذباهعلى اؼبدى البعيد 

األجنيب،  االستثماروال و جلب ـ، إضافة إىل زيادة تدفق رؤوس األمباالستقرارتتسم  االقتصاديةالسياسة 
من  % 47على أنو سيتحمل  االتفاقيةو يؤكد اإلرباد التونسي للصناعة و التجارة و اغبرف بعد توقيع 

مليار دينار  13خسارة دبقدار الناتج احمللي اإلصبايل صدمة التفكيك اعبمركي و يؤدي التبادل اغبر إىل 
2.االنتقاليةتونسي خبلل الفًتة 

 

                                                 

التونسي )زراعيا، صناعيا و ذباريا(، و يعترب اإلرباد األورويب اؼبستورد الرئيسي لزيت الزيتون  لبلقتصادسبثل مادة زيت الزيتون أنبية خاصة بالنسبة  *
، حقق اإلرباد األورويب اكتفاءا ذاتيا من ىذه اؼبادة، فبا أدى إىل خلق صعوبات أمام 1986سي، لكن بعد انضمام كل من اسبانيا و الربتغال سنة التون

 تصدير ىذه اؼبادة إىل اإلرباد بالنسبة لتونس.
1  Abd el Fettah Ghorbel, ",op.cit, p. 109. 
2  Bel Attaf.M et Arhab.B," le partenariat euro-Med et les accords d’associations des pays du Maghreb 
avec l’UE", colloque international, université de Tlemcen, 21-22 octobre 2003, p. 13. 
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لقد أكدت السلطات التونسية على أن اؼبساعدات اؼبالية األوروبية غَت كافية مقارنة مع        
( مقارنة مع  IMEDAاحتياجات تونس، و ىذا بالرغم من رفع اؼبوارد اؼبخصصة يف إطار برنامج ميدا )

مليون إيكو  221( إىل 0884-0881مليون إيكو ) 005لرابع، حيث انتقل من الربوتوكول اؼبايل ا
 214.8اليت بلغت مبلغ  (MEDA II(، و كذا اؼببالغ اؼبخصصة يف إطار برنامج )0885-0888)

-1111( للفًتة )PIN( دبا فيها الربنامج الوطٍت التأشَتي )1112-1111مليون أورو خبلل الفًتة )
 على الربامج كما يلي:مليون أورو موزعة  137.54بلغ ( و الذي رصد لو م1113

 ( 2994-2992)لفترة ل التونسي الوطني إلرشادي: البرنامج ا( 32-4)الجدوؿ رقم 

 مليوف أورو الوحدة:

 )التعهد( االلتزاـسنوات  المبلغ التأشيري البرنامج
2992 2993 2994 

 - - 10.4 10.4 الصحافة
 - - 0.4 0.4 المجتمع المدني
 - - 11 11 تحديث الموانيء

 - 21 - 21 التحديث القضائي
 67 - - 67 التحوؿ اإلقتصادي

اإلجراءات المرافقة 
 - - 04 04 لإلتفاقية

 - - 41 41 التحديث الصناعي
 - 37 - 37 تحديث التعليم العالي
 11 11 - 13 برنامج التعليم العالي

 71 71 77.54 137.54 المجمػػػػوع
 

Source : Partenariat euro-Med, Tunisie, document de stratégie, programme indicatif national (2002-
2006), p. 30. 

 

 االقتصـادلتأىيـل  (MEDAعدم كفاية اؼبوارد اؼبالية اؼبخصصة يف إطـار برنـامج ميـدا )باإلضافة إىل        
مل يـتم كمـا كـان متوقعـا، حيـث مل تسـجل تـونس األجنـيب اؼبباشـر  االسـتثمارالتونسي قبد أيضا أن دخول 

، فــأدى ىــذا الركــود 0888مليــون دينــار تونســي ســنة  441مليــون دينــار تونســي مث  741إال  0887سـنة 
مـــن %  40األجنبيــة و تزامنــو مــع التفكيـــك اعبمركــي إىل إحــداث صــدمة مســت  االســتثماراتالنســيب يف 

1إعادة التأىيل مل تنتو بعد.يما و أن التونسي ال س لبلقتصادالناتج احمللي اإلصبايل 
 

                                                 
1 Bel Attaf.M et Arhab.B , op.cit, p. 16. 
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مليـون أورو  033، فقد خصـص لـو مبلـغ 1115-1114أما فيما ىبص الربنامج اإلرشادي الوطٍت للفًتة 
 موزعة وفق اعبدول اآليت:

 (2996-2995للفترة ) يلتونسا: البرنامج اإلرشادي الوطني ( 33-4)جدوؿ رقم 

 االلتزامات المبلغ التأشيري البرنامج
 من الميزانية %

2995 2996 
 37.51 61 - 61 اقتصاديةإصالحات 

 33.33 - - 53 تأىيل الموارد البشرية:
 - - 21 21 التكوين اؼبهٍت -
 - - 21 21 التعليم اؼبتوسط -
 - 1 1 3 برنامج التعليم العايل -

 % 5.83 - 01 01 الهياكل القاعدية
 % 011 61 61 033 المجمػػوع

 
Source : partenariat euro-Med, Tunisie, programme indicatif national  

(2005-2006) , p. 21. 

 األوروبية –إتفاؽ الشراكة المغربية  .ثانيا
     خ ـسياسية قوية تضرب جبذورىا يف عمق التاريو  اقتصاديةسبتد بُت اؼبغرب و اإلرباد األورويب عبلقات        

، فقد دخلت اؼبغرب يف وقت االتفاقياتطورت ىذه العبلقة عرب سلسلة من و يدعمها القرب اعبغرايف، و قد ت
الصيد مع  اتفاقيةالشراكة األورو متوسطية، خاصة  اتفاقثنائية مع اإلرباد األورويب سبقت  اتفاقياتمبكر يف 

ما بُت عامي أويل مع اإلرباد األورويب للفًتة صيد  اتفاقية، و اليت أعقبتها 0876-0872إسبانيا ما بُت عامي 
اليت عارضتها  االتفاقيةو ىي  0885-0881، و إتفاقية ثنائية خاصة بالفًتة ما بُت عامي 0877-0881

1إسبانيا فبا اضطر اإلرباد األورويب لدفع تعويضات للصيادين اإلسبان.
 

قد ملف الزراعة شراكة بعض اؼبشاكل بسبب تع اتفاقيةوواجهت اؼبفاوضات بُت اإلرباد األورويب و اؼبغرب لتوقيع 
 و بصفة أخص ملف الصيد البحري.

 .Iالمضموفو  االتفاؽمغربية: المصادقة على -الشراكة األورو 

، وقد 1111مارس  10، و دخل حيز التنفيذ يف 0885فيفري  15مغريب يف -الشراكة األورو اتفاقمت توقيع    
ى اليت كانت تربط اؼبغرب باجملموعة األوروبية و اليت األخر  االتفاقياتاؼبغربية ؿبل -الشراكة األوروبية اتفاقيةحلت 

 تلف عنها من حيث القضايا اليت تطرقت إليها و بطابعها الشامل.زب
الشراكة األوروبية اؼبغربية على خلفية التوجو األورو متوسطي الذي رظبو مؤسبر برشلونة عام  اتفاقيةو تستمد     

مغريب -األورو االتفاققات بُت اإلرباد األورويب و شركائو اؼبتوسطيُت فإن ، و دبا أنو ىو اإلطار اؼبنظم للعبل0884
                                                 

 .29وفاء سعد الشربيٍت، اؼبرجع السابق، ص.  1
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مادة  85 االتفاقيتُتحيث تتضمن كل من حيث الشكل تونسي من -األورو االتفاقيتشابو إىل حد كبَت مع 
ابقة ا على موضوعات متطتقد ركز  االتفاقيتُتتغطي اعبوانب اؼبشًتكة للشراكة، أما من حيث اؼبضمون فإن كبل 

 1مثل:
و تأسيس الشركات و ربرير التجارة  االقتصاديحرية حركة رأس اؼبال، حرية التجارة و اػبدمات و التعاون  -

 ؛الداخلية و اػبارجية و تعديل نظام اعبمارك و الضرائب و التعريفات

 ؛االجتماعيالتعاون الثقايف و  -

 اغبوار السياسي و األمٍت. -

ان و ـيف الشراكة مع ميثاق األمم اؼبتحدة و اإلعبلن العاؼبي غبقوق اإلنس اتاالتفاقيو تتماشى ىذه القواعد و 
 2قواعد منظمة التجارة العاؼبية ال سيما فيما يتعلق بالنقاط اآلتية:

 ؛مبدأ اؼبعاملة التفضيلية اؼبتبادل يف اجملال التجاري -

 ؛إقرار مبدأ التجارة يف ؾبال اػبدمات -

 اؼبؤسسات القائمة و على مستويات ـبتلفة.اإللبراط يف حوار سياسي من خبلل  -

مغربية العنصر األساسي نظرا لطبيعة الرىانات اؼبرتبطة بو، غَت أن -يف الشراكة األورو االقتصاديو يعترب العنصر 
ليس بإمكانو أن يتم دبعزل عما ىو سياسي، ثقايف  االقتصاديقد أكد على أن التعاون  لبلتفاقيةالطابع الشمويل 

 .اجتماعيو 
 3مغربية فيما يلي:-و تتحدد باقي معامل الشراكة األورو

الشـــراكة علـــى اإللغـــاء التـــدرهبي لكـــل أمبـــاط الرســـوم  اتفاقيـــةالتعـــاون يف اجملـــال الصـــناعي، حيـــث تؤكـــد كـــل بنـــود  -
اعبمركية على اؼبنتجات الصناعية األصلية سواء كانـت مغربيـة أو أوروبيـة يف فـًتة ال تزيـد عـن إثـٍت عشـرة نسـمة 

 ؛حيز التنفيذ االتفاقيةتاريخ دخول من 

التجـارة يف اؼبنتجـات الزراعيـة اؼبغربيـة و  ريـأ بتطبيـق اإلجـراءات اؼبتعلقـة بتحر التعاون يف اجملال الزراعـي حيـث يبـد -
و تتمتـع اؼبنتجـات الزراعيـة اؼبغربيـة دبزايـا  1111جـانفي  10مـن تـاريخ  انطبلقـااألوروبية اؼبنشأ بشكل تـدرهبي 

 ؛تفضيلية

و يشــمل حريــة حركــة الســلع و اػبــدمات بشــكل تــدرهبي حــىت يــتم تأســيس منطقــة التجــارة  االقتصــاديعــاون الت -
و ربريـــر قطـــاع ات ـس شركــــة و حـــق تأسيــــاغبـــرة مـــع التأكيـــد علـــى التمييـــز بـــُت اؼبنتجـــات الصـــناعية و الزراعيـــ

نتجـــات الصـــناعية، كمـــا أن و ربريـــر التجـــارة يف ؾبـــال اؼب االقتصـــادياػبـــدمات، و يركـــز الطرفـــان علـــى التعـــاون 

                                                 
 .30، اؼبرجع السابق، ص.  وفاء سعد الشربيٍت1
 نفس اؼبرجع. 2

3   Voir le texte intégral de l’accord d’association entre le Maroc et l’UE, signé le 26/02/1996, entré en vigueur le 
01/03/2000,joce N° L70 du 18/03/2000, sur le site : http://www.europa.eu.int/smartapi/lgi/cm.doc. consulté le : 
13.05.2009, à 20 :18. 

http://www.europa.eu.int/smartapi/lgi/cm.doc
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ي اجملاالت اليت تساىم يف القضاء علـى البطالـة و تـدعم عمليـة ـف اديـاالقتصالطرفُت يركزان على أنبية التعاون 
 ؛االقتصاديةالتنمية 

الشـــراكة علـــى قابليـــة دعـــم الـــدرىم اؼبغـــريب و قابليتـــو للتحويـــل بالنســـبة  اتفاقيـــةو يف ؾبـــال التعـــاون اؼبـــايل تؤكـــد  -
 .الصعبةللعمبلت 

بــُت  االتفاقيــاتالشــراكة بــُت اإلربــاد األورويب و اؼبغــرب، و الــذي يبيزىــا عــن بــاقي و نتيجــة ػبصوصــية         
الثنائيـة  االتفاقيـاتاإلرباد األورويب و الدول اؼبغاربية فيما يتعلق بقطـاع الصـيد البحـري. فقـد كـان تنظيمـو ؿبـل 

فصـلية اؼبغربيـة خلفـت عبلقـة -ناميكيـا اؼبفاوضـات األوروبيـة، لكـن دي0885لسـنة  الشـراكة اتفاقيةمستقلة عن 
الثانيــــة اػباصــــة بــــالفًتة  االتفاقيــــةو كــــان مــــن اؼبفــــروض أن تكــــون  لشــــراكةا اتفاقيــــةبــــُت مضــــموهنا و مضــــمون 

و ىـو الــذي يضـمن لتــدخبلت الصـيادين األوروبيــُت يف  –بـُت الطــرفُت آخـر تعاقــد مـن نوعــو  0881-0885
إذا و كــان علــى الطــرفُت ربضــَت أرضــية جديــدة لعبلقتهمــا اؼبســتقبلية يف ىــذا اجملــال،  –غربيــة اؼبيــاه اإلقليميــة اؼب

 " على فضاء الصيد اؼبغريب يف األلفية اعبديدة.االستعماريوجب يف الواقع الوصول إىل إهناء مرحلة "اغبجر 

  الشـراكة  اتفاقيـاتيب دبفاوضات و قد كان ىذا اؼبلف ورقة الضغط الراحبة الذي وظفها اؼبفاوض اؼبغر            
 السابقة. االتفاقيةو كانت النتيجة التعديل يف بعض بنود 

 1حددت إمكانيات الصيد بالفضاء اؼبغريب لؤلساطيل األوروبية على أساس أربعة معايَت: و لقد  
 ؛السابق االتفاقاإلستعمال الفعلي لؤلسطول األورويب يف الفًتة اليت يعطيها  -

 ؛اؼبكثف لبلستغبللأنواع السمك اؼبعروض  غياب فائض من -

 ؛وضعية اؼبوارد الكلية -

 واقع قطاع الصيد اؼبغريب. -

الصيد  اتفاقاحملللُت يؤكدون أن جعلت  0884و السياسية اليت برزت للوجود بداية من  االقتصاديةإن اؼبعطيات 
 للطرفُت. اؼبغريب يتسم بنوع من التوازن و يستجيب للمصاحل القصَتة اؼبدى -األورويب
بــُت الطــرفُت إال إذا نفــذ مــن خــبلل دعــم  الشــراكةأن يســاىم يف الــدفع نوعيــا ب االتفــاقلكــن ال يبكــن ؽبــذا         

الـــوطٍت مـــن جهـــة و إعـــادة ربويـــل األســـطول  االقتصـــادقطـــاع الصـــيد اؼبغـــريب ليصـــبح قـــادرا علـــى اؼبســـانبة يف تنميـــة 
 األورويب من جهة ثانية.

مــا بـــُت الطـــرفُت، و يف إطــار دعـــم اإلربـــاد  االقتصـــاديأيضـــا يف اعبانـــب التجــاري و  اقاالتفــو قــد احتـــوى        
للتبــــادل اغبــــر مــــع دول متوســــطية أخــــرى  اتفاقيـــاتاألورويب و تشـــجيعو للتجمعــــات اعبهويــــة، أنــــو إذا أبــــرم اؼبغــــرب 

 فسيستفيد اؼبغرب من العمل دببدأ اؼبنشأ الًتاكمي يف ذبارتو مع ىذه الدول.
 

II.  المغرب  اتفاقيةالمنشأ في قواعد 

                                                 
 .32وفاء سعد الشربيٍت، اؼبرجع السابق، ص.  1
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ل حـزم، و ـللتبـادل اغبـر حيـث يـتم معاعبـة ىـذا اعبانـب بكـ اتفـاقتشكل قواعد اؼبنشـأ جانبـا أساسـيا يف أي        
منتوجات عن طريق اغبدود تكون فيها الرسوم اعبمركية جد منخفضة مث إعادة تصديرىا ) بعد  الستَتادىذا تفاديا 

إىل الشــريك و ىــي معفــاة مــن صبيــع الرســوم اعبمركيــة، و علــى ىــذا األســاس فــإن إدخــال ربــويبلت ضــئيلة عليهــا( 
متوسـطية  -الشـراكة األورو التفاقيـاتقواعد اؼبنشأ اليت تنطبـق علـى اؼببـادالت بـُت اإلربـاد األورويب و اؼبغـرب طبقـا 

مل ىــذه القواعــد أربــع و تشــ اؼبوقعــة بــُت اإلربــاد األورويب و دول أخــرى االتفاقيــاتيف ىــي نفــس القواعــد اؼبطبقــة 
 1فيما يلي: عناصر يبكن تلخيصها

 تعترب اؼبنتوجات أو السلع ناشئة من اؼبغرب أو اإلرباد األورويب إذا : معايير المنشأ : .0

 ؛مت اغبصول عليها كلية يف إقليم اؼبغرب أو اإلرباد األورويب على التوايل  -  

كلية يف البلد اؼبعٍت، لكن شريطة أن تكون ىذه اؼبواد   أن تكون ؿبتواة على مواد مل يتم اغبصول عليها  -   
 صفة اؼبنشأ. الكتسابقد خضعت لتحويل أو تغيَت كايف يف اؼبغرب أو اإلرباد األورويب 

اؼبوقعتــان بــُت اإلربــاد األورويب و كــل مــن تــونس و اؼبغــرب  االتفاقيتــانتســمح  ثنائيػػة المنشػػأ أو تعػػدده: .1
البلــــدين و اإلربــــاد األورويب، دبعــــٌت أن صبيــــع اؼبــــدخبلت أو اؼبنتوجــــات ثنائيــــة اؼبنشــــأ بــــُت ىــــذين  باعتمــــاد

ن اؼبغـرب أو تـونس، و ال ـالوسيطية اليت منشؤىا اإلرباد و اؼبستعملة يف اؼبغرب أو يف تونس تعترب ناشئة مـ
يشًتط أن تكون ىذه اؼبنتوجات قد ربملت قدرا معينا من التحويـل أو التجهيـز لكـي تأخـذ صـفة اؼبنشـأ، 

قــد مــرت بعمليــات ربويــل ذبــاوزت نســبة إقبازىــا األوىل و يف نفــس يكفــي أن تكــون ىــذه اؼبنتوجــات  بــل
صبيع اؼبدخبلت أو اؼبنتوجات الوسيطية اليت منشؤىا اؼبغـرب و تـونس ناشـئة مـن اإلربـاد  اعتبارالوقت يتم 

 األورويب عندما تتعرض لعمليات ربويل يف دول اإلرباد.

اؼبوقع بُت اؼبغرب و اإلرباد األورويب  االتفاقنظام التفضيلي اؼبنصوص عليو يف يطبق الاإلرساؿ المباشر:  .2
تها مباشرة بُت اإلرباد األورويب و اؼبغرب، لكن هبوز مـع ذلـك تنقـل لعلى اؼبواد و اؼبنتوجات اليت يتم مباد

ؤقتـا يف ىـذه ، بنقلهـا مـن ناقلـة ألخـرى أو زبزينهـا ماالتفـاقخرى غَت أطراف يف البضائع من خبلل دول أ
الدول، بشرط أن تبقى ىذه البضاعة أو اؼبواد أو اؼبنتوجات ربت رقابة اعبمـارك يف بلـد العبـور أو التخـزين 
و أن تكون ىذه األخَتة قد خضعت فقط لعمليـات التفريـغ و إعـادة الشـحن أو عمليـات أخـرى ضـرورية 

ؼبباشر هبذا الشكل ىو تقدًن أو إعطـاء للمحافظة على حالتها اعبيدة، و بعبارة أخرى فإن مبدأ اإلرسال ا
 على أن البضائع مل تتعرض ألية عملية ربويل يف بلد آخر. لبلتفاقؼبصاحل صبارك الدول اؼبوقعة ضمانات 

 

لكــي ربصــل اؼبنتوجــات أو البضــائع علــى اؼبعاملــة التفضــيلية هبــب أن تــتم عــن طريــق األدلػػة المسػػتندية:  .3
     كــون ىــذه الطلبــات مرفوقــة بأدلــة مســتندية تتعلــق دبنشــأ البضــائعطلــب مــنح ىــذه اؼبعاملــة، و ينبغــي أن ت

                                                 
ؼبنظمة ا "،-تجربة مصر -األوروبية و الدروس المستفادة و التوجهات المستقبلية  -" تقويم اتفاقيات الشراكة العربيةصبال ؿبمد صيام،  1

 .73-71، ص.ص. 29/11/1999-27العربية للتنمية الزراعية، اعبزائر، 
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و بإرساؽبا و توفر شهادة إنتقال البضائع، و يتم إصدار ىذه الشهادات من قبل السلطات اعبمركية للبلـد 
 .اؼبصدر )اؼبغرب، اإلرباد األورويب(

.III  األوروبية –تحليل إتفاؽ الشراكة المغربية 

اؼبغــــريب إال أهنــــا ال زبلــــو مــــن بعــــض  االقتصــــادمــــن مزايــــا و إهبابيــــات  االتفاقيــــاتىــــذه  علــــى الــــرغم فبــــا تــــوفره
 1اؼببلحظات اليت يبكن إدراجها و تتمثل يف:

ام اغبصص )فيما ىبص الطمـاطم، الربتقـال، الـورود، البطاطـا(، و يبقـى ـة لنظـال زالت زبضع اؼبنتوجات الفبلحي -
ادالت بــــُت اؼبغــــرب و اإلربــــاد ـي للمبـــــر التدرهبـــــخاضــــع للتحريــــدخــــول ىــــذه اؼبنتوجــــات إىل الســــوق األورويب 

 ؛األورويب

م أو رزنامة للتحريـر، ـقوائ االعتبارا بصفة كاملة مع األخذ بعُت ـأما خبصوص اؼبنتوجات الصناعية اليت مت ربريرى -
حيــث حــي، فــتم التمييــز بــُت اؼبكــون الصــناعي و اؼبكــون الفبلحــي يف اؼبنتوجــات الصــناعية ذات األصــل الفبل
 ؛يكون اإلعفاء التام على اؼبكون اإلنتاجي فقط بينما ىبضع اؼبكون الفبلحي للتعريفات اعبمركية

اؼبغــريب فيبقــى ربريــره مرىــون  االقتصــادا خبصــوص قطــاع النســيج و اؼببلبــس الــذي يشــكل القطــاع اغبيــوي يف مــأ -
اؼبتعــددة األليــاف، فهــذا بإمكانــو  االتفاقيــةإلغــاء الشــراكة بعــد  اتفاقيــةبــالتحرير التــدرهبي أو اؼبنصــوص عليــو يف 

فسح اجملال لـدخول اؼبنتوجـات اؼبغربيـة للسـوق األوروبيـة، لكـن ينبغـي علـى اؼبغـرب األخـذ يف اغبسـبان مواجهـة 
 (.PECOاؼبنافسة القوية اؼبتأتية من الدول األسيوية و دول شرق ووسط أوروبا )

عاليـــات و طاقـــات معتـــربة، إال أنــو نتيجـــة عمليـــة التحريـــر اؼبغـــريب أظهــر ف االقتصـــادالقـــول أن  يبكــن       
مــن الـواردات اؼبغربيــة و ســتكون ؽبـا آثــار كبــَتة  % 47اؼبوقــع ( سـوف يبــس مــا يزيـد عــن  االتفــاق)حسـب 

و اؼبنافســة األجنبيــة، و مــن خــبلل الدراســة الــيت  االنفتــاحال يتمتــع جبهــاز مقاومــة قــوي أمــام  اقتصــادعلــى 
يف  االقتصـــاديكـــان اؽبيكـــل   االتفاقيـــةعة اؼبغربيـــة ســـجلت أنـــو خـــبلل إمضـــاء ىـــذه قامـــت هبـــا وزارة الصـــنا

2اؼبغرب كما يلي :
 

  من النشاطات الفعالة ذات اؼبردودية أو األداء اعبيد موجهة أساسا للصادرات )كالفوسفات، % 31 -        

 ائية( يبكن أن تكون تنافسية مع األظبدة، اػبيوط، األحذية، و اإللكًتونيك و بعض الصناعات الغذ          

 ؛مثيلتها األوروبية           

       من القطاعات األخرى )اعبلود، اؼببلبس الداخلية، الصوف، مواد البناء( تتـوفر علـى إمكانيـات 11% -       
 ؛ت ىيكليةطاقات تنافسية أكرب إذا ما مت تدعيمها بإجراءا و    

  غَت تنافسية بسبب ضبايتها )كالزيوت الغذائية، اغبديد، النسيج، الكيمياء، من الصناعات تعترب % 40  -       

                                                 
1 Mohamed Ben el Hassan Alaoui, "le Maroc et l’UE a l’aube du XXI éme siécle ( point de vue de sa 
majesté  le roi mohamed  VI )", in Revue  Panoramique, 3éme trimestre, 1999, N° 41, p. 214.   
2  Belattaf et B.Arhab, op.cit, p. 12. 
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 ىذه القطاعات منافسة عاؼبية قوية. فستواجو اغببوب، و اغبليب(         

و يف نفــس الســياق و مــن خــبلل التقريــر الــيت قامــت بــو عبنــة الشــؤون اػبارجيــة للجمعيــة الوطنيــة الفرنســية 
مـن اؼبؤسسـات اؼبغربيـة خـبلل  % 31مغريب سوف ينتج عنو القضاء علـى -األوروتوقعت أن التبادل اغبر 

  .االنتقاليةالفًتة 

أكدت على أن اؼبغرب مل وبقق نتائج مشـجعة مـن  االتفاقو يف تقييم أويل للسلطات اؼبغربية ؽبذا        
قدمــة مــن طــرف اإلربــاد الشــراكة اؼبوقــع، فقــدرت الســلطات اؼبغربيــة أن حجــم اؼبســاعدات اؼباليــة اؼب اتفــاق

أو علــى ، (85-67مليــون إيكــو خــبلل الفــًتة  0140مســتوى الربوتوكــوالت اؼباليــة ) ســواء علــى األورويب
مليـون  016مل ربصـل إال علـى  0888-0884مليـون أورو خـبلل  MEDAI (545مسـتوى ـبصصـات 

ص ؽبــا مبلــغ ) الــيت خصــ MEDA IIأو علــى مســتوى برنــامج  (فقــط%  08أورو منهــا فعــبل أي بنســبة 
(، فكـــل ىـــذه اؼبخصصــات مل تكـــن كافيـــة حســـب 1112-1111 (مليــون أورو خـــبلل الفـــًتة 413.4

اؼبغــريب، حيــث مت تقيــيم حاجيــات ىــذا  االقتصــادالســلطات اؼبغربيــة و ال يبكنهــا أن تســتجيب غباجيــات 
نوات، يف سـ 14مليـار دوالر علـى مـدى  4مليـار درىـم أي مـا يعـادل  34األخَت حسب وزارة التجـارة بــ 

مليـار درىـم يف شـكل  4مل تتجـاوز  0888-0885حُت قبد أن اؼببالغ الـيت دفعـت لصـاحل اؼبغـرب للفـًتة 
اؼبطلوبـة، باإلضـافة إىل ضـعف تـدفق  االحتياجـاتمـن  % 8مساعدات من ميزانية اجملموعـة أي مـا يعـادل 

األجنبيـــة  لبلســـتثماراتصـــدر األجنبيـــة اؼبباشـــرة بـــالرغم مـــن القــرب اعبغـــرايف للمغـــرب ألول م االســتثمارات
1اؼبباشرة و ىو اإلرباد األورويب.

 

 منها المغرب في إطار برنامج  استفاد: المخصصات التي (34-4)الجدوؿ رقم 
(MEDA II،)  اإلرشاديمن خالؿ البرنامج ( الوطنيPIN)(1113-1111) للفترة 

 الوحدة : مليوف أورو
 المجموع السنوات البرنامج/السنة

2002 2003 2004 
 10 - - 10 إجراءات مرافقة 
 61 - - 61 تسهيل المبادالت

 05 - - 05 دعم تنقل األشخات
 05 - - 05 إلتفاقية الشراكة
 50 - - 50 التكوين المهني

 04 - 40 - المراقبة الحدودية
 66 - 66 - قطاع النقل
                                                 

1 Larabi Jaidi et fouad Zaim,  "  l’industrie marocaine face au défi du libre échange, enjeux, rôles des acteurs 
et contraintes de financement", économie du  Maghreb, l’impératif de Barcelone, S/D du Abd El Kader Sid 
Ahmed, CNRS, 1998, p. 81.  
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 30 - 30 - البنك األوروبي لإلستثمار
 08 04 04 - يمبرنامج التعليم العال

 810 810 - - برنامج اصالح اإلدارة 
 70 70 - - مقاطعات الشماؿ )المدف(

 426 155 140 131 المجموع
Source : Partenariat euro-Med, Maroc, Programme Indicatif National (2002-2004), p. 53. 

مليـون أورو  164قـد خصـص لـو مبلـغ ف 1115-1114أمـا بالنسـبة للربنـامج الـوطٍت اإلرشـادي للمغـرب للفـًتة    
  موزع كاآليت:

 (2996-2995للفترة ) يلمغربا: البرنامج الوطني اإلرشادي ( 35-4)جدوؿ رقم 
 المبلغ التأشيري البرنامج

 مليوف أورو
 % اإللتزامات

 2996 2995 مليوف أورو
 %36   100 :الجانب اإلقتصادي و التجاري

  80 - 80 إصبلح النظام الضرييب  -
  - 15 15 مرافقة إتفاق الشراكة -
  - 5 5 مساندة اعبمعيات اؼبهيئة -

 %47   130 : الجانب اإلجتماعي
  - 90 90 السكن -
  - 6 6 برنامج خنيفره  -
  - 30 30 تنمية مناطق الشمال  -
  Tempus  8 4 4برنامج  -

 %17   45 مجاالت أخرى:
  - 30 30 قطاع اؼبياه -
 10 - 10  

 %2   5 ف:حقوؽ اإلنسا
  - 2 - مساندة اؼبؤسسات -
  - 3 - مساندة اؼبنظمات غَت اغبكومية -

 275 185 90 100% 
Source: Partenariat euro-Med, Maroc, Programme Indicatif National (2005-2006), p. 38. 

 
 

 جزائرية -إتفاؽ الشراكة األورو .ثالثا
، و بالتــايل فهــي تلتــزم باؼببــادئ الــيت 0884علــى إعــبلن برشــلونة لعــام  تعتــرب اعبزائــر مــن ضــمن الــدول اؼبوقعــة       

 أقرىا، ال سيما ما تعلق بتأسيس منطقة للتجارة اغبرة.
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و طاؼبا أن اعبزائـر أصـبحت شـريكا بعـد توقيعهـا علـى إعـبلن برشـلونة، فـإن اإلربـاد األورويب باشـر مفاوضـات       
س و اؼبغـرب، وقـد بـدأ ـوصـل إليـو مـع كـل مـن تونـلى غـرار الـذي مت التـعـة ـشراكـ اتفـاقمعها قصد التوصل إىل إبـرام 

منــذ فــًتة تكــاد تكــون متزامنــة مــع اؼبفاوضــات الــيت دارت مــع تــونس و اؼبغــرب، و إذا   الشــراكةاغبــديث علــى فكــرة 
، حيث اختلف مع اعبزائرشراكة ثنائية و بشكل منفرد، فإن األمر  اتفاقياتكانت تونس و اؼبغرب قد توصلتا إىل 

التقنية  االختبلفاتضافة إىل طالت اؼبفاوضات بسبب بعض األمور اليت مل ربسم، خاصة السياسية منها، ىذا باإل
 اليت شدد عليها اإلرباد األورويب نظرا غبيويتها، فمفاوضات اعبزائر مع اإلرباد 

ان دائمـا ؿبًتســا مثلمــا كــان مــع و عرفــت نوعــا مـن اؼبــد و اعبــزر، فــالطرف األورويب كــ األورويب تطلبـت وقتــا طــويبل،
الوضــع األمــٍت يف اعبزائــر مل إذ أن ىــاجس  –بــوتَتة متســارعة مقارنــة مــع اعبزائــر  اتفاقياهتــاالــيت وقعــت  -دول اعبـوار

من موقع قوة جعل  الشراكة اتفاقإىل توقيع وبفز األوروبيُت على اؼبضي قدما كبو األمام، كما أن اعبزائر يف سعيها 
ألن ؾبــال اؼبنــاورة تقلــص بشــكل كبــَت أمامهــا بســبب أوضــاعها الداخليــة اؼبتــدىورة، إضــافة إىل عــدم يتــأخر  االتفــاق

 . يف الرؤى خبصوص عدة مواضيع تشغل الساحة الدولية االنسجام
I. جزائرية : المصادقة على اإلتفاؽ و المضموف -الشراكة األورو 

، توصـــل الطرفـــان األورويب و اعبزائـــري إىل 0885جولـــة مـــن اؼبفاوضـــات العســـَتة الـــيت انطلقـــت ســـنة  06بعـــد     
دبقـر اؼبفوضـية  ،1110ديسـمرب  08متوسـطي يف -األورو الشراكة اتفاق، و بذلك وقعت اعبزائر على اتفاقأرضية 

 .1114و دخل حيز التنفيذ يف سبتمرب  "لوكسبرب "األوروبية 
م و تطـوير العبلقـات الثنائيـة، و أهنـا تقـوم علـى أهنـا تـدخل يف إطـار دعـ االتفاقيـةو أكد الطرفـان مـن خـبلل        

ة و ـوق اإلنســـــان و اغبريـــــات السياسيــــــرام حقــــــق باحتــــــا يتعلــــــمـــــفيعلـــــى مبـــــادئ ميثـــــاق األمـــــم اؼبتحـــــدة، و خاصـــــة 
 .االقتصادية

اؼبتبـادل القائمـة  االعتمـادالقـرب و عبلقـات  االعتبـارأن الطرفـان يأخـذان بعـُت  االتفـاقمضـمون و جـاء يف        
 استمراريتها ما و اؼببنية على الروابط التارىبية و القيم اؼبشًتكة، و أهنما يأمبلن بتوطيد ىذه العبلقات و ضمان بينه

علـى أنبيـة ىـذه العبلقـات ضـمن اإلطـار الشـامل  االتفاقيـةالتضـامن و التعـاون. كمـا أكـدت ، الشـراكة على أسـس 
قليمي بُت الدول اؼبغاربيـة مـن جهـة أخـرى، و دعـم و اإل االندماجاألورو متوسطي من جهة، و ضمن إطار ربقيق 

أيضـا إدراك  االتفـاقاؼبشـًتك. وورد يف  االىتمـامتفعيل العمل اؼبشـًتك يف القضـايا السياسـية الثنائيـة أو الدوليـة ذات 
 األطراف بأن اإلرىاب و اعبريبة اؼبنظمة الدولية تشكل هتديدا مباشرا لتحقيق أىداف 

 
ان ؼبلفــي اإلرىــاب و ـو إن دل ىــذا علــى شـيء إمبــا يـدل علــى األنبيــة الـيت يوليهــا الطرفـ  نطقـةو اســتقرار اؼب الشـراكة

 1اعبريبة اؼبنظمة و ما ؽبما من انعكاسات مباشرة على العبلقات الثنائية.

                                                 
1 Sur le site : http://www.europa.eu.int/comme/external-relations/algerie. vue le: 21/05/2010, à 17:20. 

http://www.europa.eu.int/comme/external-relations/algerie
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ئريــة اعبزا االتفاقيــةالتونســية و اؼبغربيــة تتشــاهبان مــن حيــث الشــكل و اؼبضــمون، فــإن  االتفــاقيتُتو إذا كانــت        
صوصية، فمن حيث الشكل جاءت جزائرية اػب-زبتلف بعض الشيء عنهما، و ىذا راجع لطبيعة العبلقات األورو

 اســـتحدث، فقـــد ةو اؼبغربيـــ ةالتونســـي االتفـــاقيتُتحيـــث اؼبضـــمون، علـــى عكـــس مـــن أمـــا  ،مـــادة 001يف  االتفاقيـــة
الداخليـة، وورد ىـذا  اؼبتعلـق بالعدالـة و الشـؤون الطرفان األورويب و اعبزائري ؿبـورا جديـدا يف ؾبـاالت التعـاون و ىـو

1، جاء فيو:84إىل  71( و الذي يتضمن اؼبواد  IIIVربت العنوان رقم ) االتفاقيةاحملور يف 
 

 ؛دعم مؤسسات دولة القانون -

 ؛إجراءات تسهيل حركة األشخاص و تنظيمها -

 ؛رعية و إعادة اإلدماجالتعاون يف ؾبال الوقاية و تنظيم اؽبجرة و مراقبة اؽبجرة غَت الش -

 ؛التعاون يف ؾبال القضاء و العدالة و ؿباربة تبييض األموال و الرشوة -

 ؛اؼبخذرات و اإلرىاب -مكافحة اعبريبة اؼبنظمة –الوقاية من  -

 مكافحة العنصرية و كراىية األجانب. -

األورويب علــى أنــو يكتســي بعــدا بــُت اعبزائــر و االربــاد  الشــراكةو ؽبــذه اؼبعطيــات اعتــرب التوقيــع علــى اتفــاق        
باػبروج مـن دائـرة العزلـة اإلقليميـة الـيت عانـت منهـا لسـنوات  أو ظبح للجزائر –سياسيا قبل كل شيء، ألنو يسمح 

مـن  -ة و ملموسـةـواضحـ ةـإسًتاتيجيـد ـإذا مـا مت ربديـ – حيث من اؼبمكن ؽبـذا اؼبعطـى اعبديـد أن يسـمح للجزائـر
 و بنوده السياسية و االقتصادية. بالشراكةبالنظر إىل نصوص االتفاق اػباص ربقيق مكاسب على عدة أصعدة 

، فلـم ىبتلـف االتفـاق اعبزائـري عـن نظَتيـو التونسـي و اؼبغـريب كثـَتا، حيـث جـاء فيـو االقتصـاديأما علـى الصـعيد   
      ، "OMC"يــــة للتجــــارة رة ، و انضـــمام اعبزائــــر إىل اؼبنظمـــة العاؼبـىـــو اآلخــــر التطـــرق إىل إنشــــاء منطقـــة التجــــارة اغبــــ

و العمــل علــى ربريــر االقتصــاد اعبزائــري مــن خــبلل اإلصــبلحات اؽبيكليــة و تأىيــل اؼبؤسســات للمنافســة و إعطــاء 
     ذه األىـــداف، ـاألولويـــة للقطـــاع اػبـــاص و دعمـــو و تطـــويره مـــن وضـــع قـــوانُت و تشـــريعات كفيلـــة بضـــمان ربقيـــق ىـــ

 و القوانُت اؼبعمول هبا. ىذا باإلضافة إىل إزالة اغبواجز اعبمركية.و ىذا يعٍت إعادة النظر يف التشريعات 
و الثقايف اليت تناولتهـا أيضـا كـل مـن اتفـاقييت تـونس و اؼبغـرب مـع  االجتماعيؾباالت التعاون  االتفاقكما تناول    

 دعم روابط التبادل اإلرباد األورويب، و ىي القضايا اؼبتعلقة بتنظيم اؽبجرة و مراقبة اؽبجرة غَت الشرعية، و 
 االحـــًتامو اغبــوار الثقـــايف و اغبضـــاري، و تطــوير أواصـــر التقـــارب بــُت اجملتمعـــات يف إطـــار العبلقــات القائمـــة علـــى 

 و قبول اآلخر. اؼبتبادل 
اعبزائريـة و يكتسـي طابعـا سياسـيا بالدرجـة األوىل  -يندرج يف إطار إعـادة صـياغة العبلقـات األوروبيـة فاالتفاقإذن 

أنــو يؤكــد علــى شــروط لتفعيــل التعــاون مثــل الديبقراطيــة و حقــوق اإلنســان، و لكــن بصــيغة اقتصــادية و  مــن حيــث

                                                 
1 Voir le teste intégral de l’accord d’association entre l’UE et l’Algérie sur le site : 
http://www.deldza-cec.eu.int/fr/ue-algerie/accord. Vue le : 15/05/2009, à 19 :17. 
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حبيــث ال يبكــن الفصــل فيمــا  االقتصــاديةذباريــة، و ىــذا عكــس طبيعــة العبلقــة اؼبوجــودة بــُت اعبوانــب السياســية و 
 بينهما على اعتبارىا جوانب متكاملة.

حيـــز التنفيـــذ بعـــد اؼبصـــادقة عليـــو مـــن جانـــب الربؼبـــان اعبزائـــري و الربؼبانـــات اعبزائـــري  -األورويب االتفـــاقو دخـــل 
 و فتح رأس مال الشركات إلعطاء  االقتصادو ربرير  األوروبية، و شرعت اعبزائر يف تنفيذ إصبلحات ىيكلية

واجهـت ىـذا التوجـو  األولوية للقطاع اػباص الذي يعترب من ركائز النظام الليربايل، ىذا بالرغم من كل العراقيـل الـيت
 و مؤسسات اجملتمع اؼبدين. االجتماعيُتخاصة من طرف الشركاء 

II. جزائرية -تحليل إتفاؽ الشراكة األورو 

، و كــــذا االقتصــــاديةالشــــراكة اؼبوقــــع بــــُت اعبزائــــر و اإلربــــاد األورويب العديــــد مــــن القطاعــــات  اتفــــاققــــد يبــــس 
و آثارا قد تعود باإلهباب أو بالسلب ـيف طيات قااالتفذا ـل ىـمة للدولة، و بالتايل وبـالكلي االقتصاديةالتوازنات 

 1الوطٍت و من أىم اؼببلحظات اؼبستخلصة ما يلي:  االقتصادعلى 
 أن ىذا اإلتفاق يستند يف جوىره على بعدين مهمُت، لكن بًتكيزين ـبتلفُت: -

 لى وارداهتا من السلع الصناعية اإللغاء التدرهبي لكل التعريفات اعبمركية اؼبطبقة من قبل اعبزائر ع -  
 ؛اإلرباد األورويب دبا يوصل إىل إقامة منطقة تبادل حر من     

 تقدًن مساعدات مالية ؿبدودة للجزائر من خبلل دعم برامج ميدا و ذلك للمساعدة يف تأىيل  -          

 ؛اعبزائرية االقتصاديةاؼبؤسسات 

 شرية و النقدية و بشكل عام العناصر الضرورية ؼبسألة التنمية اؼبستدامة بقية األبعاد اإلنتاجية و الب -         

 ال تشغل إال حيزا نظريا دون أن ترفق بوسائل عملية لتجسيدىا على أرض الواقع.

علـــى الصـــعيد الكلـــي فـــإن التفكيـــك التـــدرهبي للحقـــوق اعبمركيـــة ســـيحرم اػبزينـــة العموميـــة اعبزائريـــة مـــن مبـــالغ  -
ي اعبزائري على اؼبنتجات اػبارجية عموما و األوروبية ـل الصناعـك و اؼبستعمـفت اؼبستهلضخمة رغم تزايد هتا

 ؛خصوصا

كما أن تزايد اؼبنتجات األجنبية و منافستها للمنتجات اعبزائرية من شأنو أن يقلص الطلـب علـى ىـذه األخـَتة  -
، و حرمــان العــائبلت اعبزائريــة مــن و يــؤدي إىل إفــبلس العديــد مــن اؼبؤسســات اعبزائريــة فبــا يعــٍت تفشــي البطالــة

 ؛قوت يومها

 

فلـيس ىنـاك أي مؤشـر واضـح يـدعو إىل القـول بـأن التبـادل اغبـر ىــو  االقتصـاديةو علـى صـعيد النمـو و التنميـة  -
ة و غـــَت اقتصـــادية ـمطبــة حتميـــة و كافيــة للتنميـــة، إذ يبــدو أن األمـــر يتوقــف علـــى عوامــل و متغـــَتات اقتصاديــ

 ؛اخلية و اػبارجية اليت ال يبكن التحكم فيها و ال حىت التنبؤ هباعديدة أخرى، منها الد

                                                 
، 2004ؾبلة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد األول، سنة  متوسطية و أثرىا على االقتصاد الجزائري"،-"الشراكة األوروزعباط عبد اغبميد،  1

 .63-62ص.ص. 
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و على صعيد اؼبعامبلت اػبارجية فإن إتفاق الشراكة ال يقدم شيئا إضافيا للمنتجات اعبزائرية بل على العكـس  -
ؼبنتجات فإن األوضاع اعبديدة يف أوروبا و الظروف اليت خلقتها جولة أوروغواي ستزيد من تعقيد األمور أمام ا

اعبزائرية اليت ستجد نفسها يف مواجهة منتجات دول أوروبا الوسطى و الشرقية الـيت انضـمت أخـَتا إىل اإلربـاد 
 ؛األورويب، إضافة إىل منتجات بقية دول العامل

        و علــــى العكــــس فــــإن التفكيــــك التــــدرهبي للحقــــوق اعبمركيــــة علــــى الصــــادرات الصــــناعية األوروبيــــة إىل اعبزائــــر -
تبعاد كــل التقييــدات الكميــة إزاءىــا ســتؤدي حتمــا إىل دخــول اؼبزيــد مــن اؼبنتجــات األوروبيــة ذات اعبــودة و اســ

العالية و األسعار اؼبنخفضة إىل السوق اعبزائرية، و ىو ما يعقد األمر أمام الصناعة اعبزائرية اليت ظلت تشتغل 
       فة، و تنــــتج منتجــــات تتســــم بــــالرداءة بأقــــل مــــن نصــــف طاقتهــــا و بــــأجهزة إنتاجيــــة متقادمــــة و بإنتاجيــــة ضــــعي

التكاليف رغم اسـتفادهتا مـن تقيـيم مبـالغ فيـو ؼبعـدل الصـرف، و ضبايـة صبركيـة و غـَت صبركيـة مكنتهـا  بارتفاعو 
 من احتكار السوق احمللي ؼبدة طويلة.

 1الشراكة: اتفاقو من اإلهبابيات اؼبنتظرة من 
د ذلك دبثابة تأمُت و ضـمان يقلـص مـن خطـر الدولـة و يشـكل ـئر إذ سيعرة العامل اػبارجي للجزاـر نظـو سيغيـأن -

و األمن يف اعبزائر بالنسبة للمستثمرين األجانب عمومـا و األوروبيـُت بشـكل خـاص، فبـا قـد  لبلستقرارضمانا 
 ؛يشجع يف اؼبديُت اؼبتوسط و الطويل على تدفق رؤوس األموال األجنبية إىل اعبزائر

زائريــة أمــام اؼبنافســة األجنبيــة الشرســة و تعريتهـا مــن كــل ضبايــة مــن شــأنو أن وبثهــا علــى إنكشـاف اؼبؤسســات اعب -
ق و الــتحكم يف ـو التســيَت و التسويــ االســتثماراتل ـاالت سبويـــة يف ؾبـــادة مــن الشراكـــا و االستفـــربســُت آدائهــ
 ؛التكنولوجية

 ؛يف ؾبال البحث و التطوير االستثمارتشجيع  -

 ؛ة و جعلها العامل اغباسم يف خلق اؼبزايا التنافسيةتثمُت اؼبوارد البشري -

 اعبزائري يف اؼبديُت اؼبتوسط و الطويل من خبلل: االقتصادفضبل عن إمكانية إعادة ىيكلة  -

 تأىيل اؼبؤسسات اليت مل يطلها اإلفبلس، و العمل على حصوؽبا على شهادة اؼبطابقة للمواصفات  -       
 ؛ثها على تطبيق إدارة اعبودة الشاملة. و ح"ISO"الدولية          

 خوصصة القطاعات األقل كفاءة، دبا يف ذلك القطاع اؼبصريف، و إدخال عليو أساليب تسيَت جديدة  -      
 ؛تتفق مع اؼبعايَت اؼبعمول هبا عاؼبيا        

 لتسيَتية و التكنولوجية من خربات يف ـبتلف اجملاالت ا االستفادةالشراكة مع اؼبؤسسات األوروبية، و  -      
 ؛و التسويقية        

 ؛خلق مناخ استثماري مناسب عرب القضاء على األساليب البَتوقراطية -      

 األجنيب اؼبباشر. االستثماردبا يشجع  االستثماريةإدخال اؼبزيد من اؼبرونة على قوانينها  -      
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 كل ذلك من شأنو أن يؤدي إىل :    
 ؛ديدة و ربسُت مستوى اؼبعيشة من خبلل إتاحة مداخيل إضافية للسكانخلق مناصب شغل ج -

تفعيل ـبتلف القطاعات االقتصادية دبا فيها اػبدمات )ال سيما النقل دبختلف أشـكال، اإلتصـاالت، السـياحة  -
 ؛و غَتىا(

 ؛و تنويعو االقتصاديبعث مؤسسات صغَتة و متوسطة دبا يسمح بإعادة بناء النسيج  -

ون التسيَت و التسـويق دبـا يف ذلـك النفـاذ إىل األسـواق اػبارجيـة و اسـتيعاب التكنولوجيـا اؼبتطـورة، التحكم يف فن -
 ؛و سبثيلها و تطويرىا

 الوصول يف هناية اؼبطاف إىل ربسُت القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. -

 االنفتــــاحة اإلصــــبلحات و ؼبرافقـــكمـــا أن اؼبســــاعدات األوروبيــــة دبنطقـــة جنــــوب اؼبتوســــط تعتـــرب دعمــــا ضــــروريا      
، غــَت أنــو و مــن خــبلل ربليــل اؼبســاعدات اؼباليــة األوروبيــة اؼبمنوحــة للجزائــر فهــي غــَت كافيــة مقارنــة مــع االقتصــادي
% 4( أي بنســبة 0888-0884مليـون أورو خــبلل الفــًتة ) 053اعبزائــر مــن  اسـتفادتاعبزائــر، حيــث  احتياجـات

 1مليون أورو، و قد مت توجيو ىذا اؼببلغ إىل اجملاالت اآلتية: 2324و فقط من اؼببلغ اؼبخصص لربنامج ميدا و ى
(، و الـــذي مـــس التجـــارة اػبارجيـــة، خوصصـــة 0887-0884برنـــامج التصـــحيح الـــذي باشـــرتو اعبزائـــر خـــبلل ) -

 ؛االجتماعيةاؼبؤسسات العمومية، السكن و الشبكة 

ة و ربـديث ـو دعـم عمليـة إعـادة اؽبيكلـة الصناعيـ ةـاع اػباص و ترقية اؼبؤسسات الصغَتة و اؼبتوسطــر القطـتطوي -
 ؛القطاع اؼبايل و اؼبصريف و إصبلح اػبدمات الربيدية

 ؛تدعيم البٌت التحتية أو اؽبياكل القاعدية و ضباية البيئة -

و الـذي رصـد لـو مبلـغ  1113-1111ىذا باإلضافة إىل اؼبساعدات اؼبقررة يف إطار الربنـامج اإلرشـادي للفـًتة  -
مليـون أورو، و أقــل بكثــَت  137.54ن أورو فقــط، أي أقـل بكثــَت مـن اؼبخصصــات اؼبوجهـة لتــونس مليـو  041

 مليون أورو، و كانت ـبصصات اعبزائر موزعة كاآليت: 315أيضا من ؼبغرب 

 
 
 

 (2994-2992 للفترة ) يلجزائر ا: البرنامج اإلرشادي الوطني (36-4)جدوؿ رقم 
 عهد )اإللتزام(تسنوات ال اؼببلغ التأشَتي الربنامج

1111 1112 1113 
 - 04 - 04 مرافقة إتفاق الشراكة 

 - 01 - 01 عصرنة وزارة اؼبالية
 14 - - 14 تسيَت النفايات

 03 05 - 21إنعاش اؼبناطق اؼبنكوبة أو 
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 اؼبتضررو من اإلرىاب
اػباص  Tempusبرنامج 

 بالتعليم العايل
17 - 13 13 

 06 - - 06 إصبلح الًتبية
 04 - - 04 صبلح العدالةإ

 برنامج التنمية احمللية
 و اإلجتماعية

41 41 - - 

 44   041 اجملموع
 

Source: Partenariat Euro-Med, Algérie,Programme Indicatif National 
(2002-2004), p.p. 42-43. 

 

مليـون أورو  015در بــ ، فقد خصص لو مبلغ إصبـايل يقـ1115-1114أما بالنسبة للربنامج اإلرشادي للفًتة 
 موزعة كما يلي:

 (2996-2995للفترة ) يلجزائر ا: البرنامج اإلرشادي الوطني ( 37-4)جدوؿ رقم 
 اؼببلغ التأشَتي الربنامج

 )م أورو(
 من اؼبيزانية % عهد )اإللتزام(تسنوات ال

1114 1115  
اإلصالحات اإلقتصادية، 
 مؤسسات إقتصاد السوؽ

24 - - 22% 

  4 11 14 إلدارةعصرنة ا
  01 - 01 برنامج مرافقة إتفاق الشراكة

حقوؽ اإلنساف، محاربة الفقر، 
 الهجرة

20 - - 18.11% 

  - 01 01 اؼبنظمات غَت اغبكومية
  - 01 01 الشرطة

  00 - 00 احمليط الريفي
 %26.71 - - 31 الهياكل القاعدية و البيئة 

 برنامج اؽبياكل القاعدية: النقل
 ياه+ اؼب 

31 11 11  

 %011 35 51 015 المجموع
 

Source: Partenariat Euro-Med, Algérie, Programme Indicatif National 
(2005-2006), p. 34. 

 
الدول اؼبغاربية الـثبلث )تـونس، اؼبغـرب و اعبزائـر( مـع اإلربـاد األورويب، يبكـن  التفاقياتو بعد ىذا العرض        

 االقتصـاديةشاملة لكل ؾبـاالت التعـاون بـُت األطـراف السياسـية، األمنيـة،  اتفاقياتهنا كانت أن لبلص إىل القول أ
 ، الثقافية و اإلنسانية مع مراعاة خصوصية كل بلد.االجتماعيةو اؼبالية، 

قـد جــرت بصـفة منفــردة بالنسـبة للـدول اؼبغاربيــة مـع الطــرف األورويب،  االتفاقيـاتو إن كانـت اؼبفاوضـات و توقيــع 
اؽبيئـة الوحيـدة  -إن ذلك يرجع إىل غياب التنسيق بُت البلدان اؼبغاربية نظرا لتعطل مؤسسـات اربـاد اؼبغـرب العـريبف
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و لكــن مــن اؼبهــم اإلشــارة إىل أن كــبل مــن تــونس و  -الــيت مــن اؼبمكــن يف إطارىــا أن يكــون توجــو مغــاريب مشــًتك
توســـطية الـــذي مت إقـــراره و تـــأطَته مـــن خـــبلل إعـــبلن م-األورو الشـــراكةاؼبغـــرب و اعبزائـــر يعتـــربوا شـــركاء يف مســـار 

، و بالتــايل فهــي تلتــزم بأىــداف و مبــادئ ىــذا اإلعــبلن و تســاىم يف ىــذا اؼبســار، و إذا كــان 0884برشــلونة عــام 
جـزء  "مغاربيـة-و كانـت العبلقـات األورو"متوسـطية -و اإلطـار اؼبـنظم للعبلقـات األورو االتفـاقإعبلن برشلونة ىو 

فـيمكن ة تندرج يف نفس اإلطار و تعمل علـى ربقيـق أىـدافها األساسـية، و لـذلك ـالثنائي االتفاقياتل منها، فإن ك
 العام و ؿباورىا األساسية. اذباىهايف  االتفاقياتالتشابو يف  مبلحظة

أىـــم النقـــاط و احملـــاور الـــيت تقـــوم عليهـــا  باســتخبلصو تفحـــص نتائجهـــا يســـمح  االتفاقيـــاتإن إجــراء ربليـــل ؽبـــذه 
األىـداف الـيت يرمـي إليهـا كـل  باسـتنتاجمغاربيـة، كـذلك -األورو االتفاقيـاتمتوسطية دبا يف ذلـك  -األورو شراكةال

خــاص هبــا مســتقل عــن  باتفــاق، حــىت و إن كانــت كــل دولــة ربظــى الشــراكةاألطــراف اؼبشــاركون يف مســار عمليــة 
متوســطية مــع مراعــاة -ر العــام للشــراكة األورويف إطــار اؼبســا االتفاقيــاتالــدولتُت األخــريُت، إال أنــو تبقــى كــل ىــذه 
 متقاربة من حيث مضامينها عموما. اتفاقياتأهنا  باستنتاجخصوصية كل بلد، كما أن اؼبقارنة ظبحت 

الوسائل الكفيلة بتحقيـق أىـداف الشـراكة و الـيت تعتـرب  -األخرى االتفاقياتمثل كل  –كما حدد إعبلن برشلونة 
"بالتنميــة" و مصــطلح "التنميــة اؼبســتدامة"، و يكــون ذلــك مــن خــبلل إنشــاء "منطقــة  مــن ركائزىــا، و ىــي اؼبتعلقــة

، و أن إحـراز أي تقــدم االقتصـاديةالتجـارة اغبـرة"، و مـا ىـذا إال دليـل علـى األولويــة الـيت يوليهـا األطـراف للمسـائل 
علــــى صبيــــع األصــــعدة و  دياالقتصــــايف ؾبــــال العبلقــــات الثنائيــــة و اؼبتعــــددة األطــــراف هبــــب أن يبــــر أوال بالتعــــاون 

 اؼبستويات.
بُت اإلرباد األورويب و كل الدول اؼبتوسطية عامة و اؼبغاربية  الشراكةل اتفاقات ـأن كـول بـو ختاما فإنو يبكن الق   

 خاصة تأسست على مبدأين نبا:
 ؛اعبنوبية أنو ال يبكن فصل أمن و استقرار دول اإلرباد األورويب عن أمن و استقرار دول اعبواراألوؿ  -
 ينظر إليها على أهنا وسيلة من وسائل استقرار الدول. االقتصاديةأن السبلمة اإلقليمية يف سياق العوؼبة  الثاني -

 
 
 
 

 خاتمة الفصل الرابع:

 ـةق يبكن القول أن الدول اؼبغاربية ترتبط تقليديا مع دول اإلرباد األورويب بعبلقات سياسيـفبا سب
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حيث مت التوقيع على من القرن اؼباضي ات يثيقة، و تعود ىذه العبلقات إىل عقد الستينو اقتصادية و اجتماعية و 

ى و ـذه الدول، و تركزت أساسا على العبلقات التجارية، و لكنها تطورت فيما بعد لًتقـع ىـم االتفاقياتعدد من 

ة و اليت ـمتوسطي-راكة األوروالش اتفاقياتإقليمية ؿبددة و تعدت طابعها التجاري، ىذا ما أكدتو  أىدافاتشمل 

 و كذلك IIو  Iدا ـج ميـدبساعدات مالية يف إطار برنام االتفاقياتززت ىذه ـة، و عـالسابق االتفاقياتحلت ؿبل 

 األوروبية للجوار و الشراكة، و باؼبقابل فقد سعت دول اؼبغرب العريب للنهوض باقتصادياهتااؼبالية يف إطار الوسيلة 

على العامل اػبارجي من خبلل ذبسيد  االنفتاحمن خبلل تبنيها لعدة خطوات كان أنبها و ىيكلتها و ذلك 

 االستثمارعلى  االنفتاحو ؿباولة تكييف اقتصادياهتا مع التحوالت العاؼبية، و من مث  االقتصاديةاإلصبلحات 

 إىل األمام. دياالقتصااألجنيب اؼبباشر، كوهنا أضحت تدرك أنبية ىذا األخَت يف ربريك عجلة النمو 

 أت إىل صياغة تشريعات و نظم األجنيب اؼبباشر، عب االستثمارو ألجل إثبات إرادهتا خبصوص تشجيع 

ثقة و الًتويج من خبلل أساليب تكرس  الجتذابوو هتيئة كل الظروف اؼبمكنة و اؼببلئمة  ،و ترتيبات زبص ذلك

إىل جانب ذلك راحت تلتزم دبوجب قوانُت  .تجسيدهعلى أهنا تشكل قطبا مناسبا ل ،اؼبستثمرين األجانب فيها

داخلية و اتفاقيات دولية على ـبتلف مستوياهتا حبمايتو من خبلل ضمانات و حوافز ـبتلفة، و ىذا ما مت 

ىذا ما يدل  و يف دول اؼبغرب العريب عرب مؤشرات اؼبناخ اؼبختارة. االستثمارمبلحظتو من خبلل ربسن مناخ 

 األجنيب اؼبباشر. لبلستثمارالدول عبعل منطقة اؼبغرب العريب منطقة جذابة  على سعي حكومات ىذه
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 خامسالفصل ال
 واقع و آفاق اإلستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي

 
 دـــتمهي
جرلت كل اعدوؿ و من اعقرف ادلاضي و اعسياسية اعرادلية اعيت ميزت فرتة اعتسرينيات  االقتصاديةإف اعترريات       

و خاصػة منهػا لػاؿ اعرػا   االقتصػاديةري تبػلؿ رلهػادات جبػارة مػن مجػل مااكبػة اعت ػاالت منها دوؿ ادلرػر  اعرػ

رلماعات )اعتكتالت اإلقليميػة  لػاوؿ كػل منهػا مااجهػة األخػرقد و عقػد اترػاؽ اع ػراكة مػع اإللػاد األوروي  إىل 

 مااجهة اعرادلةد و تسر  لجل  كاف ممرا حتميا باعنسبة عدوؿ ادلرر  اعرريد فهي هبلا لاوؿ تقليص خسائرىا يف

عت قيػػػػم تنميػػػة شػػػاملةد و يف ىػػػلا احتػػػػاؿ و مػػػن مجػػػل لريػػػػر  االقتصػػػاد األجنبيػػػة اعػػػيت ترتػػػػ  ا ػػػرؾ  االسػػػتثمارات

و كمػػػا ل اعت ػػػدث عنػػػو سػػػابقاد ل تبػػػح رلماعػػػة مػػػن اإلصػػػالحات و إصػػػدار  لػػػة مػػػن اعقػػػاا   عت رػػػل  االقتصػػػاد

 اخلاص ا لي و األجنيب. االستثمارا عل  مرتاح اقتصاداادلراري  االقتصاد

 االسػتثماراألجنيب ادلباشػر دػدؼ إىل لسػ  بي ػة  عالستثمارحيث مف ىله احلاافز و اعتسهيالت ادلمناحة         

عمامػػا و إىل زيػػادة ح ػػف اعتػػدفقات اعػػااردة إىل دوؿ ادلرػػر  اعرػػري باجػػو خػػاصد ىػػله اعتػػدفقات اعػػيت ترتػػ  ادلػػرآة 

 باسػتقاا مو عػدـ صلاحهػا يف وضػع سياسػة كريلػة  اح دوؿ ادلرر  اعرري ) الجزائرد ادلرر د تػا     اعراكسة عن

ىػػػله اعػػػدوؿ يف اعسػػػاؽ اعرادليػػػة و مػػػدق  ا ػػػدماجد و تركػػػ  ميدػػػا درجػػػة وخاصػػػة األوروي منػػػو ادلسػػػتثمر األجنػػػيب

األجنػيب ادلباشػر اعػاارد  سػتثماراالخداعها علمتالبات اعرصريةد و سيتف اعتارؽ يف ىلا اعرصل إىل رصد تػدفقات 

اعػػيت تركػػزت فيهػػا ىػػله  االقتصػػاديةإىل دوؿ ادلرػػر  اعرػػري مػػن خػػالؿ ح ػػف اعتػػدفقات اعػػااردةد و مىػػف اعقااعػػات 

األجنػػػيب ادلباشػػػر يف  االسػػػتثماريف مناقػػػة ادلرػػػر  اعرػػػري و مخػػػريا آفػػػاؽ  اسػػػتثمارااعتػػػدفقات و كػػػلع  مكثػػػر اعػػػدوؿ 

 ادلناقة.
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 المبحث األول 
 األجنبي المباشر الوارد إلى دول المغرب العربي االستثمارجم تدفقات ح 

 
د االقتصػاديةاألجنبية ادلباشرة بقدر كبري من األعليػةد دلػا تلربػو مػن دور يف لقيػم اعتنميػة  االستثماراتلظ         

الت و لػديث ػت و اعترديػف اإلصػالحاػىػدفا مساسػيا عل كامػات ادلراربيػة منػل فػرتة  ايلػةد فر ػ اجتػلاهبااف ػلا كػع
و تافري ادلزيد من ادلزايػا و احلػاافز علمسػتثمريند إال مف اعنتػائت   تػرؽ إىل ادلسػتاق  عالستثماراتاعت ريرات ادلنظمة 

 ادلالا .
األجنيب ادلباشر يف ظل اع راكة األورومتاساية  االستثمار استقاا و قد كا ت  تائت اعت ربة ادلراربية يف        
األجنيب  االستثماريف كل دوعةد و يف ىلا اإل ار سيتف اعتررض إىل واقع تدفقات  االستثمارةد تبرا دلناخ متباين

اال رتاح عل  و         تاريخ إعالف برشلا ة  5992ادلباشر يف دوؿ ادلرر  اعرري خالؿ اعررتة ادلمتدة من 
 .5252إىل سنة  اقتصاد اعساؽ

 شر الوارد إلى دول المغرب العربيالمبااألجنبي  االستثمارتدفقات  .أوال
مػن سػنة إىل  االسػتقراراألجنػيب ادلباشػر إىل دوؿ ادلرػر  اعرػري باعتلبػل  و عػدـ  االسػتثمارمتيزت تدفقات        

 مخرقد و ىلا ما ؽلكن مالحظتو حس  الجدوؿ اآليت: 
 المغرب العربي للفترة في منطقة  األجنبي المباشر االستثمار: تطور حجم تدفقات  (1-5)جدول رقم 

(1995-0212)                                                                          
 مليون دوالرالوحدة: 

 الدول
 السنوات 

 المجموع  المغرب تونس الجزائر

5992 2 873 885 710 
5992 572 825 827 978 
5997 522 822 58533 1813 
5993 225 223 457 1586 
5999 227 823 322 1725 
5222 483 779 552 1432 
5225 58592 432 58352 4507 
5225 58222 355 435 2367 
5228 284 234 58459 3647 
5224 335 289 58272 2591 
5222 58235 735 5228 3516 
5222 5792 8823 5422 7553 
5227 5225 5252 5328 6081 
5223 5242 5723 5437 7891 
5229 5374 5233 5885 5893 
5252 5222 5348 5253 6371 

  :عل  باالعتماد ةمن إعداد اعباحثالمرجع: 
 .5252،5222 العالمي االستثمارتقرير  ،(األنكتاد)مؤمتر األمف ادلت دة علت ارة و اعتنمية           
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 يف اع كل اآليت:  5-2رقف) و ؽلكن تر ة مرقاـ الجدوؿ       
 نطقة المغرب العربي للفترة في م تطور حجم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر:  5-2) شكل رقف

   )1995 -0212 (                                                                        
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  5-2) عل  مرايات الجدوؿ رقف باالعتماد ةمن إعداد اعباحث: المرجع

األجنػػيب ادلباشػػر اعػػاارد  االسػتثمارالحػػأ مف تػػدفقات يابق د مرقػػاـ الجػدوؿ و اع ػػكل اعبيػػا  اعسػمػن خػػالؿ        
د كا ػػػػت متباينػػػػة مػػػػن دوعػػػػة إىل مخػػػػرقد و ذعػػػػ  راجػػػػع  5252-5992إىل مناقػػػػة ادلرػػػػر  اعرػػػػري خػػػػالؿ اعرػػػػرتة: 

 فيها. االستثمارو مناخ  االقتصاديةاعظروؼ  الختالؼ
كا ػت متااضػػرة جػدا و ذعػ  خػالؿ اعسػػناات اعػػااردة إىل ىػله ادلناقػة   االسػتثماراتكمػا يالحػأ مف ح ػف         
مث بػػدم اعاضػع يت سػػن إبتػػدا ا مػػن مليػػاف دوالرد  544إذ   تت ػاوز يف رلماعهػػا يا يػػة ماليػري و د 5992-5222
 عالسػػتثمارباعنسػبة عتػا  د حيػث كا ػػت ىنػاؾ زيػادة مرتػ ة  5222سػبة عل زائػر و ادلرػر  و سػػنة باعن 5225سػنة 

ليػػػات اخلاصصػػػة يف قاػػػػاع اعصػػػناعات ادلرمليػػػةد حيػػػث ل بيػػػع مصػػػنر  ع  نػػػػت إىل األجنػػػيب ادلباشػػػر  تي ػػػة عرم
مليػػػاف  779إىل  5992مليػػػاف دوالر سػػػنة  873اعتػػػدفقات مػػػن حػػػاا  شػػػركات برتراعيػػػة إيااعيػػػة و إرتررػػػت قيمػػػة 

مػػػػن  سػػػػبة  % 22د ىػػػػله اعزيػػػػادة كػػػػاف مصػػػػدرىا قاػػػػاع اعصػػػػناعات ادلرمليػػػػة اعػػػػل  مثػػػػل حػػػػاا  5222دوالر سػػػنة 
 اسػػتثمارات 5999و شػػهد عػػاـ  5992.1سػػنة  % 3مقابػػل  5222األجنبيػػة اعػػااردة إىل تػػا   عػػاـ  سػػتثماراتاال

ة ل إ  ػا  ػ  اعسنػػعلااليات ادلت دة األمريكيػة يف زلاػة عتاعيػد اعااقػة باريقػة اعبنػا  و اعت ػريل و اعت ايػل و يف  رػ
 االسػػتثماراتمنصػػ  عمػػلد و بلرػػت قيمػػة معػػ   54مؤسسػػة يف رلػػاؿ اعصػػناعات اعت ايليػػة و اعػػيت وفػػرت  525

مليػػاف دوالرد و تػػ ز معليػػة ىػػلا احل ػػف مػػن حيػػث م ػػو سػػ ل يف ظػػروؼ دوعيػػة  355حػػاا   5225األجنبيػػة سػػنة 
ا ػممػ 2ي.ػد اعرادلػػعلػ  اعصريػ % 57األجنبيػة ادلباشػرة بنسػبة  االسػتثماراتبرتاجػع  االقتصاد عل  اعصريد  اتسمت

                                                 
 .39د ص. 5222اعكايت  ،0222تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية ادلؤسسة اعرربية عدماف االستثمارد  1
 .17د ص. 2004داعكايت 23د اعردد اعرصلي 4002 تقرير مناخ االستثمار في الدول العربيةد االستثمارادلؤسسة اعرربية عدماف  2
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فاصػػل  5224ت قيمتػو سػنة ػمليػػاف دوالر و لسنػ 234غ حػاا  ػد بلػػفقػ 5228 خػالؿ سػػنة اراتػاالستثمػف ػح ػ
و  مليػػػػاف دوالرد 735إىل  5222ادلباشػػػػر سػػػػنة األجنػػػػيب  االسػػػػتثمارتػػػػدفقات  ارتررػػػػتمليػػػاف دوالر. و  289إىل 

نػار مليػاف دي 52زة كمية و  اعيػةد حيػث تاػارت مػن ػادلاجهة إىل اعقااعات  ري اعنراية قر االستثماراتشهدت 
اعل  معلنت فيػو وزارة اعصػناعة و اعااقػة عػن قيػاـ رلماعػة  5222ملياف دينار سنة  282إىل  5937تا سي عاـ 

مليػػػاف دوالرد و هبػػػلا يرترػػػع عػػػدد  32اإلسػػػبا ية ب ػػػرا  اع ػػػركة اعتا سػػػية الجزائريػػػة ع  نػػػت األبػػػي   بلػػػغ  "براسػػػا"
 1مصا ع اإل نت اعيت بيرت علمستثمرين إىل ستة مصا ع.

 االسػػتثمارسػػاعلت و ألوؿ مػػرةد يف مف يترػػدق  االتصػػاالتكمػػا مف عمليػػات اخلاصصػػة اعػػيت مسػػت قاػػاع         
مليػػػػاف دوالر علسػػػػناات  252د و ذعػػػػ  مقابػػػػل متاسػػػػ  قػػػػدره 5222األجنػػػػيب ادلباشػػػػر حػػػػاجز ادلليػػػػار دوالر سػػػػنة 

5997-5222.2
 

مػػن رم اذلػػا عصػػا   %82عػػن  سػػبة  عالتصػػاالت سػػية ا د تنازعػػت اع ػػركة اعت5222كمػػا م ػػو و يف بدايػػة سػػنة         
و قػد   مليػار دوالر مازعػة علػ  عػدة سػنااتد 5,8اعل  مسرر عن حصيلة تقدر بػ   TECOMDIGشركة دي )

5937.3تا   منل  اعتمددافاقت ىله احلصيلة رلماع إيرادات اخلاصصة اعيت 
 

 الخوصصة في تونساألجنبي المباشر من إيرادات  االستثمار: حصة (0-5) جدول رقم
 ( 0225-0222)لفترة ل

 الوحدة: مليون دوالر 
 5222 5224 5228 السنوات 

 اإلستثمار األجنيب ادلباشر 
 األجنيب ادلباشر يف عمليات اخلاصصة  االستثمارحصة 

234 
57 

289 
55 

735 
555 

 % 52.2  % 8.5   % 4.2  يف إيرادات اخلاصصةاإلستثمار األجنيب ادلباشر  سبة حصة 
 

Source : BCT et FIPA, 2005. 

األجنػيب ادلباشػر يف عمليػػات  االسػتثمارد يالحػأ مف  سػبة مسػاعلة   5-2) بيا ػات الجػدوؿ رقػفمػن خػالؿ        
عمليػػات بيػػع إىل زيػػادة  ذعػػ  يرػػزقد و 5222سػػنة  % 52.2إىل  5224سػػنة  % 8.5اخلاصصػػة قػػد ارتررػػت مػػن 

ادلرػػري  "وفػػا "ال سػػيما يف قاػػاع اعبنػػاؾد حيػػث قػػاـ اعبنػػ  اعت ػػار   ادلؤسسػػات اعتا سػػية علمسػػتثمرين األجا ػػ  و
 4من رمس ماؿ ادلؤسسة ادلاعية اعتا سية بن  الجنا . % 88ب را  حصة تبلغ 

األجنػيب ادلباشػر اعػاارد إىل تػا   فقػد تااصػل يف اإلرترػاع فاصػل سػنة  االسػتثمارمما باعنسبة حل ف تػدفقات        
مليػػػاف  5252بػػػػ  االسػػػتثمارفقػػد قػػػدر ح ػػػف  5227مل ػػػاظ سػػػنة  اطلرػػػاضوالر مػػػع مليػػاف د 8823إىل  5222

                                                 
 .08د ص. 2005د اعكايت01اعردد اعرصلي  ،4002تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية د االستثمارادلؤسسة اعرربية عدماف  1

2 ANIMA, Investir dans la région MEDA, pourquoi, comment ?, note et études, N° 22, avril 2007, p. 19. 
3 Ibid. 
4 ANIMA, Investir dans la région MEDA, pourquoi, comment ?, op. cit. 
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األجنػػػيب ادلباشػػر اعػػػاارد إىل تػػا   منػػػل سػػػنة  االسػػتثماردوالرد إذف مػػا ؽلكػػػن مالحظتػػو ىػػػا تاػػار إغلػػػاي عتػػػدفقات 
ت األزمػػة د فقػػد م ػػر 5227م  قبػػل األزمػػة ادلاعيػػة اعرادليػػة عكػػن يف اعسػػناات اعالحقػػة عسػػنة  5227إىل سػػنة  5992

و  األجنيب ادلباشػر اعػااردة تػا ريا متراوتػا فيمػا بػ  سلتلػ  ادلنػا مد االستثمارادلاعية اعرادلية عل  تدفقات  االقتصادية
باعنسػبة   5-2) الحػأ مػن خػالؿ مرقػاـ الجػدوؿ رقػفيقد كاف تا ريىا مقل حدة يف مناقػة ادلرػر  اعرػري و ىػلا مػا 

 5229األجنػيب ادلباشػر سػنة  االسػتثماريالحأ إطلراض يف ح ف د حيث 5252د5229د5223عتا   عسناات 
و يرجػع ذعػ  إىل  قػص        د مليػاف دوالر 5723و اعل  يقػدر بػػ  5223ملياف دوالر مقار ة بسنة  5233إىل 

و حصػػػاذلا علػػػ  رخصػػػة       يف احلمامػػػاتد  MARINAادل ػػػاريع اعكػػػ ق ادلسػػػتثمرة يف تػػػا   مػػػا عػػػدا م ػػػروع 
مف عػػدد ىػله ادل ػاريع جػػد مػنرر  مقار ػػة باعسػناات اعسػػابقة  حيػث، "ORANGE" مػل اعرر سػػياذلػات  علمترا

إىل إرترػػاع عػػدد  FIPAميػػن كا ػػت ادل ػػاريع ماجهػػة إىل قاػػاع اعبنػػا  و اعااقػػةد و يف ادلقابػػل ت ػػري اعاكاعػػة اعتا سػػية 
قاػ  ل  يهػدؼ إىل إ  ػا  و اعػ AIRBUSد و ىلا يؤكػده إترػاؽ 5223ادل اريع ادلاجهة إىل اإلعكرتو يات سنة 

مليػػػػاف دوالر م   5348إىل حػػػاا   5252األجنػػػيب ادلباشػػػر سػػػنة  االسػػػتثمارو قػػػد بلػػػغ ح ػػػف   1مالحػػػة جايػػػة.
 .5229ملياف دوالر عن سنة  522يقدر بػ  بارتراع
 إىل مف مكثػر اعػدوؿ ادلصػدرة 5229-5227علرػرتةاألجنيب ادلباشػر يف تػا    االستثمار اطلراضو يرجع سب      

عػػػػلع  ال بػػػػد مػػػػن تقايػػػػة   عػػػػو ىػػػػي دوؿ و شػػػػركات مترػػػػددة الجنسػػػػيات تػػػػا رت تػػػػا را كبػػػػريا باألزمػػػػة ادلاعيػػػػة اعرادليػػػػة.
ألهنػػػا يف مرظمهػػا تػػػؤ ر بقػػاة مكػػػ  علػػ  اعػػػدوؿ  االقتصػػاديةاعرربيػػة اعبينيػػػة عل ػػد مػػػن ىػػزات األزمػػػات  االسػػتثمارات

 ة.ادلتقدمة عنها يف اعدوؿ اعنامية مو ذات اإلقتصادات اعناش 
اد و ذلػا ػاألجنيب ادلباشر يرت  ظاىرة حديثة  سبي االستثمارة علمرر د فإف اعنما ادلرترع عتدفقات ػمما باعنسب       

األجنػػيب ادلباشػػرد حيػػث صلػػد مف موؿ  االسػػتثمارعالقػػة برمليػػات اخلاصصػػة اعػػيت م ػػرت بصػػارة واضػػ ة علػػ  تػػدفم 
ة  ػػري و ىػػي شػػركة مرربيػػة عصػػناعة و تكريػػر اعبػػرتوؿ شػػركة مػػن بينهػػا شػػرك 55خباصصػػة  5997 رػػرة كا ػػت سػػنة 

 االسػػتثمارمػػن تػػدفقات  % 22و اعػػيت متثػػل   الجػػرؼ األصػػررمليػػاف دوالرد و كػػلع  شػػركة اعكهربػػا  ) 823بقيمػػة 
مػن  فػارترعاألجنػيب اعػاارد إىل ادلرػر   االسػتثمارعمليػات اخلاصصػة علػ  ح ػف  ا ركسػتو قػد 2داألجنيب ادلباشػر

 .5997ملياف دوالر سنة  5533إىل  5992سنة  ملياف دوالر 885
د بسػػػب  مراجرػػػة قػػػا اف 5999إىل منتصػػػ  سػػػنة  5993و قػػػد تاقػػػ  بر ػػػامت اخلاصصػػػة يف ادلرػػػر  مػػػن سػػػبتم  

د و كنتي ػػػػػة عػػػػلع  اطلردػػػػػت 5222و  5993د و بادلقابػػػػل فقػػػػػد تراجرػػػػت إيػػػػػرادات اخلاصصػػػػة بػػػػ  3اخلاصصػػػػة

                                                 
1 ANIMA , Investissement directs étrangers et partenariats vers les pays MED en 2009, études N° 14, avril 
2010 , p.p. 39-40. 
2 CNUCED, Examen de la politique de l’investissement, Maroc, New York et Genève  
  2008, p. 5. 
3  CNUCED, Examen de la politique de l’investissement, Maroc, op. cit, p. 6. 
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مليػػاف دوالر  552إىل  5997مليػػاف دوالر سػنة  5533دػػت مػن األجنػيب ادلباشػػر حيػث اطلر االسػػتثمارتػدفقات 
  األجنيب خارج اخلاصصة و إيرادات اخلاصصة. االستثمارد و فيما يلي جدوؿ ياضح تدفقات 5222سنة 
 

 األجنبي المباشر خارج الخوصصة و إيرادات الخوصصة االستثمار: تدفقات (2-5)جدول رقم 
 ردواليون مالالوحدة:                     ( 0225-1995للفترة )                                        

حصة اخلاصصة من اإلستثمار  
 األجنيب ادلباشر

اإلستثمار األجنيب ادلباشر خارج  إيرادات اخلاصصة
 ةاخلاصص

5992 48.9 579.5 538.5 
5992 - 577.8 857.5 
5997 839 254.8 353.5 
5993 - 22.4 422.8 
5999 7.5 57.2 5285.2 
5222 - 5.3 472.2 
5225 5222.9 5222.9 323.9 
5225 - 7 288.5 
5228 5477.7 5493.2 925.9 
5224 - 5275.2 5229.3 
5222 788.7 5254 5555.7 

 
Source : CNUCED, Examen de la politique de l’investissement, Maroc, New york 

 et Genéve 2008, p. 5. 
 

األجنػيب  االسػتثمارفقػد متيػزت بنتػائت جيػدة فيمػا ؼلػص تػدفم  5228-5225ما خالؿ اعرػرتة ادلمتػدة مػن م       
 االسػػتثمارادلرػػر  ادلرتبػػة اعثا يػػة يف إفريقيػػا و األوىل يف ادلرػػر  اعرػػري مػػن حيػػث اسػػتقاا   احتلػػتادلباشػػرد حيػػث 

د و 5228ة ػمليػار دوالر سنػ 5.85د و 5225مليػار دوالر سػنة  5.35م يصػل إىل ػاألجنيب ادلباشرد و ذع  بتدفػ
 من رم اؿ ادلترامل اعرمامي ع ركة اذلات  )مرر  تيليكـا    % 82ىلا اعت سن يرجع إىل بيع 

 مليار دوالر. 5.75 بلغ   vivendi universalركة فيرند  اعرادلية )إىل ش
 -مليػار دوالر عصػا  شػركة فرا كػا 5.7مػن شػركة اعتبػغ  بلػغ  % 32ختلت احلكامة ادلرربيػة عػن  5228و يف عاـ 

 د و ىػله اعرمليػة ترتػ   ػا  مىػف اسػتثمار مجنػيب برػد بيػع شػركة Franco-espagnole Altadisاسػبا ياؿ معتػادي  )
 Maroc Télécom. 1اذلات  )
مليػػاف دوالرد و اسػػتمرت يف  5272األجنػػيب ادلباشػػر حػػاا   االسػػتثمارد بلرػػت إيػػرادات 5224و يف سػػنة        

 .ملياف دوالر 5328م  قبل األزمة ادلاعية اعرادلية حيث وصلت حاا   5227اعتزايد إىل  اية سنة 

                                                 
1 CNUCED, Examen de la politique de l’investissement, Maroc, op. cit. 
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و ىػػػي شػػػركة خاصػػػة   soumacaمػػػن رم ػػػاؿ شػػػركة سػػػاماكا ) % 52تزايػػػد إىل بيػػػع و يرجػػػع سػػػب  ىػػػلا اع       
  sounirكة سػػػػا ري )د و شػػػر باأل ػػػػدة اعكيميائيػػػةو ىػػػػي شػػػركة خاصػػػة    fertimaباعسػػػياراتد و شػػػركة فرتيمػػػػا )

من رم اؿ شػركة  % 52. و كلع  إىل اعتنازؿ عن  comanavمن رم اؿ شركة كاما اؼ ) % 42علاباعةد و بيع 
مػن  % 55قسػف إضػايف يقػدر بػػ  اقتاػاعتليكـا إىل شركة فيرند  اعرادليةد و خاصصة مربرػة فػروع مخػرق و ادلرر  

ات ػت تدفقػػػػو متثلػػػ   ندػمػػػن رم ػػػاؿ اع ػػػركة ادلرربيػػػة علتاميػػػ % 52 اقتاػػػاعرمس مػػػاؿ شػػػركة سػػػاماكاد باإلضػػػافة إىل 
1و اعرقارات. ة ػاع اعسياحة و ادلالحة الجايػي قاػة فػات اخلاصصػارج عمليػخ االستثمار

 

د م  برد األزمة ادلاعية اعرادلية و ماذلا من ا ركاسات عل   يع احتاالت ال سػيما فيمػا 5227مما برد سنة        
يف تػػػػدفم  اطلرػػػػاضالحػػػػأ ياألجنػػػػيب ادلباشػػػػرد فػػػػإف ادلرػػػػر    تن ػػػػا مػػػػن ذعػػػػ  حيػػػػث  االسػػػػتثمارات ؼلػػػػص تػػػػدفق
5229يف هنايػػػة سػػػبتم   %59.5د و 5223سػػػنة  %52.8األجنػػػيب ادلباشػػػر  ػػػاا   االسػػػتثمار

2
و ىػػػػلا اعرتاجػػػػع  .

 3 .%47.5-برياا يا ) د %27.5- د إسبا يػا )%52.5-سببو اعدوؿ األساسيػة ادلستثمرة يف ادلرػر : فر سػا )
األجنػيب ادلباشػر يف ادلرػر  األكثػػر  االسػتثمار) لػػث  تػدفقات  5/8و قػد كػاف قاػاع اعسػياحة و اعػل  ؽلثػل        

 5223.4سنة  % 24فيو بػ  االستثمارح ف  اطلر تا را باألزمةد حيث 
د فقػد سػ لت ادلرػر  5229مقار ػة بػنر  اعرػرتة عسػنة  5252كمػا يالحػأ م ػو يف اعسػبرة مشػهر األوىل مػن سػنة 

 ف ػمليار درى 5.5ةد يقدر بػ ػة اعصرؼ ادلرربيػو ىلا حس  ىي  اراتػاالستثمرادات ػيف إي اطلراضا
 5.[5229مليار درىف سنة  55.2مقابل  5252مليار درىف سنة  52.4] . 57.5%-)

 ادلباشػػرد األوىل قبػػل قػػػا اف األجنػػيب االسػػتثمارممػػا باعنسػػبة عل زائػػر فػػيمكن اعت ػػدث عػػن مػػػرحلت  عتػػدفم         
يف ادلرحلػػػػة األوىل ب ػػػػكل مساسػػػػي يف قاػػػػاع ا روقػػػػات  ظػػػػرا  االسػػػػتثماراتو اعثا يػػػػة برػػػػدهد حيػػػػث تركػػػػزت  5998
 االسػتثماراتادلاارد ادلاعية و اخل ات و اعكرا ات ادلرتصة يف ىلا ادليػداف و معتػ  اعقاػاع ادلردػل عتاسػيع  ال رداـ

و اعقاضػػػي برػػػتح رموس األمػػػااؿ األجنبيػػػة علػػػ  ىػػػلا اعنػػػاع مػػػن اعصػػػناعة  5975نة األجنبيػػػة خاصػػػة برػػػد قػػػرار سػػػ
يف م ػػروعات اإلكت ػػاؼد اإل تػػاجد  عالسػػتثمارد و ىػػلا مػػا مدق باعرديػػد مػػن اع ػركات األجنبيػػة روؿ و اعرػػاز ػ)اعبتػ

 اعنقل و اعتكرير.
   5995و قبػػل سػػنة  د5932و  5972و قػػد ازدادت جاذبيػػة قاػػاع ا روقػػات عادليػػاد برػػد مزمػػة اعػػنر  عػػامي    

تكػن الجزائػر تسػػمح عل ػركات األجنبيػة باإل تػػاج حلسػاهبا اخلػاص إال يف إ ػػار عقػاد تقسػيف اإل تػػاج مو عقػاد مخػػرق 
ا  ػبريػػتترلػم بتقػدخ خػػدمات عرائػدة شػػركة سػا ا راؾد و عػػلع  فقػد متيػػزت ع ػرية اعثما ينيػػات مػن اعقػػرف ادلاضػي 

                                                 
1 Ibid. 
2  Haut-commissariat au plan, impact de la crise mondial sur l’économie marocaine, rabat, le 30 juin 2010. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ministère de l’économie et des finances, projet de loi de finance pour l’année budgétaire 2011, rapport 
économique et financier, p. p. 51-52. Disponible sur le site : www.finances.gov.ma. Consulté  le : 13.11.2011, à 
11 :35.  

http://www.finances.gov.ma/
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يرد بر ارلا و اعل   دvalorisation des hydro carbures  ػرة ذع  مف سلاػادلباش ةػاألجنبي عالستثماراتشبو كلي 
 1اع ركات اعبرتوعية األجنبية. الستقاا يف ىلا اعقااعد   يكن كافيا و ال م  را  عالستثمارات ماحا 
ا ػػ  و ىػػلا يف إ ػػار الجزائػػر  لػػة مػػن ادلزايػػا و احلػػاافز عرائػػدة ادلسػػتثمرين األج اعتمػػدت 5994و برػػد عػػاـ        

     ادلرػدؿ  5998اازف اعداخلي و اخلارجي و اعرمل عل  برث اعن اط االقتصاد د مػن خػالؿ قػا اف ػادة اعتػإع

 .5225سنة  28-25و ادلتمف باألمر 
الحػػأ تاػػار يف يحيػػث  دو بدايػػة تابيقػػو إىل يامنػػا ىػػلا 5998ممػػا ادلرحلػػة اعثا يػػة فهػػي برػػد صػػدور قػػا اف        
مث قرػز إىل  5225مليػاف دوالر سػنة  5222إىل  5992ملياف دوالر سنة  2األجنيب ادلباشر من  تثماراالسح ف 
لريػػزات اعكليػػة و اعػػيت تبرتهػػا  االقتصػػاديةيف ادلؤشػرات  االسػػتقرارد و ىػػلا  تي ػػة 5229مليػاف دوالر سػػنة  5347

يف اعرػػا  فػػإف قػػدرات الجزائػػر يف  تثماراالسػػخاصػػة اعتمػػددا الجهػػات اعاصػػيةد و اسػػتنادا إىل تقريػػر األ كتػػاد حػػاؿ 
ادلرر  مف لتل  استااعتاألجنبية قد تاارت تدرغليا مقار ة ببر  دوؿ مشاؿ إفريقياد و  االستثماراتاستقاا  

 592385ملياف دوالر و  359.3 تاس  يقدر بػ  5222-5225و  5222-5992ادلرتبة األوىل خالؿ اعررتت  
علػػػ   5222-5225و الجزائػػػر خػػػالؿ اعرػػػرتة  5222-5992تػػػا   خػػػالؿ اعرػػػرتة  مليػػػاف دوالر متباعػػػة بكػػػل مػػػن

 5859.3د فقػد احتلػت ادلرػر  ادلرتبػة األوىل  تاسػ  يقػدر بػػ 5252-5222ادلستاق ادلراريد مما باعنسػبة علرػرتة 
دوالرد  ليػافم 5552مث الجزائػر  تاسػ  يقػدر بػػ مليػاف دوالر  5545.2ملياف دوالرد تلتها تا    تاس  يقػدر بػػ 

ر ػف يف الجزائر إال مهنا ما زاعت متاخرة مقار ػة ريرياهنػاد  االستثمارو ما ؽلكن قاعو م و ر ف اعت سن اعكبري يف مناخ 
اعثاعثػػػة مليػػػاف دوالر ممػػػاـ كػػػل مػػػن ادلرػػػر  و تػػػا   و  5222بػػػػ  5225مهنػػػا )الجزائػػػر  حققػػػت ادلرتبػػػة األوىل عػػػاـ 
خاصػػػة قاػػػاع  االسػػػتثماريةو إىل جاذبيػػػة برػػػ  اعقااعػػات  االسػػػتثمار نػػاخ إفريقيػػاد و يرجػػػع ذعػػػ  اعت سػػػن إىل ادل

و شػركة بػريتب برتوعيػـا عتاػاير   و اعراز الجزائريػة سػا اراؾ ػا روقات اعيت عرفت مك  صرقة ماقرة ب  شركة اعنر
 2مليار دوالر. ةحقل ضرف علراز يف مناقة ع  صا  بلرت قيمتها حاا   ال 

لهػػات  اعنقػػاؿ ع ػركة موراسػػكـا ادلصػػريةد و خاصصػة شػػركة اعصػػناعات احلديديػػة عاعرخصػػة اعثاعثػة  باإلضػافة إىل بيػػع
إىل ضػػر  حصػػة  االسػػتثماراتكمػػا ت ػػري بيا ػػات اع ػػبكة األورومتاسػػاية إل رػػاش   باحل ػػار ع ػػركة إسػػبات اذلنديػػة

األجنبية ا ققة  الستثماراتامن رلماع  %5األجنيب ادلباشرد إذ   تتردق  سبة  االستثماراخلاصصة من تدفقات 
د و ىا ما يرسر ضػر  اعسياسػات ادلنته ػة مػن 3و بردد من ادل روعات ال يتردق اعثال ة 5222يف الجزائر سنة 

  رؼ اعسلاات الجزائرية يف تنايع ىيكل اعتدفقات خارج ا روقات.
  اعرري و مقار تهف ببردهف بر  من األجنيب ادلباشر يف دوؿ ادلرر  االستثماركما ؽلكن تتبع حركة سلزوف         

 خالؿ اعنقاة ادلااعية.
                                                 

1 CNUCED, Examen de la politique de l’investissement en Algérie (Genève : nations unies, 2004), p. 5. 
 
2 CNUCED, Examen de la politique de l’investissement en Algérie, op. cit, p. 09. 
3 ANIMA, "IDE dans la région MEDA en 2006", document n° 23, mai 2007, p. 80. 



 V  دوؿ ادلرر  اعرري اإلستثمار األجنيب ادلباشر يفو آفاؽ واقع  الفصل الخامس:

 

 528 

 األجنبي المباشر في دول المغرب العربي االستثمارمخزون .ثانيا
 األجنيب ادلباشر يف دوؿ ادلرر  اعرري. االستثمارؽلكن إدراج الجدوؿ اآليت عتتبع تاار سلزوف        

 
 لبعض  العربي إلى دول المغرب المباشر الوارداألجنبي  االستثمار:تطور مخزون (4-5)جدول رقم 

 دوالر ليونمالوحدة:              السنوات المختارة                                                   
 السنوات 
 5229 5223 5222 5224 5222 الدول
 57844 54493 3575 7595 8497 الجزائر
 85327 52598 52954 57732 55242 تونس 
 89833 83258 55353 59332 3755 المغرب

باالعتماد عل : ةاعباحث إعداد: من المرجع  
                 - UNCTAD, world investment report  2006. Disponible sur le site:  
                www.unctad.org/fdistatistic, consulté le : 13.09.2009  à 22 :00. 

- FEMISE, rapport de synthése, femip, crise et voies de sortie de crise dans les pays partenaires 
méditerranéens de la femip, novembre 2010, p.p. 108-109. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : يف اع كل اآليت  4-2رقف) و ؽلكن تر ة مرقاـ الجدوؿ       
: تطور مخزون االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى دول المغرب العربي لسنوات (4-2) شكل رقم

 مختارة

3000

23000

43000

2000 2004 2005 2008 2009

       

    

      

 
  4-2)الجدوؿ رقف  إحصائيات عل  دباالعتما ةاعباحث إعدادمن المرجع:             

 

http://www.unctad.org/fdistatistic
http://www.unctad.org/fdistatistic
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ع كل اعبيا د يالحأ باعنسبة علمرر  م و خالؿ اعررتة ادلمتػدة باعرجاع إىل مرقاـ الجدوؿ اعسابم و كلع  ا       
ىنػاؾ  5222-5222يف تزايد مستمرد و م نا  اعررتة ادلمتدة من  االستثمارفمرزوف  5229إىل  اية  5222من 

ملياف دوالر حيػث مثػل سػنة  55353ملياف دوالر إىل  3755حيث ا تقل من  االستثماردزيادة مرت ة يف سلزوف 
5939.1سنة  %58من اعناتت ا لي اإل ا  مقابل  %44 د5222

 

 5225ا رظيػةد اعقػروض  علسػناات  االسػتثماراتاألخػرق ) االسػتثماراتببػاقي  االستثمارو  قار ة سلزوف        
 55إىل  5225مليػار دوالر سػنة  55حيػث ا تقػل مػن  ارتراعػاىا األكثر  االستثمارد يالحأ مف سلزوف 5222و 

 االسػتثمارد ىله األرقاـ ترك  معلية آفاؽ 5229مليار دوالر سنة  89د و إىل مكثر من 5222دوالر سنة مليار 
حيػث قرػز  االسػتثمار ر  اع ي  باعنسبة عتا   فرالؿ فػرتة اعدراسػة ىنػاؾ تاػار مل ػاظ دلرػزوف و  يف ادلرر .

إف دؿ علػ  شػي  إظلػا يػدؿ  و ىػلا 5229مليػاف دوالر سػنة  85327إىل  5222ملياف دوالر سنة  55242من 
د ممػػا باعنسػػبة عل زائػػر فػػإف االسػػتثمارعلػػ  سلتلػػ  اعتػػدابري ادلترػػلة مػػن  ػػرؼ احلكامػػة اعتا سػػية عت ػػ يع و لريػػز 

اعسػلاات اعرماميػة رلماعػة  اختػاذرتة اعدراسة قد شهد تاػارا مل اظػاد و يرجػع ذعػ  إىل خالؿ ف االستثمارسلزوف 
د عالقتصػاديف ادلؤشرات اعكليػة  استقرارد إضافة إىل االستثمارإىل لريز و ت  يع  من اعتدابري و اإلجرا ات اذلادفة

و تبقػ  ادلرػر  متصػدرة احتماعػة     ادلتػافرة يف الجزائػرد االسػتثماريةو ىيمنػة قاػاع ا روقػات علػ  م لػ  اعرػرص 
 خالؿ ىله اعررتةد تليها تا   مث الجزائر.

 
 

 
 العربي المباشر من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في دول المغرباألجنبي  االستثمارمساهمة  .ثالثا

األجنػيب ادلباشػر مػن  االستثمار استقاا و ؽلكن كلع  مقار ة قدرات ادلرر  اعرري فيما بينها فيما ؼلص        
خػػػالؿ األجنػػػيب ادلباشػػػر يف إ ػػػا  تكػػػاين رمس ادلػػػاؿ اعثابػػػت و ذعػػػ  مػػػن  االسػػػتثمارخػػػالؿ مقار ػػػة مػػػدق مسػػػاعلة 

 الجدوؿ اآليت :
 

 األجنبي المباشر كنسبة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت االستثمار: تدفق (5-5)جدول رقم 
 النسبة المئويةالوحدة:            (0229-1995) للفترة في دول المغرب العربي                           

 السنوات
 5229-5222 5229 5223 5227 5222 5222-5992 الدول
 % 2.72 % 2.9 % 2.2 % 4.7 % 2.28 % 4.2 الجزائر
 % 52.72 % 52.2 % 57 % 59 % 42.44 %52.7 تونس
 % 9.22 % 4.2 % 9 % 55.9 % 58.52 % 52.4 المغرب

 عل  : باالعتماد ةمن إعداد اعباحثالمرجع: 

                                                 
1 CNUCED, Examen de la politique de l’investissement, Maroc, op.cit, p. 07. 
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- FEMISE,Rapport de synthése, femip, crise et voie de sortie de crise dans les pays partenaires 
méditerranéens de la femip, novembre 2010. p.p. 58-109. 

 .0211(، تقرير اإلستثمار العالمي قاعدة بيا ات مؤمتر األمف ادلت دة علت ارة و اعتنمية )األ كتاد  -

باشر يف إ ا  األجنيب ادل االستثمارد و فيما ؼلص مساعلة  2-2رقف)إىل مرايات الجدوؿ  استنادا       
ىله ادلساعلة تكاين رمس ادلاؿ اعثابتد يتب  مف تا   تتراؽ عل  كل من الجزائر و ادلرر د حيث كا ت 

د تلتها 5229-5222خالؿ اعررتة  % 52.72و قرزت إىل  % 52.7حاا   5222-5992خالؿ اعررتة 
األجنيب يف تا   مصبح  االستثمارف و ىلا ما يدؿ عل  م د % 2ضريرة ال تت اوز  ةادلرر  مث الجزائر بنسب

ن رمس ادلاؿ عك  الجزائر و ػا يف تكايػي ػلتلهػة اعتػة اذلامػي من عاامل اعنما  ظرا علمكا ػعامل مساس
 االستثماراألجنبي المباشر +  االستثمارتكوين إجمالي رأس المال الثابت = ادلرر د علما مف : 

 1المحلي.
اعل      ا لي ىا  االستثمارتؤكد عل  اعرك د م  مف   Femiseديثة عػ يف ح  مف ىناؾ دراسة ح       

من  % 5در بػ ػاألجنيب ادلباشرد حيث م و إذا كاف متاس  مردؿ اعنما يق االستثمار  ػغلل  مو يستقا
األجنيب ادلباشر  االستثمار ارتراع  سناات سابقة فإف ىلا سيؤد  إىل 22ا لي خلم  ) االستثمارمردؿ 

 2و اعتمل . اال دماجعلراـ ادلقبل و ىلا خارج صرقات  % 2.55سبة بن
-5222و اع راكة يف دوؿ ادلرر  اعرري خالؿ اعررتة  االستثماراتمما فيما ؼلص عدد م اريع        
 د فيمكن إدراج األشكاؿ اعبيا ية اآلتية:5252

 
 

 شاريع اإلستثمار و الشراكة: قيمة اإلستثمارات المعلنة )مليون أورو(، عدد م(2-5) شكل رقم
 ) 0212-0225 (للفترة  في الجزائر

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ANIMA, Impact économique de l’investissement étranger, et comment maximisé les retombées 
positives des IDE, juin 2011, p. 13. 
2 Ibid.  
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Source : ANIMA, étude N° 21, Mars 2011, p. 46. 

 
 
 
 

 : قيمة االستثمارات المعلنة )مليون أورو(، عدد مشاريع االستثمار و الشراكة(4-5) شكل رقم
  )0212-0225( تونس للفترةفي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ANIMA, étude N° 21, Mars 2011, p. 64. 
 

 
 
 

 و الشراكة االستثمارالمعلنة )مليون أورو(، عدد مشاريع  االستثمارات: قيمة (5-5)شكل رقم 
  )0212-0225( المغرب للفترةفي 
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Source : ANIMA, étude N° 21, Mars 2011, p. 58. 
 

د و كػػػلع  يف عػػػدد 5252عسػػنة  االسػػػتثماراتقيمػػة مل اظػػػا يف  اطلراضػػاباعنسػػبة عل زائػػػرد فقػػد عرفػػػت     
ذعػ  حسػ  تقريػر اعبنػ  و د 5229سػنة  % 58األجنػيب ادلباشػر بػػ  االستثمار اطلراضادل اريعد حيث قدر 

د و اعػل  يراػي األوعايػة 5252اعرادليد حيث مف ادلسػتثمرين األجا ػ  تػا رو بػػ قػا اف ادلاعيػة اعتكميلػي عسػنة 
عػا كػاف مبلػغ اعتكػاعي  ادلمناحػة مػن  ػرفهف مكػ  مػن مبػاعغ اعتكػاعي  ادلمناحػػة  علمؤسسػات الجزائريػة حػ  و

 يف بر  احلاالت. % 52من  رؼ ادلؤسسات األجنبية و يصل اعرارؽ إىل 
إىل مػػا كا ػػت عليػػو قبػػل حػػدوث األزمػػةد بينمػػا عػػدد  االسػػتثماراتا تػػا   يالحػػأ رجػػاع مسػػتاق ػبينمػػ       
د حيػػث FIPAعػ  اعػل  كػاف قبػػل األزمػةد و ىػلا مػا مكدتػػو اعاكاعػة اعتا سػية فإ ػو يرػػاؽ ذ االسػتثمارع ػم اريػ
 يف قااع اعااقة. االستثمارمرده زيادة  االرتراعد و ىلا 5252سنة  % 5.9بػ  االستثمار ارترع

د حيػث االسػتثماراتيف قيمػة  اطلرػاضبسي  يف عػدد ادل ػاريع و  ارتراعر  فيالحأ ػة علمرػمما باعنسب       
  مشػػػهر األوىل 52مليػػػاف مورو خػػػالؿ اعر ػػػرة ) 5.3مرقامػػػا م ػػػ رة حػػػاا   AMDIعاكاعػػػة ادلرربيػػػة سػػػ لت ا
 ارترػػػاعةد و يتاقػػػع مف يكػػػاف ىنػػػاؾ ػاعرػػػرتة يف اعسػػػنة اعسابقػػػعػػػنر   % 52در بػػػػ ػد م  بزيػػػادة تقػػػ5252عسػػػنة 

 5255.1مل اظ سنة 
باشػػر اعػػاارد إىل دوؿ ادلرػػر  اعرػػري مػػع األجنػػيب ادل االسػػتثمارو علت ليػػل مكثػػر ؽلكػػن مقار ػػة رلمػػاع تػػدفقات 

يف دوؿ ادلرػر  اعرػري و دوؿ ادل ػرؽ اعرػريد  االجتػاهرلماعة من اعدوؿ ادلرتارة و ذع  من حيث ادلصدر و 
 و بر  اعدوؿ ادلقار ةد كما يبينو الجدوؿ اآليت:

ول المغرب و حصة د -Med-10األجنبية المباشرة في منطقة  االستثمارات: توزيع (6-5) جدول رقم
  (0228-0222) العربي للفترة

 الوحدة: مليون أورو

قيمة  اعبلداف ادلصدرة
 % تاالستثمارا

 -Med-10تازيع اإلستثمارات يف مناقة 
 ادلرر  اعرري

 -تا   -الجزائر
 ادلرر 

ادلرر  اعرري 
 تركيا ادل رؽ  عيبيا

 + إسرائيل
 42222 59242 52829 55385 45.2 32249 موروبا
 82272 4352 2222 8289 52.5 45225 ريكامم

 52255 45297 52228 52242 88.2 23575 دوؿ اخلليت
 Med-10- 52757 2.5 2228 2325 4555 224دوؿ مناقة 

 35932 72774 28579 42473 522 522283 احتماع
 89.3 84.8 52.9 55.5 522  اعتازيع اعنسيب من احتماع
 عل  : باالعتماد ةمن إعداد اعباحثالمرجع:                                  

- ANIMA, Investissement Direct Etranger vers les pays MED en 2008 face 
à la crise, étude n° 3, Mars 2009, p. 160. 

                                                 
1  ANIMA, étude N° 21, Mars 2011. P. 57. 
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 يتدح ما يلي :   2-2رقف)من خالؿ مرايات الجدوؿ        
يف : تركيػا+  5223-5228خالؿ اعررتة  -Med-10اعااردة إىل مناقة  االستثماراتتركزت مرظف  -

د و تايت موروبا يف مقدمة اعبلداف ادلستثمرة يف ىله االستثماراتمن إ ا   % 89.3إسرائيل بنسبة 
د و تاجػػػػػػػد مكػػػػػػػ   سػػػػػػػبة ذلػػػػػػػله  -Med-10يف مناقػػػػػػػة  اسػػػػػػػتثمارادامػػػػػػػن  % 47.4اعػػػػػػػدوؿ  ػػػػػػػاا  
 ؛بينهما اديةاالقتصيف تركيا و ذع  عابيرة اعرالقات  االستثمارات

 84.8 ػػاا   -Med-10يف مناقػة  عالسػػتثماراتتػايت بلػداف ادل ػػرؽ اعرػري كثػػا  مكػ  مسػتقا   -
 مكثػػر مػػن  صػػ  اعتػػدفقات اعػػااردة إعيهػػا د ومتثػػل االسػػتثمارات اخللي يػػةاالسػػتثماراتمػػن إ ػػا   %

 ؛د و ترتكز مرظمها يف قااعات اعبناؾد اعسياحةد اعرقارات و اعااقة%2587بنسبة 

-Medاعػااردة إىل مناقػة  عالستثماراتو تايت بلداف ادلرر   ا فيها عيبيا يف ادلرتبة اعثاعثة و األخرية  -
 % 59.2دوؿ بنسبة ػد و ترت  اعبلداف األوروبية ادلستثمر األوؿ يف ىله اع% 52.9بنسبة  -10

دوؿ ادلرػػػػر  اعرػػػػري سػػػػاقا  تبػػػػاراعد و باعتػػػػا  ؽلكػػػػن االتصػػػػاالتيف قاػػػػاع اعااقػػػػة و  االسػػػػتثماراتو ترتكػػػػز تلػػػػ   
 ؛عالستثماراتعلتبادالت اعت ارية األوروبية مكثر منها مناقة جل  

يف دوؿ ادلرػػر  اعرػػريد و ر ػػف احتهػػادات ادلبلوعػػة مػػن  ػػرؼ احلكامػػات  االسػػتثمارو مخػػريا و ر ػػف لسػػن منػػاخ  -
 مقار ة  نا م مخرق. االستقاا ادلراربيةد إال مف ادلناقة تبق  ضريرة 

 

 

 

 
 

 المبحث الثاني
 األجنبية المباشرة في دول المغرب العربي لالستثماراتالتوزيع القطاعي 

 
 األجنيب ادلباشر إىل دوؿ ادلرر  اعرري و كلع  إىل سلزوف  االستثماررض إىل تدفقات ػد اعترػبر       
علاقػػػاؼ علػػػ   يػػػع جاا ػػػ   د سػػػيتف يف ىػػػلا ادلب ػػػث اعت ليػػػل مكثػػراالسػػتثماريةفيهػػػا و عػػػدد ادل ػػػاريع  االسػػتثمار

 و ذع  بت ليلها حس  اعقااعات و ما مدق  صي  كل قااع من اعتدفقات اعسابقة. االستثمارات
 األجنبية المباشرة في الجزائر لالستثماراتالتوزيع القطاعي . أوال

 ع ا روقات األجنبية ادلباشرة يف الجزائر حس  قاا  عالستثماراتسيتف اعتارؽ إىل اعتازيع اعقااعي        
دكمػػػػػػا جتػػػػػػدر اإلشػػػػػػارة إىل مف ا روقاتقاػػػػػػاع اعػػػػػػا ح مث خػػػػػػارج  االقتصػػػػػػادعكا ػػػػػػو قاػػػػػػاع حسػػػػػػاس و مساسػػػػػػي يف 
األجنيب ادلباشر  ري متافرة ب كل دقيمد ذع  مف اعاكاعة اعا نية  عالستثماراإلحصائيات اخلاصة باعتازيع اعقااعي 

ادلسػػػ لة و ادلػػػرخص ذلػػػا و ال تراػػػي م  إحصػػػائيات عػػػن  عالسػػػتثمارات  تقػػػدـ مرقامػػػا ANDI) االسػػػتثمارعتاػػػاير 
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ادلن ػزة فرػالد ممػا بنػ  الجزائػر فػال ي ػري إال عتػدفقات رموس األمػااؿ األجنبيػة دوف لديػد اعقااعػات  االستثمارات
د بينمػػا تكترػػي مديريػػة الجمػػارؾ بإحصػػا  اعتػػدفقات ادلاديػػة عػػاالت و ادلرػػدات ووسػػائل اإل تػػاجد حيػػث االقتصػػادية

 و اعتمل . اال دماجادل اريع اعيت تتف عن  ريم عمليات دمل 
I .التوزيع القطاعي داخل قطاع المحروقات 

 من  % 42حاا   5229سنة ثل ماعا ح حيث  االقتصادات مكا ة ىامة يف ػاع ا روقػل قاػػلت       
زائػػر ادلػػارد اعرػػادلي اعثػػا  علرػػاز ترػػد الج 5927و منػػل سػنة  1مػػن إ ػػا  اعصػػادرات. % 97اعنػاتت ا لػػي اإل ػػا  و 

 2اعابيري ادلميع.
د و ادلترلػم بترػديل و تتمػيف قػا اف 5995اعصػادر يف سػنة  55-95إف اعت االت اذلامة اعيت محد ها قػا اف        

ا روقػػاتد   ػػػت بتاافػػػد ادلسػػتثمرين األجا ػػػ   تي ػػػة اعرػػرص اعػػػيت متاحهػػػا ىػػلا اعقػػػا اف. عقػػػد متيػػزت ىػػػله اعرػػػرتة 
 االستك ػاؼ ات و م اورات ب  شػركة سػا ا راؾ و شػركات مجنبيػة ميػرت عػن تاقيػع عقػاد شػراكة يف رلػاؿ بلقا 

  3شركة عادلية. 54عقد مع  45إىل  5999و اعتااير و اإل تاج مع عدد مهف من اع ركات وصلت سنة 
رقاد ادل مػة بػ  شػركة سػا اراؾ إف اع راكة األجنبية يف الجزائر يف قااع ا روقات ؽلكن فهمها من خالؿ اع       

و اع ركات األجنبية و اعيت تتميػز يف رللمهػا بتقاسػف اإل تػاجد و ؽلكػن عػرض اعػبر  منهػا حسػ  األصػل الجرػرايف 
 عل ري  األجنيب.

 الشراكة مع منطقة أمريكا . 1

ع اع ػػػػركة مليػػػاف دوالر مػػػ 222شػػػػركة سػػػا ا راؾ عقػػػد تقاسػػػف يف اإل تػػػػاج بقيمػػػة و قرػػػت أميراداهـــايس:  شـــركة 
كلػف  ػػر  حاسػػي   22األمريكيػة ممرياداىػػاي د و ي ػمل اعرقػػد تاػػاير حقػاؿ اعقاسػػي و اعرقػػر  اعااقرػة علػػ  برػػد 

مليػػػػاف برميػػػػل مػػػػن اعػػػػنر د و مػػػػن ادلتاقػػػػع رفػػػػع مرػػػػدالت  842مسػػػػرادد و يقػػػػدر احتيػػػػا ي ىػػػػله احلقػػػػاؿ  ػػػػاا  
معػػ  برميػػل ياميػػا خػػالؿ  42ياميػػا إىل  معػػ  برميػل 82م  بزيػػادة اإل تػػاج مػػن د  % 82إىل  % 52اإلسػترراج مػػن 

كمػػػا من ػػػت سػػػا ا راؾ عقػػػدا   4مػػػن اعراائػػػد ادلتاقرػػػة. % 25 راؾ مػػػن اعلػػػ  مف تسػػػتريد شػػػركة سػػػا  5228 عػػػاـ
 5يف حاض حاسي برك  اعااقع  اسي مسراد. 425علم اركة يف اإل تاج عنر  اع ركة األمريكية يف اعقارة 

سػنة  52عقػدا مػع شػركة مماكػا األمريكيػة مدتػو  5993جايليػة  59يف  مبرمػت سػا ا راؾ شركة أموكو األمريكيـة:
مػػن  ػػاع تقاسػػف يف اإل تػػاجد و يترلػػم بتاػػاير و اسػػترالؿ مربرػػة حقػػاؿ  ازيػػة ل اكت ػػافها يف مناقػػة عػػ  ممنػػاسد 

مليػػاف  792بػػػ  االسػػتثمارمليػػاف دوالر ك ػػم دخػػاؿ عسػػا ا راؾ. و قػػدرت قيمػػة  82حيػػث قػػدمت شػػركة مماكػػا 

                                                 
1 KPMG, Guide investir en Algérie, 2010, p. 24. 
2 UNCTAD, examen de la politique de l’investissement, Algérie, op-cit, p. 11. 
3  Abdel Madjid Attar. PDG de Sonatrach, " Billan du partenariat: 42 contrats pour 24 compagnies ", MD. 
Media, N° 8 (octobre 1999), p. 24. 
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اعناجتػة عػن  االستثمارملياف دوالر ممريكي تدفرو ىله اع ركة عتراية  رقات  555باإلضافة إىل مبلغ قدره دوالرد 
كمػػػا معاػػػت شػػػركة مماكػػػا ماافقتهػػػا يف مفريػػػل   5225.1ىػػػله اإلكت ػػػافاتد و قػػػد بػػػدم إ تػػػاج األربرػػػة حقػػػاؿ سػػػنة 

رػػػػاز باعترػػػػاوف مػػػػع اع ػػػػركا  علػػػػ  م ػػػػروع تاػػػػاير  ػػػػاز عػػػػ  صػػػػا  و ىػػػػا موؿ م ػػػػروع عتاػػػػاير و تسػػػػايم اع 5222
حقػاؿ علرػاز تقػع يف ادلناقػة اعاسػا  مػن الجزائػر.  7مليار دوالر و يتدمن  582األجا  . و تبلغ تكلرة ادل روع 

 2و سيصدر اإل تاج إىل جنا  موروبا بصرة رئيسية.
ع شػركة آركػا عقد شراكة مػن  ػاع تقاسػف اإل تػاج مػ 5993مفريل  52مبرمت سا ا راؾ يف  شركة آركو األمريكية:

 52اعػػل  ا تقػػل إ تاجػػو يف اعبدايػػة مػػن  "رىػػد اعبرػػل"ؼلػػص تاػػاير و رفػػع مرػػدؿ اإلحتيػػا ي علبػػرتوؿ اخلػػاـ يف حقػػل 
5999.3معػػ  برميػػل ياميػػا يف هنايػػة  552معػػ  برميػػل ياميػػاد عيصػػل برػػدىا إىل  22إىل معػػ  برميػػل ياميػػا 

و قػػد   
  4ارتكزت زلتايات اعرقد عل  ما يلي:

 ؛ملياف دوالر ممريكي ع ركة سا اراؾ 552دخاؿ يقدر بػ دفع مبلغ ك م  -

 ؛االسترالؿملياف دوالر كنرقات ختص  588دفع  -

علمػػػا مف  ؾ رااعلػػػ  اعب ػػػث يف ميػػػداف اعرػػػاز و حلسػػػا  سػػػا  كاسػػػتثماراتمليػػػاف دوالر   22دفػػػع  -
 كما حددىا قا اف ا روقات.  % 49األجنيب ياخل دوما  اع ري 

 % 25 راؾ و بقػدر تراملهػا مػع ىػله اع ػركات و  ريىػا إال مهنػا لػترأ دائمػا بنسػبة اىنا فإف شركة سػا  نػو م   
 عل ري  األجنيب. % 49من اعراائد مقابل 

 الشراكة مع منطقة أوروبا. 0

عقػػػد شػػراكة مػػػن  ػػاع تقاسػػػف اإل تػػاج مػػػع شػػػركة  5997مػػا   57 راؾ يف اوقرػػت سػػػا شــركة أجيـــط اإليطاليـــة: 
اعااقرػػػة يف الجنػػػا   558و ي ػػػمل اعرقػػػد اعقارػػػة مليػػػاف دوالر.  8587و  بلػػػغ  سػػػناات 2مجيػػ  اإليااعيػػػة مدتػػػو 

ن اعب ػػػث و ػن اعرقػػػد ميدػػػا ميزا يػػػة خاصػػػة بتكػػػاين األيػػػد  اعراملػػػة يف مياديػػػػا يتدمػػػػاعرػػػري حلاسػػػي مسػػػراد. كمػػػ
5 راؾ.ااسترالؿ ا روقات. و يرت  ىلا اعرقػدد اعرقػد اخلػام  اعػل  تاقرػو ىػله اع ػركة مػع سػا 

ع شػارة فػإف و   
و اعػػػل  مشػػػل حػػػاض بػػػري ربرػػػة  5932 راؾ قػػػد وقػػػع مباشػػػرة برػػػد صػػػدور قػػػا اف اموؿ عقػػػد ذلػػػله اع ػػػركة مػػػع سػػػا 

 Bir-Rebaâ-Nord.6اع ما  

                                                 
 .22د ص. 1998د جايلية 7د اعردد 24اعسنة )أوابك(، درة علبرتوؿ اعن رة اع هرية دلنظمة األقاار اعرربية ادلص 1
 .21د ص. 2000د مفريل  4د اعردد 26 د اعسنة )أوابكاعن رة اع هرية دلنظمة األقاار اعرربية ادلصدرة علبرتوؿ  2

3 Akacem. Khedidja, "évaluation théorique et pratique de l’investissement étranger en Algérie 1962-
1999", thèse de magistère, Alger : Juin 2000,  p. 144. 
4 Ibid. 
5 Sonatrach la revue, N° 7, Juillet 1997, p. 19. 
6 Sonatrach la revue, N° 6, Mai 1997, p. 31. 
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مليػاف دوالر مػع اعكا سارسػيـا يف مػارس  527 راؾ عقػدا قيمتػو امبرمت شركة سػا  الشراكة مع الكونسورسيوم:
ة عصناعة مردات حقاؿ اعبرتوؿ و شركة بااج اعرر سية ع   ا اتد إلقامة . يدف شركة سايبف اإليااعي5225سنة 

يف حػاض مع  برميل ياميا و شبكة عت ميػع اعبػرتوؿ يف حقػل رورد موالد  رػة  32خ  تكرير بااقة إ تاجية تبلغ 
.بيليتػػاف  راؾ ىػػلا احلقػػل باإلشػػرتاؾ مػػع ي.إتب.ياسػػا شػػهرا. و تػػدير شػػركة  54سػػتررؽ بنػػا  ادل ػػروع ابػػرك د و 

 1ملياف برميل. 822األسرتاعية و مجي  اإليااعية عتااير احتيا ياتو اعباعرة 
سػػنة )سػػنت  علب ػػثد مربػػع  82عقػػدا مدتػػو  5992 راؾ يف هنايػػة ديسػػم  اوقرػػت سػػا  (:BPبــريتب بيتروليــوم )
مليػار  58252راؾ  امليار دوالر ممريكػيد حصػة سػا  8سنة ع سترالؿ و اإل تاج . قيمتو  54سناات عألشراؿد 

 2دوالر.
مليػػاف دوالر ممريكػػي ك ػػم دخػػاؿ و اذلػػدؼ مػػن ىػػلا اعرقػػد ىػػا  22و  اجػػ  ىػػلا اعرقػػد دفػػع اع ػػري  األجنػػيب 

عقػػدا  5225 راؾ يف موت ااعب ػػث عػػن اعرػػاز يف عػػ  صػػا  إ تاجػػا و تسػػايقا. كمػػا مبرمػػت ىػػله اع ػػركة مػػع سػػا 
منهػػػا شػػػركة بػػػريتيب  % 22تراػػػي مليػػػار دوالر.  587حػػػاؿ م ػػػروع عػػػ  صػػػا د حيػػػث قػػػدرت تكلرػػػة ادل ػػػروع بػػػػ 

 راؾ. و تبػػدم عمليػػات اإل تػػاج خػػالؿ اعربػػع األوؿ مػػن ايػػتف متايلهػػا مػػن قبػػل سػػا  % 82بيرتوعيػػـا و اعنسػػبة ادلتبقيػػة 
 5224.3سنة 

عقدا من  اع تقاسػف اإل تػاج و يقػدر مبلػغ اعرقػد  5992جا ري  53 راؾ يف امبرمت سا  شركة توتال الفرنسية:
 82و شػركة ريبسػاؿ اإلسػبا ية بػػ  % 82د و تاتػاؿ بػػ % 82 راؾ بنسػبة املياف دوالرد حيػث تسػاىف سػا  374بػ 
مليػاف دوالر ك ػم دخػاؿ.  55سػنةد مػع دفػع  52مدتػو  "تػ  فػا  تبنكػارت"و ؼلص ىلا اعرقد حقػل  ػاز . %

الحػػأ مف م لػػ  اعرقػػاد ادل مػػة بػػ  و ادل 4 راؾ.اعسػػا  % 3585ممػػا األربػػاح اعناجتػػة عػػن ىػػلا اعرقػػد سػػتراد بنسػػبة 
  راؾ و اع ركات األجنبية ىي من  اع عقاد تقاسف اإل تاج.اسا 

 الشراكة مع شركات أجنبية من مناطق أخرى :. 2

مليػار دوالر مػع اع ػركة  5828عقػد بقيمػة  5222سػا اراؾ يف جايليػة وقرػت ( األسـترالية: BHPبي.أيتب.بي )
مكػػامن  ازيػػة يف مناقػػة موىا يػػت  قا رػػة إعيػػز  يف الجػػز  اع ػػرقي مػػن اعصػػ را   4يترلػػم بتاػػاير  BHPاألسػػرتاعية 

ترعيػػاف مػػرت مكرػػ  مػػن اعرػػاز  8.4الجزائريػػة. و مػػن ادلتاقػػع مف لتػػا  تلػػ  األمػػاكن علػػ  احتيا ػػات تقػػدر بن ػػا 
 5ملياف برميل من ادلكثرات. 527ملياف برميل من  از اعبرتوؿ ادلساؿد و  552اعابيريد 
و   ر األمػاكن األربرػةدػة بتاايػػينص اعرقد عل  لمل اع ػركة األسػرتاعية و شػركائها  يػع اعتكػاعي  ادلترلقػ و       

مليػػػاف مػػرت مكرػػػ  ياميػػا مػػن اعرػػػاز اعابيرػػي. و مػػػن ادلتاقػػع مف يػػتف ترايػػػة تكػػاعي  اعتاػػػاير  752اعتزامهػػا بإ تػػاج 
                                                 

 .21د ص. 2002د مارس 3د اعردد 28اعسنة  )أوابك(،اعن رة اع هرية دلنظمة األقاار اعرربية ادلصدرة علبرتوؿ  1
 .20د ص. 1995د ديسم  12د اعردد 21اعسنة أوابك(، اعن رة اع هرية دلنظمة األقاار اعرربية ادلصدرة علبرتوؿ ) 2
 .22د ص. 2001د موت 8د اعردد 27اعسنة أوابك(، اعن رة اع هرية دلنظمة األقاار اعرربية ادلصدرة علبرتوؿ ) 3
 .21د ص. 1996د جا ري 1د اعردد 22اعسنة )أوابك(، ادلصدرة علبرتوؿ اعن رة اع هرية دلنظمة األقاار اعرربية  4
 .18د ص. 2000سبتم   –د موت  9و  8د اعردد 26 د اعسنة أوابكاعن رة اع هرية دلنظمة األقاار اعرربية ادلصدرة علبرتوؿ ) 5
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مليػاف مػرت مكرػ  ياميػا مػن  222إىل ضلػا  د اعػل  سيصػل5228سناات من بدايػة اإل تػاج اعػدو  عػاـ  3خالؿ 
 1برميل ياميا من  از اعبرتوؿ ادلساؿ. 57722برميل ياميا من ادلكثراتد و  82422اعراز اعابيريد و 

 راؾ و ىله اع ركة عل  اعبد  يف عمليات اعتنقيػ  ال اإلتراؽ ب  سا  شركة فيرست كالغري بتروليوم الكندية:
  972  الجزائريػػة باعقارػػة روض يرقػػا  اعااقرػػة  ػػاض بػػرك  و اعػػيت تبلػػغ مسػػاحتها عػػن اعػػنر  و اعرػػاز يف اعصػػ را

حيػػث سػػيتف  اجػػ  اإلترػػاؽ ادلاقػػع بػػ  اعاػػرف  حرػػر ب ػػرين علػػ  األقػػل خػػالؿ اعػػثالث سػػناات األوىل مػػع  .5كلػػف
ر  برتوعيػـا اعكنديػة و تتاقػع شػركة فريسػت كاعرػا 2سػناات. 2اخليار  رر ب رين آخرين قبل هناية فرتة اعرقػد اعباعرػة 
 3ملياف برميل. 322إىل  422باف اعقارة قد لتا  عل  احتيا ي يرتاوح ما ب  

من خالؿ ىلا اعررض عبر  اعرقاد مع اع ػركات اعبرتوعيػة اعرادليػةد يتدػح مف تاقيػع عقػاد اع ػراكة متػت يف        
وقػػػاتد و ىػػا مػػػا  يرسػػػر  ػػػاؿ مػػػدة سػػػناات فمػػػا فػػػاؽ  مػػن ترػػػديل قػػػا اف ا ر  2رلملهػػا برػػػد بدػػػع سػػػناات )مػػن 

ادلراوضػػات اعػػيت جتػػػاوزت اعسػػنت . و ترػػاد  ػػػاؿ مػػدة ىػػله ادلراوضػػػات إىل اعقدػػايا األمنيػػة و مػػػا ؽلكػػن مف متن ػػػو 
 و ىا ما جرل احلكامة الجزائرية ترب  مناقة حاسي مسراد و مػا يتبرهػا مػن منػا م اعب ػث الجزائر من ضما ات.

 ية منا م اعػا ن. إف ىػله اعدػما ات معاػت دفرػا قايػا عل ػركات األجنبيػة علمدػياعبرتو   زاـ ممح يتميز عن بق
 قدما ضلا إبراـ عقاد شراكة.

 راؾ اعقد معات اع راكة األجنبية  تائت جد إغلابية يف رلاؿ ا روقات خصاصا. ىػله اعنتػائت مكنػت شػركة سػا  
   .من احلصاؿ عل  مسااؽ خارجية يف رلاؿ اعتنقي 

شػػهد قاػػاع ا روقػػات تػػدفقا متزايػػدا دل ػػاريع كػػ ق اع ػػركات اعرادليػػة ادلترصصػػة يف  5228مػػن عػػاـ و ابتػػدا ا    
 سػػبة  5222-5228قاػػاع ا روقػػاتد إذ بلػػغ  صػػي  ىػػلا اعقاػػاع مػػن رلمػػاع عػػدد ادل ػػاريع ادلرلػػن عنهػػا مػػا بػػ  

مػػن  % 52و اعبنػػا  بنسػػبة  مث قاػػاع األشػػراؿ اعرماميػػة % 55بنسػػبة  االتصػػاالتو يليػػو يف اعرتتيػػ  قاػػاع  د% 43
4رلماع عدد ادل اريع ادلصرح هبا علررتة ادللكارة.

 

          راؾ اعسػػػػػػػا  االسػػػػػػتثمارد مف بػػػػػػرامت 5252عسػػػػػػنة  "KPMG"  اخلػػػػػػ ة و اعدراسػػػػػػػات ػر مكتػػػػػػػا ي يػػػػػػػكمػػػػػػ       
رفػػع مرػػػدؿ  موآبػػار جديػػدةد  باسػػػترالؿمليػػػار دوالرد سػػاا ا ترلػػم األمػػر  52و سػػا لراز علسػػناات ادلقبلػػة سػػتراؽ 

ا روقػػػػات يف اآلبػػػػار ادلسػػػػترلةد مو إ  ػػػػا  م ابيػػػػ  جديػػػػدة عنقػػػػل اعرػػػػاز و كػػػػلع  رفػػػػع إ تػػػػاج اعصػػػػناعات  اسػػػػرتجاع
د فهػي تسػر  عت قيػم سلاػ  اسػتثمارمما باعنسبة عسا لراز )اعكهربػا  د فرػي إ ػار عقػاد شػراكة مو اعبيرتوكيميائية. 

مليػػار دوالرد ممػػا باعنسػػبة ع ػػبكة تازيػػع  52اسػػتثمارات ترػػاؽ ميقػػاواطد و  2222تنمػػا  إل تػػاج اعكهربػػا  يرػػادؿ 
 5  مضراؼ ىلا ادلبلغ.28اعراز اعداخلي فهي لتاج إىل  ال ة )
                                                 

  ر  ادلرجع. 1
 .19-18 ر  ادلرجعد ص. ص.  2
  ر  ادلرجع. 3

4 ANIMA, "les IDE dans la région MEDA en 2006", op.cit, p. p. 153-154. 
5  KPMG, guide investir en Alger, op.cit, p. p. 48-49. 
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II . قطاع المحروقات : خارجالتوزيع القطاعي 

-5998األجنبيػػة ادلباشػػرة علػػ  مىػػف اعقااعػػات يف الجزائػػر علػػ  فرتتػػ  مػػن  االسػػتثماراتتاضػػيح تازيػػع ؽلكػػن    
 بالجدوع  اآلتي : باالسترا ةد و ذع  5252-5225و  5225

 األجنبية المعلنة خارج قطاع المحروقات لالستثمارات: التوزيع القطاعي (7-5)جدول رقم 
  (0221-1992) للفترة 

 اعبياف
 )%  اعنسبة ادل اية لياف دج م) ادلبلغ )%  اعنسبة ادل اية عدد ادل اريع قااع اعن اط
 8.2 9382 8.9 57 اعرالحة
 2.5 222 2.7 8 اعص ة
 87.8 522284 29 529 اعصناعة

 8.2 52524 9.8 45 اعبنا  و األشراؿ اعرمامية
 25.3 542379 59.2 32 اخلدمات
 8.5 3388 8.2 52 اعسياحة
 2.2 5598 4 53 اعت ارة
 522 538573 522 442 احتماع

 .2002د جا ري  ANDI) االستثماراعاكاعة اعا نية عتااير المرجع : 
 
األجنبيػة ادلباشػرة يف الجزائػر قػد تازعػت علػ  عػدد  االسػتثماراتمف   7-2رقػف ) يتدح من خالؿ مرقاـ الجػدوؿ   

مػػػن  دارةقاػػػاعي اعصػػػناعة و اخلػػػدمات اعصػػػ احتػػػلو  5225-5998اعػػػا ح خػػػالؿ اعرػػػرتة  االقتصػػػادمػػػن قااعػػػات 
و %  29 سػبتهما مػن احتمػاع باعنسػبة عرػدد ادل ػاريع  حيث عدد ادل ػاريع ادلسػ لة و ادلبػاعغ ادلقػدرةد حيػث بلرػت

اعتػاا  يف  علػ   % 51.8و  % 37.3يف كل قااع عل  اعتاا د مما باعنسػبة علمبػاعغ فقػد كا ػت  سػبتهما  % 59.2
مردوديػػػة ىػػػلين اعقاػػػاع  عل ػػػركات   ارترػػػاعكػػػل قاػػػاع مػػػن رلمػػػاع ادلبػػػاعغ ادلقػػػدرةد و يرجػػػع اعسػػػب  يف ذعػػػ  إىل 

 ال سيما يف رلاؿ ا روقات و ادلنت ات اعصيدال ية.األجنبيةد و 
اعص ة و اعت ارة خالؿ ىله اعررتةد إال بنصي  متااضع ر ػف  داألشراؿ اعرمامية دو   لظ  قااعات اعزراعة   

و        مػػػن إ ػػػا  عػػػدد ادل ػػػروعاتد ممػػػا قاػػػاع اعبنػػػا   % 3.9معليتهػػػاد فقاػػػاع اعزراعػػػة   يسػػػ ل سػػػاق  سػػػبة 
مػػن إ ػػا  عػػدد ادل ػػروعات كػػلع د و ىػػي  سػػبة ضػػ يلة بػػاعنظر إىل  % 9.3رماميػػة فقػػد سػػ ل  سػػبة األشػػراؿ اع

تاجو اعسلاات اعرماميػة إىل إشػراؾ ادلسػتثمر األجنػيب عرتقيػة اذلياكػل اعقاعديػةد و ادلسػاعلة يف حػل م ػكلة اعسػكن 
 يف الجزائر.

 يف اع كل اآليت:  7-2رقف )و ؽلكن تر ة مرقاـ الجدوؿ 
 

 األجنبية المعلنة خارج قطاع المحروقات  لالستثمارات: التوزيع القطاعي (6-5) قمشكل ر 
 ( 0221-1992)للفترة 
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  7-2) عل  مرايات الجدوؿ رقف باالعتماد ةمن إعداد اعباحثالمرجع: 
 
 
 
 
 
 
 

 د فيمكن إدراج الجدوؿ اآليت :5252-5225مما باعنسبة علررتة 
 األجنبية المعلنة خارج قطاع المحروقات لالستثمارات: التوزيع القطاعي (8-5) جدول رقم

 (0212-0220)للفترة  
 اعبياف

 اعنسبة ادل اية عدد ادل اريع قااع اعن اط
(%  

 ادلبلغ
 لياف دج م)

 اعنسبة ادل اية
(%  

 5.45 92385 5.82 5297 اعزراعة 
 59.84 5825522 57.98 55522 اعبنا  و األشراؿ اعرمامية

 83.25 5293429 52.28 7529 اعصناعة
 2.35 22533 2.38 222 اعص ة
 52 5223934 23.82 89228 اعنقل
 2.22 889325 2.75 432 اعسياحة
 52.52 5232322 9.53 2552 اخلدمات
 2.22 87254 2 5 اعت ارة

 8.22 524924 2.25 2 اإلتصاالت
 522 2753728 522 27323 احتماع
  2011.10.29: يـام لع عليو ،  www.andi.dz: عل  ادلاقع(، ANDI) االستثماراعاكاعة اعا نية عتااير المرجع : 

 .17:53  :عل  اعساعة
      
عػػت علػػ  األجنبيػة ادلباشػػرة قػد وز  االسػػتثماراتد يالحػػأ كػلع  مف  8-5رقػف ) مػن خػػالؿ بيا ػات الجػػدوؿ         

اعا ح بنس  و مباعغ متراوتةد و تبق  قااعات اعصناعةد اخلدمات و األشراؿ اعرمامية لتل  االقتصادقااعات 

http://www.andi.dz/
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اعصػػدارة مػػن حيػػث عػػدد ادل ػػاريع ادلسػػ لة و ادلبػػاعغ ادلقػػدرة. حيػػث سػػ ل قاػػاع اعصػػناعة مكػػ  حصػػة مػػن ادلبػػاعغ 
اػاع خػالؿ اعسػناات األخػرية يف اعصػناعة ادليكا يكيػة و اعػل  عرفػو اعق عال ترػاش ظػرا  % 38.62اإل اعية تقػدر بػػ 

مصػػنع إل تػػاج اعبسػػكايت يف مناقػػة اعرلائيػػةد خاصػػة يف رلػػاؿ اع ػػراكة مثػػل إعػػالف شػػركة دا ػػاف اعرر سػػية عػػن فػػتح 
ادلترصصػػة يف اعصػػناعة اعرلائيػػة و اعػػيت فت ػػت مصػػنع إل تػػاج اعزيػػت  Savolaو كػػلع  اع ػػركة اعسػػرادية  اعر ايػػةد

باإلضػػافة إىل صػػناعة احلديػد و اعصػػل د مث يػػايت يف ادلرتبػػة اعثا يػػة قاػػاع اعبنػػا  و  2007.1تػػدا ا مػػن سػػنة اعرػلائي إب
اعػػل  تاعيػػو اعدوعػػة ذلػػلا اعقاػػاع فيمػػا ؼلػػص بر ػػامت  االىتمػػاـد و ذعػػ  بسػػب  % 19.34األشػػراؿ اعرماميػػة بنسػػبة 

ع بنػػا  مليػػاف وحػػدة سػػكنيةد يليػػو  ػػر  و م ػػرو  -دعػػف اعنمػػا اإلقتصػػاد د خاصػػة م ػػروعي اعاريػػم اعسػػيار شػػرؽ
 .% 16.15قااع اخلدمات بنسبة 

 االسػػتثماراتباعنصػػي  ادلر ػػا  مػػن ىػػله  االتصػػاالتبينمػػا   لػػأ قااعػػات اعزراعػػة و اعسػػياحة و اعصػػ ة و    
مػن إ ػا  اعتػدفقاتد ر ػف مػا تزخػر بػو فق   % 1.42األجنبية ر ف معليتهاد فلف يس ل قااع اعزراعة ساق  سبة 

    اد ذع  إىل ضر  احلاافز اعقا ا ية و ترقيد اإلجرا ات اإلداريةػزائر من إمكا يات يف ىلا احتاؿد و يرالج
 
األجنػيب يف قااعػات اعصػ ة و اعسػياحة ضػريرا جػدا حيػث يػرتاوح بػ   االستثمارم كل اعرقار. و يبق  ميدا  و

 .% 5.05و  % 0.82
متراقػػا علػػ  قاػاع اعت ػػارة و اعنقػػلد ر ػػف ا رتػػاح  % 3.05كبػػرية   مػػن جهتػػو ال ؽلثػل  سػػبة االتصػػاالتممػا قاػػاع    

د و اعل  جتسد  نح ترخيص ع ركة موراسكـا ح  قبل مف ترػتح احتػاؿ علمسػتثمرين ا ليػ د إال االتصاالتساؽ 
ح اعبػا  مف دياف اع ركة و م اكلها مع الجزائر يف اعررتة األخرية قػد ير ػل خبروجهػا مػن اعسػاؽ الجزائريػة و مػا يرػت

يف   3-2رقػػف )و ؽلكػػن تر ػػة مرقػػاـ الجػػدوؿ  علػػ  ىػػله اع ػػركة. عالسػػت ااذمو  عالسػػتثمارعػػدخاؿ شػػركات مخػػرق 
 اع كل اآليت:

 : التوزيع القطاعي لإلستثمارات األجنبية المعلنة خارج قطاع المحروقات (7-5) شكل رقم
  (0212-0220) للفترة

       

                        

       

     

     

       

       

       

       

 
                                                 

 .17:53عل  اعساعة  2009.10.25م لع عليو يـا  www.anima.org د عل  ادلاقع:)ANIMA(االستثمارادلرصد األوروي دل اريع  1

http://www.anima.org/


 V  دوؿ ادلرر  اعرري اإلستثمار األجنيب ادلباشر يفو آفاؽ واقع  الفصل الخامس:

 

 522 

  3-2)عل  مرايات الجدوؿ رقف  باالعتماد ةمن إعداد اعباحث:المرجع 
 
 االقتصػػػػادادلاجهػػػػة علقااعػػػػات خػػػػارج ا روقػػػػات ىػػػػي زلت ػػػػمة و دوف  ماحػػػػات  االسػػػػتثماراتفػػػػإف و عمامػػػػا    

رلػاؿ  اقت ػاـعرػل ذعػ  يرجػع إىل تػردد ادلسػتثمرين اخلػااص الجزائػري  يف و  دالجزائر  باعنظر إىل اعرػرص ادلاجػادة فيػو
ر األجنيبد و باعنظر ػو ادلرا رةد إذ م و ر ف اعت سن ادلس ل ال تزاؿ ادلرا رة يف الجزائر سلبية علمستثم ستثماراال
صلد مهنا   تتاار ب كل كبري  5252-5225األجنيب ادلباشر يف اعررتة  االستثماراعقااعية دل اريع  االجتاىاتإىل 

و  اعصػناعةد اعبنػا  و األشػراؿ اعرماميػةد اخلػدماتعلػ  قاػاع  يف اعرديد من ىله اعقااعاتد و قػد اقتصػر اعتاػار
 تررؼ اعقااعات األخرق تاارات مرت ة.  اعنقل ب كل مساسيد بينما 

األجنػيب ادلباشػر تتالػ  تػافر بيا ػات و مرلامػات  عالستثمارة ػاعقااعي اتػاالجتاىاؿ مف ػر ؽلكن اعقػي األخيػو ف   
حػدق و ىػلا مػا   يكػن متػافراد علاصػاؿ إىل اسػتنتاجات مريػدةد و ىػلا مػا يرػد ل سػنة علػ  ػة عكػترصيلية باعنسب

و بصػارة  ال تافر اعبيا ات اعترصيلية حػ  تاضػح االستثمار قاة سلبية يف حد ذادا كاف اعاكاالت اخلاصة عرتويت 
 دقيقة زلي  اعرمل يف الجزائر.

 
 

 في تونس األجنبية المباشرة لالستثماراتالتوزيع القطاعي  .ثانيا
  يف ذعػ  إىل ػادلاضية تاػارا مل اظػاد و يرجػع اعسبػاألجنيب ادلباشر يف تا   خالؿ اعر رية  االستثمارل ػس    

 متتع ىلا اعبلد  زايا عدةد معلها:
 ؛االجتماعياعسياسي و  االستقرار -

 ؛د و لس  زلي  األعماؿاالقتصاد اعت سن يف األدا   -

 االقتصاديقة اذلادفة إىل لقيم اعتااز ات اعكلية يف مىف مؤشرات إجرا  اعرديد من اإلصالحات اعرم -
 اعتا سي.

األجنػػيب ادلباشػػرد و كػػلع  ادلؤسسػػات األجنبيػػة اعراملػػة يف  االسػػتثمارو كػػاف مػػن يػػرة تلػػ  احتهػػادات تدػػاع     
 1منص  عمل. 8548355مؤسسة مجنبية تافر  8582إىل  5252تا  د حيث وصل عددىا سنة 

 يف تا  . االستثماريما يلي جدوؿ ياضح مىف قااعات و ف       
 

 في تونس : التوزيع القطاعي لإلستثمارات األجنبية المعلنة(9-5)جدول رقم 
 الوحدة: مليون دينار تونسي            (0212-0221) للفترة                                                  

                                                 
عل   2011.11.23 :م لع عليو يـاد  www.investintunisia.tn د عل  ادلاقع FIPA)اخلارجي  باالستثمارعاكاعة اعتا سية علنهاض ا 1

 .12:35 :اعساعة
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 السنوات 
قطاع 
 النشاط

0221 0220 0222 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0212 

الصناعات 
 278.2 775.2 245.2 432.7 847.4 874.9 855.3 535.2 522.4 525.2 المعملية 

 5857.5 5588.2 5988.9 5829.2 942.8 832.3 574.5 852.9 457.2 857.8 الطاقة 
 السياحة

 92.2 32.2 593.2 75.2 53.8 52.3 55.5 53.3 55.9 97.5 و العقار 

 5.3 52.9 5285 7.7 54.5 22.9 52.2 4.2 52.2 3.9 الزراعة 
الخدمات 
و قطاعات 

 أخرى
522 425.2 582.2 577.9 585.8 8235.

3 
542.4 224.2 575.5 572.2 

 المجموع
722.2 5527.

8 
725.9 792.9 5252.

7 
4425.9

*
 5272.9 8893.7 5573.7 5522.2 

  www.investintunisia.tn: عل  ادلاقع FIPA)(اخلارجية  االستثماراتباعاكاعة اعتا سية علنهاض المرجع : 
 .1:43 :عل  اعساعة 2010.04.28و   12:35عل  اعساعة  2011.11.23 :م لع عليو يـا

 ملياف دينار تا سي   2972اؿ  م  ما يرادؿ % من رمس ادل 35) 2006 عالتصاالت ا فيها خاصصة اعاكاعة اعتا سية  *      
 

ل  داألجنػػػػيب ادلباشػػػر حسػػػػ  اعقااعػػػػات االسػػػتثمارو اخلػػػاص  بػػػػاعغ   9-2رقػػػػف ) بػػػاعرجاع إىل مرايػػػػات الجػػػدوؿ
 تس يل ادلالحظات اآلتية:

يف سلتلػػ  اعقااعػػاتد و ىػػػلا بسػػب  اعت سػػػن  5223األجنبيػػة سػػػنة  عالسػػػتثماراتاعقرػػزة اعناعيػػة  -
 ؛ألعماؿ يف تا  اعدائف  ي  ا

األجنػػػيب ادلباشػػػرد يتدػػػح م ػػػو سػػػ ل مكػػػ  حصػػػيلة عػػػو سػػػنة  عالسػػػتثماراع اعكلػػػي ػالؿ احتمػػػػمػػػن خػػػ -
-5227حقػػػػػة )المليػػػػػاف دينػػػػػارد مث يرػػػػػاد عيرتاجػػػػػع يف اعسػػػػػناات اع 4425.9د حيػػػػػث بلػػػػػغ 5222
 ؛ 5252

 ارترػاعكل مػن قاػاعي اعااقػة و اعصػناعات ادلرمليػة علػ  مكػ  حصػيلةد ىػلا مػع تسػ يل   است ااذ -
قاػاع ب مكػ  ادلبػاعغ مقار ػة متثػل ع لبػوىػي  5223و 5227يف قااع اعااقػة سػنيت ادلباعغ ادلستثمرة 

كا ػػػو يرتػػػ  مػػػػن   ديف قاػػػاع اعااقػػػة عالسػػػتثماراعصػػػناعات ادلرمليػػػةد و ىػػػلا مػػػا يرسػػػر تاجػػػو تػػػا   
يف  االسػتثمارؿ تػا   يف رلػاإضافة إىل رلماعة اعت ريزات اعيت مقردا  اعقااعات اعااعدة و الجديدة

د حيػػث بػػدم اعرمػػل باعقػػا اف الجديػػد علااقػػة اعػػل  ؼلرػػ  اعدػػرائ  5222اعااقػػةد و ال سػػيما عػػاـ 
1؛% 50إىل  % 75علمستثمرين األجا   من 

 

                                                 
 د ادلرجع اعسابم.( FIPA)اعاكاعة اعتا سية علنهاض باإلستثمار اخلارجي  1
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سػػػنة  االسػػػتثماراتعلػػػ  مكػػػ  حصػػػة مػػػن  اسػػت اذيػػايت قاػػػاع اخلػػػدمات يف ادلرتبػػػة اعثاعثػػػةد و اعػػػل   -
ر و يرجػػػػػػع ذعػػػػػػ  إىل خاصصػػػػػػة اعاكاعػػػػػػة اعتا سػػػػػػية مليػػػػػػاف دينػػػػػػا 8235.3 بلػػػػػػغ يقػػػػػػدر بػػػػػػػ  5222

 ؛كما سبم اعلكر  عالتصاالت

  باىتمػػاـيبقػػ  قاػػاع اعسػػياحة و اعرقػػارات ضػػريرا مقار ػػة ببػػاقي اعقااعػػات األخػػرق ر ػػف م ػػو ػلظػػ   -
 ؛اعتا سي باالقتصادكبري يف تا  د و يرت  من اعقااعات ادلراؿ عليها علنهاض 

ميػػػن  5252األضػػػر د ر ػػػف معليػػػة ىػػػلا اعقاػػػاع خاصػػػة سػػػنة  يف قاػػػاع اعزراعػػػة فهػػػا االسػػػتثمارممػػػا  -
 ملياف دينار فق . 5,2س ل 

 
 
 
 
 
 
 

   يف اع كل اآليت:9-2و ؽلكن تر ة مرقاـ الجدوؿ رقف )       
 (0212-0221)للفترة  في تونس : التوزيع القطاعي لإلستثمارات األجنبية المعلنة(8-5)شكل رقم 
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  9-2) مرايات الجدوؿ رقف :عل  باالعتماد ةمن إعداد اعباحثالمرجع: 
 

 .5252و فيما يلي تازيع ادلؤسسات األجنبية اعراملة يف تا   ح  ديسم  
 (0212ديسمبر ): التوزيع القطاعي للمؤسسات األجنبية العاملة في تونس (12-5)جدول رقم 

 عدد مناصط الشغل عدد المؤسسات القطاعات
 572242 5424 ناعات المعمليةالص

 52924 832 الخدمات
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 5925 35 الزراعة
 52222 523 السياحة
 8222 25 الطاقة
 854355 8582 المجموع
  sia.tnwww.investintuni: عل  ادلاقع ،)FIPA( اخلارجية باالستثماراتاعاكاعة اعتا سية علنهاض المرجع : 

   .55:82:عل  اعساعة د5255855858 :م لع عليو يـا
 

د يالحػػأ م ػػو ر ػػف معليػػة قاػػاع اعااقػػة إال م ػػو ال يػػافر  52-2رقػػف ) مػػن خػػالؿ ادلرايػػات اعػػااردة يف الجػػدوؿ       
قاػاع اعصػناعات ادلرمليػة  اسػتااعكثافػة رمس ادلػاؿد يف حػ    بارترػاعمنصػ  شػرل أل ػو قاػاع يتميػز  8222ساق 

د  ظػػرا 5252منصػ  شػػرل سػنة  572242ف ػلتػل ادلرتبػة األوىل مػػن حيػث تاظيػ  اعيػػد اعراملػة اعتا سػػية  ػاا  م
 ىلا اعقااع عليد اعراملة. استرداـعدد ادلؤسسات ادلتااجدة بود إضافة إىل  الرتراع
 في المغرب  المباشرة األجنبية لالستثماراتالتوزيع القطاعي  .ثالثا

األجنبية ادلباشرةد تراوتت  االستثماراتيف ادلرر  تدفقات مهمة من  االقتصاديةاعات استقابت اعقا       
األجنبية حس  قااع اعن اط علررتة  االستثماراتمباعرها من قااع إىل آخرد و فيما يلي جدوؿ يب  تازيع 

5224-5223. 
 

 ربفي المغ األجنبية المعلنة لالستثمارات: التوزيع القطاعي (11-5)جدول رقم 
 (0228-0224للفترة ) 

 الوحدة : مليون درهم و مليون دوالر أمريكي
 السنوات

 0228 0227 0226 0225 0224 قطاع النشاط
 287 5435 7295 5827 5792.5 الصناعة
 2483 52922 7222 5597 5482.3 السياحة
 7798 2459 8982 5272 5289.2 العقارات
 2243 5559 5457 52 5254.9 البنوك

 32 -85 5875 -232 522.7 ميناتالتأ
 -538 -8228 727 -853 255.3 التجارة
 958 223 582 523 82.7 القابضة

 5525 5852 27 828 882.5 الطاقة و المناجم
 -322 5753 -58 822 48.42 النقل

 585 254 -7 544 522.7 األشغال الكبرى
 -5274 -499 -5422 2724 757.7 اإلتصاالت
 -58 55 54 2 59.4 الفالحة

 -54 4 2 4 55.9 الصيد البحري
 972 5325 255 885 477.2 خدمات أخرى

 -8 559 525 -5 95.2 متنوع
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 59282 55972 55244 54228 9452.5 المجموع بمليون درهم
 5422 5727 5872 5258 / المجموع بمليون دوالر أمريكي

Source : Office des changes, balance de paiment, 2006 (pour l’année 2004). 
                            Examens de l’ocde des politiques de l’investissement: Maroc, 2010, p. 93 (pour 

les autres années). 
 

إىل مف كػػل مػػن قاػػاع اعصػػناعةد اعسػػياحةد اعرقػػارات و اعبنػػاؾ   55-2رقػػف ) ت ػػري اعبيا ػػات اعػػااردة يف الجػػدوؿ   
 األجنبية حيث ؽلثل: عالستثماراتعل  مك  قيمة  است ااذىال اعصدارة من خالؿ لت

 ؛ 5223-5224خالؿ فرتة اعدراسة ) 58878.5قااع اعصناعة ما قيمتو:  -

 ؛ 5223-5224خالؿ فرتة اعدراسة ) 57782.3قااع اعسياحة ما قيمتو:  -
 ؛ 5223-5224خالؿ فرتة اعدراسة ) 55522.2قااع اعرقارات ما قيمتو:  -
  .5223-5224خالؿ فرتة اعدراسة ) 9584.9قااع اعبناؾ ما قيمتو:  -

 
 
 
 

 باع كل اعبيا  اآليت: االسترا ةو علتاضيح مكثر ؽلكن 
 : تطور اإلستثمار األجنبي المباشر في المغرب حسط قطاع النشاط  (9-5)شكل رقم 

 (0229-0220للفترة )
 الوحدة:مليار درهم                                                                           

 
 
 
 
 
 

 

 

Source : - Office des changes 
 

األجنبيػػة ادلباشػػرةد فقػػد  عالسػػتثماراتادلسػػتاق اعقاػػاعيد و برػػد اعتاػػار ادلتااصػػل لجاذبيػػة قاػػاع اعرقػػارات علػػ     
د 5223ة ػمقار ػػة بسنػػ 5229سػػنة    يف-% 82مليػػار درىػػف ) 8.8مل اظػػا يقػػدر بػػػ  اطلراضػػاعػػرؼ ىػػلا األخػػري 
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و  رػػػ  اع ػػػي   .5223سػػػنة  % 85.7مقابػػػل  5229سػػػنة  االسػػػتثماراتمػػػن رلمػػػاع  % 29حيػػػث مثػػػل حػػػاا  
 .% 52.5إىل  % 52.8باعنسبة عقااع اعسياحة اعل  تراجع من 

          عرقػػػػػارات مقار ػػػػػة بقاػػػػػاع ا واألجنػػػػػيب ادلباشػػػػػر يف اعقاػػػػاع اعبنكػػػػػي ر ػػػػػف ضػػػػػرر االسػػػػػتثمارإف ػ  فػػػػػػ  اعركػػػػػػو علػػػػ   
د يف 5229سنة  % 59.2إىل  5223سنة  % 57.7من  ا تقلتزلساسا حيث  ارتراعاة إال مهنا عرفت ػو اعسياح

 2.3حيث ا تقل من  االتصاالتو كلع  قااع  % 55.4إىل  % 2.4ح  مف اعصناعة ىي األخرق ارتررت من 
1مليار درىف. 5.3بزيادة قدرىا  % 54.7إىل  %

 

األجنبيػة ادلباشػرة يف ادلرػر   عالستثماراتمقار ة اعت اعيل اعسابقة عل داوؿ اخلاصة باعتازيع اعقااعي  من خالؿ   
د اعػيت تتػافر علػ  إمكا ػات االقتصػاديةاعرريد يالحأ مف مكثػر اعتػدفقات قػد تركػزت يف عػدد قليػل مػن اعقااعػات 

رػػػر  اعرػػػريد فقػػػد كا ػػػت قااعػػػات )اعااقػػػةد األجنػػػيب اعػػػاارد إىل مناقػػػة ادل االسػػػتثمارسػػػاعلت يف زيػػػادة تػػػدفقات 
األجنػػيب  عالسػػتثماريف الجزائػػر ىػػي اعقااعػػات األكثػػر اسػػتقاابا اعصػػناعة و اخلػػدماتد اعبنػػا  و األشػػراؿ اعرماميػػة  

ادلباشرد  ري مف قااع اعبناؾ و اعتامينات و قااع اعسػياحة مػازاال بريػدين عػن ادلسػتاق ادلالػا د و ىػلا مػا يػرتجف 
 درات و اإلمكا ات ػيرا  منو اعقااع ادلا د و دميب اعسياحة بسب  عدـ ترريل اعقاعترل  اعل  

مػػن )اعااقػةد اعصػػناعات ادلرمليػةد اعسػػياحة  اعكامنػة ادلتػػافرة يف ىػلا اعقاػػاعد ممػا باعنسػػبة عتػػا   فكا ػت قااعػػات 
ي: اعصػػناعةد ػف ىػػله اعقااعػػات فػػػر  فتمثلػػت مىػػػا ادلرػػػر ممػػػي ادلباشػػػاألجنبػػ عالسػػتثمار اسػػتقاابار اعقااعػػات ػمكبػػ

 اعسياحةد اعرقاراتد و اعبناؾ.
و يف األخػػري ؽلكػػن اعقػػاؿ مف اعػػدوؿ اعػػثالث مػػا زاعػػت   تسػػتثمر برػػد يف كػػل اإلمكا يػػات اذلائلػػة اعػػيت تتػػافر        

مػػع عليهػػاد و ىػػلا مػػا غلرػػل اعبػػا  مرتاحػػا ممػػاـ ادلسػػتثمرين األجا ػػ  علمزيػػد مػػن اعرمػػل يف ىػػله اعػػدوؿد و ذعػػ  
 و تاجيهو دلرتل  اعقااعات ح  لدث تااز ا فيها. عالستثمارلسينها علمناخ اعراـ  استمرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ministère de l’économie et des finances, op. cit. 
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 المبحث الثالث

 األجنبية المباشرة في منطقة المغرب العربي لالستثماراتالتوزيع الجغرافي 

 
رد تػػػا  د ػالث )الجزائػػػػر  اعرػػػري اعثػػػػشػػػر يف دوؿ ادلرػػػي ادلباػاألجنبػػػ االسػػػتثمار لػػػ الع بصػػػارة واضػػػ ة عػع  ػػػ   

ادلرر  د غل  اعتررؼ عل  مىف رموس األمػااؿ األجنبيػة ادلسػتثمرة فيهػا و ذعػ  يف كػل بلػد علػ  حػدقد مث إجػرا  
 مقار ة بينها خالؿ فرتة اعدراسة.

 التوزيع الجغرافي للدول المستثمرة في الجزائر .أوال
 األجنبية اعااردة إىل الجزائر حس  اعدوؿ ادلصدرةد ؽلكن إدراج الجدوؿ اآليت: راتاالستثمامن مجل لليل     

 حسط منطقة األصلفي الجزائر األجنبية المباشرة  االستثمارات: توزيع (10-5)جدول رقم 
 (0212-0220للفترة ) 

 %النسبة  المبلغ )مليون دج(  عدد المشاريع المنطقة
 53 822223 524 موروبا
 52.2 524225 552 األوروي اإللاد

 82.8 258588 87 آسيا
 8.2 29229 55 ممريكا

 47.8 325297 523 اعدوؿ اعرربية
 2.5 4252 5 إفريقيا
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 2.5 5974 5 مسرتاعيا
 2.4 2822 2 ترددة الجنسيات ادلاع ركات 

 522 529843 253 احتماع
 عل :  باالعتماد ةمن إعداد اعباحثالمرجع: 
 .17.53 :عل  اعساعةد  2011.10.29 :م لع عليو يـاد   www.andi.dzعل  ادلاقع:  (،ANDI) االستثمارنية عتااير اع ركة اعا 

 
-5225األجنػيب ادلباشػر علرػرتة ) االسػتثمارو اخلاصػة بتػدفقات   55-2رقػف )من خالؿ مرايات الجػدوؿ        
مصادر ادل روعات االستثماريةد يالحأ مف موروبػا لتػل ادلرتبػة األوىل مػن حيػث عػدد   و اعيت تك   عن 5252

م ػروع و ممريكػا بػػ  87م ػروعا مث آسػيا بػػ  523   م روعاد تليها اعدوؿ اعرربية بػ 552+524ادل اريع ادلس لة )
مػن إ ػا   % 47.8 بنسػبة م روعاد مما من حيػث ادلبػاعغ ادلسػ لة فن ػد مف اعػدوؿ اعرربيػة لتػل ادلرتبػة األوىل 55

كمػػا يالحػػأ ضػػر    .% 8.2تليهػػا ممريكػػا بنسػػبة  % 82.8مث آسػػيا بنسػػبة د % 88.2ادلبػػاعغد تليهػػا موروبػػا بنسػػبة 
 % 5رلماعهػا ات و اعػيت   تت ػاوز يف ػترػددة الجنسيػادلاع ػركات  اسػتثماراتاإلفريقية و األسرتاعية و  االستثمارات

 من إ ا  ادلباعغ ادلستثمرة.
األجنيب ادلباشر حس  اعدوعة ادلصدرة و بترصيل دقيم ؽلكػن  االستثمارو من مجل اعت ليل مكثر عتدفقات        
 بالجدوؿ اآليت: االسترا ة

 
األجنبي المباشر حسط منطقة  لالستثمارفي الجزائر : التوزيع الجغرافي التفصيلي (12-5) جدول رقم

 (0228-0222لفترة )ل األصل
 ن أوروالوحدة : مليو 

 اعدوؿ ادلستثمرة
 اعنسبة قيمة اإلستثمارات )ادلصدرة 

 موروبا

 8.3 552 مدلا يا
 - - اعنمسا
 2.8 52 بل يكا
 2.5 3 اعداظلارؾ
 53 5252 إسبا يا
 - - فنلندا
 84.9 5975 فر سا
 - - اعيا اف
 8.8 537 إيااعيا
 5 554 ىاعندا

 2 535 ادلملكة ادلت دة
 2 2 اعسايد
 8.4 595 سايسرا
 59.8 5224 باقي موروبا

 82 2228 مجموع أوروبا

http://www.andi.dz/
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 54.9 583 كندا ممريكا
 32 5822 اعااليات ادلت دة األمريكية

 3.2 5298 مجموع أمريكا

 MED 10دوؿ 

 92.7 2522 مصر
 2.2 82 األردف
 5.3 99 عبناف
 5 29 تا  
 2.5 55 تركيا
 MED 10 52 2.2باقي دوؿ 

 MED 10 2895 53.2مجموع دول 

 دوؿ اخلليت

 54.5 782 اعسرادية
 5.2 548 اعب رين

 87.8 5989 اعرربية ادلت دةاإلمارات 
 42 5235 اعكايت
 - - قار

 2.7 593 باقي دوؿ اخلليت
 57.2 2597 مجموع دول الخليج

 دوؿ آسيا و مسرتاعيا

 53.4 535 مسرتاعيا
 23.7 273 اعص 

 5.2 52 ذلندا
 5.4 54 اليابان
 8.5 85 ماعيزيا
 54.7 542 سنررارة

 5 59 باقي دوؿ آسيا
 2.5 934 مجموع دول آسيا و أستراليا

 دوؿ مخرق
 - - جنا  إفريقيا
 7.5 5 اع ازيل
 2 2 روسيا

 95.9 58 دوؿ مخرق
 2.27 54 مجموع الدول األخرى

 % 522 53385 المجموع العام
عل  مرايات : باالعتماد ةمن إعداد اعباحثجع: المر   

- ANIMA, investissement direct étranger vers les pays Med en 2008, face à la crise, étude N° 
3, Mars 2009, p. 160.  

- Med-10- : ensemble de 10 pays du voisinage européen : Algérie, Egypt, Israél, Jordanie, Liban, 
Maroc, Autorité Palestinienne, Syrie, Tunisie, Turquie. 

              
 يالحأ ما يلي:  58-2رقف ) و بت ليل مرايات الجدوؿ

  األوروبية االستثمارات .1



 V  دوؿ ادلرر  اعرري اإلستثمار األجنيب ادلباشر يفو آفاؽ واقع  الفصل الخامس:

 

 572 

-5228تلقتها الجزائر خالؿ اعررتة اعيت  االستثماراتمن رلماع  % 30األوروبية  سبة  االستثماراتمثلت        
 % 53و تلتهػا إسػبا يا بنسػبة  د% 84.9تلت فر سا ادلرتبة األوىل ضػمن احتماعػة األوروبيػة بنسػبة د و قد اح5223

يف قااعػػات اعااقػػةد األشػػراؿ اعرماميػػةد صػػناعة  االسػػتثماراتاألوروبيػػةد و تركػػزت رلمػػل  االسػػتثماراتمػػن رلمػػاع 
ممػػػا اسػػػبا يا  داسػػػتثمار  م ػػػروع 55علػػػ   5223األ ػػػدةد و لليػػػة ميػػػاه اعب ػػػرد حيػػػث اسػػػت اذت فر سػػػا سػػػنة 

1مربرة م اريع.عل   فاست اذت
 

 االسػػتثماراتالجزائػػر  فيمػا ؼلػص  االقتصػادعلػ  مف ىنػاؾ قلػػم حػاؿ ،  ANIMAو يؤكػد مركػز اعدراسػػات        
قيمػة سػاا ا يف  5227د مقار ػة بسػنة 5223سنة  % 22حادا يقدر بػ  اطلراضا اطلردتة من موروباد حيث داعاار 

5228.2 عدد ادل اريع و ىلا   ػلدث منل سنة اعتدفقات مو يف
 

م ػػروع بقيمػػة  22مليػػاف مورود مقابػػل  927موروي بقيمػػة  اسػػتثمارم ػػروع  59د 5223حيػػث م ػػو ل رصػػد سػػنة 
 5227.3مليار مورو سنة  5.3

 

فيمػػا ؼلػػص  األوروبيػػة يف الجزائػػر إىل برػ  اع ػػروط اعقا ا يػة االسػتثماراتيف  االطلرػػاضو ؽلكػن ترسػػري ىػلا        
 اسػتثمارىاباألرباحد حيػث غلػ  علػ  ادلسػتثمر األجنػيب إعػادة األجنبية يف الجزائرد خاصة فيما يترلم  االستثمارات

 االمتيػػػازاتمػػػن  اكتسػػػابوزلليػػا خػػػالؿ األربػػػع سػػػناات اعتاعيػػػة عسػػنة بدئػػػو اعرمػػػل يف الجزائػػػر مػػػن مجػػل ترػػػاي  مػػػا ل 
و  تي ػػػة ع رترػػػاع احلػػػاد يف د 5229اعسػػػياؽ فإ ػػػو خػػػالؿ بدايػػػة سػػػنة الجبائيػػػة ادلمناحػػػة عػػػو يف الجزائػػػرد و يف  رػػػ  

مػػن  %  522)اعػػاارداتد قػػررت احلكامػػة الجزائريػػة م ػػو ال غلػػ  مف يكػػاف رمس مػػاؿ شػػركات اعتاريػػد شللاكػػا باعكامػػل 
و تابػم ىػله اعترليمػة  ند ػمػن رمس مػاؿ اع ػركة إىل مسػتثمرين زللييػ % 82  عليهف مػنح ػ رؼ األجا  د بل غل

عتمتػد و ت ػمل  يػع اع ػركات اعقائمػة األخػرق ابتػػدا ا  5229مػارس  25علػ  كػل اع ػركات الجديػدة ابتػدا ا مػن 
4سبتم  من  ر  اعسنة. 82من 

و مكد بر  اخل ا  علػ  مف اعقااعػات ادلرنيػة ىػا قاػاع اعسػيارات مثػل شػركة   
 بقػ يد فMichelinتسػتارد مثػل شػركة رو ػا و اعػيت تسػتارد مػن مجػل اعبيػعد يف حػ  ىنػاؾ شػركات مخػرق تنػتت و 

 زلل جداؿ.  تابيم ىله اعترليمة
  -Med-10من دول  االستثمارات. 0

مػػػػػػػػن رلمػػػػػػػػاع  % 53.2 سػػػػػػػػبة  5223-5228علرػػػػػػػػرتة  -Med-10اعػػػػػػػػااردة مػػػػػػػػن دوؿ  االسػػػػػػػػتثماراتمتثػػػػػػػل        
د % 92.7ألوىل بنسػػػبة تقػػػدر بػػػػ اإل اعيػػػة اعػػػيت تلقتهػػػا الجزائػػػر خػػػالؿ اعرػػػرتةد و تػػػايت مصػػػر يف ادلرتبػػػة ا االسػػػتثمارات

                                                 
1 ANIMA, Investissement Direct Etranger vers les pays Med en 2008, face à la crise, étude N° 3/ Mars 
2009,  p. 80.  
2 Ibid, p. 57. 
3 Ibid. 
4 ANIMA, Investissement Direct Etranger en 2008, op. cit, p. 58. 
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ادلصػػرية باهنػػػا  اعبػػػا مػػػا تكػػػاف ع ػػػركة واحػػػدة  االسػػػتثماراتترتػػػ  ادلسػػػتثمر األوؿ خػػػارج ا روقػػػاتد و تتميػػػز حيػػث 
 )موراسكـا د و اعيت استثمرت كلع  يف قااع اإل نت.

مػن رلمػاع  % 5سػاق  ثماراتاالسػتادلراربيػة. فتبقػ  متااضػرةد حيػث ال متثػل ىػله  االسػتثمارات اعبينيػةمما        
 .5223-5228اعااردة إىل الجزائر خالؿ اعررتة  االستثمارات

 الخليجية االستثمارات. 2

اخللي يػة  االسػتثماراتاعرادليةد تاجهت د و ماجة ارتراع مسرار اعبرتوؿ 5225سبتم   55 تي ة ألحداث        
 االسػتثماراتد و متثػل % 57.2 إىل حػاا  االسػتثماراتحيػث وصػلت  سػبة  .إىل اعدوؿ اعرربية و من بينها الجزائر

د و ترتكػػػز 5223-5228مػػن إ ػػػا  اسػػتثمارات دوؿ اخللػػيت علرػػرتة  % 42اعكايتيػػة مكػػ   سػػبة حيػػػث قػػدرت بػػػ 
مػن إ ػا   % 87.8)اع ركة اعا نية اعكايتية د تليها يف ادلرتبة اعثا ية اإلمارات بػ  االتصاالتمرظمها يف قااعات 

و  اإلماراتيػػػة يف قاػػػاع اعبنػػػا  و األشػػػراؿ اعرماميػػػة االسػػػتثماراتاخللي يػػػة عػػػنر  اعرػػػرتة و قػػػد تركػػػزت  ماراتاالسػػػتث
و اعػػػػيت ترتكػػػػز يف قاػػػػاع اعسػػػػياحة و صػػػػناعة األ ػػػػدة %  54.5اعسػػػػرادية بنسػػػػبة  االسػػػػتثماراتاعسػػػػياحة. و تليهػػػػا 
 اعرالحية و األدوية.

 
 
 

 األمريكية  االستثمارات. 4

-5228اإل اعيػة اعػااردة إىل الجزائػر خػالؿ اعرػػرتة  االسػػتثماراتاألمريكيػة مػن رلمػاع  سػتثماراتاالوصػلت        
مليػػػػاف مورود و ترتكػػػػز اسػػػػتثمارات اعااليػػػػات ادلت ػػػػدة  5298د و ذعػػػػ   بلػػػػغ يقػػػػدر بػػػػػ % 3.2 مػػػػا يقػػػػار  5223

 استثماراتئريةد و قد قدر رلماع األمريكية يف قااع اعااقة حيث تتااجد مك  اع ركات اعبرتوعية يف اعص را  الجزا
ماجهة إىل قااع اعااقةد صناعة اعاسائل  استثماريةم اريع  4بػ  5223اعااليات ادلت دة األمريكية يف الجزائر سنة 

1د و كلع  يف قااع األدوية.اع رليةاإلعكرتو ية و 
م ػاريع ماجهػة  8مما باعنسػبة عكنػدا فقػدرت عػدد ادل ػاريع بػػ   

 2نت و اعااقة.إىل قااع اإل 
 دول آسيا و أستراليا  استثمارات. 5

مػػػػن إ ػػػػا   % 2.5اآلسػػػػياية يف الجزائػػػػر زلػػػػدودة  سػػػػبياد حيػػػػث ال متثػػػػل سػػػػاق  سػػػػبة  االسػػػػتثماراتترتػػػػ         
اعصػػػػينية يف ادلرتبػػػػة األوىل بػػػػػ  االسػػػػتثمارات د و تػػػػايت 5223-5228اعػػػػااردة عل زائػػػػر خػػػػالؿ اعرػػػػرتة ) االسػػػػتثمارات

 اآلسياية تليها مسرتاعيا مث سنررارة. االستثمارات ا  من إ % 23.7
 اعبنية اعت تية و قااع صناعة احلديد. داآلسياية عماما يف قااع اعااقةد األشراؿ اعرمامية االستثماراتو ترتكز  

                                                 
1 ANIMA, Investissement Direct Etranger en 2008, op. cit, p. 84. 

2  Ibid, p. p. 83-84. 
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 لجغرافي للدول المستثمرة في تونسالتوزيع ا .ثانيا
 إىل تا   حس  اعدوؿ ادلصدرة ؽلكن إدراج الجدوؿ اآليت: األجنبية اعااردة االستثماراتمن مجل لليل        

  للفترةحسط منطقة األصل في تونس األجنبية المباشرة  االستثمارات: توزيع  (14-5) جدول رقم
)0226- 0212 ( 

 الوحدة : مليون دينار تونسي 
 السنوات
 %اعنسبة  احتماع اعراـ 5252 5229 5223 5227 5222 المنطقة
د دول اإلتحا
األوروبي 
 مجتمعة

87.25 52.2 844.5 558.9 39.5 224.25 54.2 

 2.85 5.32 - 2.4 2.52 2.94 2.82 ألمانيا
 2.54 2.32 - 2.4 2.55 2.59 2.52 بلجيكا
 39.3 245.74 32.29 522.8 883.97 2.93 52.9 فرنسا
 7 45.97 2.4 4.3 4.32 55.22 58.85 بريطاني
 2.27 2.4 - 2.4 - - - النمسا
 2.55 9.82 2.92 5.2 5.7 8.5 2.9 أمريكا
 59.5 5.3 - 5.2 - - 2.5 كندا 
 32.3 7.22 2.92 - 5.7 8.5 2.7  .م.أالواليات

 79.5 8823.55 32.42 22.4 23.23 25.2 8282.29 الدول العربية
 98.4 8239.87 82.57 57.8 55.3 58.7 8222.4 اإلمارات
 5.4 42.85 5.85 52.4 2.2 55.2 3.2 مصر 
 2.5 2.2 - 5.9 8.2 - - ليبيا

 5.2 35 - 53.3 55.8 52.8 52.2 الكويت
 5.2 88.3 - - 88.3 - - األردن
 5.2 28.97 28.97 - - - - قطر

 2.5 529.5 - 2.8 539.2 25.5 3.3 دول أخرى 
 8.4 3.32 - - - 2.22 3.3 سويسرا
 92.4 549.9 - - 533.9 25.2 - تركيا 
 2.28 2.23 - - 2.23 - - اليابان
 2.55 2.8 - 2.8 - - - روسيا

 522 4535.4 572.2 575.5 224.2 542.4 8235.3 المجموع
 عل :  باالعتماد ةمن إعداد اعباحثالمرجع: 

 :عل  اعساعة د5255855858 :م لع عليو يـا د unisia.tnwww.investintعل  ادلاقع:  ،FIPAاخلارجي  باالستثماراعاكاعة اعتا سية علنهاض 
55:82. 

 
 االسػػػتثمارات احتلػػػتد 5252-5222يتدػػػح م ػػػو خػػػالؿ اعرػػػرتة   54-2رقػػػف )مػػػن خػػػالؿ مرايػػػات الجػػػدوؿ    

 هػػاو كػػاف معل داعػػااردة إىل تػػا   خػػالؿ  رػػ  اعرػػرتة االسػػتثماراتمػػن إ ػػا   % 79.5اعرربيػػة ادلرتبػػة األوىل بنسػػبة 

http://www.investintunisia.tn/
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ممػػػػا ادلرتبػػػػة اعثا يػػػػة فقػػػػد كا ػػػػت ع لػػػػاد  اعرربيػػػػةد االسػػػػتثماراتمػػػػن إ ػػػػا   % 98.4اإلمارتيػػػػة بنسػػػػبة  ماراتاالسػػػػتث
و ىي  سبة ضػ يلة إذا  5252-5222ادلاجهة إىل تا   علررتة  االستثماراتي ػمن إ اع%  54.2األوروي بنسبة 

اعرر سػػية فيهػػا مكػػ   سػػبة تقػػدر بػػػ  سػػتثماراتاالاعرربيػػة خػػالؿ  رػػ  اعرػػرتةد و متثػػل  سػػبة مػػا قار ػػت  صػػة اعػػدوؿ 
د ممػا ادلرتبػة األخػرية فكا ػت ألمريكػا بنسػبة % 7تليهػا برياا يػا بنسػبة  داألوروبيػة االسػتثماراتمن إ ا   % 39.3
  .5252-5222اعااردة إىل تا   خالؿ اعررتة  االستثماراتمن إ ا   % 2.55
   يػ  مقار ػة فيمػػا برػد بػ  اعػدوؿ ادلراربيػة اعثال ػة  سػتر  بالجػدوؿ اآلتػػو مػن مجػل اعت ليػل مكثػر و إمكا يػة إجػرا   

 .5223-5228األجنيب ادلباشر حس  مناقة األصل علررتة  عالستثمارو اعل  يب  اعتازيع الجررايف 
 
 
 
 
 

األجنبي المباشر حسط منطقة  لالستثمار في تونس التوزيع الجغرافي التفصيلي: (15-5)جدول رقم 
 (0228-0222لفترة )ل األصل

 الوحدة : مليون أورو
 اعدوؿ ادلستثمرة
 اعنسبة قيمة اإلستثمارات )ادلصدرة 

 موروبا

 5.3 23 مدلا يا
 5.9 523 اعنمسا
 2.22 5 بل يكا
 2 2 اعداظلارؾ
 55.5 422 إسبا يا
 2 2 فنلندا
 54.8 284 فر سا
 - - اعيا اف
 59.2 757 إيااعيا
 5.9 552 ىاعندا

 82 5842  ادلملكة ادلت دة
 7.5 522 اعسايد
 2 2 سايسرا
 8 554 باقي موروبا

 82.2 8752 مجموع أوروبا
 87.5 524 كندا ممريكا

 25.9 525 اعااليات ادلت دة األمريكية
 4 452 مجموع أمريكا

 5 25 مصر MED 10دوؿ 
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 - - األردف
 - - عبناف
 - - تا  
 - 2 تركيا
 MED 10 22 93باقي دوؿ 

 MED 10 25 2.2مجموع دول 

 دوؿ اخلليت

 5.42 32 اعسرادية
 5.8 585 اعب رين
 34.2 4792 اإلمارات 
 2.5 592 اعكايت
 7.22 428 قار

 2 2 باقي دوؿ اخلليت
 22.5 2722 مجموع دول الخليج

 دوؿ آسيا و مسرتاعيا

 5.2 7 مسرتاعيا
 59.5 25 اعص 
 42.4 552 نداذل

 52.2 75 اعياباف
 - - ماعيزيا
 - - سنررارة

 55.4 85 باقي دوؿ آسيا
 5.7 575 مجموع دول آسيا و أستراليا

 دوؿ مخرق
 2 2 جنا  إفريقيا
 - - اع ازيل
 - - روسيا

 2 2 دوؿ مخرق
 2 2 مجموع الدول األخرى

 % 522 52529 المجموع العام
:عل  باالعتماد ةعباحثمن إعداد ا المرجع:  

- ANIMA, Investissement Direct Etranger vers les pays Med en 2008, face à la crise, étude 
N° 3, Mars 2009, p. 160.  

 

 يالحأ ما يلي:  52-2رقف ) و بت ليل مرايات الجدوؿ
 الخليجية االستثمارات .1

اعػػااردة إىل تػػا   خػػالؿ اعرػػرتة  االسػػتثماراتمػػن رلمػػاع  % 22اخللي يػػة  سػػبة ترػػاؽ  االسػػتثمارات تمثلػػ       
د كمػػا ترتػػػ  % 34اإلمػػارات اعرربيػػػة ادلت ػػدة ادلرتبػػة األوىل ضػػمن احتماعػػػة بنسػػبة  احتلػػتد و قػػد 5228-5223

بصػػػػرة مساسػػػػية يف قاػػػػاع  االسػػػػتثماراتاعػػػػااردة إىل تػػػػا  د و تركػػػػزت رلمػػػػل  االسػػػػتثماراتادلصػػػػدر األوؿ حتمػػػػاع 
 .االتصاالتاعااقة و د ياحةاعرقاراتد اعس
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من رمس ماؿ اع ػركة  % Télécom-Dig  82متتل  اع ركة اإلماراتية دي اعقابدة ) االتصاالتفري قااع        
1ملياف مورو. 5734بقيمة قدرىا  عالتصاالتاعتا سية 

 

دلستثمرة يف تا   خالؿ اعررتة مما دوعة قار فتايت يف ادلرتبة اعثا ية من حيث ترتيبها ضمن اعبلداف اخللي ية ا       
 بلػػغ مصػػراة اعصػررية علػػ  إصلػاز   Qatar Petrolium د حيػث ترمػل اع ػػركة اعقاريػة علبػػرتوؿ )5228-5223)

2.مليار دوالر 5يقدر  اا  
يف اعقااع ادلا د حيث معلنت عن إ  ا  صندوؽ  استثمارىامما اعكايت فقد ركزت  

 3ف مورو.مليا  588.3يف تا   بقيمة  استثمار 
اخللي يػة يف تػا  د إال مهنػا   ختلػم مناصػ  شػرلد  االسػتثماراتو جتدر اإلشارة إىل م و باعر ف من ك  ح ف    

 % 2.7م  بنسػبة  5252منصػ  شػرل سػنة  855555منصػ  شػرل مػن رلمػاع  57958حيث   ختلم ساق 
 .5252من عدد اعاظائ  اعيت وفردا اع ركات األجنبية اعراملة يف تا   سنة 

 
 

 األوروبية االستثمارات. 0

مػػػػػن رلمػػػػػاع  % 36.6اخللي يػػػػػة بنسػػػػػبة  االسػػػػػتثماراتاألوروبيػػػػػة يف ادلرتبػػػػػة اعثا يػػػػػة برػػػػػد  االسػػػػػتثماراتتػػػػػايت        
 عالسػتثماراتلتػل فيهػا برياا يػا كػاوؿ دوعػة مصػدرة د 5223-5228اعااردة إىل تا   خػالؿ اعرػرتة  االستثمارات

مث فر سػػا بنسػػبة  % 59.2مػػن إ ػػا  حصػػة اإللػػاد األورويد تليهػػا إيااعيػػا بنسػػبة  % 82األجنبيػػة يف تػػا   بنسػػبة 
 .5223-5228األوروبية خالؿ اعررتة  االستثماراتمن إ ا   % 55.5مث إسبا يا بنسبة  % 54.8
 Italien–م ػػػاريع إليااعيػػػا  8م ػػػاريع منهػػػا  7األوروبيػػػة عمامػػػا يف قاػػػاع اعنسػػػيت ) االسػػػتثماراتو تتمثػػػل        

Benetton-  د و حسػػػػػ  شػػػػػبكة 5223سػػػػػنة Anima يػفػػػػػإف فر سػػػػػا ىػػػػػي موؿ مسػػػػػتثمر يف قاػػػػػاع اإلعػػػػػالـ اآلعػػػػػ        
مػػن شػػركة %  82م ػػروعا  و كػػلع  يف رلػػاؿ اعتامينػػات حيػػث لصػػلت فر سػػا علػػ   52و خػػدمات ادلؤسسػػات )

STAR   شركة عصاGroupama   4ملياف مورو. 75و ذع   ا يرادؿ قيمة
 

 م ػروع  55د بػػ 5223يبق  قااع اعااقة ىا ادلسػت اذ علػ  مكػ  حصػة يف مػا ؼلػص عػدد ادل ػاريع سػنة  و      
م ػػػاريع فقػػػ  يف رلػػػاؿ  7تػػػا   بػػػػ  حدػػػت ن ميػػػ 5227مليػػػار مورو مرلػػػن عنهػػػا مقار ػػػة بسػػػنة  5.8و اعػػػيت متثػػػل 

 5اعااقة.
 أمريكا الشمالية  استثمارات. 2

                                                 
1 ANIMA, les IDE dans la région MEDA en 2006, op.cit, p. 140. 
2 Ibid. 
3 Ibid, p. 139. 
4 ANIMA, Investissement Direct Etranger vers les pays MED en 2008,op.cit, p. p. 60-61. 
5 Ibid, p. 61. 
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-5228اعػػااردة إىل تػػا   خػػالؿ اعرػػرتة  االسػػتثماراتمػػن رلمػػاع  % 4بة األمريكيػػة  سػػ االسػػتثماراتمتثػػل        
اعكنديػػة يف قاػػاع األدويػػة حيػػث متتلػػ  اع ػػركة  االسػػتثماراتمليػػاف مورود و ترتكػػز  452د و ذعػػ    مػػاع 5223
  1اعل  يصنع زلليا مربرة م ااع من األدوية. Biochallangeسل  من  % 54د viroproاعكندية 

د مما استثمارات اعااليات ادلت ػدة 5223م اريع كندية علااقة سنة  4ع اعااقة حيث ل تس يل و كلع  يف قاا 
 كز يف قااع اعااقة و اعسيارات و ادلرلاماتية.رت األمريكية فت

 اآلسيوية و األسترالية االستثمارات. 4

اعػػػيت تلقتهػػػا تػػػا    اراتاالسػػػتثمرلمػػػاع مػػػن  % 5.7زلػػػدودة جػػػداد إذ متثػػػل  سػػبة  االسػػػتثماراتترتػػ  ىػػػله        
مػػػػػػػن رلمػػػػػػػاع  % 42.4اذلنديػػػػػػػة يف ادلرتبػػػػػػػة األوىل بنسػػػػػػػبة  االسػػػػػػػتثماراتد و تػػػػػػػايت 5223-5228خػػػػػػػالؿ اعرػػػػػػػرتة 
 االسػتثماراتو اعيت ترتكػز يف قاػاع اعصػناعةد مث  % 52.2اعيابا ية بنسبة  االستثماراتاآلسياية تليها  االستثمارات
 قااع اعااقة.و اعيت ترتكز يف  % 59.5اعصينية بنسبة 

 
 

 -MED- 10مجموعة  استثمارات. 5

ىله احتماعة  سبة ض يلة جداد إذا مػا قار ػت ببػاقي احتماعػات حيػث ال متثػل سػاق  استثماراتمتثل  سبة        
د كمػػا يالحػأ  يػػا  تػػاـ 5223-5228اعػااردة إىل تػػا   خػػالؿ اعرػرتة :  االسػػتثماراتن رلمػاع مػػ % 2.2 سػبة 

 ة ب  دوؿ ادلرر  اعرري.اعبيني عالستثمارات
 التوزيع الجغرافي للدول المستثمرة في المغرب: .ثالثا

 األجنبية اعااردة إىل ادلرر  حس  اعدوؿ ادلصدرة ؽلكن إدراج الجدوؿ اآليت: االستثماراتمن مجل لليل        
  للفترة لحسط منطقة األصفي المغرب األجنبية المباشرة  االستثمارات: توزيع (16-5) جدول رقم

(0222- 0228) 
 الوحدة: مليون درهم

 اعسناات
 اعنسبة احتماع 5223 5227 5222 5222 5224 5228 5225 5225 5222 اعدوؿ

% 
 22 95589 52272 54452 3242 59348 4742 5339 5525 57222 5254 فر سا
 55.9 82275 5422 2523 7595 5445 477 53292 892 989 224 إسبا يا
 2.2 52378 4357 8352 774 753 885 555 553 9 24 اإلمارات
 5.7 5773 42 22 22 22 55 82 587 5455 327 اع تراؿ
 4.5 2999 5523 5272 985 425 422 544 822 537 492 برياا يا

                                                 
1 ANIMA, les IDE dans la région MEDA en 2006, op.cit, p. 141. 
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 8.4 2294 722 5244 324 552 443 475 832 299 597 اعا.ـ.م
 8.7 2585 5289 5852 922 723 272 522 542 829 559 سايسرا
 8.7 2575 5522 5247 942 322 472 542 498 527 598 مدلا يا

 522 527227 احتماع اعراـ
 عل  مرايات: باالعتماد ةمن إعداد اعباحثالمرجع: 

CNUCED, Exanes l’OCDE des politiques de l’investissement, Maroc, Newyork et Genéve 2008. 
 

علػ  حصػة األسػد  اسػت اذتاألوروبيػة  االسػتثماراتد يالحػأ مف  52-2ف )رقػ باعرجاع إىل مرايات الجدوؿ   
)  % 34.8ت  سػػبتها إىل ػث وصلػػػد حيػػ5223-5222اعػػااردة إىل ادلرػػر  خػػالؿ اعرػػرتة  االسػػتثماراتمػػن رلمػػاع 

 % 55.9تلتهػا إسػبا يا بنسػبة  % 22فر سا+ إسبا يا+ سايسػرا + مدلا يػا   و قػد احتلػت فر سػا ادلرتبػة األوىل بنسػبة 
 2.2اإلمارتيػة بنسػبة  االسػتثماراتو تػايت يف ادلرتبػة اعثا يػة  و ذعػ  عػنر  اعرػرتة. % 8.7مث سايسرا و مدلا يا بنسػبة 

   د% 5.7 و يف األخػػري اع ترػػاؿ بنسػػبة % 8.4مث اعااليػػات ادلت ػػدة األمريكيػػة بنسػػبة  % 4.5مث برياا يػػا بنسػػبة د %
 بية يف ادلناقة.األورو  االستثماراتو ىلا يدؿ عل  قاة 

 االسػػػترا ةبػػػ  دوؿ ادلرػػػر  اعرػػػري اعػػػثالث ؽلكػػػن  برػػػد و مػػػن مجػػػل اعت ليػػػل مكثػػػر و إمكا يػػػة إجػػػرا  مقار ػػػة فيمػػػا
 بالجدوؿ اآليت:
                                     األجنبي المباشر حسط منطقة  لالستثمارفي المغرب  : التوزيع الجغرافي التفصيلي( 17-5)جدول رقم 

 الوحدة : مليون أورو               (0228-0222)لفترة ل األصل                                    
 اعدوؿ ادلستثمرة
 اعنسبة االستثماراتقيمة  )ادلصدرة 

 موروبا

 8.2 422 مدلا يا
 2 2 اعنمسا
 52.5 5529 بل يكا
 2.2 22 اعداظلارؾ
 82.2 8792 إسبا يا
 2 2 فنلندا

 45.2 2825 ر ساف
 2.88 45 اعيا اف
 8.3 475 إيااعيا
 2.4 44 ىاعندا

 5.7 558  ادلملكة ادلت دة
 2.28 4 اعسايد
 8.7 422 سايسرا
 5.7 887 باقي موروبا

 22.7 55428 مجموع أوروبا
 2.4 22 كندا ممريكا

 98.2 922 اعااليات ادلت دة األمريكية
 2.2 5285 مجموع أمريكا
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 MED 10دوؿ 

 27.7 35 مصر
 - - األردف
 - - عبناف
 2 2 تا  
 85.5 89 تركيا
 MED 10 2 2باقي دوؿ 

 MED 10 555 2.2مجموع دول 

 دوؿ اخلليت

 52.2 489 اعسرادية
 54.8 295 اعب رين
 22.9 5552 اإلمارات 
 57.2 782 اعكايت
 5.8 24 قار

 2.5 557 باقي دوؿ اخلليت
 55.5 4545 ع دول الخليجمجمو 

 مسرتاعيا ودوؿ اسيا

 2 2 مسرتاعيا
 2 2 اعص 
 59.9 35 اذلند
 88.9 95 اعياباف
 2.7 5 ماعيزيا
 2 2 سنررارة

 82.4 92 باقي دوؿ آسيا
 5.2 575 مجموع دول آسيا و أستراليا

 دوؿ مخرق
 - - جنا  إفريقيا
 75.9 472 اع ازيل
 52.4 525 روسيا

 55.7 34 دوؿ مخرق
 8.2 225 مجموع الدول األخرى

 % 522 53279 المجموع العام
عل : باالعتماد ة: من إعداد اعباحثالمرجع  

- ANIMA, Investissement Direct Etranger vers les pays Med en 2008, face à la crise, étude N°   
     3, Mars 2009, p. 160.  

 
 يالحأ ما يلي:  57-2رقف ) الجدوؿ و بت ليل مرايات   

 األوروبية  االستثمارات .1

األجنػػيب إىل ادلرػػر  خػػالؿ  االسػػتثمارمػػن إ ػػا  واردات  % 22.7األوروبيػػة مػػا  سػػبتو  االسػػتثماراتمثلػػت        
نر  األوروبيػة عػ االسػتثماراتمػن إ ػا   % 45.2فر سا ادلرتبة األوىل بنسػبة  احتلتو قد د 5223-5228اعررتة 

و دػػػػػدؼ  .% 52.5اعبل يكيػػػػػة بنسػػػػػبة  االسػػػػػتثماراتمث  د% 82.2بنسػػػػػبة اإلسػػػػػبا ية  االسػػػػػتثماراتاعرػػػػػرتةد تليهػػػػػا 
يف ادلرػػر  إمػػا إىل خدمػػة اعسػػاؽ ا لػػي مو خدمػػة اعسػػاؽ اخلػػارجي عػػن  ريػػم ادلقاوعػػة اع ػػركات اعرر سػػية ادلتااجػػدة 

 ظػػرا علميػػزات اعتنافسػػية اعػػيت تتمتػػع هبػػا يف رلػػاؿ  د مػػن اعبػػا ن بتػػا   برػػ  مجػػزا  اعرمليػػات اإل تاجيػػة يف ادلرػػر 
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اعتكػاعي  ادلنرردػػة )اعيػػد اعراملػة اعرخيصػػة  سػػبيا و ادلؤىلػةد اعقػػر  مػػن سػاؽ اإللػػاد األورويد اسػػترالؿ تكػػاعي  
 اعنقل .
     ارات يف قاػػػاع ادلالبػػػ  و ادلنسػػػاجاتد اعسػػػياحة و اعرقػػػ اسػػػتثماراداممػػػا اع ػػػركات اإلسػػػبا ية فترتكػػػز مرظػػػف        

مػن مسػهف  % 32حصػة يف صػناعة اعتبػغ و متتلػ    Altadisو صناعة ادلااد اعرلائيةد حيػث تن ػ  شػركة اعتػدي  )
مػػػن مىػػػف  Tavex algodoneraو ادلملاكػػػة كليػػػا عل ػػػركة اإلسػػػبا ية  Settavexشػػػركة اعتبػػػغ ادلرربيػػػةد و ترتػػػ  شػػػركة 

 1اع ركات اعن ياة يف صناعة سراويل الجينز يف ادلرر .
 
 
 

 الخليجية االستثمارات. 0

اعػػػااردة إىل ادلرػػػر   االسػػػتثماراتمػػػن رلمػػػاع  % 55.5اخللي يػػػة يف ادلرتبػػػة اعثا يػػػة بنسػػػبة  االسػػػتثماراتتػػػايت        
مػػػػن رلمػػػػاع  % 22.9اإلماراتيػػػػة يف صػػػػادرة احتماعػػػػة بنسػػػػبة  االسػػػػتثماراتو تػػػػايت  .5223-5228خػػػػالؿ اعرػػػػرتة 
رلماعػة اعقػدرة اعرقاريػة  عقدتو قد  .ةد و تتمركز يف قااع اعسياحة و اعرقاراتاخللي ية عنر  اعررت  االستثمارات

و د 5222مليػار دوالر علػ  مػدق ع ػر سػناات إبتػدا ا مػن سػػنة  5.75اتراقػا مػع احلكامػة ادلرربيػة علػ  اسػتثمار 
 مرترع. من آدا  اعسياحة دلا ذللا اعقااععماما فمرظف اع ركات اخللي ية تركز عل  قااع اعرقارات و 

 أمريكا الشمالية استثمارات. 2

-5228اعااردة إىل ادلرر  خالؿ اعررتة  االستثماراتمن رلماع  % 2.2األمريكية  سبة  االستثماراتمتثل        
اعااليػػات ادلت ػػدة األمريكيػػة يف قاػػاع اعااقػػةد  اسػػتثماراتو ترتكػػز  د مليػػاف مورو 5285و ذعػػ   ػػا قيمتػػو  5223

 يف اعص را  اعرربية. االستك اؼبتنريل عمليات حيث تقـا اع ركات 
 اآلسيوية االستثمارات. 4

اعػااردة إىل ادلرػر   االسػتثماراتمػن إ ػا   % 5.2اآلسياية زلدودة جداد إذ متثل  سبة  االستثماراتترت         
مػػػن إ ػػػا   % 88.9 اعيابا يػػػة يف ادلرتبػػػة األوىل بنسػػػبة االسػػػتثماراتد و تػػػايت 5223-5228اعرػػػري خػػػالؿ اعرػػػرتة 

  و اعػػيت ترتكػػز عمامػػا يف قاػػاع اعصػػناعة % 59.9د تليهػػا اذلنػػد بنسػػبة 5223-5228اآلسػػياية علرػػرتة  االسػػتثمارات
 و اعااقة.

 -Med-10. استثمارات دول 5   

                                                 
1 Ministère de l’industrie, du commerce et de la mise à niveau de l’économie, disponible sur le site : 
www.mcinet.gov.ma, consulté le : 25.08.2010 à 19 :39. 

http://www.mcinet.gov.ma/
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ــة بالمجموعــات األخــرى، حيــث تمثــل نســبة        مػػن  % 0.6تمثــل هــدس االســتثمارات أبــعق نســبة مقارن
 2787د وتػايت مصػر يف مقدمػة احتماعػة بنسػبة 5223-5228ارات اعااردة اىل ادلرر  خالؿ اعررتة االستثم ا ا 

 .2008-2003للفترة  -Med-10ا ا  استثمارات دوؿ  من % 8585تليها تركيا بنسبة د %
يف دوؿ ادلرػر   األجنيب ادلباشر حس  اعدوؿ ادلصدرة عو عالستثمارإذف و برد اعتارؽ إىل اعتازيع الجررايف         

 اعرري اعثالث )الجزائرد تا  د ادلرر  د ستتف مقار ة ذع  يف اعنقاة ادلااعية.
 مقارنة التوزيع الجغرافي للدول المستثمرة في دول المغرب العربي  .رابعا

و األجنػػػيب ادلباشػػػر إىل دوؿ ادلرػػػر  اعرػػػري حسػػػ  اعػػػدوؿ ادلصػػػدرة عػػػ االسػػػتثمارعت ليػػػل و مقار ػػػة تػػػدفقات        
دجػػدوؿ   52-2جػػدوؿ رقػػف )  د58-2جػػدوؿ رقػػف )علػػ  الجػػداوؿ اعسػػابقة ) االعتمػػاد)حسػػ  األصػػل د ؽلكػػن 

بػػدوؿ مخػػرق سلتػػارة علػػ  سػػبيل ادلقار ػػةد حػػ  يتسػػذ عنػػا مررفػػة مػػا إذا كا ػػت  االسػػترا ة د و كػػلع    57-2رقػػف )
اـ بػلع  ل ػاجهة إىل دوؿ مخرقد و علقيادل باالستثماراتة مقار ة ػكافي  االستثماراتحصة اعدوؿ ادلراربية من ىله 

 اختيار دوعت  علمقار ة علا: تركيا و مصر .
التوزيع الجغرافي للدول المستثمرة في دول المغرب العربي و بعض الدول مقارنة : (18-5)جدول رقم 

 (0228-0222)المختارة للفترة 
 اعدوؿ 
 
 ادلناقة

 احتماع  تركيا مصر ادلرر  تا   الجزائر

اعنسبة  دلباعغا
اعنسبة  ادلباعغ %

اعنسبة  ادلباعغ %
اعنسبة  ادلباعغ %

اعنسبة  ادلباعغ %
سبة  ادلباعغ %

اعن
% 

5542 4.9 8752 7.4 2228 موروبا

8 
52.5 5799

5 
58.4 8295

8 
43.5 7274

2 5
2
2

 

5822 25.2 7572 52.8 8422 7.2 5285 8.2 452 55.7 5298 ممريكا

9 5
2
2

 

دوؿ 
Med 

10 

2895 29.5 25 2.7 555 5.2 5253 52.9 229 7.3 7322 

5
2
2

 

دوؿ 
 اخلليت

2597 52.8 2722 55.8 4545 3.5 5223

8 
22.7 9732 59.4 2245

4 5
2
2

 

 عل  : باالعتماد ةمن إعداد اعباحثالمرجع : 
  57-2  دجدوؿ رقف )52-2 د جدوؿ رقف )58-2)جدوؿ رقف ) :مرايات الجداوؿ رقف -           

-ANIMA, Investissement Direct Etranger vers les pays MED en 2008,  
                           face à la crise, étude n° 3, mars 2009, p. 160. 

 اآليت :اعبيا  يف اع كل   53-2رقف )و ؽلكن تر ة مرقاـ الجدوؿ 

غرب العربي وبعض الدول التوزيع الجغرافي للدول المستثمرة في دول الم مقارنة: (12-5) شكل رقم
 الوحدة: مليون أورو               (0228-0222)للفترة  المختارة
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  53-2) عل  مرايات الجدوؿ رقف باالعتماد ةمن إعداد اعباحث :المرجع

 
 
 
 

 و بت ليل ادلرايات اعسابقة يالحأ ما يلي :
 43.5يف تركيػا بنسػبة  5223-5228ة اعااردة إىل ىله اعػدوؿ خػالؿ اعرػرتة األوروبي االستثماراتتركزت م ل   -

األوروبيػة اعػااردة إىل دوؿ ادلرػر  اعرػػر   االسػتثماراتمليػاف مورو و ىػي قيمػة ترػاؽ قيمػػة  82958د م  بقيمػة %
 تاالسػػػتثماراو ىػػػلا مػػػا يػػػدؿ علػػػ  ضػػػر  د  % 53.2ة ػمليػػػاف مورود م  بنسبػػػ 55385رلتمرػػػة و اعػػػيت تقػػػدر بػػػػ 

األوروبيػػة يف مصػػر و اعػػيت تقػػدر بػػػ  االسػػتثمارات سػػبتها تقػػار   سػبة األوروبيػة يف مناقػػة ادلرػػر  اعرػػريد حيػػث مف 
 ؛5223-5228و ذع  علررتة  % 58.4

األوروبيػة ضػريرةد إال مف ادلرػر  ػلتػل  االسػتثماراتباعنسبة عدوؿ ادلرر  اعرريد ح  و إف بقيت حصتهف مػن  -
و ترجػػػػع حيػػػػازة د % 4.9مث تػػػػا   بنسػػػػبة  % 7.4تليػػػػو الجزائػػػػر بنسػػػػبة  د% 52.5حتماعػػػػة بنسػػػػبة ادلرتبػػػػة األوىل يف ا

دخاعػػو يف شػػراكة مػػع و لا اعتميػػز عرػػدة عاامػػل منهػػا ادلاقػػع اإلسػػرتاتي يد و قربػػو مػػن األسػػااؽ األوروبيػػةد ذلػػادلرػػر  
شلػا مدق  داتيػمنػل سػناات اعثما ين اقتصػاديةاإللاد األوروي يف وقت مبكر مقار ة بػالجزائرد شػروعو يف إصػالحات 

باإلضافة إىل م و يرت  اعتلميل اعن ي  ع لاد األوروي يف إ ار كػل  .إىل خلم و لس  مناخ مالئف عبي ة األعماؿ
و ر ػف ذعػ  تبقػ   .خاصػة امتيػازاتاإلتراقيات ادل مة بينهما  ا يف ذع  اعسياسػة األوروبيػة عل ػاار و اعػيت من تػو 

 ؛األوروبية يف ادلناقة منرردة إذا ما قار ت  نا م و دوؿ مخرق االستثمارات

فقػػػد تركػػػزت يف مصػػػر  د5223-5228اخللي يػػػة اعػػػااردة إىل ىػػػله اعػػػدوؿ خػػػالؿ اعرػػػرتة:  عالسػػػتثماراتباعنسػػػبة  -
اخللي ية اعااردة إىل دوؿ  االستثماراتملياف مورو و ىي قيمة تراؽ قيمة  52238م   ا يرادؿ د % 22.7بنسبة 

علػػػ   كػػػلع  و ىػػػلا مػػػا يػػػدؿد % 59.3مليػػػاف مورود م  بنسػػػبة  52242دلرػػػر  اعرػػػري رلتمرػػػة و اعػػػيت تقػػػدر بػػػػ ا
مػن  % 59.4ذت تركيا علػ  مػا  سػبتو ي. و قد است ا ػاعرربية اخللي ية يف مناقة ادلرر  اعررب االستثماراتضر  
 ؛5223-5228و ذع  خالؿ اعررتة  االستثماراتىله 
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اخللي يػػةد فتػػايت تػػا   يف ادلرتبػػة األوىل  االسػػتثماراتادلرػػر  اعرػػريد و حصػػة كػػل دوعػػة مػػن ممػػا باعنسػػبة عػػدوؿ  -
 ؛% 3.5مث ادلرر  بنسبة  % 52.8تليها الجزائر بنسبة د % 55.8بنسبة 

د فقػػػد تركػػػزت يف تركيػػػا 5223-5228األمريكيػػػة اعػػػااردة إىل ىػػػله اعػػػدوؿ خػػػالؿ اعرػػػرتة  عالسػػػتثماراتباعنسػػػبة  -
و جتػػدر اإلشػػارة إىل مف تركيػػا قػػد ممدػػت اتراقيػػة اعت ػػارة احلػػرة -مليػػاف مورو 7572م   ػػا يرػػادؿ  % 25.2بنسػػبة 

تليهػا د% 55.7مث الجزائػر بنسػبة د % 52.9مث تػايت مصػر يف ادلرتبػة اعثا يػة بنسػبة  د-مع اعااليات ادلت ػدة األمريكيػة
 االسػػػػتقاا قػػػػة ادلرػػػػر  اعرػػػػري ضػػػػريرة و كمػػػػا ىػػػػا مالحػػػػأ تبقػػػػ  منا د% 8د مث تػػػػا   بنسػػػػبة % 782ادلرػػػػر  بنسػػػػبة 
األمريكيػة  االسػتثماراتترػادؿ تقريبػا  % 55.5و اعػيت تقػدر بػػ  رلتمرػة األجنبيػة األمريكيػة حيػث مهنػا عالستثمارات
 ؛ % 52.9)يف مصر 

اعبينية ب  دوؿ ادلرر  اعرػري فهػي ضػريرة جػدا  االستثماراتو  ا فيها   -Med-10دوؿ  عالستثماراتباعنسبة -
ادلرتبة بينما تست اذ الجزائر عل  د % 2.7 و % 5.2 كل من ادلرر  و تا   حيث تقدر  سبتها عل  اعتاا  : يف

 ة كما متت اإلشارة إىل ذع  سابقا.استثمارات مصري هاو م لب % 29.5األوىل بنسبة 
 

  مناقػػػػػة ضػػػػػريرة شلػػػػػا سػػػػػبم ؽلكػػػػػن اعقػػػػػاؿ مف مناقػػػػػة ادلرػػػػػر  اعرػػػػػري و ر ػػػػػف إمكا يادػػػػػا اذلائلػػػػػة إال مهنػػػػػا تبقػػػػػ
اعػااردة إعيهػا  االسػتثماراتد كما مف اعدوؿ اعػثالث: الجزائػرد تػا   و ادلرػر  تترػاوت حصػتها مػن االستقاا 

األوروبيػػػػة يف ادلناقػػػػةد كمػػػػا تبقػػػػ   االسػػػػتثماراتمػػػػن مناقػػػػة إىل مخػػػػرقد و تبقػػػػ  ادلرػػػػر  ىػػػػي ادلسػػػػيار علػػػػ  
 .االستثماريةة اعنظر يف سياستها اعرربية ضريرة و عل  دوؿ ادلرر  اعرري إعاد االستثمارات
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 المبحث  الرابع

 األجنبي المباشر في المغرب العربي في ظل اتفاق الشراكة االستثمارآفاق 
 

 الترػػاؽاألجنػػيب ادلباشػػر يف دوؿ ادلرػر  اعرػػريد و برػػد عقػد ىػػله اعػػدوؿ  االسػتثماراعترػػرض إىل واقػػع برػد     
و يف ظػػػل اعظػػػروؼ و ادلسػػػت دات اعرادليػػػة اعػػػيت تري ػػػها دوؿ  دمػػػع اإللػػػاد األوروي ةتاسػػػاياع ػػػراكة األورو م

ادلرر  اعرري و اعيت تؤكد حاجتها ادلاسة إىل رموس األمااؿ و اعتكناعاجيا احلديثة من مجل إ رػاش اقتصػادىاد 
ف ت  يع ىلا األخري و لقيم األجنيب ادلباشرد إال م االستثمار ادلزيد من  تسر  دوؿ ادلرر  اعرري إىل جل 

 اعيت ترت  ضرورية دلااجهة اعت ديات احلاعية. االقتصاديةمىدافو مرىا ا بت قيم  لة من اإلصالحات 
ا دلػاألجنيب ادلباشر داخل مناقة ادلرػر  اعرػري  االستثمارو عماما فهناؾ سبل عت  يع و تااير حركة        

 ىا يف اعنقاط اآلتية: ذلا من تا ري مباشر عليود ؽلكن إغلاز 
 إتحاد المغرب العربي بعث إعادة .أوال 
جدير باعلكر مف اتراقيات الجات قد فت ػت اعبػا  علػ  مصػراعيو ممػاـ اعػدوؿ األ ػراؼ إل  ػا  اعتكػتالت    

و مجازت إختاذ قرارات و سياسػات تردػيلية داخػل اعتكتػل دلصػل ة اعػدوؿ األ ػراؼ ادل ػرتكة فيهػاد  داإلقليمية
اعت ػػار  اعرػػادلي  مػػن اعنظػػاـكػػاف اعػػبر  يرتقػػد مف ىنػػاؾ فرصػػة ممػػاـ اعػػدوؿ ادلراربيػػة عت قيػػم مكاسػػ  و إذا  

الجديػػػد و مػػػػن اتراقػػػػات اع ػػػػراكة األورومتاسػػػايةد فمػػػػن اعااضػػػػح مف ذعػػػػ  عػػػن ػلػػػػدث إال إذا تراملػػػػت اعػػػػدوؿ 
 د علتراوض.مع مرايات ىله اإلتراقات ب كل  اعيد و اجتهت إىل تكاين شكل مرري ماحادلراربية 
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     بػػػ  كػػػل مػػػن : عيبيػػػاد الجزائػػػرد تػػػا  د ادلرػػػر   5939فيرػػػر   57و ر ػػػف تاسػػػي  إلػػػاد ادلرػػػر  اعرػػػري يف    
و مػػن مث إ  ػػا  سػػاؽ مراربيػػة د 5995و اعػػل  اسػػتهدؼ إ  ػػا  مناقػػة جتػػارة حػػرة يف هنايػػة عػػاـ  مارياا يػػاو 

 ػػري إىل مف ىػػلا اعنػػاع مػػن اعتنسػػيم  ػػري وارد يف إال مف اع ػػااىد و ادلرايػػات ت 5222.1م ػػرتكة يف هنايػػة عػػاـ 
    اعاقػػت احلػػا د فػػر ف مدػػي مكثػػر مػػن عقػػدين علػػ  قيػػاـ إلػػاد ادلرػػر  اعرػػري إال مف اعتكامػػل ادلرػػاري ادلن ػػاد

اعاايػل م ػرت علػ   االسػترمارمازاؿ بريد ادلناؿد حيث مف اخلالفات اعسياسية و اعرواس  اعتارؼلية اعناجتة عن 
د حيث ت كل اعتبرية من مث ف ل اإللادد كما مف اعراامل اخلارجية قد عربت اعدور األك  يف ف لواعت ربة و 
 اعل  ترا  منو اعدوؿ ادلراربية. االقتصاد علرارج مىف عاامل عدـ اعتاازف  االقتصادية

  
ىنػػػاؾ اصػػة مف و ىػػلا يػػدفع إىل اعب ػػػث عػػن سلػػػرج مػػن اإل تكاسػػػة اخلاػػرية يف اعرمػػػل ادلرػػاري ادل ػػػرتؾ و خ   

عالقػػة و يػػدة بػػ  إ  ػػا  سػػاؽ اقتصػػاد  م ػػرتؾ و األ ػػر اعنػػاتت حػػاؿ جلػػ  ادلسػػتثمرين األجا ػػ د و يرتػػ  
مػػن حيػػث  دإرسػػا  الػػاد ادلرػػر  اعرػػري فرليػػا كمػػا  صػػت عليػػو اتراقيػػة مػػراكب عػػامال زلركػػا علمؤسسػػات ا ليػػة

يسػاعدىا علػ  رفػع  اث من هػا سػاقا واسػراألجنبية مػن حيػ االستثماراتح ف مك  من  اعتمادلريزىا عل  
احل ػػػػػف. و ىػػػػػلا مػػػػػا سػػػػػيؤد   اقتصػػػػػادياتمػػػػػن  باالسػػػػترادةتنافسػػػػيتها عػػػػػن  ريػػػػػم خترػػػػػي  تكلرتهػػػػػا و ذعػػػػػ  

هبا إىل ألف وجاد ساؽ جها  مرتاح عل  ادلنافسة اعدوعية سيؤد   دبادلؤسسات ا لية إىل تريري إسرتاتي يادا
تكناعاجيػػػا مكثػػػر ترقيػػػداد و عت قيػػػم ذعػػػ  و يف ظػػػل  اسػػػترماؿ إرسػػػا    ػػػا ات ذات قيمػػػة مدػػػافة مكػػػ . و

   فإ ػو مػػن اعااجػ  إصػػالحاعظػروؼ اعدوعيػة اعراىنػػة و اعػيت تتسػف بإقامػػة اعتكػتالت و تاسػيع اعتكػػتالت اعقدؽلػةد 
 و ترريل إلاد ادلرر  اعرري من خالؿ ما يلي:

 ؛س  عزيادة ح ف اعت ارة ادلراربية اعبينيةاإلسراع بإ  ا  مناقة جتارة حرة مراربية و دي ة ادلناخ ادلنا -
و ر اعالزمػػة عترريػػل اعت ػػارة ادلراربيػػة اعبينيػػة مػػن خػػالؿ إزاعػػة اعرقبػػات اعػػيت ترػػرتض ظلاىػػا ػاعتدابيػػ اختػػاذ -

 ا سياهبا؛اعيت تدمن  اعت ريراتسن 
اعرمػل علػػ  إغلػػاد  ػػاع مػػن اعترصػػص و تقسػػيف اعرمػػل يف اعػػدوؿ ادلراربيػػة يسػػاعد علػػ  زيػػادة درجػػة  -

ادلتبػػادؿ فيمػػا بينهػػاد كمػػا يدػػمن إ تػػاج باسػػرار تنافسػػية قػػادرة علػػ  ادلنافسػػة يف  االعتمػػاداعتكامػل و 
 ؛األسااؽ ادلراربية و اخلارجية

قااعػػػػد ادلن ػػػػا ادلرػػػػاريد ووضػػػػع آعيػػػػة واضػػػػ ة و ماحػػػػدة عل ػػػػادة و ادلااصػػػػرات  اعتمػػػػاداإلسػػػػراع يف  -
 ؛ادلراربية يتف تابيقها يف كافة اعدوؿ ادلراربية

م ػرتكة بػ  اعقاػاع اخلػاص يف اعػدوؿ ادلراربيػة بريػدا عػن  استثماراتشركات و م روعات و  ا إ   -
تنميػػػة ىػػػلا  اعت ػػػريرات اعػػػيت تسػػػاعد علػػػ اعتػػػدخالت اعبريوقرا يػػػة يف األجهػػػزة احلكاميػػػةد مػػػع سػػػن 

 االجتاه؛
                                                 

 .84د ص. 1996د عماف 29رللة اإللاد و اإلدارةد اعردد "الدول العربية من الجات إلى المنظمة العالمية للتجارة"، عبد اعسالـ عادؿد  1



 V  دوؿ ادلرر  اعرري اإلستثمار األجنيب ادلباشر يفو آفاؽ واقع  الفصل الخامس:

 

 592 

عناعيػػػة   ميسػػػرة  بقػػػا طادلراربيػػػة ادل ػػػرتكة ب ػػػرو  االسػػػتثماراتتػػػافري اعتمايػػػل اعػػػالـز علم ػػػروعات و  -
 إىل تنميػػػػة حقيقيػػػػة تزيػػػػد مػػػػن اعااقػػػػات االسػػػػتثماراتو  بيرتػػػػود علػػػػ  مف تػػػػؤد  ىػػػػله  االسػػػػتثمار

 .اإل تاجية ادلراربية

و اعااقع مف بنا  الاد ادلرر  اعرري و إ  ا  ساؽ مراربية م رتكة مصبح من ىلا ادلنظار باعنسبة    
اقتصاديا مف تكلرة اعالمرر  مرتررة  باعتباراعااقعد  ع را  ادلناقة حتمية تارؼلية البد مف جتد  ريقها إىل

ىله اعتكلرة غل  مف  فداحةو اجتماعيا و سياسياد و مرالة علنما ادلتكامل علمناقة ككلد و عكي  ررؼ 
مف اإللاد  باعتبار نظر يف ما استراد اآلخروف اعلين مسساا مو اطلر اا يف الاد  ركي عقدوه بينهفد 

ع و اإلدارة و اعسياسة ػاع راكة ب  اعدوؿد و إ ار علتنسيم بينها يف رلاالت اعت ري اسػالجمركي ىا مس
 و من ىله ادلزايا: و ادلاعية و اعت ارية و اعنقدية. االقتصادية

 داػهب االقتصاد و تقليص تا ري اعصدمات اخلارجية عل  اعن اط  االقتصاد  االستقرارتدعيف  -

 ؛ت ارية بينهاو ذع  مساسا عتكثي  ادلبادالت اع
 اعتنسيم يف اعسياسات اإلقتصادية ادلتبرةد شلا مدق باعنسبة ع لاد األوروي إىل تكثي  اعت ارة  -

 ةاعبينية و تاحيد ادلااق  يف مسائل ادليزا ية و اعنقدد شلا مكن من اعاصاؿ يف اعنهاية إىل اعرمل
 .يف اعسياسة اعنقدية علم ماعة األوروبية ادلاحدة: األورود و م  ؤوا علع  بنكا مركزيا يت كف

و من ىلا ادلنالمد فإف منام اعااقع و اعتاارات ادلستقبلية يف األفم ادلنظارد غلرل من اعررتة احلاعية مرحلة    
احلاسف ما داـ من ادلمكن مع كل اعتاخر احلاصل يف تر ة فكرة ادلرر  اعرري عل  مرض اعااقع تدارؾ  االختيار

تراعل سيناريا   ينتت علمناقة  باستمراراعسي ة علرراغ احلاصلد اع ي  اعل  يسمح  اساتعال ركطل  ادلناقة 
 عنصرين مساسي  علا:إلاد ادلرر  اعرري  برث و يندرج لت إعادة .ةػشي ا  ري ت تيت اعقاق و تقليص اعرراعي

 I . المباشـر إلـى  ماراالسـتثإنشاء مؤسسة في إطـار اإلتحـاد المغربـي العربـي لتشـجيع و تسـهيل جـ ب
 المنطقة

ادلباشػػر سػػاا ا كػػاف بينيػػا مو مجنبيػػاد و يف إ ػػار إلػػاد  االسػػتثماربت ػػ يع و تسػػهيل  ذإف إ  ػػا  مؤسسػػة ترػػ       
تدػػف يف عدػػايتها اعػػدوؿ ادلراربيػػة األعدػػا  باإللػػاد ادلرػػاري و تػػؤوؿ إعيهػػا ادلؤسسػػات و األجهػػزة د ادلرػػر  اعرػػري

 ادلباشر ساا  كاف بينيا مو مجنبيا و يكاف من مىدفها:  االستثمار يع و تسهيل اإلقليمية ذات اعرالقة بت 
 ؛د و موضاعو بادلناقة و اعرتويت عنها بينيا و مجنبيااالستثمارد فرص ػاث ادلترلقة بت ديػة اعب ػتنمي -

 يف ت ػػريع ماحػػد مبػػح علػػ  االسػػتثمار ػػع و تنسػػيم اعت ػػريرات ا ليػػة ادلترلقػػة بت ػػ يع و تسػػهيل  -
 ؛اعاضاح و اع ماؿ

 ؛اعبيح ادلباشر من خالؿ تامينو ضد ادلرا ر االستثمارت  يع و تسهيل  -

 حل اعنزاعات اعيت قد لدث ب  ادلستثمر و اعدوؿ ادلديرة. -
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ادلباشػػػر عػػػي   االسػػػتثمار تػػػدفمإف دوؿ ادلرػػػر  اعرػػػري و مػػػن خػػػالؿ ىػػػله ادلؤسسػػػة سػػػترمل علػػػ  تسػػػهيل        
تاضح  يد حيث مف اعرمل عل  إ  ا  شبكة مرلامات مراربيةػاعبين االستثمارع ػىل ت  يداه إػاألجنيب فق  بل يتر

 ة ادلراربيػة و ادل ػروعات ادلرروضػػة ػد و فػرص اع راكػاالسػتثمارادات ادلراربيػة و ت ػريرات ػاارد اإلقتصػػإمكا ػات و مػ
 إىل ادلناقة ادلراربية. االستثمار و احلاافز ادلقدمة ذلاد شلا يساعد عل  اجتاه األمااؿ ادلراربية اعباحثة عن

 
 

  II . تبادل الحر المغاربية إلى حيز الوجودالإخراج منطقة 

األجنبيػػة إىل ادلناقػػة قرهبػػا مػػن األسػػااؽ  االسػػتثماراتتسػػاعد علػػ  قػػدـو ال شػػ  مف مػػن  لػػة احلػػاافز اعػػيت        
و  ةػلجديػػدة كاعصػػ  و اذلنػػد و كاريػػا الجنابيػػا االقتصػػاديةو إظلػػا كػػلع  مراكػػز اعقػػاق  داعكػػ ق عػػي  األوروبيػػة فقػػ 

تايااف و ماعيزيا و ىا ت كا ت و سنررارةد باإلضافة إىل اعياباف و كلع  اعدوؿ اخللي ية اعيت مصػب ت تتػافر علػ  
  1ي.ػا اعا نػخارج تراهب عالستثمار اقة مهمة 

يف رلػاؿ  االتراقػاتدلناقػةد خاصػة و مف يلرػ  دورا مهمػا يف تاػاير اؽلكػن مف  اف االستثمارات األجنبية عامل    
و ذع  من خالؿ تاسي  شػركات سلتلاػة يف  االستثماراتداعت ارة احلرة ال تراي  تائ ها إال إذا واكبها تيار من 

و هبػػلا ادلناػػم  .اعقااعػػات اعصػػناعية ذات اعتنميػػة اعقايػػة مو م ػػاركتها يف لقيػػم ادل ػػاريع اعكػػ ق علبنيػػات اعت تيػػة
ااؽ األوروبيػػة و اعرربيػػة ػمف تصػػبح قاعػػدة ا اػػالؽ علتصػػدير ضلػػا األسػػ –ماقرهػػا الجرػػرايف  باعتبػػار –ؽلكػػن علمناقػػة 

 جررافيا من ىله األسااؽ. االقرتا باعنسبة علدوؿ اعيت تر   يف 
و يف ىػػلا احتػػاؿ ؽلكػػن ذكػػر اإلمكا يػػات اعػػيت يتي هػػا اترػػاؽ اعتبػػادؿ احلػػر اعػػل  عقػػده ادلرػػر  مػػع اعااليػػات        

ت ػػػدة األمريكيػػػةد حيػػػث مف عػػػددا مػػػن اعبلػػػداف اعػػػيت ال ترباهػػػا اتراقيػػػات مػػػن ىػػػلا اعنػػػاع مػػػع اعااليػػػات ادلت ػػػدة ادل
و ذعػػ  مػػن  االترػػاؽمػػن ادلزايػػا اعػػيت يتي هػػا ىػػلا  عالسػػترادةاعسػػاؽ األمريكيػػة  هؽلكػػن مف تنرػػل إىل ىػػل داألمريكيػػة
 2اعساؽ األمريكية. يف ادلنا م احلرة بادلرر  من مجل اعتصدير إىل االستثمارخالؿ 
 أغادير اتفاقيةفي ظل  االستثمار استقطابآفاق  .ثانيا
  اعػػيت ل اعتاقيػػع م ػػادير اتراقيػػةإقامػػة مناقػػة اعتبػػادؿ اعت ػػار  احلػػر بػػ  اعػػدوؿ اعرربيػػة ادلتاسػػاية ) اتراقيػػةجػػا ت    

و           ػتا ػػ دمصػػر دتنريػػلا إلعػػالف م ػػادير اعػػل  وقرػػو كػػل مػػن األردف د5224فيرػػر   52عليهػػا باعربػػاط يف 
و اعػل  جػا  ا االقػا مػن إدراؾ ىػله اعػدوؿ األربرػة ألعليػة اعترػاوف اعرػري ادل ػرتؾ   3 د5225ما   23ادلرر  يف 

ىف يف الجهػاد ادلبلوعػػة إلقامػػة او يسػػ داعرربيػػة اعكػ ق ػا ينسػػ ف مػع اع  ػػامت اعتنريػل  إلقامػػة مناقػة اعت ػػارة احلػرة 

                                                 
د يف اعندوة اعسادسة: ""إستراتيجية التنمية المغاربية: آفاق منطقة التبادل الحر المغاربي و فرص جلط االستثمارات الخارجيةعبد احلميد عاادد  1

 .103-102د ص. ص. 2007ما   31ادلرر  اعرري يف مررتؽ اع راكاتد مركز جامرة اعدوؿ اعرربية تا  د تا   
 . ر  ادلرجع 2
 "د مركز ادلرلامات و دعف اختاذ اعقرارد رلل  اعازرا  ادلصر ."إتفاقية أغادير: نحو بيئة أعمال أفضلرشا مصار  عاضد  3
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 ػ  اعقااسػف ادل ػرتكة بينهػا يف إ ػار مػا غلمرهػا مػن اتراقيػات جتاريػة  نائيػة و اتراقيػات ساؽ عربية م رتكةد إىل جا
 اع راكة مع اإللاد األوروي.

و ترتمػػػد اتراقيػػػة م ػػػادير قااعػػػد ادلن ػػػا األورومتاسػػػاية و اعػػػيت تتػػػيح اعتكامػػػل اعقاػػػر  علمن ػػػا فيمػػػا بػػػ  اعػػػدوؿ    
  رػم اديػػ اتراقيػػةإ تػػاج مػػن من ػػا م  مػػن اعػػدوؿ األ ػػراؼ يف  مػػدخالت اسػػترداـمػػن خػػالؿ  االتراقيػػةداأل ػراؼ يف 

رػػػرض عمو دوؿ اإللػػػاد األورويد و  ػػػا ػلقػػػم مىليػػػة اعسػػػلع ادلنت ػػػة يف ىػػػله اعػػػدوؿ عت قيػػػم قااعػػػد ادلن ػػػا ادلالابػػػة 
ب  هبػا مػع اع راكة اعػيت تػرت اتراقياتتصدير منت ادا إىل ساؽ اإللاد األوروي مرراة من اعرسـا الجمركية يف إ ار 

 1اإللاد األوروي.
م ادير إىل إ  ػا  مناقػة جتػارة حػرة بػ  كػل مػن األردفد تػا  د مصػر و ادلرػر . و تتمثػل  اتراقيةدؼ و د       

 2األىداؼ اعيت تصبا إعيها يف اآليت:
        ي من  احية زيادة اعتبادؿ اعت ار  ب  اعدوؿ األربرة من  احيةد و ب  اعدوؿ األربرة و اإللاد األورو  -   
 ؛مخرق     

   ب  اعدوؿ األربرة )لديدا اعتكامل اعصناعي  من خالؿ تابيم قااعد ادلن ا  االقتصاد زيادة اعتكامل  -   
 ؛األورومتاساية     

األجنبيػػة ادلباشػػرة األوروبيػػة و اعرادليػػة بردػػل سػػاؽ م ػػادير اعػػل  يدػػف حاعيػػا مكثػػر مػػن  االسػػتثماراتجػػل   -   
 ملياف مستهل . 552

و اعػل  يقدػي خبلػم مناقػة جتػارة  ؛م ادير تايت كرااة ىامة ضلا لقيم مىداؼ إعالف برشلا ة اتراقيةكما مف    
و اعػػيت تتمتػػع اعػػدوؿ  ؛مػػع مبػػادم و متالبػػات منظمػػة اعت ػػارة اعرادليػػة االتراقيػػةحػرة مورومتاسػػايةد و كػػلع  تتاافػػم 

ة اعػدوؿ اعرربيػة و اعػل  يػدعا إىل ترزيػز و دعػف ػاؽ جامرػػمػع ميثػ اتساقادير م ا اتراقيةكما تايت األربرة بردايتهاد  
 3اعتراوف اعرري ادل رتؾد باإلضافة إىل ا س امها مع تنريل مناقة اعت ارة احلرة اعرربية اعك ق.

   ن ػػا األورومتاسػػاية عربيػػة علتبػػادؿ احلػػر اعػػيت تتبػػذ قااعػػد ادل اتراقيػػةمهنػػا متثػػل موؿ  االتراقيػػةو الجديػػد يف ىػػله        
اعرػرص اعػيت و اعيت تتيح تراكف ادلن ا ب  اعدوؿ األعدا  و دوؿ ادلناقة األورومتاسػاية و اعػل  ي ػكل محػد مىػف 

ختلقهػا إتراقيػػة م ػاديرد حيػػث يسػمح عصػػادرات م  مػن اعػػدوؿ األعدػا  باحلصػػاؿ علػ  ادلراملػػة اعتردػيلية  اجػػ  
عنػػد تصػنيع اعسػػلرة  دج مو مػدخالت مػػن م  مػن اعػدوؿ األ ػػراؼ األخػرقعنػد اسػػتردامها دلكا ػات إ تػػا  االتراقيػة

                                                 
 د ادلرجع اعسابم.عاض رشا مصار   1
-10"د ادلؤمتر ادلراري اعثا  عرجاؿ األعماؿد تا   : حصيلة و آفاق-إتفاقية أغادير-"اإلتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر فريد اعتا سيد  2

 .3د ص. 2010ما   11
 .4د ص.  ر  ادلرجع 3
دوعة متثل ادلناقة األورومتاساية يف حاعة  30مسااؽ اعدوؿ األعدا  و مكثر من  ىي  ثابة جااز مرور اعسلع إىل شهادة الحركة األورومتوسطية* 

 وجاد تراكف من عدمو.
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مكا ػػػات زلليػػػة و عيسػػت مجنبيػػػةد شػػػرياة مف ترافػػم اعسػػػلع ادلتبادعػػػة اعنهائيػػة و احتسػػػا  تلػػ  ادلكا ػػػات علػػػ  مهنػػا 
 شهادة احلركة األورومتاساية.*

األوروبية إىل  االستثماراتباستقاا  خاصة فيما يترلم  االتراقيةمما فيما ؼلص تقييف مدق لقيم مىداؼ        
 األوروبية خالؿ عاـ  االستثماراتمن  % 5مكثر من  استقاا   يستاع  االتراقيةدوؿ اإلتراؽد فإف فدا  

 
 1و ذع  راجع إىل : 5252
األوروبيػػػػة علػػػػ  حسػػػػا  منه يػػػػة ماحػػػػدة و  اج ػػػػة  االسػػػػتثماراتتنػػػػاف  اعػػػػدوؿ األعدػػػػا  علػػػػ  جػػػػل   -

 ؛يف إمكا يات اعتكامل اعصناعي عاض اعب ث عالستقاا 

 ؛داخل اعردا  االستثماراتعدـ جتا   اعتدابري اعت ريزية لجل   -

 الزاعت يف  ار اعتهي . االستثمارات الستقباؿاع روط و اعبنيات اعدرورية  -

 اراتاالسػػتثميف اعػػدوؿ األعدػػا  خاصػػة فيمػػا يترلػػم باسػػتقاا   االتراقيػػةو مػػن مجػػل ترظػػيف ادلنػػافع مػػن تابيػػم    
 فيما يلي: االتراقيةاعرملية عت س   تائت  االقرتاحاتاألوروبية يتف عرض بر  

 ؛تاحيد م ر األعماؿ ادلرماؿ هبا يف فدا  م ادير -

 ؛مبنية عل  اعتكامل و عي  عل  اعتناف  عالستقاا األ راؼ عل  إسرتاتي ية ماحدة  اعتماد -

جػػل تتبػػع ادلترػػريات و اعتاجهػػات الجديػػدة اعػػيت مػػن م االقتصػػاديةاإلسػػرتاتي ية  عليقظػػةسياسػػة  اعتمػػاد -
 ؛تارم عل  األسااؽ اعدوعية

 ؛األوروبية االستثمارات الستقباؿاع روط اعدرورية و اعبنيات اعت تية اعالزمة دييي   -

سػػات تكاينيػػة ىادفػػة ) يف اعقااعػػات اعااعػػدة   دلااكبػػة اتػػافري ادلػػاارد اعب ػػرية اعالزمػػة و اعتمػػاد سي -
 ؛اعاافدة ماراتاالستثاحتياجات 

خلدمػػة اعتاجػػو ادل ػػرتؾ علردػػا  يف رلػػاؿ جلػػ   االتراقيػػةتسػػرري رصػػيد عالقػػات كػػل دوعػػة  ػػرؼ يف  -
 .االستثمارات

د و ببػػلؿ رلهػػادات مكػػ  مػػن  ػػرؼ اعػػدوؿ األعدػػا د االتراقيػػةشلػػا سػػبم ؽلكػػن اعقػػاؿ م ػػو يف ظػػل ىػػله        
األوروبية إىل فدا  م ادير تاافقا  االستثماراتيادة فستت قم األىداؼ ادلنصاص عليها يف اتراقية م ادير من ز 

 ب  ضريت ادلتاس . االقتصاد مسار برشلا ة و اعل  يدعف اعتراوف مع مىداؼ 
و   تستريد من ادلزايػا ادلمناحػة  االتراقيةىله كما جتدر اإلشارة إىل مف الجزائر حلد اعساعة   تدخل يف إ ار 

 يف إ ارىا.

                                                 
  د2010جا ري  7د-ادلرر  -د  رفة اعت ارة و اعصناعة و اخلدمات ريهة فاس بادلافأغادير للتبادل الحر، الحصيلة و اآلفاق اتفاقية 1

 .13:00 :عل  اعساعةد 2011.12.15 :م لع عليو يـا  www.ccifes.orgعل  ادلاقع: 

http://www.ccifes.org/
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م ػػػػادير تسػػػػر  إىل ت ػػػػ يع اعتكامػػػػل االقتصػػػػاد  و اعترػػػػاوف ب ػػػػكل مسػػػػرع بػػػػ   تراقيػػػػةاو مخػػػػريا فػػػػإف        
يف مسػػػػار عمليػػػػة لريػػػػر  االتراقيػػػػةو تسػػػػاىف  جنػػػػا د -معدػػػػائها األربرػػػػةد مػػػػن خػػػػالؿ ترزيػػػػز اعترػػػػاوف جنػػػػا 

 متاسػػاية ادلتمثلػػة يف-يف  يػػع مضلػػا  مناقػػة اعب ػػر األبػػي  ادلتاسػػ د و تػػدعف ىػػله اع ػػراكة األورو االقتصػػاد
 إ  ا  مناقة إقليمية علت ارة احلرة.

 
 
 في ظل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .ثالثا

  ػػػات فكػػػرة ادلنػػػا م احلػػػرةد مػػػػع بػػػروز احلاجػػػة إىل اسػػػتقاا  االسػػػػتثمارات األجنبيػػػة جنبػػػا إىل جنػػػ  مػػػػع        
        ا ت ػػػػرت يف كثػػػػري مػػػػن دوؿ اعرػػػػا  الت اإلداريػػػػة و ادلاعيػػػػة ذلػػػػاد مثػر مزيػػػػد مػػػػن اعتسهيػػػػػو تافيػػػػ اعتكناعاجيػػػػا األجنبيػػػػة

            اتػاعبػػػػػارزةد و مصػػػػػب ت مراكػػػػػز اسػػػػػتقاا  فرليػػػػػة دلرتلػػػػػ  اعصناعػػػػػ االقتصػػػػػاديةها ػها و معليتػػػػػػلت مكا تػػػػػػو مخػػػػػ
إ  ػا  مناقػة جتػارة حػرة جز  من ادلنظامة اعرادليػة فقػد سػرت إىل  باعتبارىا. و اعدوؿ اعرربية االقتصاديةو األ  اة 

 عربية.
بػػػ  اعػػػدوؿ  االقتصػػػاد اعت ػػػارة احلػػػرة اعرربيػػػة اعكػػػ ق مىػػػف ا ػػاوالت احلديثػػػة عت قيػػػم اعتكامػػػل  اتراقيػػػةترػػد        
و ترت  اتراقية تيسري و تنمية اعتبادؿ اعت ار  ب  اعدوؿ اعرربية و اعيت متػت ادلاافقػة عليهػا مػن قبػل احتلػ  اعرربيةد 

اإل ػار اعقػا ا  إلقامػة مناقػة اعت ػارة ىػي  57/25/5935ربيػة بتػاريخ االقتصاد  و االجتماعي لجامرػة اعػدوؿ اعر
تن ئ مناقة جتارة حرة ب  اعدوؿ اعرربية محكاما  االتراقيةاحلرة اعرربية اعك قد حيث تدمنت ادلادة اعسادسة من 

 .25/25/5252: ا  اعررلي دلناقة اعت ارة احلرة اعرربية اعك ق يفػن اإل  ػالف عػف اإلعػد تػو ق 1داألعدا 
اع ػػػركات األجنبيػػة عالسػػتثمار يف م ػػػاريع كػػ ق داخػػػل  اجتػػلا إف اذلػػدؼ مػػن ورا  إ  ػػػا  ىػػله ادلناقػػةد ىػػػا    

مػػن مزايػػا علدوعػػة ادلدػػيرة ب ػػكل مباشػػر مو  ػػري مباشػػر يف جاا ػػ   االسػػتثماراتادلناقػػةد و ذعػػ  دلػػا تافرىػػا تلػػ  
ادلقامػػػة  االسػػػتثمارية ات اعدػػػريبية ادلمناحػػػة عل ػػػركات مترػػددةد و يكػػػاف ذعػػػ  مػػػن خػػػالؿ دور اعرتخػػػيص و اإلعرػػػا

مسػ لة عػدق  االستثماريةحيث غل  مف تكاف اع ركات  االستثماردداخل مناقة اعت ارة احلرة اعرربية يف ت  يع 
 ادلناقة احلرة و حاصلة عل  اعرتاخيص اعالزمة دلمارسة عملها.

احلػػرة  اعت ػػارة ناقػةمداخػػل  االسػػتثماريةعل ػركات ة ادلمناحػػة و اعدػما ات اعقا ا يػػ االسػػتثماريةل ػػاافز عكمػا مف    
و  د حيػػػث تاجػػػد حػػاافز مترلقػػػة باع ػػػركة ذادػػػا ك ريػػػة لايػػػل رمس ادلػػػاؿاالسػػػتثماراعرربيػػة اعكػػػ ق دور يف ت ػػػ يع 

ت اع ػركة ع و مركبػاػة استرداـ األيد  اعراملة و  ريىاد مما احلاافز ادلترلقة ببدائػاد و حريػاألرباح علرارج دوف قي
 و خروجها من و إىل ادلنا م احلرة و كلع  اعتنازؿ عنها.فتتمثل بتبسي  و تسهيل إجرا ات دخاذلا 

مو تاميمهػػا و اعػػيت غلػػ  اعػػنص  االسػػتثماريةاعدػػما ة اعقا ا يػػة ضػػد إجػػرا ات  ػػزع ملكيػػة ادل ػػروعات  باإلضػػافة إىل
 علها يف ت ريرات و م ظمة ادلنا م احلرة.

                                                 
 .52د ص. 5225د مصر التقرير الخامسرلل  اع ر  لجمهارية مصر اعرربيةد اعل نة اع دلا ية ادلصرية علساؽ اعرربية ادل رتكةد  1
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داخػػل ادلناقػػة البػػد مػػن تػػافري رلماعػػة مػػن ادلقامػػات األساسػػية مػػن  االسػػتثماراتدلزيػػد مػػن و مػػن مجػػل جػػل  ا   
د تػػػافري اعبنيػػػة اعت تيػػػة األساسػػػيةد تػػػافري جهػػػاز إدار  مترصػػػصد و بنيػػػة االقتصػػػاد اعسياسػػػي و  االسػػػتقرارمعلهػػػا 

 و ضما ات قا ا ية جيدة و  ريىا.ت ريرية مر ة و حاافز و تسهيالت 
 االسػتثماراتاحلػرة اعرربيػة اعكػ قد مػن شػاهنا مف تزيػد مػن تػدفم ناقة اعت ارة مؽلكن اعقاؿ مف من كل ما سبم    

 اعسابقة اعلكر. االمتيازاتاألجنبية و األوروبية منها إىل ادلناقة يف ظل كل 
مػن خػالؿ  اف ادلنا م احلرة تلر  دورا كبػريا يف عادلػة اقتصػاديات اعػدوؿ اعػيت ت ػهد اقتصػادا حػرادفو مخريا        

و ا تقػاؿ األيػد  اعراملػة و رموس األمػااؿ  االسػتثمارتن ي  اعتبادالت اعت ارية ب  تلػ  اعػدوؿ و ادلسػاعدة علػ  
و  تي ػػة       دوؿ اإللػػاد األورويد و الػاد جنػػا  شػػرؽ آسػػياد و إلػاد دوؿ ممريكػػا اع ػػماعية. فيمػا بينهػػا مثػػل: 

و زيػػادة       و اعنقػػل و تكناعاجيػػا ادلرلامػػات و اخلػػدمات ادلصػػرفية  التاالتصػػاعلتاػػارات اعرادليػػة اذلائلػػة يف رلػػاؿ 
لريػر اعقيػاد علػ  و علػ   االسػتثمارسػاعد علػ  زيػادة  سػ  يكػل ذعػ  فرص اعت ايل عل   ااؽ واسع و سريعد  

 اعت ارة اعرادلية من خالؿ منظمة اعت ارة اعرادلية.
 ربي و اإلتحاد األوروبيإرساء منطقة تبادل حر بين دول المغرب الع .رابعا
 عالقتصػاديرت  إرسا  مناقة تبادؿ حر ب  دوؿ اإللاد األوروي و دوؿ اعدرة الجنابية علمتاسػ  خاػاة صػربة    

ؽلكػػػػن مف ؼلرػػػ  مػػػػن ىػػػػله اآل ػػػػار ىػػػػا تػػػػدفم  ػػػػري مف مػػػػا  ادلرػػػاري  ظػػػػرا عا ػػػػار اعسػػػػلبية اعػػػػيت ختلرهػػػا ىػػػػله ادلناقػػػػة
د عكن اعت ربة تؤكد عك  ذعػ  فػر ف احتهػادات ادلبلوعػة و عقػد دوؿ ادلرػر  إىل دوؿ ادلرر  اعرري االستثمارات

األوروبيػة  االستثماراتإذا ما قار ت بنسبة األوروبية يف ادلناقة ضريرة.  االستثماراتتبق   داعرري إلتراؽ اع راكة
مالحظتػػػو مػػػن خػػػالؿ ىػػػله و ىػػػلا مػػػا ل ادلاجهػػة إىل بػػػاقي دوؿ اعرػػػا  و خاصػػػة دوؿ ادل ػػػرؽ اعرػػػري كرتكيػػػا مػػػثالد 

 اعدراسة.
الجنابية عماما و دوؿ ة ػ  دوؿ اعدرػو من خالؿ ما سبم يتدح مف الجاار الجررايف و اعرالقات اعقدؽلة اعيت ترب   

األجنبيػػة ادلباشػػرة  االسػػتثماراتزلػػددا عتاجيػػو و متركػػز ادلرػػر  اعرػػري خصاصػػا مػػع اإللػػاد األوروي   تكػػن عػػامال 
علمػػا دلػػا   داالسػػتثماراع ػػراكة كمػػا جػػا  يف م ػػروع برشػػلا ة   يت قػػم مػػن جا ػػ   اؽاترػػا  فػػإف و باعتػػد األوروبيػػة

األجنػػيب ادلباشػػر ضلػػا دوؿ  االسػػتثمارذلػػلا األخػػري مػػن معليػػة يف تكػػاين اعردػػا  ادلتاسػػاي  يػػث يرتػػ  تاػػار تػػدفم 
 جنا  ادلتاس  اعرامل اعرئيسي عن اح ىلا ادل روع اإلقليمي.

 ما سبم فإ و ال غلػ  إعلػاؿ دور احلكامػات و اعسػلاات يف دوؿ ادلرػر  اعرػري يف ادلسػاعدة علػ  باإلضافة إىل   
ة و اعقا ا يػػة ػرة و دي ػػة اعبنيػػة اعت ريريػػػادلستقػػ االقتصػػاديةي ادلباشػػر مػػن خػػالؿ تػػافري اعبي ػػة ػاألجنبػػ االسػػتثمار  ػجلػػ

اخلصرصػػػة ادلتمثػػػل يف كاهنػػػا قنػػػاات و آعيػػػات  د و كػػػلع  دور األسػػػااؽ ادلاعيػػػة و بػػػرامتاالسػػػتثمارادل ػػػ رة علػػػ  
باإلضافة إىل ذع  فإف اعرامل اذلاـ اعل  يستند عليو ما سبم ىا تافري اعررص  د األجنيب ادلباشر االستثمارلجل  

اعقاػػاع اخلػػاص ا لػػي اعػػل  يقػػع علػػ  عاتقػػو اعب ػػث عػػن ىػػله اعرػػرص يف إ ػػار احلقيقيػػة مػػن خػػالؿ  االسػػتثمارية
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 عالسػتثماراعتنماية و لايلها إىل م  اة و م اريع و اعرتويت عنها عت كل موعيػة خاصػة  تياجاتاالحادلتالبات و 
 األجنيب ادلباشر.

 
 

 لفصل الخامسخاتمة ا
األجنبيػة ادلباشػرة مو تػدفقها عػدوؿ ادلرػر  اعرػري تتميػز برػدـ  االسػتثماراتمن خالؿ مػا سػبم يتدػح مف حركػة     

مػػن سػػنة ألخػػرقد كمػػا مف حصػػة ىػػله اعػػدوؿ مػػن  االرترػػاعو  االطلرػػاضجح بػػ  و اعتبػػايند حيػػث تتػػار  االسػػتقرار
حاض اعب ر األبي  ادلتاسػ د و يرجػع اعسػب  األجنبية متباينة و متااضرة مقار ة ببر  اعدوؿ من  االستثمارات

 يف ذع  إىل عدة مسبا  معلها:
ىػله اعػػدوؿد إذ  اقتصػاديات األجنػيب ادلباشػر علترػػديالت و اعترػريات احلاد ػة يف االسػتثمارحساسػية  -

مف ماجػػػة اخلاصصػػػة يف ادلرػػػر  مػػػثال سػػػاعدت علػػػ  زيػػػادة حصػػػتو مػػػن اعتػػػدفقات ادلت هػػػة إىل دوؿ 
 ؛ادلرر  اعرري

 وادل ػرؽ اعرػري بلػداف موروبػا اع ػرقيةوجاد منا م جررافية منافسة عدوؿ ادلرػر  اعرػريد و ال سػيما  -
 ؛اإللاد األوروي الستثماراتباعنسبة 

ة اإلصػػالحات و بػػ   اعبػػد  يف تنريػػل عمليػػات اخلاصصػػة باعنسػػبة عل زائػػرد و ىػػا مػػا ضػػر  وتػػري  -
 األجنبية ادلباشرة. االستثماراتساىف يف اطلراض حصتها من 

و عل  اعرمـا فإف ح ف اعتدفقات اعيت تلقتها دوؿ ادلرر  اعرري تبق  متااضرة و ض يلة مقار ة    
ر حيث استقابت اعقااعات االقتصادية خارج ا روقات  س  بإمكا اداد و ال سيما باعنسبة عل زائ

 متااضرة جدا.
يتدػح مف الجػاار الجرػرايف و اعرالقػات اعقدؽلػة اعػيت تػرب  دوؿ اعدػرة الجنابيػة عمامػا و دوؿ ادلرػر  كػلع     

باشػػػػرة األجنبيػػػػة ادل االسػػػػتثماراتاعرػػػػري خصاصػػػػا مػػػػع اإللػػػػاد األوروي   تكػػػػن عػػػػامال زلػػػػددا عتاجيػػػػو و متركػػػػز 
 االسػػتثماراع ػراكة كمػػا جػا  يف م ػػروع برشػلا ة   يصػػل إىل ىدفػو مػػن جا ػ   اترػػاؽاألوروبيػة و باعتػػا  فػإف 

 االسػػػتثمارعلمػػػا دلػػػا ذلػػػلا األخػػػري مػػػن معليػػػة يف تكػػػاين اعردػػػا  ادلتاسػػػايد  يػػػث يرتػػػ  تاػػػار تػػػدفم األجنػػػيبد 
و علػػ  حكامػػات  دىػػلا ادل ػػروع اإلقليمػػي األجنػػيب ادلباشػػر ضلػػا دوؿ جنػػا  ادلتاسػػ  اعرامػػل اعرئيسػػي عن ػػاح

فػػإف دوؿ ادلرػػر  اعرػػري مف تسػػر  جاىػػدة لجرػػل ادلناقػػة مكثػػر تنافسػػية يف جلػػ  ادلسػػتثمر األجنػػيب و يف رميػػي 
اعساؽ اعنػاتت عػن ىػله اعتكػتالت الجهايػة ذع  ال يكاف إال من خالؿ جتسيد إلاد ادلرر  اعرري ألف ح ف 

األجنػػيب ادلباشػػرد و خاصػػة مف مىػػف سػػاؽ يف مناقػػة ادلرػػر  اعرػػري يبقػػ   ثماراالسػػتيرتػػ  زلػػددا ىامػػا عتػػا   
 اعساؽ الجزائر .
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  الخاتمـة العامـة
من خالل ىذه الدراسة يتضح جليا أن التحوالت االقتصادية على الصعيد العادلي، و فشل السياسات التنموية يف    

و يبدو أن   وق. ـاد السـقتصإمعظم الدول النامية، قد فتحت األبواب على مصراعيها أمام النمط الرأمسايل ادلتمثل يف 
عميقة قد انتجت توزيعا جديدا للقوى، يعتمد أساسا على اذليمنة اإلقتصادية يف ظل ىذه التحوالت و التغريات ال

و اخلدمات و رؤوس    اإلنفتاح اإلقتصادي العادلي و حترير التجارة الدولية و إزالة سلتلف العوائق أمام انتقال السلع 
دي يف مناطق كثرية من العامل، من لتعميق اإلندماج و التكامل التجاري و اإلقتصااألموال، ووجود حركة نشيطة 

خالل إقامة العديد من التكتالت اإلقليمية و العمل على توسيعها جغرافيا إىل ادلناطق اإلقتصادية ادلختلفة، إعتمادا 
 على اسًتاتيجيات جديدة يف إطار ادلبادئ و األعراف اليت يقوم عليها التعامل اإلقتصادي الدويل.

، األمر الذي أدى ادلاضي نمن القر  اإلشًتاكي يف بداية التسعينياتالقطب  اروالت اهنيدشن ىذه التحو لقد        
و فتح   على إعطاء دور أكرب للقطاع اخلاص، إىل فتح اجملال أمام تطور اإلقتصاديات احلرة اليت تعتمد يف سياستها 

كرس كذلك فكرة األحادية القطبية هبيمنة   ادلنتجات و رؤوس األموال األجنبية، ىذا ادلعطى الذياألسواق احمللية أمام 
على صياغة اخلطوط العريضة للعالقات الواليات ادلتحدة األمريكية على العامل يف شىت اجملاالت من خالل تأثريىا 

و أحسن مثال على ذلك اقًتاحها لفكرة سوق شرق أوسطية جتمع بني دول شرق البحر األبيض اإلقتصادية الدولية، 
و هبذا عاد البحر ادلتوسط إىل صدارة اإلىتمام كانية توسيعها إىل دول الضفة اجلنوبية للمتوسط، مع إمادلتوسط 

كبري و موارد طبيعية ىامة، و الدويل رغم أن األعلية اإلسًتاتيجية للمنطقة مل تكن غائبة باستنادىا على تكتل بشري  
رويب ؽليز العالقات الدولية اليت حتولت من إقامة أضحى التنافس بني الواليات ادلتحدة األمريكية و اإلحتاد األو 

بني دولتني أو عدة دول تكتالت إقليمية جتمع بني دول ذلا نفس اخلصائص اجلغرافية إىل إقامة عالقات تكامل 
 متباعدة جغرافيا و متباينة ثقافيا، دينيا و سياسيا بكل ما يعنيو ذلك من اختصار للمسافات و إذابة للخالفات.

على ىذا األساس و خالل التسعينيات دعى اجمللس األورويب إىل تقييم سياسة اإلحتاد األورويب يف منطقة  و       
البحر ادلتوسط و تقدًن اإلقًتاحات ادلمكنة لتعزيز ىذه السياسة، حيث توجت ىذه ادلقًتحات بإعالن برشلونة سنة 

متوسطية، و احملدد لإلسًتاتيجية اجلديدة لإلحتاد ، الذي كان مبثابة العقد ادلؤسس دلشروع الشراكة األورو 5221
صيغة جديدة للتعاون بني الطرفني، تتمثل يف إقامة شراكة ترتكز على إنشاء منطقة تبادل  األورويب، و ذلك بإغلاد

وبية ، و من مث الوصول اىل السياسة األور ادلاضي نمن القر  ادلوقعة يف السبعينياتحر و إحالذلا زلل اتفاقيات التعاون 
للجوار مرورا بعدة زلطات أخرى، كل ىذا، عكس اإلىتمام األورويب بالبعد ادلتوسطي الذي يربط بني اإلحتاد 

األجنيب ادلباشر دورا أساسيا  االستثمارو لقد لعب األورويب من جهة و دول جنوب و شرق ادلتوسط من جهة ثانية، 
عملية  االستثمارو    اج ـت، و حتديدا يف رلال اإلنتيف ىذه التحوالت العادلية، حىت و إن كانت ىذه التحوال

 موضوعية. فإن الدعوة لتحرير اإلقتصاد داخليا و خارجيا ىو انتصار للفكر الليربايل.
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و اليت فتحت اجملال أمام و التجارة،  االستثمارإن ىذه احلركية االقتصادية اليت ساعلت بشكل فعال يف عودلة        
 االستثماراجتاه جلنسيات، دفعت الدول ادلغاربية كغريىا من الدول النامية إىل تغيري سياساهتا تعددة االشركات ادل

 ىذا األخري و اإلستفادة من مزاياه.األجنيب ادلباشر جلذب 
على مقدرات الدول فبالرغم شلا ينطلي عليو ىذا الطرح من اجملازفة ادلتمثلة يف ىيمنة الشركات العمالقة        
ة، إال أن الضغوط ادلتزايدة على قادة ىذه األخرية قد دفعت هبا إىل قبول ىذا الطرح و توفري حوافز اقتصادية، ادلغاربي

و  و توطينها و خاصة األوروبية منها. االستثماراتسياسية و اجتماعية. بعبارة أخرى توفري بيئة مالئمة إلستقطاب 
جاىدة على توفري أكثر من عقدين من الزمن، حبيث عملت ىذا ما كانت تسعى الدول ادلغاربية إىل حتقيقو منذ 

الطبيعي أن يتضمن ذلك و من للمستثمرين األجانب الراغبني يف إقامة مشاريع تنموية طويلة ادلدى.  استثماريمناخ 
ة شفافة، كما أن احًتام ادلنافس إجراءاتمنظومة قانونية متطورة و قادرة على تنظيم و محاية ادلؤسسات اخلاصة و 

األجنيب ادلباشر بني الدول، فرض على الدول ادلغاربية وضع مسار يقودىا ضلو اإلندماج يف  االستثمارعلى استقطاب 
احمليط اإلقتصادي اجلديد. و لقد شكلت اإلصالحات اإلقتصادية جزء كبري لتهيئة ادلناخ قصد جذب رؤوس األموال 

 األجنبية الالزمة إلستعادة ديناميكية عملية النمو.
األجنيب يف حتقيق النمو، تسعى دول ادلغرب العريب من خالل سياسات  االستثمارو نظرا للدور الذي يلعبو        

اإلحتاد األوروبية، بإعتبار  االستثماراتاإلنفتاح اإلقتصادي و كذا اإلتفاق األورومتوسطي، إىل زيادة تدفقات 
 األورويب أىم شريك اقتصادي.

استفادة دول ادلغرب العريب من تدفقات  إمكانيةمن الدراسة ىو زلاولة الوقوف على مدى و قد كان اذلدف        
 االستثمار األجنيب األورويب ادلباشر يف ظل اتفاق الشراكة.

   نتائج إختبار فرضيات الدراسة:
 و قد جاءت نتائج إختبار الفرضيات اليت مت تقدؽلها بداية الدراسة على النحو اآليت:       

األجنيب ادلباشر يشكل أحد أىم ركائز التنمية  االستثمارإفًتضت الدراسة أن  بار الفرضية األولى:إخت -
اإلقتصادية يف الدول ادلغاربية. و ذلك نظرا ألن الشواىد ادليدانية و الدراسات التطبيقية تؤكد على 

حيث أن أواخر بشكل عام، األجنيب ادلباشر يف حتقيق النمو اإلقتصادي و يف التمويل  االستثمارمساعلة 
 االستثمارقد شهدت حتولني رئيسيني يف رلال  ادلاضي نمن القر سنوات الثمانينيات و بداية التسعينيات 

اص، و الثاين يف التحول ـاخل االستثمارالرمسي إىل  االستثمارل األول يف التحول من ـاألجنيب ادلباشر يتمث
األجنيب ادلباشر. كما أن مجلة اإلصالحات  االستثمارية إىل احملفظ االستثماراتمن القروض ادلصرفية و 

و هتيئة ادلناخ ادلناسب جلذبو،  ادلتخذة من طرف الدول النامية بصفة عامة و الدول ادلغاربية بصفة خاصة
 األجنيب ادلباشر يف حتقيق النمو.  االستثمارإن دل على شيء فإظلا يدل على الدور الذي يلعبو 
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ض الدول تؤكد ذلك كماليزيا مثال، كما أن احلالة اإلقتصادية و ادلالية ادلتدىورة لدول ادلغرب العريب كما أن جتارب بع
ل و تنمية اإلقتصاد ـاألجنيب ادلباشر و اعتماده كمصدر للتموي لالستثمارمل تًتك ذلا حلوال بديلة لفتح اقتصادياهتا 

 احمللي.
مالئم يعزز من ثقة ادلستثمر  استثماريأن توفري مناخ  إفًتضت الدراسة كذلك إختبار الفرضية الثانية: -

ة أن ـاألجنيب و يزيد من تدفق االستثمارات األجنبية إىل الدول ادلغاربية. و بالفعل فقد أثبتت الدراس
و ثبات قوانني و   مالئم من استقرار األوضاع السياسية و االقتصادية ووضوح  استثمارر مناخ ـتوفي

و القانونية ادلناسبة، كل    ة ـة و تبسيط اإلجراءات و توفري األطر ادلؤسسيـسهول ،االستثمارتشريعات 
 ىذه العوامل تعزز من ثقة ادلستثمر األجنيب و تزيد من تدفقات االستثمارات األجنبية إىل الدول ادلغاربية.

ادلغاربية إلتفاق الشراكة  الثالثة و ادلتعلقة بكون عقد الدول أما فيما ؼلص الفرضيةإختبار الفرضية الثالثة:  -
خيار حتمي فرضتو التحوالت اإلقتصادية العادلية. ففعال ىو أمر و خيار حتمي ساعلت فيو موجة عاتية 

تساقطت احلواجز الواحد من العودلة و التقدم التكنولوجي و التسارع ضلو إقامة تكتالت إقتصادية. حيث 
من ادلنظمات الدولية و حتذير من مغبة  إيعازبت و تعددة اجلنسياادلتلو اآلخر أمام تقدم الشركات 

التهميش العادلي، فلم يكن ىناك حلول بديلة أمام دول ادلغرب إال التوقيع على إتفاق الشراكة الذي ترى 
 فيو احلل ادلثايل للنهوض بإقتصادياهتا.

و تقدًن اإلحتاد  ر ـنيب ادلباشاألج االستثماري مرىون بتدفق ـروع ادلتوسطـصلاح ادلش إختبار الفرضية الرابعة : -
إن اذلدف ادلرجو من اتفاقات الشراكة ليس احلصول على األورويب مساعدات مالية للدول ادلغاربية. 

و تكون ىذه التدفقات تدفقات مالية فحسب، و إظلا توجيهها إىل قطاعات منتجة و فعالة يف اإلقتصاد، 
مصحوبة بنقل للتكنولوجيا. لذلك فإن صلاح ىذا ادلشروع سيكون بالتأكيد مرىون مبدى تدفق االستثمار 
األجنيب ادلباشر إىل منطقة ادلغرب العريب و إىل مدى مساعلة ادلساعدات ادلالية يف تأىيل مؤسسات 

دىا على أن تكون منطقة مستقطبة تساعاإلقتصاد احمللي و إحداث إصالحات جذرية يف ادلنطقة 
 األجنيب ادلباشر و ذات اقتصاد تنافسي. لالستثمار

 و قد مت التوصل من خالل ىذه الدراسة إىل رلموعة من النتائج و اإلقًتاحات :       
I .نتائج الدراسة 

رنة بإمكانيات األجنيب ادلباشر يف إطار الشراكة قد ارتفع و إن كان بنسب ضعيفة، مقا االستثمارإن تدفق  -
 ؛دول اإلحتاد األورويب يف ىذا اجملال و ما تستثمره يف دول أخرى )دول شرق ادلتوسط مثال(

إن اجلوار اجلغرايف و العالقات القدؽلة اليت تربط دول الضفة اجلنوبية عموما و دول ادلغرب العريب خصوصا  -
األجنبية ادلباشرة األوروبية و بالتايل  ثماراتاالستمع اإلحتاد األورويب مل تكن عامال زلددا لتوجيو و متركز 

علما دلا ذلذا األخري من  االستثمارفإن إتفاق الشراكة كما جاء يف مشروع برشلونة مل يتحقق من جانب 
 ؛أعلية يف تكوين الفضاء ادلتوسطي
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ار برنامج دعم ادلساعدات ادلالية ادلمنوحة من طرف اإلحتاد األورويب  إىل دول ادلغرب العريب سواءا يف إط -
، أو يف إطار الوسيلة ادلالية اجلديدة للسياسة MEDAالشراكة األورومتوسطية أو كما يسمى برنامج 

 ؛األوروبية للجوار غري كافية إذا ما قورنت بتلك ادلمنوحة لدول شرق ادلتوسط

ر بادلواد الغذائية إن اإلحتاد األورويب يعترب أىم شريك جتاري لدول ادلغرب العريب، فهو أول مورد للجزائ -
 ؛النصف مصنعة و ادلصنعة

عدم قدرة اجلهاز اإلنتاجي لدول ادلغرب العريب التكيف السريع مع ما تقتضيو ىذه الشراكة من إلغاء  -
للحواجز اجلمركية و حترير للمبادالت، و ما يًتتب عنها من آثار سلبية على ىذه اإلقتصاديات، ألن 

 ؛ادليزات اليت ؽلكن للمؤسسات أن تستفيد منها عن طريق الدولةذلك سيقضي على جزء من احلماية و 

يعترب إرساء إطار إقتصادي كلي قانوين و مؤسسي شرطا ضروريا لكنو غري كاف. فرغم اإلصالحات اليت  -
 ؛األجانب بالطريقة ادلرجوةقامت هبا دول ادلغرب العريب مل تنجح يف استقطاب ادلستثمرين 

 لشراكة أورو متوسطية، جاء نتيجة لعرض الواليات ادلتحدة دلشروع السوق الشرق إن اقًتاح اإلحتاد األورويب -
 ؛أوسطية

اآلثار السلبية اليت ستنتج عن دخول سوق عادلية بًتكيبة اقتصادية ىشة تنقص من فرص النجاح أمام الدول  -
 ؛ادلنافسة بسبب غياب أدىن متطلبات ادلنافسة

ون يف صاحل دول ادلغرب العريب، بل تكون يف صاحل الدول إن القواعد ادلتشددة للمنشأ سوف لن تك -
األوروبية، كون أن ىذه األخرية لديها من اخلربات و التقنيات ما متكنها و تؤىلها للتأكد من مدى 

 ؛استيفاء شروط ادلنشأ و حتديد مصادر منشأ ادلدخالت

و التزامها    ريب، ـغاربية إىل وطنها العل الشراكة األورومتوسطية يف إطارىا ادلقًتح إنتماء الدول ادلـتتجاى -
 ؛مبوجب ادلواثيق و ادلعاىدات و اإلتفاقيات ادلوقعة يف ىذا اإلطار

عدم التوازن أو التكافؤ يف القدرات التفاوضية لدى الطرفني، عالوة على ضعف التحضريات الوطنية على  -
آداء دول اإلحتاد  روس الذي يتميز بومستوى دول ادلغرب العريب، مقابل التحضري اجلماعي و التقين ادلد

 ؛األورويب

لقد منح اإلحتاد األورويب األولوية للجانب السياسي و األمين على حساب اجلانب التنموي للمنطقة  -
ة و ادلؤمترات الالحقة ـي يف سلتلف جوانب إعالن برشلونـرة اجلانب األمنـو فإن سيطـادلتوسطية، و علي

األورويب، و عليو فإن اخلوف األورويب من  لقلق الذي ينتاب دول اإلحتادلدليل إضايف على اذلاجس و ا
وجود خطر قد يأيت من الضفة اجلنوبية للمتوسط جعل مسائل التنمية يف حيز ضيق مقارنة مع احليز 

 الذي ػلتلو اجلانب األمين.

األجنيب ادلباشر يف  االستثماركما ؽلكن التأكيد على أن ىدف دول ادلغرب العريب من تعزيز جذب        
األجنيب  االستثمارإطار ىذه الشراكة سيكون العامل األساسي إلصلاح ىذا ادلشروع، ألنو دون تدفقات 
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خالل منطقة التبادل احلر ستكون اآلثار الناجتة عن ىذه األخرية سلبية، و من أجل ذلك سيتم من ادلباشر 
 إعطاء بعض اإلقًتاحات هبدف تثمني ىذا اإلتفاق.

II. إقتراحات الدراسة 
على حكومات دول ادلغرب العريب أن تضع حدا لنظام التحفيزات نظرا دلا ؽلنحو من ريع اقتصادي  -

عليها اإلبتعاد عن سياسة التسابق إىل األعلى يف ادلبالغة مبنح ادلزايا و احلوافز للمستثمرين، حيث غلب 
 ؛االستثماردلنشود و ىو حتسني مناخ ألن ذلك سيؤدي إىل إحداث تأثريات سلبية تبتعد عن الغرض ا

تطوير النظام الضرييب، و ذلك بًتشيد استخدام اإلعفاءات الضريبية و ربطها بتحقيق أىداف اقتصادية  -
 ؛زلددة

، الذي سيمنح ادلستثمرين األجانب الذين يرغبون يف االستثمارمواصلة تبين إجراءات حتسني مناخ  -
اقتصادية ثابتة و حتريرية، إطارا قانونيا متطورا قادرا على تنظيم و على ادلدى الطويل، سياسات  االستثمار

 ؛و موارد بشرية مؤىلة و بنية حتتية مالئمةمحاية ادلؤسسات اخلاصة و إجراءات شفافة و ناجعة، 

اإلستفادة من جتارب بعض الدول اليت استطاعت جذب االستثمارات األجنبية ادلباشرة دون منح إعفاءات  -
 ؛مبالغ فيها

تكثيف جهود التعاون مع ادلنظمات الدولية و اإلقليمية ذات الصلة، و اليت ذلا دور يف عمليات الًتويج  -
، أو بإنشاء االستثمار، و ادلؤسسة العربية لضمان االستثمارللمشروعات، مثل الوكالة الدولية لضمان 

خلق قاعدة بيانات فعلية  و يتطلب ذلك ضرورة االستشاريةو تقدًن اخلدمات  االستثمارمكاتب لًتويج 
 ؛يف دول ادلغرب العريب االستثمارو شاملة عن فرص 

األجنيب  االستثماراإلىتمام بتأىيل ادلوارد البشرية و اليت متثل عنصرا مهما يف احملددات ادلساعدة إلستقطاب  -
عامة، و  ادلباشر، مع خلق ربط بني ادلؤسسات و سلابر البحث يف اجلامعات أو يف نظام التكوين بصفة

ذلك بتوفري الظروف ادلالئمة لنشر ادلهارات و حتفيز آثار التعلم اليت متثل مصدر حتسني كفاءات األفراد 
الضروريني للسري احلسن جملموع النظام االقتصادي ألن اطلفاض تكاليف العمالة ليس زلدد ىام 

 ؛إذا مل تكن ىذه العمالة مدربة و مؤىلةلالستثمار األجنيب ادلباشر 

من خالل ادلزيد من عزيز االنفتاح التجاري على العامل و االندماج يف االقتصاد العادلي، و ذلك ت -
 اإلصالحات االقتصادية بصفة عامة، و تفعيل التكامل اإلقتصادي اإلقليمي، و خصوصا مع الدول

يف عمليات  حيث أن تفعيل التكامل سيخلق سوقا اقليميا كبريا يشكل يف جانب منو عامال ىاماالعربية، 
 ؛األجنبية االستثماراتالتفاوض مع 

بالتأكيد إن االستثمار األجنيب ادلباشر ؼلضع للمبادرة اخلاصة، لكن تبقى حكومات دول اإلحتاد األورويب  -
 ؛ تتمتع بالقدرة على تطوير سياسة تشجيعية موجهة لتفضيل وجهتها ضلو دول ادلغرب العريب
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در ـاستقطاب ىذه األخرية بالق إمكانيةاالستثمارات األوروبية، ألن على دول ادلغرب أال تسعى فقط جللب  -
 ؛(ى و الشرقيةـدول شرق ادلتوسط و دول أوروبا الوسطادلطلوب تبقى ضعيفة، نظرا لكثرة ادلنافسني )

ادلغاريب  إن جتسيد إحتاد ادلغرب العريب يعترب شرطا ضروريا. ألن ىذا سيسمح لكل دولة من دول اإلحتاد -
من اآلثار السلبية احملتمل وقوعها، كما أن حجم السوق الناتج عن ىذا التكتل يعترب زلددا ىاما  التقليل

 لتوطني اإلستثمار األجنيب ادلباشر.

 و تبقى آفاق الدراسة مفتوحة دلواضيع أخرى مطروحة مثل:
ت الدولية ما إذا كانت الشراكة األورومتوسطية ستساىم يف جتسيد إحتاد مغاريب فعلي يواجو التكتال -

 ؟األخرى، و ينافسها يف استقطاب االستثمار األجنيب ادلباشر

 األجنيب ادلباشر إىل دول ادلغرب العريب؟ االستثمارماىو دور السياسات االقتصادية يف جذب  -

تلعب دورا مهما يف توجيو استثماراهتا ضلو دول ادلغرب  أنىل ؽلكن حلكومات دول االحتاد األورويب  -
 العريب؟
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 الملخصات عربية لغة الة بالرسالال ملخص

 

 

الشراكة األورومتوسطية ودورها في استقطاب اإلستثمار  
األجنبي المباشر في المغرب العربي )الجزائر، تونس، 

 المغرب(
 

يشهد العامل حتوالت ىامة وتغريات سريعة       
ومتالحقة على مجيع ادلستويات االقتصادية، السياسية، 

جديدا االجتماعية والثقافية، وقد أفرزت ىذه التحوالت توزيعا 
دلراكز النفوذ واذليمنة على أساس القوة االقتصادية. وقد ازدادت 
ىذه اذليمنة منذ اهنيار الثنائية القطبية، وىكذا أصبحت اجملموعة 
الدولية تعيش ظاىرة االندماج الذي يسري بوترية أسرع من أي 

 وقت مضى.
وانطالقا من ىذه ادلعطيات طفت على السطح مفاىيم      

ن معروفة من قبل كالعودلة اليت تعد إفرازا وحتمية جديدة مل تك
اقتضتها التطورات يف ميادين النقل واالتصال، مما ساىم يف فتح 
األسواق وحترير التجارة اخلارجية، وإزالة العوائق أمام انتقال 
السلع واخلدمات ورؤوس األموال ونظم ادلعلوماتية، وكذلك 

ليت عرفتها التطورات الشراكة اليت تعترب من أىم ادلواضيع ا
االقتصادية يف العامل منذ العقود األخرية. وىذا ما سعى إليو 
اإلحتاد األورويب مع منطقة حوض البحر األبيض ادلتوسط 
وخاصة مع دول ادلغرب العريب، حيث اتسمت العالقات بينهما 
بنوع من اخلصوصية اليت جتسدت يف عالقات جغرافية، ثقافية، 

توطدت أكثر بعد متكن الواليات ادلتحدة  اقتصادية وتارخيية،
األمريكية من حسم صراع احلرب الباردة لصاحلها وسقوط 
حائط برلني واهنيار اإلحتاد السوفييت، وأصبحت مبثابة القوة 
العظمى الوحيدة يف عامل يتميز بالتغريات اجلذرية يف مجيع 

جتاه ادليادين، باإلضافة إىل التغيري يف بعض ادلفاىيم مع ظهور ا
 جديد وزلدد حنو عودلة العالقات الدولية.

ومع إدراك اإلحتاد األورويب ذلذه احلقيقة، فقد سعى إىل إعادة    
تقييم وتشكيل سياستو ادلتوسطية لتتواكب مع التغريات العادلية 
اجلديدة ولتتماشى مع جتربتو االندماجية اذلادفة إىل إجياد نوع 

وار ادلتوسطي، يف إطار ما من التعاون و التنسيق مع دول اجل
يسمى بالشراكة األورومتوسطية، واليت من بني أىدافها جلب 

بية ادلباشرة دلنطقة ادلغرب العريب ادلزيد من االستثمارات األجن

وخاصة االستثمارات األوروبية، وذلك نظرا دلا ذلا من دور يف 
تنمية اقتصاديات الدول وال أحد يتجاىل أمهيتها يف دفع العجلة 

 اإلنتاجيةاالقتصادية واالجتماعية، إذ تعمل على زيادة القدرات 
االقتصادي للدولة ورفع معدل النمو االقتصادي وحتسني الوضع 

فيها، ويف ىذا اإلطار حاولت ىذه الدراسة معاجلة إشكالية 
 تتمثل يف التساؤل اجلوىري اآليت: 

إتفاق الشراكة األورومتوسطية على تدفق  ما مدى تأثير  
وخاصة األوروبية إلى دول المباشرة االستثمارات األجنبية 

 المغرب العربي؟
من الفرضيات وخطة ودلعاجلتها فقد مت االعتماد على رلموعة 

زلددة هتدف إىل اإلدلام باإلطار النظري للموضوع من خالل 
دراسة تطور العالقات بني دول ادلغرب العريب واالحتاد األورويب 
وصوال إىل اتفاقيات الشراكة األورو متوسطية وما صاحبها من 
مستجدات، مث تقييم البيئة االستثمارية يف دول ادلغرب العريب 

طرق إىل ترتيب ىذه الدول يف بعض مؤشرات من خالل الت
ادلناخ االستثماري، وأخريا زلاولة لتشريح واقع وأفاق االستثمار 
األجنيب ادلباشر يف ادلنطقة من خالل عرض حصيلة تدفقاتو 
الواردة إىل منطقة ادلغرب العريب وأىم القطاعات ادلستهدفة 

عض وكذلك أىم الدول ادلستثمرة يف ادلنطقة وصوال إىل ب
االقرتاحات لتعزيز جاذبية دول ادلغرب العريب لالستثمارات 

 األجنبية ادلباشرة بصفة عامة.
ويف األخري خامتة عامة تضمنت رلموعة من االستنتاجات    

واالقرتاحات، كان أمهها أن اجلوار اجلغرايف والعالقات القدمية 
اليت تربط دول الضفة اجلنوبية عموما ودول ادلغرب العريب 

وصا مع االحتاد األورويب مل تكن عامال زلددا لتوجيو ومتركز خص
االستثمارات األجنبية ادلباشرة األوروبية، حيث بقيت نسبتها 
ضعيفة بادلنطقة مقارنة بدول ومناطق أخرى، وبالتايل فإن اتفاق 
الشراكة كما جاء يف مشروع برشلونة مل يتحقق من جانب 

أمهية يف تكوين الفضاء  االستثمار علما دلا ذلذا األخري من
 ادلتوسطي.

 
 الكلمات المفتاحية 



 الملخصات عربية لغة الة بالرسالال ملخص

 

 

العودلة، التكامل، الشراكة، الشراكة األورومتوسطية، االستثمار 
األجنيب ادلباشر، الشركات ادلتعددة اجلنسيات، البيئة 

 االستثمارية،مؤشرات مناخ االستثمار.
     



 الملخصات  فرنسيةلللغة اة باسالالر  ملخص

 

 

Le Partenariat Euro-méditerranéen et son rôle 

d’attractivité des Investissements directs 

étrangers, au Maghreb(Algérie, Tunisie,  Maroc). 

 

 

   Le monde est témoin de changements 

importants rapides et successifs à tous les 

niveaux : économique, politique, social et culturel, 

ces transformations ont rapporté de nouveaux 

centres d'influence et de domination sur la base du 

pouvoir  économique. Cette domination est 

augmentée depuis l'écroulement de la bipolarité, 

ainsi la communauté internationale vive le 

phénomène d'intégration, qui se développe plus 

rapidement que jamais auparavant. 

      Provenant de ces faits, flotte à la surface de 

nouveaux concepts que l'on n'a pas connus 

auparavant, comme la mondialisation, qui est 

nécessitée par des événements et le résultat 

inévitable des domaines de transport et de la 

communication, qui a contribué à l'ouverture des 

marchés et la libéralisation de commerce extérieur 

et l'élimination d'obstacles pour le mouvement de 

marchandises, des services et des systèmes 

d'information capitaux, aussi bien que le 

partenariat, Que l'on considère un des sujets les plus 

importants, défini par les événements économiques 

dans le monde depuis les décennies dernières. Ceci 

est ce qui a été cherché par l'Union européenne avec 

la région du Bassin méditerranéen, particulièrement 

avec les pays du Maghreb arabes, où les relations 

entre eux ont été caractérisées par une sorte de vie 

privée, qui a été incarnée dans les relations 

géographiques, culturelles, économiques, 

historiques, A étaient consolidées  après que les  

États-Unis d'Amérique a pu résoudre le conflit de la 

Guerre froide en leur faveur et la chute du Mur de 

Berlin et l'écroulement de l'Union soviétique et 

devenir l’unique pouvoir dans un monde caractérisé 

par des changements profonds dans tous les 

domaines, en plus du changement dans certains 

concepts, avec l'apparition d'une nouvelle tendance 

vers la mondialisation des relations internationales. 

      Avec la conscience de ce fait, L'Union 

européenne  a recherché  la réévaluation et la 

formation de sa politique méditerranéenne, pour 

faire face aux changements mondiaux et pour que 

ça ira avec sa nouvelle expérience  intégrationniste 

a visé à créer une sorte de coopération et 

coordination avec les pays voisins de la 

Méditerranée, dans la structure du partenariat Euro-

méditerranéen prétendu, qui parmi ses objectifs ; 

apporté plus d'investissements étrangers directs à la 

région du Maghreb, des investissements 

particulièrement européens, dans la lumière de leur 

rôle dans le développement des économies d'États ; 

personne n'ignore son importance dans la poussée 

de la roue économique, sociale, travaillant pour 

augmenter la capacité productive de l'état et 

augmentant le taux de croissance économique et 

améliorer la situation économique dans laquelle, 

dans ce contexte, cette étude a essayé d'aborder un 

problème essentiel qui réside dans la demande  

suivante : 

Quelle est la mesure de l'impact d'Accord de 

partenariat Euro-méditerranéen sur le flux 

d'investissements directs étrangers, 

particulièrement l'Union européenne aux pays 

du Maghreb arabes ? 

      Et pour traiter cela, en se reposant  sur un 

groupe de suppositions  théorique et un plan 

spécifique, visant  a englober la structure théorique 

du sujet par l'étude du développement de relations 

entre les pays du Maghreb arabes et l'Union 

européenne en arrivant  aux accords de partenariat 

Euro-méditerranéens avec se qui l’accompagne 

d'événements récents, et ensuite évaluer 

l'environnement d'investissement dans les pays du 

Maghreb arabes par l'adressage à l'arrangement de 

ces États dans certains des indicateurs  du climat 

d'investissement et, finalement, une tentative à 

l'autopsie sur la réalité et les perspectives pour 

l'investissement direct étranger (FDI) dans la région 

par la présentation du résultat d'afflux reçus à la 

région du Maghreb et les secteurs cibles les plus 

importants aussi bien que les pays les plus 

importants investissant dans la région en arrivant à 

quelques propositions d'augmenter l'attrait des pays 

du Maghreb arabes d'investissement direct étranger 

en général.  

      En dernier , conclusions générales  incluant un 

groupe de conclusions et des suggestions,  le plus 

important était  la proximité géographique les 

vieilles relations liant les pays de la rive sud 

généralement, des pays du Maghreb arabes, 

particulièrement avec l'Union européenne n'étaient 

pas un facteur déterminant pour guider le placement  

d’investissement étranger direct Européen , où ils 

sont restés faiblement  attribués  dans la région 

comparée à d'autres pays et des régions et donc 

l'accord de partenariat, comme exposé dans le 

projet de Barcelone n'a pas été réalisée par 

l'investissement dans cette note ,sachant 

l’importance de ce dernier  dans la composition 

d'espace méditerranéen. 
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d'investissement. 
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 The Euro-Mediterranean Partnership  

Agreement and its role  on the flow of 

foreign direct investments,  in the Arab 

Maghreb(Algeria, Tunisia, Morocco) 

 
 

   The world is witnessing fast and 

successive important changes at all levels of 

economical, political, social and cultural level, 

these transformations has yielded new centers of 

influence and domination on the basis of 

economic power. This domination has increased 

since the collapse of bipolarity, thus the 

international community lives the phenomenon 

of integration which is moving faster than ever 

before. 

      Proceeding from these facts, float to the 

surface a new concepts that  were not known 

before such as globalization necessitated by 

developments and the inevitable results in the 

fields of transport and communication which 

contributed to the opening of markets and the 

liberalization of foreign trade, and eliminated  

obstacles for the movement of goods, services 

and capital information systems as well as 

partnership, which is considered as one of the 

most important topics defined by the economic 

developments in the world since the last decades. 

This is what was sought by the European Union 

with the region of the Mediterranean basin, 

especially with the Arab Maghreb countries. The 

relations between the two were characterized by 

a kind of privacy embodied in the geographical, 

cultural, economic and historical relations.  It 

was more consolidated after enabling the United 

States of America to resolve the Cold War 

conflict in their favor and the fall of the Berlin 

Wall besides the collapse of the Soviet Union. 

The USA  become the only super power in a 

world characterized by profound changes in all 

fields in  addition to  the change in some of the 

concepts specifically with the emergence of a 

new trend towards globalization of international 

relations. 

      The European Union aware of this fact 

sought the re-evaluation and formation of its 

Mediterranean policy to face global changes and 

to cope with its new integrationist experience 

aiming at creating a kind of cooperation and 

coordination with the neighboring Mediterranean 

countries in the framework of the so-called Euro-

Mediterranean partnership. Among its objectives 

to bring more direct foreign investments to the 

Maghreb region, especially European 

investments in the light of their role in the 

development of the economies of States and no 

one ignores its importance in the payment of the 

economic and the social  wheel working to 

increase  the productive capacity of the state and 

raising the rate of economic growth and improve 

the economic situation in which, in this context, 

this study tried to tackle an essential problem  

which lies in the following question: 

To what extent the Euro-Mediterranean 

Partnership Agreement have an impact on the 

flow of foreign direct investments, especially 

of the European Union to the Arab Maghreb 

countries? 

      To treat it by resting on a group of theoretical 

assumptions and a specific plan aiming to cover 

the  theoretical structure of the subject  through 

the study of the development of relations 

between the Arab Maghreb countries and the 

European Union arriving to  the Euro-

Mediterranean partnership agreements and what 

accompanies as recent developments, then 

evaluate the investment environment in the Arab 

Maghreb countries through addressing to the 

arrangement of these States in some of the 

indicators of the investment climate. Finally, an 

attempt to autopsy the reality and the prospects 

for foreign direct investment (FDI) in the region 

through the presentation of the outcome of 

inflows received to the Maghreb region and the 

most important target sectors as well as the most 

important countries investing in the region 

reaching some proposals to boost the 

attractiveness of the Arab Maghreb countries to 

foreign direct investment in general. 

      At last, general conclusions including a set of 

conclusions and suggestions, the most important 

one was the geographical proximity and the old 

relations linking the countries of the southern 

bank generally, Arab Maghreb countries, 

especially with the European Union was not a 

determining factor to guide the stationing of 

European foreign direct investment, where they 

remained weakly attributed in the region 

compared to other countries and regions. 

Therefore, the partnership agreement, as stated in 

the Barcelona project has not been achieved by 

investment in this note, knowing the importance 

of the latter in the composition of 

Mediterranean space. 
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