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        اإلهـداءاإلهـداءاإلهـداءاإلهـداء
        

        

        ::::إلـىإلـىإلـىإلـىهدي هذا العمل هدي هذا العمل هدي هذا العمل هدي هذا العمل أأأأ

        

 أمـيأمـيأمـيأمـي    وووو    العزيـزين الكريميـن أبــيالعزيـزين الكريميـن أبــيالعزيـزين الكريميـن أبــيالعزيـزين الكريميـن أبــي •

        أفــراد عائلتي أفــراد عائلتي أفــراد عائلتي أفــراد عائلتي كل كل كل كل  •

 األصــدقاء و األحبــاباألصــدقاء و األحبــاباألصــدقاء و األحبــاباألصــدقاء و األحبــاب •

 كل أساتذتي في مختلف األطواركل أساتذتي في مختلف األطواركل أساتذتي في مختلف األطواركل أساتذتي في مختلف األطوار •

 نترنت بالجامعةنترنت بالجامعةنترنت بالجامعةنترنت بالجامعةألألألألعمال المكتبات واعمال المكتبات واعمال المكتبات واعمال المكتبات وا •

 كل من ساعدني ولو بإبتسامة واحدة كل من ساعدني ولو بإبتسامة واحدة كل من ساعدني ولو بإبتسامة واحدة كل من ساعدني ولو بإبتسامة واحدة  •

        

        

        

        



                

        تشكـراتتشكـراتتشكـراتتشكـرات

        
  :بسم اهللا الرحمن الرحيم، وبعد

وفقني إلتمـام هـذا    أنحمدا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه الحمد هللا    

عليـه   الم على أشرف األنبيـاء والمرسـلين  والصالة والس ،المتواضعالعمل 

  .الصالة والسالم

الذي  ،،،،شمام عبد الوهابشمام عبد الوهابشمام عبد الوهابشمام عبد الوهاب    ::::األستاذ الدكتوراألستاذ الدكتوراألستاذ الدكتوراألستاذ الدكتورأتقدم بالشكر الخاص إلى    

 أطـوار على عملي ولم يبخل علي بالنصائح والتوجيهات طيلة  اإلشرافقبل 

  .وفقه اهللا العمل

أن أتقدم بالشكر والتقدير ألعضاء لجنـة المناقشـة علـى    كما ال يفوتني   

        .قبولهم مناقشة عملي
 



  :شرح الكلمات املختصرة

   ؛الواليات املتحدة األمريكية: أ.م.الو −

  ؛الدوالر األمريكي: الدوالر −

− FMI: Fond monétaire International; 

− OECD: Organization of Economic Cooperation and Development; 

− O.L.I: Ownership advantages, Location advantages, Internalization advantages; 

− FDI: Foreign Direct Investment;  

− WIR: World Investment Report; 

− BRIC: Brazil, Russia, India, China; 

− PESTEL: Politique, Economique, Sociale, Technologique, Environnementale, 

Légale; 

− G8: Group 8 Nations; 

− ICRG: International Country Risk Guide; 

− COFACE : Compagnie Française d’Assurance du Commerce Extérieur;  

− NRI: Networked Readiness Index; 

− GCB: Global Corruption Barometer;  

− BPI : Bribe Payers Index; 

− CPI : Corruption Perceptions Index; 

− ANDI : Agence Nationale de Développement de L'Investissement; 

− PALILZ: The Polish Information and Foreign Investment Agency; 

− 2004~2011:  reports from 2004 to 2010. 
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  :مقدمة

 قتصاديةتحقيق التنمية اإلل ،وسياسات أساليبعدة  يف الستينات والسبعيناتخمتلف البلدان النامية نتهجت ا   

 تتعلق بالبلدان نفسـها  ألسباب ،ولكن الكثري منها باءت بالفشل ،هامن اخلروج من املشاكل اليت كانت تعاينو

، مـا جعـل مـن    كصعوبة جماة املنافسة العامليةخارجية  سبابأل وأ رة رؤوس األموالدون مثل سوء التسيري

 اإلهتمام تحول ف ،مع تفاقم أزمة املديونية اخلارجية يف بداية الثمانيناتاحلكومات تبحث عن بدائل وخصوصا 

  .كمصدر من مصادر متويل التنمية شرستثمار األجنيب املباإىل اإل

فيه نوعـا مـن   سلبية وترى األوىل فالنظرة  ،األجنيب املباشرستثمار يت نظر يف ما خيص اإلكانت هناك وجه   

هتمامهـا  اتوجه  األخريةهذه  وذلك من منظور أنّ ،متعددة اجلنسياتبشكل جديد هو الشركات  ستعمارإلا

 هجيابيـة وتـرا  إفة؛ والنظرة الثانية املضي ستغالل السوق احمللية ملصلحتها وال يهمها تطوير صناعات البلداناإىل 

مع قوي اإلرتباطات يو املتطورة التكنولوجيالب رؤوس األموال وجي ألنه ،بة حافز هام للنمو وحتقيق التنميةمبثا

  .ساهم يف خلق مناصب شغل وتزويد البلد مبوارد مالية جديدةيكما األسواق العاملية، 

وتـبين عديـد الـدول     ،1980يف أواخر عشـرية   يار املعسكر اإلشتراكيلكن مع تفاقم أزمة املديونية وا   

يف عمليات التحول حيتل دورا حموريا ستثمار األجنيب املباشر اإل أصبح ،قتصاد السوقإلصالحات التوجه حنو إ

 معظم أخذتومنذ ذلك احلني . على السلبية جتاهه النظرة اإلجيابيةبذلك وغلبت  ،وكمحرك للنمو بصفة عامة

من خالل  ،ستثمارات األجنبية املباشرة إىل أقاليمهان اإلجذب أكرب قدر مجل الدول واحلكومات تتسابق من أ

بـني  لتصبح املنافسة  ،ستثمارام ايوطنون إتوفري الشروط الدنيا واحلوافز الكافية جلعل املستثمرين األجانب 

التوليفة املركبة من العوامل اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسـية  الذي ميثل  ؛على مستوى مناخ األعمالالدول 

من خـالل   ؛مكانا على آخرتؤثر يف نشاط املستثمر بصفة عامة وجتعله خيتار  ميكن أن  اليت ،وغريهاوالثقافية 

  .هتمام اجلاد واملستمر بتحسينه وجعله تنافسيااإل

هـت  وج ،اخلارجية يف أواخر الثمانينات ونقص املـوارد املاليـة  اجلزائر بدورها ومع تفاقم أزمة املديونية    

عتماده كمصدر متويل، وعملت على توفري أدىن الشـروط إلقنـاع   املباشر الهتمامها إىل اإلستثمار األجنيب ا

ونال موضوع حتسني مناخ األعمـال  . خاصة يف قطاع احملروقاتباجلزائر املستثمر األجنيب لتوطني إستثماراته 

وذلك بسن التشريعات اخلاصـة   ،اخلاصة بالتحول إىل إقتصاد السوقوكبريا ضمن اإلصالحات املتبناة  حيزا 
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لكن رغم ذلك تدفقات اإلستثمار  ،ودخول املستثمر األجنيب وتقدمي احلوافز واإلمتيازات ،باإلستثمار وأشكاله

متعلقة أساسا ) 2000-1990(لفترة وكانت املربرات يف تلك ا ،األجنيب املباشر مل ترق إىل مستوى الطموحات

  .بالوضع األمين والسياسي

شهد الوضع األمين حتسنا كبريا والوضع اإلقتصادي حتسنا نسـبيا، وواصـلت    ،ومع بداية األلفية اجلديدة   

والعمل على توفري املناخ  ،الدولة دعمها جلذب اإلستثمار األجنيب بتشجيع املستثمر األجنيب ومنحه اإلمتيازات

 ،رغم ذلك يبقى حجم اإلستثمارات املتدفقة ضئيال وحمصورا بنسبة كبرية يف قطاع احملروقـات  ،املالئم للعمل

نطلقت يف عمليات اإلصالح االيت  ،على سبيل املثالبولونيا عموما ودول أوروبا الوسطى والشرقية باملقارنة مع 

ولكنها قطعت أشواطا كـبرية يف عمليـة    ،سوق يف نفس الفترة مع اجلزائراإلقتصادي والتوجه حنو إقتصاد ال

  .ستقطاب اإلستثمارات األجنبية املباشرةاجتربة ناجحة يف جمال  وأصبحت تعترب ،اإلصالح

  :إشكالية الدراسة. 1

أصبح مـن الصـعب     ،املباشرة ستثمارات األجنبيةستقطاب اإلايف سبيل بني الدول  املنافسةشتداد إنتيجة    

واحملفـز   توفري مناخ األعمال املناسبإال من خالل  ،ما ستثمارام يف بلدإتوطني ب األجانب إقناع املستثمرين

 حيتاج إىل كبلد ناميوذلك ما تسعى إليه اجلزائر  ؛املستثمرين األجانب ستقطاباوالقادر على  ،على اإلستثمار

من أجل حتليل أكثر ملناخ األعمال يف اجلزائـر ومعرفـة   وستثمارية املباشرة، ستفادة من مزايا التدفقات اإلاإل

  :نطرح اإلشكالية التالية ،مكانته على املستوى الدويل وقدراته

  ستثمار األجنيب املباشر يف كل من اجلزائر وبولونيا؟ناخ األعمال وسبل تطويره جلذب اإلما هو واقع م

  :الفرعية التاليةوتندرج حتت هذه اإلشكالية األسئلة 

   ؟املباشر األجنيبما هو مفهوم اإلستثمار  −

  ستثمار األجنيب املباشر؟وما دوره يف تدفق اإل ؟املالئمما هي مواصفات مناخ األعمال  −

  ؟وبولونيا ستثمارات األجنبية املباشرة إىل اجلزائراإلكيف تطورت تدفقات  −

 ؟أم حيتاج إىل املزيد من التحسني م وجذاب،ئمالاألعمال يف اجلزائر  هل مناخ −

  تستفيد اجلزائر من التجربة البولونية يف حتسني مناخ األعمال؟ أنكيف ميكن  −



 مقدمــة

 

 ج 

 

   :فرضيات الدراسة. 2

  :وهي كالتايل ،ميكن تقدمي بعض اإلجابات لألسئلة املطروحة واليت سيتم إثباا أو نفيها من خالل الدراسة

  ؛ستثمار األجنيب املباشراألعمال يؤدي إىل زيادة تدفق اإل حتسني مناخ −

 ؛م وحيتاج املزيد من التحسنيمناخ األعمال يف اجلزائر غري مالئ −

  ستثمار األجنيب املباشر إليها؛زيادة تدفقات اإلأدى إىل  توفري بولونيا للشروط املناسبة لإلستثمار −

 .اجلزائري هناك جوانب ذات أمهية ال تتوافر يف مناخ األعمال −

  :ختيار املوضوعاأسباب . 3

− قتصاد ألجنيب من املواضيع املهمة يف اإلستثمار اعترب اإلمتاشي املوضوع مع طبيعة التخصص املتبع، حيث ي

  الدويل؛

  ستزادة حول املوضوع؛ورغبة يف اإلوجود ميول  −

جل التعرف عليها وملـا ال  أستثمار األجنيب املباشر، من ستقطاب اإلااولة الوقوف على جتربة ناجحة يف حم −

  ستفادة منها؛اإل

 .إثراء املكتبة اجلامعية مبثل هذه املواضيع املهمة يف التخصص −

  :أمهية الدراسة. 4

  :تنبع أمهية البحث من   

 وأهتماما كبريا لدى مجيع دول العامل، سواء املتقدمـة  ا الذي نالستثمار األجنيب املباشر موضوع اإل أمهية −

  السائرة يف طريق النمو؛

ستثمارام إحتسني مناخ األعمال يشجع املستثمرين األجانب على توطني  حيث أنَّ ،أمهية مناخ األعمال −

  بالبلد؛

 .اجلزائر أن حتدد مكانتها من هذه التحوالت واليت جيب علىالتحوالت اليت يشهدها احمليط الدويل  −
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  :أهداف الدراسة. 5

  :يف املوضوعتتمثل أهداف دراسة هذا    

  سائرة يف طريق النمو مثل اجلزائر؛قتصاديات وخاصة الاملباشر بالنسبة لإلستثمار األجنيب معرفة أمهية اإل −

ستثمارات األجنبيـة املباشـرة إىل   ا على إستقطاب اإلبيان توليفة املتغريات اليت جتعل مناخ األعمال قادر −

  البلد؛

  ستثمار األجنيب املباشر؛ستقطاب اإلاالوقوف عند مناخ األعمال يف اجلزائر وقدراته على  −

  ختالف؛أجل التعرف على أهم جوانب اإلمن  ،يف بولونيا ارنة مناخ األعمال يف اجلزائر مع نظريهمق −

 .نطالقا من نتائج املقارنةاحات اقتراإلستخالص أهم ا −

  :حدود الدراسة. 6

  :الدراسة باحلدود التاليةنلتزم يف    

على سبيل املثال ال  ،واملؤشراتحسب جمموعة من العوامل واحملددات  األعمالوتقييم مناخ نقوم بدراسة  −

  وذلك حسب سياق املوضوع ووفرة البيانات؛ ،احلصر

املباشر يف كـل مـن    األجنيبوتدفقات اإلستثمار  األعمالنقتصر يف الدراسة على مقارنة تطورات مناخ  −

  جلزائر وبولونيا؛ا

اإلصـالحات  فترة بدايـة  نطالقا من اأي  ،)2010 - 1988(فيما يتعلق بفترة الدراسة فتنحصر يف الفترة  −

  .يف كل من اجلزائر وبولونيا إىل غاية اآلن ولكن حسب توفر اإلحصاءاتالسياسية واإلقتصادية 

  :منهجية الدراسة. 7

تصادية اليت هي جزء مـن  قتباره يناسب الباحث يف العلوم اإلعبا نا املنهج الوصفيدعتمإلجناز هذا البحث ا   

باشر من حيـث خصائصـها،   امل األجنيب ستثمارميكننا من رصد ومتابعة ظاهرة اإلجتماعية، حيث العلوم اإل

  .ا حتليال دقيقاصفها من خمتلف اجلوانب وحتليلهالعوامل املؤثرة فيها، ومن مث وأشكاهلا و
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 مناخ األعمال يف كـل بغية معرفة مدى التباين والتشابه بني  ،مقارنة دراسةا ألسلوب ستخدامناإىل جانب    

تسـاهم يف تطـوير منـاخ األعمـال      أنا أستفادة وإعطاء اقتراحات من شوحماولة اإل ،من اجلزائر وبولونيا

  .اجلزائري

  :أدوات الدراسة. 8

  :عتمادها يف البحث تتمثل يفااألدوات اليت يتم     

  باللغة العربية واللغات األجنبية؛الكتب واملراجع املتاحة  −

  الدراسات السابقة؛ −

 لكترونية؛الكتب وامللفات اإل −

  الرمسية واملنظمات الدولية؛إحصاءات اجلهات  −

  .تاألنترنيات ومواقع والنشر التقارير −

   :صعوبات الدراسة . 9

  :ميكن حصرها يف   

  ؛املتخصصة واملوجودة صعب احلصول عليها اإلحصاءاتنقص  −

ما جعلنـا نعتمـد    ،يف خدمة سياسة احلكومةمعظمها مكيفة و إدارات الدولةبني حصاءات تضارب اإل −

 .اهليئات واملنظمات الدولية لكوا حيادية إحصاءات

  :الدراسات السابقة. 10

ر، مصر بني اجلزائ مع دراسة مقارنة بيةرباشر األجنيب يف الدول العأمهية اإلستثمار امل، لارس فضيف −

قتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، ، كلية العلوم اإلدكتوراهأطروحة ، وديةاململكة العربية السعو

2004. 

إجراء مع  ،قتصادييب املباشر يف دفع عجلة النمو اإلستثمار األجنأمهية اإل إشكاليةالباحث  عاجل من خالهلا

املباشر الوارد إىل الدول  األجنيب ستثمارأمهية اإل أنّوقد توصل إىل  ،ومصر والسعوديةمقارنة بني اجلزائر 

تدفقات حصيلة الدول النامية من  وأنّ ول من وراء تشجيعه،ذه الدهل حتقيق الكثري من الفوائد املضيفة تكمن يف
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ملصر أفضلية على  حيث أنّ املقارنةلدول حمل اهناك تفاوت بني  نّ، وأضعيفة جدا املباشرستثمار األجنيب اإل

     ؛السعودية واجلزائر

، كلية العلوم اإلقتصـادية  دكتوراه أطروحةستثمار يف اجلزائر، لية ملناخ اإلدراسة حتليناجي بن حسني،  −

 .2006وعلوم التسيري، جامعة منتوري قسنطينة، 

منـو اإلسـتثمار اخلـاص    ستثمار يف اجلزائر هل يشجع مناخ اإل: شكالية التاليةاإلبدراسة  قام فيها الباحث   

ودراسة خمتلف العوامـل   ،اخلاص يف اجلزائرستثمار بتقييم مناخ اإلوقد قام  األجنيب؟ر ستثماالوطين وجيذب اإل

وقد توصل إىل . باملقارنة مع تونس واملغرب ستثمارية للمستثمرين الوطنيني واألجانباملؤثرة على القرارات اإل

ستثمار على اإل بصفة كبرية عتمادنه يتم اإلأباإلضافة إىل  ،يف اجلزائر املباشر ستثمار األجنيبحمدودية جدوى اإل

      .يف صاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ستثمار اخلاصتتعلق بتحسني مناخ اإل م اقتراحاتوقد ،الوطين

زائر يف ظـل  املباشر حالة اجلستثمار األجنيب تقييم مناخ اإلستثمار ودوره يف جذب اإلدمحاين سامية،  −

قتصادية وعلوم التسيري، ستري، كلية العلوم اإلماجرسالة ، 1998-1988قتصادية العشرية اإلصالحات اإل

 .2001جامعة اجلزائر،

 -1988يف الفترة  ،تناولت فيها دراسة مناخ اإلستثمار يف الدول النامية بصفة عامة ويف اجلزائر بصفة خاصة   

يف التفتح علـى اإلسـتثمار    رغبتهاو سياسة اجلزائر وتوصلت إىل أنّ ،جمموعة من املؤشراتمن خالل  1998

ميثل  السياسياإلستقرار  ، وأنّإقتصاد السوق يفيف سنوات التسعينات تزامنا مع الدخول  تتضح إالّ مل األجنيب

يف تـدفقات كـبرية    شـهد تمل ر ، كما أن اجلزائأهم العوامل اليت تبث الثقة واألمان يف العالقات اإلستثمارية

 ؛ األجنبية نتيجة للمشاكل األمنية اإلستثمارات

رسـالة  ، دراسة مقارنة: ستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر والسعوديةستقطاب اإلاجتربة ساحل حممد،  −

 .2008قتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،،كلية العلوم اإلستريماج

بتسـليط الضـوء علـى     ،يةستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر والسعودستقطاب اإلاجتربة  الدراسة تتناول    

سـتثمارات  أكرب قدر ممكـن مـن اإل  اليت متكن البلدين من جذب  ،قتصادية واإلدارية والقانونيةاحملددات اإل

  .األجنبية

وحـىت   ،فقط يف اجلزائريف الدول النامية وستثمار ركزت على مناخ اإلالدراسات السابقة الذكر أنّ نالحظ    

كما أا مل حتقق جناحا كبريا  ،نامية هي األخرى وتتشابه مع اجلزائريف حالة إجراء مقارنات فهي متت مع دول 
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مع بولونيا الـيت   قارنةالقيام مبحنن فنحاول من خالل دراستنا  أما، ستثمارات األجنبية املباشرةيف استقطاب اإل

بعد أن كانت متشاة مـع اجلزائـر يف    ،ستثمارات األجنبية املباشرةتقطاب اإلتعترب جتربة ناجحة يف عملية اس

  .بداية فترة املقارنة

  :حمتوى الدراسة. 11

رئيسة وحتـت  من أجل اإلحاطة باملوضوع واإلجابة على اإلشكالية إرتأينا تقسيم البحث إىل ثالثة فصول    

  :كل منها مباحث ومطالب وذلك على النحو التايل

نتطرق إىل مفاهيم عامة حول اإلستثمار األجنيب املباشر عن طريـق تقسـيمه إىل أربعـة    يف الفصل األول    

يف الثالث التطور أهم النظريات املفسرة له والثاين و ،يشمل تقسيماته املختلفةوالتعاريف األول يتعلق ب ؛مباحث

  .سلبياته على الدول املضيفةو جيابياتهإيف األخري و ،التارخيي لتدفقاته وخصائصه احلالية

من خالل ثالثة مباحـث يتنـاول    ،الفصل الثاين فيقتصر هو اآلخر على الدراسة النظرية ملناخ األعمال أما   

ويف الثالث بعض املؤشرات املعتمدة  ،مكوناته ومتطلبات جودتهوالثاين  ،األول مدخل إىل دراسة مناخ األعمال

  .يف تقييمه

وتدفقات اإلستثمار األجـنيب   ،الفصل الثالث الذي نسلط الضوء من خالله على مناخ األعمال ،ويف األخري   

وذلك بتقسيمه إىل ثالثة مباحـث   .عتباره جنح يف هذا االكبلد مقارنة بااملباشر إىل كل من اجلزائر وبولونيا 

ويف  ،جنيب املباشر يف كل من البلديننتطرق يف األول إىل حتسني اإلطار القانوين لصاحل االستثمار األ ،هو اآلخر

ويف املبحث الثالـث   ،الثاين إىل مقارنة تطورات مناخ األعمال يف البلدين كذلك اعتمادا على بعض املؤشرات

ونستخلص  ،نقارن تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر إىل كل منهما كنتيجة لتحسني مناخي األعمال ،واألخري

   .النتائج من املقارنة مع اخلروج مبقترحات

   



  

  

  

  :الفصل األول

  وخصائصه املباشر األجنيب اإلستثمار ماهية
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    ستثمار األجنيب املباشر وخصائصهماهية اإل: الفصل األول

  :متهيد

 قتصاديةاإلختالف مدارسهم إعلى قتصاديني منذ القدم إهتمام الكثري من اإلستثمار األجنيب املباشر شغل اإل   

قتصادية الدولية العالقات اإلوذلك ألمهيته يف  ،البلدان املتقدمة أو إىل البلدان الناميةنتماءهم إىل إختالف إأو 

زداد هذا إوقد  .املال والتدفقات التجارية رأسعلى تدفقات  تأثريهقتصاد العاملي من خالل ة اإلبني على ريهوتأث

 أهدافحتقيق اإلستعانة به يف  بغرضجتذابه إ حتاولمن قبل الدول اليت هتمام بعد احلرب العاملية الثانية اإل

 وتوسيعها  سواقاألختراق إجل أأو من قبل الشركات متعددة اجلنسيات اليت تقوم به من  ،التنمية بصفة عامة

   .احملرك الرئيسي لظاهرة العوملة ربيعت أصبحوهلذا فقد  ،األرباحظيم لتع

من خالل املبحث  املختلفة وأشكاله األجنيب املباشرفهوم اإلستثمار سوف نسلط الضوء يف هذا الفصل على مو

وإجتاهات نشاط الشركات الدولية هتمت بتحليل إأهم النظريات اليت إىل يف املبحث الثاين  مث نتطرق ،األول

وخنتتم الفصل ز ا تتبع تطوره التارخيي واخلصائص اليت يتميويف املبحث الثالث ن ستثمارات املباشرةتدفقات اإل

  .يف املبحث الرابع وخصوصا على الدول املضيفة اوسلبيا اجيابيااملختلفة بإ ثارهآذكر ب
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  وأشكاله املباشر األجنيبستثمار اإلمفهوم : املبحث األول

 املتداولة التعاريفأبرز  ذكر من خالل ،ستثمار األجنيب املباشرإلسنقوم يف هذا املبحث بالتطرق إىل مفهوم ا   

كمـا   ،اخلروج بتعريف شامل لهو اإلحصاءات املتعلقة بهواليت ختص مؤسسات دولية خمتصة يف مجع يف شأنه 

  .املختلفة هأهم تقسيماتنعرج على 

  األجنيبستثمار تعريف اإل: املطلب األول

سائد هـو  كان املصطلح ال إذ ،من القرن العشرين الثالثيناتقبل  عرفي جنيبستثمار األمصطلح اإل يكن مل   

 األجـنيب ستثمار التحديد الدقيق ملفهوم اإل أما ؛1960سنة  األجنيبستثمار لإلول ذكر أوورد  ستثمار الدويلاإل

ستثمار احملفظي سـنة  املباشر واإل األجنيبستثمار ز بني مفهومي اإلالذي ميArthur Bloom Feild،  إىلفيعود 

1968
1.  

مصدر : واملتمثلة يف ،املكونة له الثالثة يستلزم مجع العناصر جنيبستثمار األتعريف دقيق وشامل لإل إعطاء إنَّ   

  .اخلارج إىلوحتويل عوائده  تصديره إعادةجنبية،احلق يف س املال، امللكية األأر

بالطرق  اووارد ،غري وطين أصل االنقدي ذ أواملال العيين  رأسن يكون مصدر أ قصد بهاملال ي رأسفمصدر    

  للبلد؛ اإلنتاجيةزيادة الطاقة  إىلاملعتمدة قانونيا ويؤدي 

ـ    أجنيباملال املستثمر مملوكا لشخص  رأسيكون  أنفهي تعين  األجنبيةامللكية  أما     أو اسـواء كـان طبيعي

 إقامـة معرفة بلـد   أنَّحيث  أجنبيا أمستثمار وطنيا كان اإل إذاعترب هذا العامل حامسا يف حتديد ما ، ويامعنوي

  ستثمار؛حتديد نوع اإل إىلفضي ي املشروع  إدارةاملستثمر ومدى سيطرته على 

 وأستثمار املستثمر وعوائده عند تصفية اإل رأمسالهتصدير  إعادةوالعنصر الثالث هو ثبوت احلق للمستثمر يف    

  .التصرف فيه

  :على النحو التايل األجنيبستثمار اإلومن خالل اجلمع بني العناصر الثالثة املتقدمة ميكن تعريف    

قتصـادي  ملسـامهة يف النشـاط اإل  بغرض ا وافد من اخلارج لألجانبمعنوي مملوك  وأمال مادي  رأسهو "

تصديره مع عوائـده   إعادةيف  لصاحبه مع ثبوت احلق ،بقصد احلصول على عوائد جمزيةووالتجاري يف بلد ما 

  .2"اخلارج إىل

                                                           
  .25ص ،2009 ،1للنشر والتوزيع،عمان،طقتصاد الوضعي،األكادمييون ثمار األجنيب وحقوق البيئة يف اإلقتصاد اإلسالمي واإلستسليمان عمر عبد اهلادي،اإل 1
  .58- 56، ص2006، 1ستثمار األجنيب املباشر الضمانات واملعوقات القانونية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،طدريد حممود السامرائي،اإل 2
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   ؛أخـرى دولة  أفراد أوحكومات  أويف دولة ما من قبل شركات  األصوله متلك نأكما ميكن تعريفه على    

مـال   رأساملسامهة يف  أوقتصادي إمشروع  إلقامة آخر إىلالعينية  من بلد  أوالنقدية  األموالنتقال إهو  أو   

غـري املباشـر أو    ستثمار األجنيبنوعني رئيسني مها اإلستثمار األجنيب املباشر واإلوينقسم إىل  .مشروع قائم

  .احملفظي

  املباشر األجنيبستثمار اإل تعريف: املطلب الثاين

والـذي تناولتـه    ،ذكر الشائع منهاقتصر على املباشر ولكن سوف ن األجنيبستثمار لإل تعاريفهناك عدة    

  .املتعلقة به حصاءاتاإلاملختصة جبمع  اإلقليمية أواملنظمات الدولية 

  :)FMI( الدويل تعريف صندوق النقد .أوال

 :اإلستثمار األجنيب .1

ميزان  إحصاءاتاملباشر يف النسخة اخلامسة من دليل  األجنيبستثمار اول صندوق النقد الدويل تعريف اإلتن    

  :جاء التعريف كما يلي 359 ففي الفقرة ،1993املدفوعات الصادرة سنة 

قتصاد ما إيف  اًمقيم اًكيان أنَّالذي يعكس  ،الدويلستثمار املباشر هو ذلك النوع من اإل األجنيبستثمار اإل"   

الكيان املقيم هو املستثمر املباشر واملؤسسة هي ( آخرقتصاد إئمة يف مؤسسة مقيمة يف ميتلك مصلحة دا

 تثمر املباشر ومؤسسةبني املس األجلواملصلحة الدائمة تعين وجود عالقة طويلة  ،)مؤسسة االستثمار املباشر

  ."املؤسسة إدارةستثمار املباشر يف اإل

كل  وإمنا ،ستثمار املباشر فقطولية بني املستثمر ومؤسسة اإلستثمار املباشر ال يضم العمليات األاإل   

  .1غري املسامهة أوالعمليات الالحقة بينهما وبني املؤسسات الفرعية سواء املسامهة 

 :املستثمر املباشر .2

غري  أوخاصة، مسامهة  أومؤسسة عامة  أو فرده نأتعريف املستثمر املباشر على  367كما تناول يف الفقرة    

 أووكاالت حكومية  أوحكومات أو مؤسسات تتصرف كوحدة واحدة،  أفراد أوجمموعة  أومسامهة؛

املستثمر  إقامةقتصاد إغري  آخرقتصاد إستثمار مباشر يف إميتلكون جزءا من ملكية مؤسسة  أخرىمنظمات 

 .املباشر

                                                           
1
 Balance of payments manual, IMF publications, 5

th
 edition, Washington D.C, 1993,p86. 
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         مؤسسات ومن خالل ملكيتها أو أفراداسواء كانت  )ذات الصلة( اموعة املرتبطة أن اإلشارةمع    

  .1نفس درجة امللكية  ميتلكالفرد الذي  لتأثريمماثل  اإلدارةيف  تأثريتعترب ذات  ،أكثر أو) امللكية امعة(% 10

 :املباشر األجنيبستثمار مؤسسة اإل .3

   تاف عرأو% 10نسبة  آخرقتصاد إيها املستثمر املباشر املقيم يف غري مسامهة ميتلك ف أومؤسسة مسامهة  بأ 

يف حالة املؤسسة غري  ما يعادل ذلك أو ،القوة التصويتية يف حالة املؤسسة املسامهة أوالعادية  األسهممن  أكثر

  .مسامهة

  :وهي أنواععلى ثالثة  األجنيبستثمار وتشمل مؤسسة اإل

من  أكثراملستثمر غري املقيم فيها حيث ميتلك  : subsidiariesاملنتسبة أواملؤسسات التابعة  −

  ؛اإلدارةجملس  أعضاءتغيري  أووحيتفظ حبق تشكيل  ،القوة التصويتية أوالعادية  األسهممن  50%

من %  50اىل 10املستثمر غري املقيم من  فيها حيث ميتلك :associatesاملؤسسات الزميلة  −

  ستثمار املباشر؛القوة التصويتية ملؤسسة اإل أوالعادية  األسهم

كليا سواء  أواملباشر ملؤسسات غري مسامهة جزئيا  متالك املستثمرإهي :branchesالفروع  −

 :2التالية األشكال وتأخذ ،ثالث آخرغري مباشر مع طرف  أوبشكل مباشر 

  مكتب متثيل للمستثمر املباشر؛ أو فرع دائم −

  ؛األجانبغري مسامهة مملوكة باملشاركة بني عدد من املستثمرين  شركة −

  مقيم؛ أجنيبمعدات غري مملوكة مباشرة ملستثمر  أووحدات سكنية  أومبان  أو أراض −

على  سنةملدة زمنية تبلغ  األجنيباملستثمر  إقامةقتصاد إقتصاد غري إمعدات منقولة تعمل داخل  −

  .األقل

  :املباشر األجنيبستثمار عالقة اإل .4

 إدارةعلى  التأثريدرجة فعلية من  أوستثمار مينحه الرقابة إقتصاد ما بإتظهر عندما يقوم مستثمر مقيم يف   

من القوة  %50من  أكثرالرقابة تتم ملا ميتلك املستثمر غري املقيم  أنَّحيث  ،آخرقتصاد إمؤسسة مقيمة يف 

 %10ا ميتلك املستثمر ما بني تكون ملَّ التأثريبينما درجة كبرية من  ؛املباشر ستثمارالتصويتية يف مؤسسة اإل

 إما اتمي أنميكن  التأثريدرجة كبرية من  أوالرقابة . األجنيبستثمار من القوة التصويتية يف مؤسسة اإل %50و

                                                           
1
 Idem. 

2 Ibid, pp86-87. 



 وخصائصه املباشر األجنيب ستثماراإل ماهية                                                                       :الفصل األول

 

6 

 

متالك القوة إبطريقة غري مباشرة ب أو ،القوة التصويتية يف املؤسسةعطي اليت ت األسهممتالك إمباشرة عن طريق 

  .التصويتية يف مؤسسة هلا قوة تصويتية يف املؤسسة املعنية

 Immediate direct ستثمار املباشر املباشراإل:املباشر األجنيب ستثماربني نوعني من اإلذلك ميكن التمييز من    

investment،  من القوة  أكثر أو %10متالكإ إىلاليت تؤهله  األسهمملا ميتلك املستثمر وبطريقة مباشرة

 Indirect direct ستثمار املباشر غري املباشرار املباشر؛ والنوع الثاين هو اإلستثمؤسسة اإلالتصويتية يف م

investment، متتلك بدورها قوة  ستثمار مباشرإلقوة التصويتية يف مؤسسة اكون ملا ميتلك املستثمر املباشر ي

غري بطريقة  كبري تأثري أوكيان ما ممارسة رقابة ميكن ل هنإوعلى هذا ف .أخرىمؤسسات  أوتصويتية يف مؤسسة 

ستثمار يف إفعلى سبيل املثال مؤسسة ما متتلك عالقة  ،ستثمار مباشرإمن خالل سلسلة عالقات  ةمباشر

يف  أسهماال متتلك  األوىلاملؤسسة ف وعليه ،ستثمار يف مؤسسة ثالثةإمؤسسة ثانية متتلك هي بدورها عالقة 

  .1ةغري مباشر كبري عليها بطريقة أو تأثريتكون قادرة على ممارسة رقابة  أناملؤسسة الثالثة ولكن ميكن 

  :ستثمار املباشرمال اإل رأس .5

مؤسسة  إىلمن قبل املستثمر املباشر ) أخرىمن خالل مؤسسات  أوبطريقة مباشرة ( م املال املقد رأسهو    

  :املباشر يف األجنيبستثمار مال اإل رأسوتتمثل املكونات الرئيسة لتدفقات  ،ستثمار املباشراإل

يف  األسهموكافة  ،وتشتمل على حصص امللكية يف الفروع :equity capitalمال حقوق امللكية  رأس −

  ؛املال رأساملؤسسات التابعة والزميلة، وغري ذلك من املسامهات يف 

شتراكه املباشر إبنسبة (وتشمل نصيب املستثمر املباشر :reinvested earningsستثمارها إعاد العوائد املُ −

يف عائدات الفروع  وأرباحه ،كأرباحمن العائدات اليت ال توزعها الشركات التابعة والزميلة ) يف امللكية

  ؛تدفقات جديدة أاوتعامل هذه العوائد كما لو  ،إليهغري احملولة 

: intra-company loansاملرتبطة مبختلف معامالت الدين فيما بني املؤسسات  األموالرؤوس  −

املستثمر بني  ،مبا يف ذلك سندات الدين وائتمان املوردين األموالقتراض إو إقراضويشمل هذا البند على 

من ف القروض املمنوحة صنوت ،املباشر من جهة واملؤسسات التابعة والزميلة والفروع من جهة ثانية

 .2ستثمار املباشر والعكس ضمن هذا البند الفرعيمؤسسات اإل إىلاملستثمر املباشر 

 

                                                           
1
 Balance of payments manual, IMF publications, 6

th
 edition, Washington, D.C, 2009, pp101-103. 

2
 Balance of payments manual, 5

th
 edition, Op, Cit., p87-88.  
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  ):OECD( قتصاديةتعريف منظمة التعاون والتنمية اإل -ثانيا

  :املباشرستثمار األجنيب اإل .1

مه املباشر عن التعريف الذي قد األجنيبستثمار تعريف منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية لإلال خيتلف   

  :وقد جاء على النحو التايل ،صندوق النقد الدويل

ملصلحة دائمة يف كيان ) املستثمر املباشر(قتصاد ما إمتالك كيان مقيم يف إاملباشر يعكس  األجنيبستثمار اإل"

واملصلحة الدائمة تنطوي على  ،)املباشرمؤسسة االستثمار (قتصاد املستثمر املباشرإغري آخر قتصاد إمقيم يف 

يف  التأثريستثمار املباشر وعلى درجة كبرية من ومؤسسة اإل املباشربني املستثمر  األجلوجود عالقة طويلة 

وكل املعامالت الالحقة  ،بني الكيانني األوليةستثمار املباشر يشتمل على كل من املعامالت واإل ؛املؤسسة إدارة

  .1"غري املسامهة أوبينهما وبني املؤسسات التابعة سواء املسامهة 

  :املستثمر املباشر .2

 أومسامهة (خاصة، حكومة، جمموعة أفراد أو مؤسسات  أوغري مسامهة عامة  أومؤسسة مسامهة  أوهو فرد    

بلدان  أوتنشط يف بلد غري بلد ) منتسبة وأفرع، تابعة (ستثمار مباشر إميتلك مؤسسة  ،ذات صلة) غري مسامهة

  .2املباشرين األجانباملستثمرين  أواملستثمر  إقامة

  :ستثمار املباشرمؤسسة اإل .3

من  أكثر أو %10 األجنيبميتلك فيها املستثمر  ،غري مسامهة أومؤسسة مسامهة  اأميكن تعريفها على    

  .ما يعادل ذلك يف حالة املؤسسة غري املسامهة وأاملؤسسة املسامهة حالة القوة التصويتية يف  أوالعادية  األسهم

متالك املستثمر مباشر؛ فإصويتية هي اليت حتدد وجود عالقة إستثمار القوة الت أوالعادية  األسهممن  %10ونسبة 

  .مؤسسة ال ميتلك عليها رقابة تامة إدارةواملشاركة يف  التأثرينه قادر على أيعين  األقلعلى  %10لنسبة 

تثمار املباشر والتمييز ساخلاصة باإل اإلحصاءاتجل تسهيل ستعمل من أميثل مقياسا حماسبيا ي % 10ومعيار   

 ،ال يعترب ساكناأنه ال تستعمله كما الدول اليت تستعمله معظم الدول ولكن هناك من  ،ستثمار احملفظيبينه واإل

                                                           
1
 OECD Benchmark definition of foreign direct investment, 3

rd
 edition, Danvers USA, 1996, p7. 

2
 Ibid, p8. 
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بينما يف بعض احلاالت املستثمر  ،اإلدارةيف  تأثريممارسة  إىلمتالك هذه النسبة ال يؤدي إففي بعض احلاالت 

  .1اإلدارةيف  اًفعلي اًولكن له صوت %10قل من أميتلك نسبة 

: عنصرين رئيسني مها إىلستناد املباشر ومتييزه عن اإلستثمار غري املباشر باإل األجنيبستثمار ميكن تعريف اإل   

  ؛اإلدارةيف  التأثرياملصلحة الدائمة ودرجة 

، وهو ذو طبيعة طويلة آخرقتصاد إقتصاد ما يف إستثمار يقوم به مقيم يف إاملباشر هو  األجنيبستثمار اإل   

 تأثريله درجة  املستثمرو ليس بالضرورة جنسية املستثمر؛ اإلقامةبلد  أنَّ إىل اإلشارةمع " مصلحة دائمة" األجل

ية هي املستوى الذي يكون القوة التصويت أوالعادية  األسهممن  %10عترب نسبة وت ،الشركة إدارةيف كبرية 

الشركات دف الرقابة يف مناطق  أعمالمن  أساسااملباشر يقوم  األجنيبستثمار اإلو .*ستثمار مباشراعنده اإل

احملاسبة واخلدمات : اخلدمية مثل األنشطةيتضمن  أنكما ميكن  ،التملك أوالتوزيع  أوالتسويق  أوالتصنيع 

  .2اإلصالحخدمات  أو اإلدارية

 االيت يديره األجلطويلة  ستثماراته ذلك النوع من اإلنأاملباشر على  األجنيبستثمار تعريف لإل إعطاءميكن    

 أساسلة السيطرة هي عترب مسأوت  اإلدارة،يكفل له حق  النصيب منه أو ابسبب ملكيته الكاملة هل اإماملستثمر 

من  أكثر(كان املستثمر يسيطر على املشروع ولو جزئيا  فإذا ،ستثمار احملفظيرقة بني اإلستثمار املباشر واإلالتف

  .ستثمار غري مباشرإه نكان ال ميتلك السيطرة فإ إذا ماأ ،ستثمارا مباشراإعترب ه ينفإ) 10%

   من خالل  ستثمار األجنيب املباشراإلحركات هي الفاعل الرئيسي يف عترب الشركات متعددة اجلنسيات وت

هناك من يسميها الشركات الدولية أو الشركات حيث أن  ،أنشطتها التجارية أو اإلنتاجية املتوزعة عرب العامل

   من قبل 1960تسمية الشركات متعددة اجلنسيات سنة  توظهر .أو الشركات عابرة للقاراتفوق الوطنية 

D. E. Lilienthal،  متارس نشاطها حتت قوانني بلد على املؤسسة اليت يوجد مقرها يف بلد ما و أطلقهالذي

  .3آخر

  

  

                                                           
1
 Ibid, p8. 

  .%50وكندا تعتمد نسبة  %25نشري هنا أن هذا املعيار ال تعتمده كل دول العامل فمثال بريطانيا وأملانيا تعتمدان نسبة  *
2
 George.M.Taoka, Don.R.Beeman, international business, hyper Collins publications, New York, 1991,p25. 

3  Jean pierre Allegret et Pascal Lemerre, économie de la mondialisation, de Boeck, Bruxelles, 2007,p41. 



 وخصائصه املباشر األجنيب ستثماراإل ماهية                                                                       :الفصل األول

 

9 

 

 املخزون أوعلى غرار التدفق والرصيد  ،املباشر األجنيبستثمار مصطلحات متعلقة باإل إىلكما جيب التطرق    

  :على النحو التايل

رتني وهو الفرق بني القيمتني املسجلتني يف فت ،عادة يرتبط هذا املفهوم بفترة من الزمن: Fluxالتدفق    

الصادر منه خالل فترة  أو البلد إىلستثمار الوارد املباشر هو قيمة اإل األجنيبستثمار وتدفق اإل زمنيتني خمتلفتني؛

  .املاضية والسنة احلالية بني قيميت السنة احلاصل رالتغي أي ،سنةعادة ة زمنية معين

هو  أويف نقطة حمددة من الزمن،  أيهو التراكم الصايف يف اية فترة معينة  :stockاملخزون  أوالرصيد    

مبعىن له كمية حمددة يف (فوتوغرافية ملدة زمنية معطاة  صورة أنه املخزونف عركما ي.1الوضعية يف اية الفترة

  .2البعد أو املدى إىلفهو يشري  )فترة حمددة

: هي 2009ستثمار األجنيب املباشر يف جانفي قيمة اإل أنّفترضنا  إنه لو أواملثال التايل يوضح ذلك حيث    

: هي 2010ستثمار املباشر يف جانفي ، وقيمة اإل)2009م يف جانفي .ج.إرصيد (مليون دوالر أمريكي  500

والذي  2009وقيمة  2010الفرق بني قيمة  نَّ؛ فإ)2010م يف جانفي .ج.إرصيد (مليون دوالر أمريكي  550

والرصيد يف اية  2009ستثمار األجنيب املباشر خالل سنة فهو ميثل تدفق اإل ن دوالر أمريكيوملي 50يساوي 

  .أمريكي مليون دوالر 550:هو 2009

  :وهي ستخراج العالقة التالية بني التدفق والرصيدإوميكن  

  التدفقات ±) t-1الوضعية يف اية الفترة( t-1الرصيد = ) tالوضعية يف اية الفترة( tالرصيد

  .نطالقا منهاإ أخرىستخراج عالقات إبني املتغريين ميكن  األساسيةوهذه العالقة تعترب العالقة 

  

  

  

  

                                                           

1 Grazia Ietto-Gillies, transnational Corporations and International Production, Edward Elgar Publishing, UK, 

2005, p25. 
2 Bibeau Jean- pierre, Introduction à l’économie Internationale, 2

eme
 édition, : Gaétan Morin, Paris, 1993,P166. 
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  ستثمار األجنيب املباشرأشكال اإل: املطلب الثاين

   ذكر  وسيتم ،نطالقا من املعيار املتبع يف التقسيمإستثمار األجنيب املباشر وذلك شكال من اإلز بني عدة أمني

  :حسبهاستثمار بعض هذه املعايري وأنواع اإل

  :حسب معيار الوجهة. أوال

   ستثمار األجنيب بالنسبة لبلد ما أي منه أو إليهقصد بالوجهة وجهة اإلي، ز حسب هذا املعيار بني ومني

  .ستثمار األجنيب الصادراألجنيب الوارد واإلستثمار اإل

  :ستثمار األجنيب املباشر الصادراإل .1

أو هو  ،ستثمار رأس مال حملي يف سوق أجنيبإهو ملا يتم و ،اخلارجستثمار األجنيب يف يسمى أيضا باإل   

قتصاد معني، وميكن قياسه بالتدفقات الصادرة أو الرصيد الصادر إستثمار مباشر يف اخلارج من قبل مقيم يف إ

  .1البلد من

  :ستثمار األجنيب املباشر الوارداإل .2

قيام مستثمر أجنيب بإستثمار أجنيب مباشر داخل أي د احمللي قتصاإستثمار رأس املال األجنيب يف اإلملا يتم    

ري عنه بالتدفق الوارد أو ويضم املسامهات األولية يف املشروع واألرباح احملتجزة وميكن التعب ،قتصاد احمللياإل

  .2ستثمار صادر من بلد آخرإستثمار األجنيب الوارد إىل بلد ما هو اإل وميكن اإلشارة إىل أنَّ الرصيد،

  :امللكية معيار حسب. ثانيا

ستثمار األجنيب املباشرنسبة ملكيته يف مؤسسة اإل أويف املشروع  األجنيبقصد بامللكية مدى مسامهة املستثمر ي، 

ز بني نوعني مهاومن خالل هذا املعيار مني:  

  :اإلستثمار املشترك .1

 أوواملستثمر احمللي العام  األجنيببني املستثمر  وإدارتهستثمار الذي تتوزع فيه ملكية املشروع هو ذلك اإل   

 أوختراع ت اإلواخلربة وبراءا اإلدارة إىلبل متتد  ،املال رأسواملشاركة ال تقتصر على احلصة يف . 3اخلاص

أو  قدميةأو سلعة جديدة  بإنتاجمع طرف حملي للقيام  أكثر أو أجنيبشتراك طرف إهو  يأالعالمات التجارية، 
                                                           
1 

Unctad training manual on statistics for foreign direct investment and the operations of transnational 

corporations, volume 1, unctad, New York, 2009, p98. 
2 Idem. 

 .34، ص2005سكندرية، ستثمارات األجنبية، دار الفكر اجلامعي، اإل، اآلثار اإلقتصادية لإلعبد املقصود مربوك نزيه 3
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 إدارةللمشاركة يف  األجنيبالفرصة للطرف  إتاحةمع شرط . خرآخدمي  أو نتاجيإنشاط  أي أوتنمية السوق 

  .1املشروع

 :2ستثمار املشترك ينطوي علىوهلذا فاإل

 ؛أجنيب واآلخرحدمها حملي أستثماريني إبني طرفني  األجلتفاق طويل اإل  

 َّحتويل  إىليؤدي ) متنحه احلق يف اإلدارة (حلصة يف شركة حملية قائمة  األجنيبشراء املستثمر  إن

   ستثمار مشترك؛إالشركة إىل 

  املعرفة  أومن خالل اخلربة  أوكلي،  أوجزئي تكون مالية، بشكل  أنميكن  األجنيبمشاركة املستثمر

  .املشروع إدارةمتنحه احلق يف  أنبشرط  ،التكنولوجيا أو

  :3التالية األشكالحد أستثمار املشترك اإل يأخذ أنوميكن 

عندما  هذا النوع ظهر :املال الوطين العام ورأس األجنيباملال  رأسشركات تتوزع فيها امللكية بني  −

خاصة يف جمال البترول  ،اجلزئي التأميم إىلستقالل الدول النامية بعد حصوهلا على اإلبعض  جلأت

  والتعدين؛

التارخيية  النشأةتعود  :املال الوطين اخلاص ورأس األجنيباملال  رأسشركات تتوزع فيها امللكية بني  −

لدولة املضيفة بايف السوق الوطنية  أسهمهابيع جزء من  األجنبيةالشركات  إلزامهلذا النوع نتيجة 

  لقطاع اخلاص احمللي؛لصاحل ا

وهذا النوع  :املال الوطين العام واخلاص ورأس يباألجناملال  رأسشركات تتوزع فيها امللكية بني  −

 .جيمع بني النوعني السابقني

نها من حتقيق التوازن بني جذب ميكّ هألن ،)ستثمار املشتركاإل( ومعظم الدول النامية تفضل هذا النوع   

قتصادها إوبني احلفاظ على سيطرة العناصر الوطنية على  ها،من مزايا ستفادةاإلو األجنبيةستثمارات اإل

 قتصاد احمللييف اإل األجنيبن من ختفيض درجة حتكم الطرف ميكّ هألننتشارا إ األكثرعترب كذلك وي القومي؛

كونه يساعد على تكوين طبقات جديدة من رجال  إىل باإلضافة ،ستقاللية عن البلدان املتقدمةوبالتايل اإل

هذا النوع يف حالة عدم مساح الدولة  إىلوبدورها الشركات املتعددة اجلنسيات متيل  .احملليني عمالاأل
                                                           

 .481، ص2003ستثمار الدويل، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، إقتصاديات األعمال واإلأبو قحف عبد السالم،  1
  .482 املرجع السابق، ص 2
  .40-34، مرجع سابق، صنزيه عبد املقصود مربوك 3
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الكثري من  مامهاأالسوق احمللى ويذلل  إىلل عليها الدخول فهو يسه ،املضيفة بالتملك املطلق للمشروع

  ).ستفادة من مسعة الطرف احمللياإل(تواجهها  أنت واملشاكل اليت ميكن الصعوبا

  :األجنيبستثمار اململوك بالكامل للمستثمر اإل .2

أو  إنتاجيةفروع  بإقامةوذلك  من طرف األجانب، ستثماريةاإللمشروعات لنعين به التملك املطلق     

ختصاصات وصالحيات إحسب  تنظيم العالقات بني املقر الرئيسي و الفرع يتمو، املضيفة انتسويقية يف البلد

 أكثربالكامل من  األجنيب ستثمارات اليت ميتلكها املستثمراإل تعتربو .املوكل إليه ونوع النشاط التفويضالفرع و

من اإلحتفاظ حبق ملكية  هاألا متكن متعددة اجلنسيات الشركات تفضيال لدى األجنبيةستثمارات اإل أنواع

 بينما الدول املضيفة تترد يف ؛1والتحكم يف كل عملياته إدارتهكذلك حبق  حتفاظاإلو ستثمارياملشروع اإل

رت هذه لكن تغي ،األسواقحتكار إقتصادية وسيادة السماح هلذا النوع من اإلستثمارات خوفا من التبعية اإل

ستثمارات األجنبية وبالتايل السماح بالتملك أكرب قدر من اإلالنظرة وأصبحت الدول تتنافس على جذب 

ميزان مدفوعات اليت تساهم يف حتسني وضعية  األجنبية األموال تدفق رؤوسيساهم هذا النوع يف و. املطلق

  .2ستفادة من التكنولوجيا أو اخلربات اإلنتاجية والتسويقية أو املهارات اإلداريةاإل إىل باإلضافة ،البلد

  : ستثمار ينطوي علىهذا اإلإذا ف

 بتنفيذ مشروع معني؛ تقومكة بالكامل يف البلد املضيف قيام املستثمر األجنيب بتأسيس شركة مملو −

 .يف شركة قائمة بالفعل يف البلد املضيف ملك كامل حصص رأس املالقيام املستثمر األجنيب بت −

 

  :األجنيبالفرع  إنشاءحسب معيار الغرض من  .ثالثا

   ذا املعيار اهلدف ي املباشر األجنيبستثمار الغرض من وراء القيام باإل أوقصد، أربعةبني  همن خالل زومني 

  :وهي أشكال

  :ستثمار الباحث عن املوارد الطبيعيةاإل .1

، وكان النوع 19ق يف النصف الثاين من القرناملباشر حتقّ األجنيبستثمار إنتشار واسع النطاق لإل لأو إنَّ   

ستغالل الذي يقوم بإ ،ر الباحث عن املواردستثماعد احلرب العاملية الثانية هو اإلطر منذ ذلك احلني وحىت باملسي

                                                           
 .34املرجع السابق، ص 1

، بنك الكويت الصناعي، 83، ع"ستثمار األجنيب املباشر إىل الدول العربيةسياسات تنمية اإل"حسني عبد املطلب األسرج، سلسلة رسائل البنك الصناعي،  2
 .26، ص2005الكويت،
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ستثمارات حيث كان قرار توطني اإل ؛ستوائيةاحملاصيل الزراعية اإل أواملعادن مثل البترول والذهب والنحاس 

 تتوافر الشروط أيناجليولوجيا واملناخ لتحديد مكان تواجد املعادن والثروات و أوال: يتحدد وفق عنصرين مها

 وإمكانية ،املساعدة مثل نوعية البنية التحتية للنقل األخرىالعوامل  :اوثاني املناخية املفضلة لنمو احملاصيل،

سواء من خالل احلوكمة  األجنبيةومدى تسهيل السلطات احلكومية للشركات  ،األوليةاملواد  إىلالوصول 

  .الرسوم التفضيلية أواجليدة 

، يف تلك الفترة مستعمرات معظمهايف زت يف البلدان النامية اليت كانت ستثمارات تركّهذه اإل أغلبية   

 نَّكما يتميز هذا النوع بأ. 1القطاع هذا جل دخولأشهرة كبرية من  إىلولذلك فالشركات مل تكن يف حاجة 

زيادة إىل  عادة ما يؤدي، موجهة للتصدير لتموين صناعات البلدان املتقدمة األوليةمعظم خمرجاته من املواد 

  .2ستهالكيةواملواد اإل الرأمساليةوباملقابل زيادة الواردات من السلع  األوليةصادرات البلد املضيف من املواد 

   :األسواقالباحث عن  ستثماراإل .2

   إستراتيجية أولية التسويقية للشركات اليت تتبع  اإلستراتيجيةستثمار املرحلة الثانية من عترب هذا النوع من اإلي

 ،يف الدول املتقدمة وبسبب تطور مفاهيم الشركاتبعد احلرب العاملية الثانية ه نأعلى التصدير، حيث  ةقائم

الطريقة املفضلة  وأصبحت ،األجنبيةعتمادها على التصدير كوسيلة خلدمة الزبائن يف السوق إخنفض معدل إ

د املستهدف بدال من التصدير على بعد يف البل إنتاجيةمتالك فروع إخلدمة الزبائن املوجودين واحملتملني هي 

  .األميال آالف

 أودفاعية  إماقد تكون  األسواقاملباشر الباحث عن  األجنيبستثمار وراء وجود اإل األساسية األسباب إنَّ   

    أخرىشتداد املنافسة من قبل املنتجني احملليني، دخول فروع تابعة لشركات إفالدفاعية تتمثل يف  ؛3هجومية

 ،األملبلد رتفاع يف سعر صرف عملة اإ سترياد جديدة يف البلد املستهدف،إحواجز  إقامة، )منافسني جدد(

خالل الستينات والسبعينات  الناميةقطاع الصناعات التحويلية يف الدول نتشار هذا النوع يف إوهذا ما يفسر 

ستثمار  عن التصدير من البلد املصدر لإلويعترب بديال ،الواردات إحاللسياسة  هاتطبيق أثناءمن القرن العشرين 

ختفيض وقت وتكاليف النقل  إمكانيةاهلجومية فتمثل البحث عن  أما .4سبب القيود املفروضة على الوارداتب

                                                           
1 Stephen D. Cohen, Multinational Corporations and Foreign Direct Investment, Oxford University Press, New 

York,2007, pp66-67. 
  .23حسني عبد املطلب األسرج، مرجع سابق، ص 2

3 Stephen D. Cohen, Op. Cit., pp67-68. 
  .23حسني عبد املطلب األسرج، مرجع سابق، ص 4
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ستشعار إيف  أحسنالتوطن جيعل الشركة  أنَّ إىل باإلضافةوخصوصا ما يتعلق باملنتجات الضخمة والكبرية، 

  .رة للمستهلكني احملليني وتوقع تغرياا يف املستقبلاملتغي األذواقستيعاب إل املنتجري يتغ يةوكيفوقت 

الشركات املتعددة اجلنسيات  نَّأل ،قق مزايا بالنسبة للبلد املضيفنوع حي أكثرستثمار عترب هذا النوع من اإلوي

املتطورة، املعرفة التسويقية، املسامهة يف خلق العمالة  اإلنتاجعادة ما جتلب معها تكنولوجيا  األسواقالباحثة عن 

ج وختفيض تعنه حتسن يف نوعية املن ينتجكفاءة مما  بأكثر اإلنتاجالشركات احمللية املنافسة على  إجبارو ،املاهرة

حتكار إ أوزيادة البطالة  أوبعض املنافسني  إفالسقد يتسبب يف  ألنهه ال خيلو من العيوب نأ إالّ التكاليف؛

  .1قطاع معني

  :ستثمار الباحث عن الكفاءةاإل .3

وهذا النوع خمتلف متاما عن سابقيه  ،اإلنتاجستثمار يف اخلارج يدور حول ختفيض تكاليف احلافز الثالث لإل   

 أنَّفرغم  املنخفضة نسبيا؛ األجورفروع يف البلدان ذات مستويات  إنشاءهلذا النوع يتضمن  لاألوواملربر 

كانت السلع  إذاكفاءة يف التكلفة خاصة  إىليؤدي  أنه ميكن نأ إالّيعين نقص مهارة العمال  األجورخنفاض إ

 ،جتميع املكونات النهائية أوالرياضية  واألحذيةمثل صناعة املالبس  ،املنتجة منخفضة التكنولوجيا وكثيفة العمل

الذي يوقيمة العملة يف الدول الصناعية بعض  األجور رتفاعإفقد دفع  ر التكنولوجيا،عترب منمطا وغري متغي

 كثيفة العمل اإلنتاجيةسواء بتحويل جزء من عملياا  ،ستثمار يف العديد من الدول الناميةاإل إىلالشركات 

ستثمار املربر الثاين هلذا النوع من اإل أما ؛األمالشركة  إىلوتصديرها  داخلهاتصنيع بعض املكونات يف  أو إليها 

نتاج بكميات كبرية واإل ،من خالل توزيع التكاليف الثابتة للبحث والتطوير ،حتقيق وفورات احلجمهو ف

  .لتخفيض التكلفة الوحدوية للمنتج

ديرية يف كقاعدة تص ينشأ وإمناخلدمة سوق وطين واحد  األسواقالباحث عن  اإلستثمارال ينشأ وعادة    

هذا النوع من عترب كما ي ؛2من خمرجاا %95يرلندا تصدر حوايل إمتتلك فروعا يف  أ.م.املستقبل، فمثال الو

ن مكّي فهو كذلك ،جلبا للتكنولوجيا واملعرفة الالزمتني لعملية التنمية يف البلدان النامية األكثرستثمار اإل

مع شروط  فوالتكي الشركات املستثمرة غري املباشرة عن طريق تقليد اآلثارستفادة من ليني من اإلاملنافسني احمل

عتبارها مرتبطة احلواجز التجارية بإ إىلالدول الصناعية ال تتعرض  حنوالصادرات  أنَّ إىل باإلضافة املنافسة،

  .األمبنشاط الشركة 

                                                           
1
Stephen D. Cohen, Op. Cit., p68-69.  

2 Ibid, pp69-70. 



 وخصائصه املباشر األجنيب ستثماراإل ماهية                                                                       :الفصل األول

 

15 

 

  :اإلستراتيجية األصولالباحث عن  األجنيبستثمار اإل .4

لتعزيز تنافسية  أجنبيةشركة  أصولكل  أوك بعض املباشر هو متلّ األجنيبستثمار للقيام باإل آخرحمفز    

يف  األعمالهدف و عن طريق ختفيض التكاليف، أو) التعاضد(التآزرعن طريق زيادة  إما ،املستثمرة الشركة

 عترب قادرة على املسامهة يف تقويةت أصولك بل متلّ ؛مميزة أسواقمحاية  أوهذه احلالة ليس ختفيض التكاليف 

بتالع منافس، توسيع خط إن الشركة من وهذا ما ميكّ ،أمامهااملنافسني  إضعاف أواملوقع التنافسي للشركة 

  .1األصولمتالك تلك إمنع شركة ثالثة من  أو، ترقية التكنولوجيا املستعملة يف املنتج، اإلنتاج

  :األمالعاملية يف املؤسسة  اإلنتاج إستراتيجيةحسب معيار  .رابعا

 ،من اإلستثمار األجنيب املباشر ميكن متييز نوعني رئيسني األمالعاملية يف الشركة  اإلنتاج إستراتيجيةنطالقا من إ

  .العمودي األجنيبستثمار واإل األفقي األجنيبستثمار مها اإل

  :األفقي األجنيبستثمار اإل .1

نفس  بإنتاج، ويعين هذا املصطلح قيام الشركة 2عن التصدير األولالبديل مبثابة  األفقي األجنيبستثمار عترب اإلي

ستثمار قيام الشركات باإل وآخرون Hymerوقد فسر  ،األماخلط العام من املنتجات مثل الذي تنتجه يف البلد 

 أوختراع مثل براءات اإل ،)مزايا خاصة(لوحدها اصة ا اخل األصولبعض  كهامتلّ بسبب األفقي األجنيب

   .3األجنبية األسواقيف  األرباح أقصىتستطيع من خالهلا حتقيق  منتوج مميز

من  ،يف بلدان خمتلفة ما يشاها أو نفس السلعة النهائية بإنتاج ك فهو قيام الشركة متعددة اجلنسياتوبذل  

 عن طريق يف تلك البلدان متوين املستهلكني هلا األفضلمن  هألن ،يف هذه البلدان إنتاجهاخالل زيادة مواقع 

  .4بغرض ختفيض التكاليف وتوزيع تكاليف البحث والتطوير ةنع حمليامص إقامة

  :املباشر العمودي األجنيبستثمار اإل .2

ستثمار بسبب تزايد التعقيد التكنولوجي للمنتجات مثل السيارات وبرامج تزايد منو هذا النوع من اإل   

فقد  ،اإلنتاجستغالل الفوارق بني البلدان من ناحية عوامل إوكذلك رغبة الشركات يف  ،اإلعالمتكنولوجيا 

 اإلنتاجحيث عرضها من خالل حتليله لنظرية كثافة عوامل  1984سنة  Helpmanجاء ذه النظرية 
                                                           
1 Stephen D. Cohen, Op. Cit., pp70-71. 
2 Assaf Razin and Efraim Sadka, Foreign Direct Investment, Princeton University Press, New Jersey,2007,p5. 
3
John H. Dunning, UN Library on transnational corporations volume1,the theory of transnational corporations, 

Routledge,London,1993,p64. 
4 Jean Louis Mecchielli, l économie internationale, Dalloz, France,2005, p257.  
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)Hekcher.Ohlin( اإل نَّوخلص بألد حافز التكامل العمودي بني ختالف الدويل يف تواجد العوامل يو

  .1الشركات

صنع من املنتج النهائي ت أجزاءخمتلف  أنَّحيث  ،أجزاء إىلستثمار على تقسيم عملية التصنيع ويرتكز هذا اإل   

عن طريق  اإلنتاجختفيض تكاليف  إىلسعيا من الشركات  وذلك ،األقليف دولتني على  أكثر أوقبل فرعني 

نتج يف البلدان املال ت رأسفاملنتجات كثيفة  األساسوعلى هذا  ؛العوامل دوليا أسعارختالف إستغالل ميزة إ

 ،ومنخفضة التكنولوجيا واليت تتطلب العمالة البسيطة واملنتجات كثيفة العمل ،املال والعمالة املاهرة برأسالغنية 

 الرياضية األحذيةتصميم  نَّفعلى سبيل املثال فإ ؛تكون تكاليف العمل منخفضة أينالبلدان الفقرية  إىليتم نقلها 

تقسيم العمل  إىلوهذا ما يؤدي  لنامية،نعها وتركيبها يتم يف فروع بالبلدان ايتم يف البلدان املتقدمة بينما ص

ما ينتج عنه ما يسمى  ،املزايا النسبية للبلدان الشريكة يف العملية أساسداخل الشركة املتعددة اجلنسيات على 

  إىلستخدام الكفء للموارد العاملية املسامهة يف رفع اإلإنتشارها توقع من الدولية الذي ي اإلنتاجبشبكات 

 إىلاملنتجات الوسيطة يتم تصديرها  نّنشوء التجارة داخل الشركات أل إىلوكذلك يؤدي  ،مستويات عالية

 األجنيبستثمار يكون اإل أنوميكن  .2عملية التجميع النهائي إمتامجل من أ أخرىبلدان  أو إىل األمالبلد 

اخللف بغرض  إىليكون  أنمتالك قنوات التوزيع كما ميكن ل القرب من الزبائن بإأجمن  األمام إىلالعمودي 

   .3األوليةستغالل املواد إ

من قبل الدول النامية  إنشاؤهايتم  األخريةهذه  ألنَّ ،ر هذا النوعاملناطق احلرة يف تطو إىلكما يرجع الفضل   

من حواجز  اإلعفاءاتوتقوم بتقدمي حوافز للشركات العاملة ا مثل  ،يف مناطق معزولة جغرافيا عن باقي البلد

وهذا ما حيفز الشركات املتعددة  وغريها، والقانوين اإلداري، التنظيم األرباحسترياد، ختفيض الضرائب على اإل

 إىل أساسااملنتجات كثيفة العمل املوجهة  بإنتاجدف القيام  ،هذه املناطقفروع هلا يف  إقامةاجلنسيات على 

  .4تابعة هلا أخرىفروع 

  

  
                                                           
1 Steven Brakman and Harry Garretsen, Foreign Direct Investment and the Multinational Enterprise, The MIT 

Press Cambridge, London, 2008, p19. 
2 Jean Louis Mecchielli, Op. Cit., p258. 
3 Imad A. Moosa, foreign direct investment, Palgrave, new York, 2002, p5. 
4 Stephen D. Cohen, Op. Cit., p71 
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  :األجنيبالفرع  إنشاءحسب معيار طريقة  .خامسا

عن  اإلستثمار أوستثمار يف حقل جديد اإلمها  ،نوعني إىلاملباشر وفق هذا املعيار  األجنيبستثمار ينقسم اإل

  .ندماجواإلطريق التملك 

  :*يف حقل جديد األجنيبستثمار اإل .1

 إقامة أوكيانات جديدة  إنشاءستثمارية اليت تستوجب شاريع اإلستثمار يف حقل جديد يرتبط باملاإل   

املال، ومؤسسات  رأسوهو نوع من تشغيل  ،)نطالقنقطة اإل(مصانع من الصفرأو بنايات،  مكاتب،

  .غري مسامهة أوتكون فروعا، مؤسسات مسامهة  أنهذه الطريقة ميكن وفق املنشأة  األجنيبستثمار اإل

اإلستفادة من والسلع و ،الثابتة والتجهيزات األصولاملال املستعمل يف شراء  رأسهذا النوع جيلب معه و

املال ويساعد يف  رأسوبالتايل فهو يساهم مباشرة يف تكوين  ، وتوظيف العمال يف البلد املضيف،اخلدمات

من خالل التوسع اإلستثماري ملؤسسة  اإلنتاجيةالقدرة  إىل إضافةم ويقد ،العمالة يف البلد املضيف توليد

  .1املباشر األجنيبستثمار اإل

تفضله الشركات يف حالة  التوسع يف مؤسسات قائمة، أوستثمار مباشر يف مؤسسات جديدة إوعليه فهو    

وال تستطيع منحها  كبرية أمهيةذات  اإلنتاجدخول صناعة تكون فيها املهارات التكنولوجية وتكنولوجيا 

  .2تقوم حبماية مزاياها أنعليها  أنَّ أي ،للمنافسني

  :ندماج والتملكعن طريق اإل األجنيبستثمار اإل  .2

يف مؤسسة موجودة يف البلد املضيف، وهذا عن  اإلدارةستحواذ على رقابة يتم هذا النوع عن طريق اإل   

ندماج أجل حتقيق اإلمن  لألسهمعن طريق التمويل املتبادل  أو ،التصويت يف تلك املؤسسة أسهمطريق شراء 

 أمريكادول  أنَّبسبب  1990زداد هذا النوع يف سنوات إوقد . الرمسي بني مؤسستني من بلدين خمتلفني

عموما شهدت عمليات  السوفييتحتاد ت تابعة لإلوالدول اليت كان ،الشرقية اأوربودول  وإفريقياالالتينية 

وخالهلا متت عمليات حترير كبرية والسماح  ،قتصاد السوقإ إىلنتقال جل اإلأمن  قتصاديااإل واسعة إصالح

 خصخصةاهليكلة جنم عنها  إعادةعمليات  أنَّ إىل باإلضافة ،ستثمارجل اإلأبالدخول من  األجانبللمستثمرين 

  .ندماجطريق التملك واإل كانت يف معظمها عنف ،املؤسسات العمومية وعلى نطاق واسع

                                                           

  .ex-nihilo investissement وبالفرنسية Greenfield investment هذه التسمية هي ترمجة للمصطلح االجنليزي* 
1 Unctad training manual on statistics, Op. Cit., pp97-98. 
2 Assaf Razin and Efraim Sadka, Op. Cit., p6. 
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زيادة (لوظائف لوال توليد  ،يف البلد املضيف إضايفقتصادي إمبدئيا هذه العمليات ال ينشأ عنها نشاط     

 رأسيف  إضافةال توجد كما  .1وال املداخيل الضريبية) العموميةالبطالة يف املدى القصري يف حالة املؤسسات 

، )املالكني اجلدد(املشترين إىل)املالكني القدامى(امللكية تنتقل من البائعني ألنَّ ،ال املستثمر يف املؤسسة املضيفةامل

 أصبحتوقد . وديون املؤسسة القائمة أصولكافة  نتقال امللكية تشتمل علىإعملية  أنَّ إىل اإلشارةمع 

  . املباشر وخاصة بني الدول املتقدمة األجنيبستثمار والتملك حمركا رئيسيا لتدفقات اإلندماج عمليات اإل

  :حسب معيار طريقة التمويل .سادسا

املتبعة يف  متويل من الطريقة نطالقا عليه إو ،املال رأس إنفاقحيدث دون  أنال ميكن  األجنيبستثمار اإلإنَّ    

  :التالية األشكالستثمار منيز بني اإل

  :املمول بتدفقات خارجية األجنيبستثمار اإل .1

عن  أوسواء عن طريق حقل جديد  ،مباشر أجنيبستثمار املتعددة اجلنسيات عند قيامها بإ عادة الشركات   

وتقوم  ،أخرى أو أي عملة رئيسيةورو أ أودوالر  يف الغالب ندماج والتملك جتلب معها عملة صعبةطريق اإل

والتجهيزات  األراضيمثل شراء  ،األولية واملصاريف جل دفع املستحقاتأالعملة احمللية من  إىلبتحويلها 

لشركة املستهدفة يف حالة يف اشراء ما يعادل ملكية املسامهني القدامى  أو ،وتوظيف العمال وتدريبهم وغريها

ستثمار خارجي والتمويل يف هذا النوع من اإل نتقال امللكية؛إل متلك أوندماج تثمار عن طريق القيام بإساإل

املال يف ميزان  رأسفهي تظهر يف حساب  ،ستثمار ذه الطريقةاملتوقعة نتيجة متويل اإل اآلثارعن  أما .100%

وخاصة على اإلقتصاد  ثر اجيايبأوبالتايل يكون هلا  ،البلد إىلتدفقات واردة على شكل مدفوعات البلد املضيف 

املسامهة يف النمو  أولتسديد وارداا ومتويل العجز التجاري  ،هذه املوارد إىلبالنسبة للبلدان النامية اليت حتتاج 

  . 2قتصادي للبلداإل

 :ستثمار املمول باملوارد احملليةاإل .2

القيام  أوستثمار اجلديد املؤسسة باإلام وقي ،املال لرأسحيدث دون تدفق  أناملباشر  األجنيبستثمار ميكن لإل   

سواء من  ،املال احمللي للبلد املضيف رأسقتراض من سوق يتم عن طريق اإل أنالتملك ميكن  أوندماج باإل

                                                           
1 Stephen D. Cohen, Op. Cit., pp72-74. 
2 Ibid, p74. 
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وتلجأ  املالية احمللية، األسواقبيع السندات يف أو  إصدار األسهم إىلجتاه اإل أواحلصول على القروض بالبنوك 

  .الفائدة أسعارستفادة من فوارق لتمويل من السوق الداخلي بغرض اإلالشركات املتعددة اجلنسيات ل

مؤسسة  إقامةالوافدة من بلد ) األجنبيةالعمالت ( األجنيبم البلد املضيف من الصرف وهذه الطريقة حتر   

حرمام من احلصول على الصغار بسبب احملليني خروج املستثمرين  إىلكذلك يؤدي  ،ستثمار املباشراإل

بدال من تقدميها  األجنبيةطر نسبيا للمؤسسات اخالبنوك تفضل تقدمي القروض منخفضة امل نَّأل ،التمويل

كرب من وفرة أ األجنبيةقتراض من قبل املؤسسات حجم اإل كونكثريا يف حالة  هذا وحيدث ،للمؤسسات احمللية

  .1)كرب من العرضأالطلب ( لإلقراضالقابلة  األموال

  :املختلط التمويل األجنيبستثمار اإل .3

كعمالت  املشروع إلقامةاملال الالزم  رأسجبلب جزء من  األجنيبستثمار حيدث هذا ملا تقوم مؤسسات اإل   

فق وي هألنستعماال إ األكثرعترب هذا النوع وي .وحتصل على اجلزء املتبقي من السوق احمللي ،األم من البلد صعبة

قتراض الشركات املتعددة اجلنسيات يف اإلورغبة  ،األجنبيةلعمالت لتدفق حصول  بني رغبة البلد املضيف يف

  .من السوق احمللي املنخفض التكاليف

  املباشر األجنيبستثمار فسرة لإلالنظريات امل: املبحث الثاين

 Cavesو Hymerهي املدرسة التقليدية بقيادة  األوىل ،ستثمار املباشرهتمتا باإلإ أساسيتانهناك مدرستان    

من خالل أنّ  ،املعنوية األصولاملباشر تقوم به املؤسسات اليت متتلك بعض  األجنيبستثمار اإل نَّتعترب بأو

 األصولتلك ستغالل املزايا اخلاصة اليت متتلكها واليت تتمثل يف البلد إل ستثمار تستثمر خارج مؤسسة اإل

يهدف إىل إستخراج ) عدائي( ه سلوك هجوميأناملباشر يف هذه احلالة يظهر على  األجنيبستثمار واإل املعنوية،

  .األجنبية األسواققتصادية من الريوع اإل

 ،املباشر كسلوك دفاعي األجنيبستثمار واليت تعترب اإل Kojimaو Vernonواملدرسة الثانية املمثلة من قبل    

تطورات غري  بسبب أو ،صادراا املهددة من قبل املنافسني يف السوق احمللي أسواقتقوم به املؤسسات حلماية 

  .رتفاع سعر العملةإ أو األجوررتفاع إمثل  ،األم الدول قتصادية يفاإل الشروط مرغوبة يف

                                                           
1 Idem. 
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ن املستثمرين من العمالة الرخيصة متكّ نَّأبسبب  األجوريف الدول منخفضة  اإلستثمار الدفاعيعادة  ويطبق   

دولة يظهر  أييكون يف  أنستثمار اهلجومي ميكن بينما اإل ؛ستعادة التنافسية الدوليةوإ اإلنتاجختفيض تكاليف 

  .1السوق تلك طريقة لدخول أفضلهو  حمليا اإلنتاج أنَّللمستثمرين 

  :نذكر بعضها كالتايل أنوتندرج حتت هاتني املدرستني عدة نظريات ظهرت يف فترات خمتلفة ميكن     

  نظرية عدم كمال السوق: املطلب األول

نقص العرض  إىل باإلضافةالدول املضيفة  أسواقفتراض غياب املنافسة الكاملة يف إتقوم هذه النظرية على    

 :وعدم الكمال يتضمن عدة عوامل مثل ،األسواقه يوجد عدم كمال يف بعض نأ أي ،2من السلع فيها

 املباشر األجنيبستثمار اإلذلك ما يؤدي إىل حدوث و ؛اإلدارة أفضليةواملال، العمل،  رأسالتكنولوجيا، 

ستثمار مباشر إلن يكون  هبأنkindelberger  دأكّعدم الكمال املوجود يف تلك األسواق، حيث إلستغالل 

قتصاد خارجي إتعمل بشكل كفء وال يكون  األسواقعندما تكون كل  أي ،عندما تكون منافسة تامة

تصبح التجارة الدولية هي  يف هذه احلالة ألنه ،املنافسة أوالتجارة   أمامتكون حدود  وال ،والتسويق لإلنتاج

  .السبيل الوحيد للنشاط الدويل

ها لصاحب حتكاريةوخاصة نظرية امليزة اإل  ،الصناعيةولكن جيب ربط عدم كمال السوق بنظريات املنظمة 

Hymer ا الشركات احمللية يف البلد املضيفمتتع املستثمرة الشركة أن  واليت مفادها وتأخذ ،مبميزات ال تتميز 

 أو اإلداريةواملهارات  اإلداريخنفاض التكلفة، التميز إ منتجات متميزة، إنتاج: منها أشكالهذه املزايا عدة 

الشركات احمللية ال  نَّجود عدم كمال يف السوق احمللية فإوبسبب و ؛املال املعنوي رأسواملالية،  أوالتسويقية 

  .للقيام باإلستثمار يف ذلك البلد اليت تستغل مزاياها اخلاصةتستطيع منافسة الشركات متعددة اجلنسيات 

ستفادة تستطيع اإل ،إحتكاريةستثمار املباشر يف اخلارج هو متتعها مبزايا وبالتايل فالدافع وراء قيام الشركات باإل 

حتكارية قسيم هذه املزايا اإلوميكن ت .3األخريةهذه  أسواقمنها يف الدول املضيفة يف ظل وجود عدم كمال يف 

  :إىل

 والتحسني؛املزايا التكنولوجية كالقدرة على التطوير  −

 ؛الرأمساليةواستخدام التجهيزات  األموالاملزايا التمويلية املتمثلة يف توافر رؤوس  −

                                                           
1
 Michael Du Pont, Foreign direct investment in transitional economies, Macmillan press ltd, 2000,  pp8-9.  

  .393عبد السالم أبو قحف، مرجع سابق، ص 2
 .43- 41، ص2007ستثمار األجنيب املباشر يف عصر العوملة، املكتبة العصرية، رضا عبد السالم، حمددات اإل 3
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 أونقل املعرفة  إمكانية، واإلداريةتشتمل على اخلربات واملهارات التنظيمية  واإلداريةاملزايا التنظيمية  −

  ؛تدريب العمال

 أو األماميالوظيفية للشركات بصفة عامة مثل التكامل العمودي  األنشطةاملزايا التكاملية يف جماالت  −

 .اخللفي

املتعددة اجلنسيات جبميع  ووعي الشركات إدراكتفترض  أا :أمههانتقادات إد لقت هذه النظرية عدة قو   

تفسري حول تفضيالت الشركات عند  أيمل تقدم  أاكما  ستثمار يف اخلارج وهذا غري واقعي،فرص اإل

منح  أوكالتصدير  أخرى بأنشطةالقيام  أو األجنيبستثمار هل تقوم بتوظيفها للقيام باإل ،اصةستغالل املزايا اخلإ

  .1التراخيص

  نظرية احلماية: املطلب الثاين

قصد باحلماية مجيع وي فتراضات نظرية عدم كمال السوق،إظهرت هذه النظرية نتيجة اخللل الذي شاب    

 اإلنتاجبتكارات احلديثة يف جماالت لضمان عدم تسرب اإل ،م ا الشركاتاليت تقواملمارسات الوقائية 

ستثمار املباشر وذلك غري اإل أخرىمن خالل قنوات  ،الدول املضيفة أسواق إىلعموما  واإلدارةوالتسويق 

اليت تفرضها الدول املضيفة احلكومية  واإلجراءاتجل كسر حدة الرقابة أوكذلك من  ،فترة ممكنة ألطول

  .إقليمها إىلستثمار املباشر على فتح قنوات اإل وإجبارها

 األمبني الشركة  أوداخل الشركة  األنشطةتقوم مبمارسة  الشركة متعددة اجلنسيات أنَّوتقوم النظرية على    

وذا جترب الدول املضيفة على قبول دخول هذه  ،جل محاية مميزااأمن  األجنبية األسواقوالفروع يف 

  .عن طريق التراخيص األقلعلى  أوستثمار املباشر أجل اإلالشركات من 

   بديلة  بأساليبتتحقق  أناملمارسات احلمائية ميكن  أنبسبب  ،قليلة اجلدوى أصبحتهذه النظرية  ولكن

 نها املنظمات الدولية،ختراع عرب العامل اليت تضمعالية مثل ضوابط محاية براءات اإلف أكثرمتاحة قد تكون 

والسياسات احلكومية يف الدول املضيفة اليت قد  اإلجراءات إىلهتماما كبريا ه النظرية ال تعطي إهذ أنَّكذلك 

  .2تقليل جدوى ممارسات وإجراءات احلماية اليت متارسها الشركات إىلتؤدي 

                                                           
   .60- 56، ص2001ستثمارات األجنبية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، ف، نظريات التدويل وجدوى اإلعبد السالم أبو قح 1
  .399-398ستثمار الدويل، مرجع سابق، صإقتصاديات األعمال واإلعبد السالم أبو قحف،  2
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  الدويلنظرية دورة حياة املنتج : املطلب الثالث

وزمالؤه  Vernonحيث عاجل  ،جاءت نظرية دورة حياة املنتج الدويل بغرض تفسري مربرات التجارة الدولية   

مقاال  Vernonوقد نشر  ينات والستينات من القرن العشرين،نظريات التجارة احلديثة يف اخلمس Harvardيف 

وهي  ،قتصادية كليةاملنتج لشرح ظاهرة إحياة قتصاد اجلزئي وهو دورة إستعمل فيه مفهوما لإل 1966يف سنة 

   .1يف فترة ما بعد احلرب العاملية الثانية األمريكيةللشركات  األجنبية النشاطات

وقد  ،يف تطوير املنتجات والتقنيات األوائلمن بني  بأاالحظ  األمريكيةومن خالل تتبعه لنشاط الشركات   

لد دوما الطلب على يول يرتفاع املداخإ أنَّمن خالل  ،منها ما يتعلق بالطلب عتباراتإعدة  إىلرجع ذلك أ

  .2ومنها ما يتعلق بالعرض عن طريق كثافة البحث عن املنتجات اجلديدة ،املنتجات اجلديدة واملميزة

والثالثة هي  ،ة هي النضجوالثاني ،هي ظهوره األوىل ،ر مبراحل ثالثةمتدورة حياة املنتج خلص إىل أنَّ فقد    

  .األفول أوحندار مرحلة اإل

رتفاع تكاليف البحث تميز بإتاليت  واليت تكون عادة يف البلدان املتقدمة ،مرحلة الظهور األوىلففي املرحلة    

املنتج خمصص  نَّأل األموبالتايل تكون املصانع يف البلد  ،يتم تطوير منتج قائم أومرة  ألوليظهر املنتج  والتطوير

وبسبب  ،)رد فعل الزبائن(سية حول املنتج تغذية عك إىلالشركات يف حاجة  نَّوأل ،السوق احمللي إلشباع

 املكثفة وكذلك احلمالت التسويقية ،التكاليف الكبرية للبحث والتطوير إىلرتفاع تكاليف املنتج اليت ترجع إ

ولكن ومع  املرحلة يكون يف مصانع حمدودة،ذه يف بداية ه اإلنتاج نَّفإ ،السوق إىلجل دعم دخول املنتج أمن 

الدول اليت تتشابه  إىلالشركات املبتكرة بعمليات التصدير  تبدأالسوق احمللية نسبيا  إشباعوبسبب  الوقتمرور 

وذلك  األوىلوالشكل التايل يوضح املنتج يف مرحلته . املستهلكني وأذواقمن حيث املداخيل  األممع الدولة 

  .أ.م.وبالنسبة لبلد كال

  

  

  

                                                           
1 Michael Du Pont, Op. Cit., p11. 
2 John H. Dunning, the theory of transnational corporations, Op, Cit., p96. 
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                                                    P    كبلد جمدد أ.م.حالة السوق يف الو :)01(شكل رقم

 اإلنتاج                                                                 

 ستهالكاإل                 

  تصدير                                                                   ستريادإ                                                                      

 

  Q 

source: John H. Dunning, UN Library on transnational corporations volume1, the theory of 

transnational corporations, Routledge, London,1993,p51. 

يف  تبـدأ املنافسة  أنَّكما  ،وذلك بسبب توسع فئة املستهلكني اسريع ايشهد املنتج منو ،مرحلة النضجويف    

فتجـد   ؛معها معركة ختفيض التكاليف حىت يصبح السوق احمللي مشبعا مـن ناحيـة العـرض    وتبدأ الظهور

جل احلفاظ على فئة املسـتهلكني  أمن  أوالستثمارات يف اخلارج بتكرة نفسها جمربة على القيام بإالشركات امل

قل أالعمالة غري املاهرة  نَّالتحكم يف التكاليف ألجل أوثانيا من  ،املكتسبة يف املرحلة السابقة عن طريق التصدير

يف البلـد   جدد نيظهر منافسوو األسواقشبع تلك ت الوقتمع مرور و. األمتكلفة من العمالة املاهرة يف الدولة 

جديدة  كأسواق الدول النامية إىلعملية التصدير  تبدأبالتايل و ،تنميطا وتقنيته قدمية أكثرصبح املنتج املضيف وي

يوضح وضعية السوق يف البلدان املتقدمة املتشاة مع الدولة اددة حيث تتحـول إىل  والشكل التايل  .للتوسع

  .ردة واىل منتجة بعدما كانت يف البداية مستهلكة فقطبلدان مصدرة بعدما كانت يف البداية مستو

 P  حالة السوق يف البلدان املتقدمة األخرى :)02(شكل رقم

  هالكستاإل                            اإلنتاج                                                      

  إسترياد  تصدير                                                           

                               

 

 Q 

Source: John H. Dunning, the theory of transnational corporations, Op.Cit.,p51. 



 وخصائصه املباشر األجنيب ستثماراإل ماهية                                                                       :الفصل األول

 

24 

 

صبح من غري املمكن متييز املنتج املصـنوع يف  يتم تنميط املنتج وي ،األفولوهي مرحلة  األخريةويف املرحلة    

وبالتايل جترب الشـركة   ،وتصبح املنافسة تدور حول الثمن فقط .عن غريه املصنوع يف البلد املبتكرالدول النامية 

البحـث عـن    لىع) الدول املشاة للبلد املبتكر(  األخرىاملبتكرة وحىت الشركات املنافسة يف الدول املتقدمة 

من هذه البلدان  إىل أنشطتهانقل ب ها تقومما جيعل ،العمالة غري املؤهلة يف الدول النامية بغرض ختفيض التكاليف

 بأسـعار  األمالـدول املتقدمـة والدولـة     إىلالتصدير املباشر وذلك دف  األجنيبستثمار اإلخالل القيام ب

  .1منخفضة

  .كيف أا تصبح مصدرة بعد أن كانـت مسـتوردة  والشكل املوايل يوضح وضعية السوق يف البلدان النامية 

  حالة السوق يف البلدان النامية :)03(شكل رقم

 P  تصدير                           

    

 ستهالكاإل          اإلنتاج                                      

  إسترياد     

                                  

  Q 

Source: John H. Dunning, the theory of transnational corporations, Op.Cit.,p51. 

حسب جمموعات الدول اددة واملتقدمة األخرى  ،والشكل التايل يوضح املراحل الثالثة لدورة حياة املنتج

  .والدول النامية

 

 

  

  

 

                                                           
 .50- 49رضا عبد السالم، مرجع سابق، ص 1
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 مراحل دورة حياة املنتج الدولية :)04(شكل رقم 

 التصدير                      

 

   الدول اددة           

  الدول النامية                

 

  

 الدول املتقدمة األخرى                       

  مرحلة الظهور              مرحلة النضج                     مرحلة األفول       

 االسترياد

  .401ص، 2003دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، ستثمار الدويل، د السالم، إقتصاديات األعمال واإلأبو قحف عب: املصدر

   نتشارإقبل  أ.م.حيث ظهرت يف الو ،حياة املنتج دورةجيدا يف التعبري عن  اآلليةمثال احلاسبات عترب وي 

بلدان نامية مثل تايوان وكوريا  إىل إنتاجهامتد إمث بعد ذلك  ،واليابان وأملانيايف بريطانيا وفرنسا  إنتاجها

  .اجلنوبية وهونج كونج

 تناوهلاو ،املباشر يف فترة السبعينات والثمانينات األجنيبستثمار اإل ستطاعت تفسريإهذه النظرية  أنَّورغم    

تعترب صاحلة يف  أا إال ؛األجنيبستثمار ملوقع يف تفسري اإلبا املتعلقةميزات الشركة والعوامل مب املتعلقةللعوامل 

لشركة مبنح ا عن أسباب عدم قيام مل تقدم توضيحا أاكما  ،فقط ستثمار املتعلق ببعض املنتجاتتفسري اإل

كعامل عدم كمال السوق يف تلك الدول  أمهلتوكذلك  ،ستثمار الدول املضيفة بدال من اإليف مثال التراخيص

 وإنتاجهالفاصل الزمين بني ظهور املنتج يف البلد ادد  أنَّ إىل باإلضافة .ستثمارباإل مساعد على قيام الشركات

  .1قصريا جدا أصبحقد  آخريف سوق 

  

  

                                                           
  .402ستثمار الدويل، مرجع سابق، صاديات األعمال واإلقتصإعبد السالم أبو قحف،  1
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  نظرية تنويع املخاطر: املطلب الرابع

املباشر بني  األجنيبستثمار حدوث اإل أسبابعلى فكرة توزيع املخاطر يف شرح  ،1975 سنة coohenز ركَّ   

ات الربيطانية تستثمر يف بريطانيا والعكس الشرك األمريكيةفمثال الشركات  ،املتبادلستثمار دولتني تقومان باإل

 ختفيضاخلارج بغرض الشركات تستثمر يف  أنَّ تتمثل يف الفكرة اليت تقوم عليها النظريةف .أ.م.تستثمر يف الو

ال تضع "قال كما ي ،انستثمارات وتوزيعها عرب خمتلف البلدعن طريق زيادة اإل ،واجههااليت تحجم املخاطر 

يف حالة  هألن ،ستثمارات على دول غري مرتبطة مع بعضها البعضتوزيع اإلجيب  أي ،"البيض يف سلة واحدة

 إىل سيكونون عرضة وبالتايل  ،األخرىؤثر مباشرة على تسوف  إحداهارات يف تغي أي نَّكوا مرتبطة فإ

   .1نفس املخاطر

خطر  نَّولكن بالرغم من ذلك فإ ،التنويع بأثروهذا ما يعرف  األسهمتناقص مع كل زيادة يف يفخطر احملفظة   

هو ما يسمى باملخاطر املنتظمة أو  إليهيصل  أنقل مستوى ميكن أ وإمنا ،إىل الصفر أبدا ينخفضاحملفظة ال 

املخاطر اليت ميكن التحكم فيها والقضاء عليها  أما ؛املخاطر السوقية اليت ال ميكن التحكم فيها عن طريق التنويع

تكون منخفضة يف البلدان اليت تكون فيها املنتظمة واملخاطر  .2غري املنتظمة املخاطرفتسمى بواسطة التنويع 

 نَّإوبالتايل ف ،هذه املخاطر من حيث األقلتنوعا والبلدان املتقدمة هي اليت تعترب  أكثرالقاعدة الصناعية 

املخاطر النظامية  نَّدف تعظيم الربح أل قتصادياتاإلستثمار يف هذه اإل إىل الشركات املتعددة اجلنسيات تلجأ

   .3منخفضةفيها 

  ا��
	��ة                                  ختفيض املخاطرة عن طريق التنويع يف السوق الدولية) 05(شكل رقم

            

     

  ��ق �����                  

                                                                               ��ق دو���                 املنتظمة املخاطر                         

� �� ا������                                                       ���   �د ا

Source: John H. Dunning, the theory of transnational corporations, op, cit., p117. 

                                                           
 .48رضا عبد السالم، مرجع سابق، ص 1
  .167ص ،2007ستثمار يف األوراق املالية وإدارة املخاطر، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، حممد احلناوي وآخرون، اإل 2

3 John H. Dunning, the theory of transnational corporations, Op, Cit., p117. 
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قل من أفيض املخاطر املنتظمة إىل مستويات التنويع الدويل يؤدي إىل خت أنَّفمن خالل الشكل يتبني كيف    

  .ةالسوق احمللية الواحد

ستثمار يكون عن طريق اإل أنتنويع املخاطر ميكن  أنَّمن بينها  ،عديدةنتقادات إقت ولكن هذه النظرية ل   

  .ستثمار املباشرلتايل فهي ال تفسر كيفية قيام اإلغري املباشر وبا

  نظرية املوقع: املطلب اخلامس

ممارسة  أوستثمار إلختيار الدولة املضيفة اليت ستكون مقرا لإقضية حول هتمام نظرية املوقع إيتمحور    

البيئية املؤثرة  أوتركز على احملددات والعوامل املوقعية  آخرمبعىن  أو ،ستثمار املباشرؤسسة اإلمب اخلاصة األنشطة

والعوامل  واإلدارة اإلنتاجخمتلف العوامل املرتبطة بتكاليف  أي ،ستثمار الشركة يف الدول املضيفةإعلى قرارات 

نطالقا من التصدير يف بلد ما دون غريه إ أوستثمار املباشر فالشركات تتخذ قرار اإل وهلذا .املرتبطة بالسوق

  :1وميكن تلخيص هذه العوامل يف ،حتليلها هلذه العوامل املرتبطة باملوقع

  مثل درجة املنافسة، منافذ التوزيع، حجم السوق ومعدالت منوها وغريها؛العوامل التسويقية والسوق  −

، األموال، مدى توافر العمالة ورؤوس األوليةالعوامل املرتبطة بالتكاليف مثل القرب من املواد اخلام واملواد  −

  تكاليف النقل؛

  احلمائية اخلاصة بالتجارة اخلارجية مثل التعريفة اجلمركية، نظام احلصص وغريها؛ اإلجراءات −

  ؛األجانبضيفة للمستثمرين متيازات والتسهيالت اليت متنحها احلكومة املاحلوافز واإل −

 .ستثمار، نظام الصرفلإل األجانبستقرار السياسي، القيود على ملكية عوامل املناخ بصفة عامة مثل اإل −

  نظرية املوقع املعدلة: املطلب السادس

 Robock et إىلتتشابه هذه النظرية مع سابقتها يف كثري من اجلوانب ويرجع الفضل يف تقدميها    

Simmonds،  ا  تتأثرقترحا ثالث جمموعات من العوامل إحيثموعة  ،ستثمارات الدوليةواإل األعمالا

 أوجمموعة العوامل احلاكمة  وأخريا ،واموعة الثانية هي العوامل الدافعة ،تشمل املتغريات الشرطية األوىل

  .2الضابطة

  

                                                           
  .68- 66ستثمارات األجنبية، مرجع سابق، صبو قحف، نظريات التدويل وجدوى اإلعبد السالم أ 1
 .71- 68ستثمارات األجنبية، مرجع سابق، صبو قحف، نظريات التدويل وجدوى اإلعبد السالم أ 2
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  :العوامل الشرطية تشتمل على العناصر التاليةف

  ستخداماا ودرجة حداثتها؛إنوع السلعة و أيخصائص املنتج  −

ط توزيع الدخل، خصائص البيئة اخلصائص املميزة للدولة املضيفة مثل طلب السوق احمللي، من −

  قتصادية؛اإل

مثل نظم النقل واملواصالت بني الدولة املضيفة  األخرىالعالقات الدولية للدولة املضيفة مع الدول  −

 .قتصاديةالسياسية واإل، اإلتفاقيات األخرىوالدول 

  :العوامل الدافعة فتشمل على أما

يزة للشركة مثل املوارد والكفاءات لدى الشركة، حجم الشركة والتكنولوجيا اليت ماخلصائص امل −

  متتلكها؛

 .املقدرة النسبية للشركة على منافسة ومواجهة التهديدات التجارية أياملركز التنافسي  −

  :العوامل احلاكمة فيندرج حتتها أما

وسياسات اإلستثمار  اإلدارةونظم  اإلداريةاخلصائص املميزة للدولة املضيفة مثل القوانني واللوائح  −

  ؛األجنبيةستثمارات والتحفيزات املقدمة لإل

 األموالتتمثل يف اللوائح والقوانني املشجعة على تصدير رؤوس و األماخلصائص املميزة للدولة  −

  ؛اإلنتاجرتفاع تكاليف إكذلك املنافسة القوية و ،األجنبيةستثمارات واإل

واملواثيق الدولية  واملبادئ األمتفاقيات املربمة بني الدولة املضيفة والدولة اإل :العوامل الدولية −

 . األجنبيةستثمارات املرتبطة باإل

شتملت على إكما  ،األمالدولة  إىلستثمارات اليت ترجع هذه النظرية العوامل الدافعة لإل أضافتوقد    

  .العوامل اليت متيز الشركة والعوامل اليت متيز البلد املضيف

  نتقائيةالنظرية اإل: املطلب السابع

قتصادي الذي عرضه يف ندوة ز الدويل للنشاط اإلثه حول التركّيف حب John Dunningقدم هذه النظرية    

ستثمار عددة وجتميعها يف نظرية شاملة لإلمن جماالت مت أفكارلتقاط فلقد قام بإ .1976 ملوستوكهأنوبل يف 

وتسمى كذلك  ألا أخذت من خمتلف النظريات األخرى نتقائيةوهلذا يطلق عليها النظرية اإل ،اشراملب األجنيب
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 Ownershipيزات الثالثة وهي مميزات امللكية ماليت متثل امل األجنبيةالكلمات  أوائلوهي O.L.I نظرية 

advantages ومميزات املوقع Location advantages  ستعمال الداخليأو اإل اإلدخالومميزات 

Internalization advantages
1.  

وتكون حصرية  ،املشتركة اإلدارةمزايا  أواملادية واملعنوية  األصولشكل  تأخذواليت  )O(فمميزات امللكية    

واملوارد  اإلبداعيةوالقدرة ل حقوق امللكية وتشم ،لفترة من الزمن األقلخاصة بالشركة اليت متتلكها على  أو

أخرى كالعالمة ، مزايا مرتبطة بإقتصاديات احلجم أو مزايا إحتكارية البشرية، القدرات التنظيمية والتسويقية

 )L(يزات املوقع م أما ؟يف اخلارج لإلستثمارملاذا تلجأ الشركات :على السؤال التايلاإلجابة زايا ومتكن هذه امل

زيع، التقارب الثقايف، النظام والنقل والتو اإلنتاجتكاليف  أساساومتثل  ،فتتعلق بامليزة النسبية للبلد املضيف

ومميزات  ستثمارها؟إأين جيب أن تقيم املؤسسة : ، وجتيب على السؤال التايلقتصادي والسياسات احلكوميةاإل

تدمج خمتلف مراحل العملية  أوالتدمج  أناليت ستختار  ،السلوك التنظيمي للشركة إىلتستند  )I( اإلدخال

للتوطن يف تاره املؤسسة ما هو الشكل الذي خت: وجتيب على السؤال التايل ،جل ختفيض التكاليفأمن  اإلنتاجية

  2اخلارج؟

عتبارات املوقع إو ،الشركة ذاا إىلعتبارات راجعة ستثمار يف اخلارج إلركة تقوم باإلالش نَّفوفقا للنظرية فإ   

ستخدام إمن خالل  اإلدخال أوعتبارات الذاتية إو ،ن الشركة من املفاضلة بني الدوليف الدولة املضيفة اليت متكّ

  .3جل ختفيض التكلفةأاملوارد داخل الشركة على املستوى الدويل من 

   ز ميDunning متالك املؤسسة ملزايا إففي حالة  ل املزايا اليت متتلكها املؤسسة؛بني ثالثة بدائل حمتملة من خال

وكل هذه  ،منح تراخيص أوالتصدير  أواملباشر  األجنيبستثمار القيام باإل إمكانية أمامتكون  فإا ،امللكية فقط

ستعمال هذه املزايا بنفسها إالشركة  بإمكانكان  إذا أما تبة واحدة وكل منها قابل للتطبيق؛حتماالت يف مرإلا

يف هذه احلالة ستفضل  فإا ،اإلدخالمتالكها ملزايا إ أي األجنبيةالشركات  إىلستئجارها إ أوبدال من بيعها 

ستغالل ميزات إكان من املربح ومن مصلحة الشركة  وإذا التصدير على منح التراخيص؛ أوستثمار املباشر اإل

 نَّفإ ،آخرستثماري يف بلد املوقع اإل إىلعتبارات راجعة خارج احلدود الوطنية إل) ضمها( وإدخاهلاامللكية 

                                                           
1 Jean Louis Mecchielli, Op, Cit., p259. 
2
 jean Louis Amelon et jean Marie Cardebat, les nouveaux défis de l’internationalisation, de Boeck, 

Bruxelles,2010, pp141-142. 
3 John H. Dunning, Op, Cit., p197. 
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  .1منح التراخيص أوستثمار املباشر دون تردد وتتخلى عن التصدير الشركة سوف تقوم باإل

  .ات اليت متتلكهازنطالقا من املميإالشركة  أماماملتاحة حتماالت واجلدول التايل يلخص هذه اإل

  عتمادا على املزايا اليت متتلكهاإاألساليب املتاحة أمام الشركة  :)01( رقم جدول
  مزايا الشركة      

  
  األسلوب املتاح

  )L(مزايا املوقع  )I(مزايا اإلدخال   )O(مزايا امللكية 

  غري متاح  غري متاح  متاح  منح التراخيص

  غري متاح  متاح   متاح  التصدير

  متاح  متاح  متاح   االستثمار املباشر
Source: jean Louis Amelon et jean Marie Cardebat, les nouveaux défis de 

l’internationalisation, de Boeck, Bruxelles,2010, p142.  

قتصاد مثل املنظمات الصناعية اإل جتميع من عديد فروع إالنتقائية ما هي النظرية اإل أنمن الواضح    

  .قتصاديات املوقعإونظريات التجارة الدولية و

 األجنبية األسواققام بتفسري شكل دخول حيث  ،الدويل لإلنتاجم قواعد التفسري العام قدO.L.I منوذج  إنَّ   

  .2آخرختيار بلد دون إستثمار املباشر وملاذا يتم يتم اإل وأين ،اجلنسياتستراتيجيات الشركات املتعددة إو

عتمادها على عوامل متعددة وذلك إل ،املباشر األجنيبستثمار وقد إستطاعت هذه النظرية شرح ظاهرة اإل

نتقادات عديدة كوا مل تتمكن من إقت ل أا إال .األخرىوليس على عوامل فردية كما فعلت النظريات 

ات فصل مميز نَّ، كذلك فإ)بينها والتأثر التأثريعالقة (العالقة بني العناصر الثالثة وتطورها عرب الزمن  إظهار

يكون من دون مزايا امللكية لذلك كان من  أنال ميكن  باإلدخالقيام الشركة  نَّامللكية وحدها ليس هلا معىن أل

  .3عدم فصلها األجدر

  املباشر األجنيبستثمار التوازن لإلنظرية عدم : املطلب الثامن

جيابية اإلعوامل البني  احيث فرقو ،منوذجا جديدا يتعلق مبميزات امللكية 1993 ستة مون ورويل قدم كل من   

 عوامل سلبية أي أخرى فتقاد الشركة لعواملإ وبني ،اإلداريةاملال والتكنولوجيا واملهارات  رأسللشركة مثل 

                                                           
1 Ibid, p196-197. 
2 Michael Du Pont, Op, Cit., p14. 

  .57رضا عبد السالم، مرجع سابق، ص 3
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فعندما . )disadvantage(عدم متيز  أو آخرحد العوامل يقابله عجز نسيب يف عامل أفالفائض يف  بالنسبة هلا،

صعوبة يف احلصول على العمال املاهرين بتكلفة منخفضة  أواملواد اخلام  إىلتكون للشركة صعوبة يف الوصول 

 األجنبية ألسواقل باإلجتاهالتوازن  وإعادةتبحث عن تعويض هذه اخلسائر  فإا ،ينتج عنه خسائر األميف البلد 

 )املزايا والسلبيات(البحث عن التوازن بني العوامل اململوكة نَّوبالتايل فإ. املباشر األجنيبستثمار من خالل اإل

ت املعاصرة ستطاع هذا النموذج تفسري احلاالإوقد  ،املباشر يف اخلارج ستثمارميثل قوة دافعة حنو اإل

 وبريطانيا، أ.م.مثل اإلستثمارات الصينية يف الو ،الدول املتقدمة إىل الناميةستثمارات املباشرة من الدول لإل

الدول  إىلبنقل نشاطها من الدول النامية  تقوم الشركات جيعلعدم التوازن والرغبة يف خلق التوازن  أنَّحيث 

البلد  إىلستثمار املباشر مثل العوامل الراجعة حملددة لإلا األخرىهذه النظرية مل تتعرض للعوامل  ولكن .املتقدمة

مرحلة من مراحل دورة حياة  إالليست  البعض يراها أنَّ إىل باإلضافة، األمالبلد  إىلاملضيف والعوامل الراجعة 

  .1املنتج فقط

نظريات هناك عدة  املباشر ولكن األجنيبستثمار ظريات اليت حاولت تفسري ظاهرة اإلهذا عرض لبعض الن   

 األمنطالقا من سعر الفائدة يف البلدين اإلستثمار إمثل نظرية معدل العائد اليت حتلل   إليهامل نتطرق  أخرى

نظرية واحدة يف تفسري  عتمادإنه ال ميكن أ إىل اإلشارةكما جيب  .كذلك نظرية املدرسة اليابانية ،واملضيف

منها تناولت جانبا من  كل واحدة نَّعتماد عليها كلها ألولكن جيب اإل املباشر األجنيبستثمار عالقات اإل

  .عتماد على عوامل معينةباإليف العامل  األجنبيةستثمارات اإل

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .59املرجع السابق، ص 1
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  وخصائصه احلالية ستثمار األجنيب املباشرإلالتطور التارخيي ل: املبحث الثالث

 من خالل املراحل املختلفة ،األجنيب املباشرذا املبحث أهم تطورات تدفقات اإلستثمار سوف نعرض يف ه

   .خصوصا يف السنوات املتأخرة باإلضافة إىل اخلصائص اليت تتميز ا هذه التدفقات وحجم ذلك،

  التطور التارخيي لإلستثمار األجنيب املباشر: املطلب األول

املباشر أن يربز بشكله احلايل املستقل بذاته، لوال ظهور حركة رؤوس األموال و  األجنيبستثمار ما كان لإل   

عوائد، ال الباحث عنختذت يف بدايتها شكل رأس املال التجاري على صيغة األوراق املالية إ حيثتطورها 

  .املباشر يباألجنستثمار لتتطور أكثر حىت ظهر اإل

  :األوىلاملية مرحلة ما قبل احلرب الع .أوال

 إىللظهورها تعود  األوىلالصورة  ولكن ،فقط 19ظهور الشركات املتعددة اجلنسيات ال يعود إىل القرن  إنَّ   

واهلند  آسيامن  أجزاءملا قامت عديد الشركات الربيطانية واهلولندية بدخول  ،القرن السابع عشر والثامن عشر

 Dutch east Indiaو British east India companyكرب شركتني يف تلك الفترة مها أعترب وت ؛وأمريكا الالتينية

company   شاطات الرائد يف الن وأصبحتا ،املرحبة لكل من التوابل والقطن واحلرير األسواقاللتان سيطرتا على

الالتينية  أمريكايف املستعمرات الربيطانية والفرنسية يف كل من  األجنيبستثمار وظهر اإل. التجارية الدولية

  .ستثمارات الباحثة عن املوارديف شكل اإل وإفريقياسيا آو

 ابروأامليالد الصحيح للشركات املتعددة اجلنسيات احلديثة كان يف  أنَّعتقاد السائد هو اإل نَّإعلى العموم ف   

 Nobles، و1865سنة أ.م.مصانع كيميائية يف الو أقامتاليت  األملانية  bayersذلك  أمثلةومن  ،19يف القرن 

 األجنبيةستثمارات اإل بدأتالقرن  أواخر، ويف 1869سنة  أملانيامصانع الديناميت يف  أقامتالسويدية اليت 

 ،زيادة السلوكات احلمائية للدول إىلويرجع التوسع الكبري يف هذه الشركات  ،املباشرة كبرية احلجم بالظهور

كذلك  ،توطن يف اخلارجتللسلع املنتجة حمليا ما جعل الشركات  املستهلكنيتفضيل والناتج عن زيادة الوطنية 

تصال خاصة السكك احلديدية لتطور الكبري يف وسائل النقل واإله ادالكبرية الذي ساع األسواقحبثها عن 

  .1قلأ تكلفهبواملعلومات تتحرك ملسافات طويلة وبسرعة كبرية و اصواألشخمما جعل السلع  ،والتلغراف

  
                                                           
1 Jonathan Jones and Colin Wren, Foreign Direct Investment and the Regional Economy, ASHGATE Publishing 

Limited, England, 2006, pp12-13. 
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1يف تلك الفترة باخلصائص التالية األجنيبستثمار ز اإلوقد متي:  

ستثمار احملفظي الذي كانت معظم حركات كان ميثل نسبة قليلة مقارنة باإل املباشر األجنيبستثمار اإل −

  تتخذ هذا الشكل؛ األموالرؤوس 

وبريطانيا هي املسيطرة عامليا بنسبة كبرية  ،أورويب صلأاملباشرة كانت ذات  األجنبيةستثمارات معظم اإل −

متالكها ملستعمرات كثرية باإلضافة إىل إنطلقت منها إالثورة الصناعية  أنَّ إىلوذلك راجع  .%50فاقت 

  ؛كمستثمرين كبريين وأملانيامثل فرنسا  أخرىظهرت دول  19القرن  أواخرولكن يف  ،عرب العامل

 ،ستعماري يف الدول النامية اليت كانت يف معظمها مستعمراتإاملباشر كان ذو طابع  األجنيبستثمار اإل −

من  %55ميثل  األويلكان القطاع  1914ففي سنة  ،ستثمار الباحث عن املواردوكان النوع السائد هو اإل

  ؛األجنيبستثمار رصيد اإل

 .عامليا األكرب أصبحتاليت  األمريكيةبداية ظهور شركات دولية كبرية احلجم وخاصة الشركات  −

  :1945-1914فترة ما بني احلربني  .ثانيا

جتاهات  وذلك اإل أواملباشر عن املستويات احملققة سابقا سواء من حيث احلجم  األجنيبستثمار تراجع اإل   

  :2التالية لألسباب

  ؛العاملية األوىل قتصاديات املشاركة يف احلرباإل الدمار احلاصل يف −

اخلوف من حرب  إىل باإلضافةمن قبل املقيمني  لألجانبنظرة سلبية يف عدة دول ظهرت بعد احلرب  −

  ستثماراا اليت كانت متتلكها؛إبيع الكثري من  إىل األوروبيةبالعديد من الشركات  أدىعاملية ثانية ما 

وما رافقه من  ،1930وبداية 1920 أواخرالكساد العظيم الذي حدث يف  كذلك األسبابمن  يعترب كما −

  ضطراب يف سوق الصرف؛إو روباوبأرتفاع يف التضخم إ

 أعاقاحمللي ومحايته من منافسة السلع املستوردة ما  اإلنتاججل تشجيع أالدول لسياسات محائية من  إتباع −

 .ستثماراتتدفق اإل

  

 

                                                           
1 Mathilde Lemoine et al, Les grandes questions de l'économie et finance internationales, De Boeck, 

Bruxelles,2007, p126. 
2 Jonathan Jones and Colin Wren, Op. Cit., p.13. 
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   يف هذه املرحلة مبا يلي األجنيبستثمار ز اإلوقد متي: 

ستحواذها على التدفقات الدولية إلكن نسبة  األجنبيةستثمارات مرار هيمنة بريطانيا على معظم اإلستإ −

الواليات املتحدة األمريكية وباملقابل مكانة  1939سنة  %39.8إىل  1914سنة  %45.5خنفضت من إ

 ؛1939 سنة %27.7اىل 1914 سنة %18.5 رتفعت منإ

− ال أمام الوستثمار فربيطانيا توازين القوى يف ما خيص تدفقات اإلر مبداية تغيأ .م.قهقرت وفسحت ا

 أ.م.، بينما بلغت نسبة الو1945من التدفقات العاملية سنة  %24.5حيث مثلت نسبة التدفقات الربيطانية

 يف نفس السنة؛ 59%

ستثمارات، وبصفته بترول ميثل النسبة الكبرية من اإلستخراج الإستثمار الباحث عن املوارد خاصة بقاء اإل −

 . ستعمارية وذلك بسبب توجه الدول إىل املستعمرات بغرض متوين صناعاا قبل وأثناء احلرباإل

  :إىل اآلنالعاملية الثانية فترة ما بعد احلرب  .ثالثا

 أ.م.نشأت أساسا يف الو ،املباشر األجنيبستثمار جديدة من اإل نتهاء احلرب العاملية الثانية ظهرت موجةإبعد    

يف  ؛لعاملالدائن الكبري جتاه دول ا وأضحتبسبب بعدها اجلغرايف  ،من احلرب األكرباليت خرجت املستفيد 

هذا الدور  ،متويل إىلعمار ويف حاجة اإل بإعادةكانت مدمرة وحكوماا كانت مهتمة  األوروبيةاملقابل الدول 

هلذا  إنشاؤهوالتعمري الذي مت  لإلنشاءالبنك الدويل باإلضافة إىل من خالل مشروع مارشال  أ.م.ته الولعب

  .الغرض

ستثمار بعد تراجع حتلت صدارة الدول املصدرة لإلإو ،روباأويف  األولهي املستثمر  أ.م.الو أصبحتوقد     

  :التالية األسباب إىلبريطانيا الذي يرجع 

  ستثماراا لتمويل احلرب؛إقيام بريطانيا ببيع العديد من  −

  ؛األرجنتنييف  Railroadsبعض ممتلكات بريطانيا على غرار  تأميم −

 .األموالبسبب ما متتلكه من رؤوس  على نظرياا الربيطانية األمريكيةق الشركات وتف −

وذلك بسبب اللغة املشتركة  ،أوروبايف  األمريكيةستثمارات كرب بلد مستقبل لإلأ إىلوقد حتولت بريطانيا    

وتطبيق احلواجز  األوروبيةقتصادية اموعة اإل إنشاءوبعد  1950سنوات  أواخرولكن مع . والروابط التارخيية

داخل اموعة مكلفة وبالتايل من  إىل األمريكيةالصادرات  أصبحت ،التجارية املوحدة على العامل اخلارجي
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  .1الغربية روباوأ إىلمن بريطانيا  األمريكيةلذلك حتولت االستثمارات  ،بالداخل إنتاجيةفروع  إقامة األفضل

 األوروبيةستفادة الشركات إبعد  1960منذ بداية سنوات  أ.م.يف الو األوروبيةستثمارات وقد ظهرت بعض اإل

ستثمار نتعش اإلإو. اإلداريةاخلربة  أوسواء من حيث التكنولوجيا  ،روباوأاملستثمرة يف  األمريكيةمن الشركات 

الفترة  تلكز يف ومتي ،الستينات أواخرمرات يف  6يف تلك الفترة حيث تضاعف الرصيد  املباشر األجنيب

  :باخلصائص التالية

فقد كانت هذه  ،ستثمار املتقاطعما يسمى باإل أوستثمارات كانت بني الدول املتقدمة معظم اإل −

  كرب مصدر هلا؛أستثمارات وهي كرب مستقطب لإلأالدول هي 

  ستثمارات شكل املساعدات العمومية بني الدول املتقدمة؛اإل أخذت −

 .األجنبيةستثمارات تراجع نصيب الدول النامية من اإل −

 إىلوتراجع  .1973مليار دوالر سنة  12بثبات حيث بلغ  األجنيبستثمار فقد منا اإل 1970يف سنوات  أما   

ستقرار الدوالر إعدم  إىل باإلضافة ،مليار دوالر يف منتصف العشرية بسبب التراجع العاملي وزيادة احلمائية 10

  .البترولية واألزمة األمريكي

من خالل التدفقات  2009اىل سنة 1970ستثمار األجنيب املباشر منذ سنة واجلدول املوايل يوضح تطورات اإل

  .الصادرة والتدفقات الواردة عامليا

  

  

  

  

  

  

  
                                                           
1 George.M.Taoka, Don.R.Beeman, Op. Cit., pp.24-25. 
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  مبليار الدوالر األمريكي 2009-1970ستثمار األجنيب املباشر للفترة تطور تدفقات اإل :)02(جدول رقم

 التدفقات الصادرة التدفقات  الواردة السنوات التدفقات الصادرة التدفقات الواردة السنوات

1970 13346 14151 1989 197369 234040 

1971 14282 14440 1990 207697 241474 

1972 14933 15770 1991 154009 198036 

1973 20646 25938 1992 165973 202716 

1974 24127 24474 1993 223454 242573 

1975 26567 28594 1994 256112 286889 

1976 22002 28414 1995 342544 362585 

1977 27139 28741 1996 388998 396457 

1978 34358 39352 1997 486476 476083 

1979 42292 62884 1998 707185 682285 

1980 54076 51550 1999 1087500 1076822 

1980 54076 51550 2000 1401466 1232888 

1981 69567 51503 2001 825280 753077 

1982 58059 27310 2002 628114 537095 

1983 50268 37381 2003 565739 565732 

1984 56839 50120 2004 732397 920253 

1985 55832 61963 2005 985796 893093 

1986 86316 96801 2006 1459133 1410574 

1987 136576 141995 2007 2099973 2267547 

1988 163913 182443 2008 1770873 1928799 

2009 1114198 1100993 

  :عتماد على اإلحصاءات املتوافرة يفمن إعداد الطالب باإل: املصدر

− http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=88 

− http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=89 

مليار 54نتقل من إحيث  ،املباشر الواردة منوا كبريا األجنيبستثمار ويف فترة الثمانينات شهدت تدفقات اإل   

  .لفترةمليار يف نفس ا140 إىل 51والتدفقات الصادرة من  ،1990- 1980مليار دوالر بني سنيت  207 إىلدوالر 

 إىلمليار دوالر يف بداية العشرية  207من تنتقلإكرب منو حيث أ ت التدفقات الواردةويف العشرية الالحقة شهد

بينما بلغت  %20من العشرية  األولوكانت نسبة النمو السنوية يف النصف  ،2000 مليار دوالر يف سنة 1400

  .األجنيبستثمار رب هذه املرحلة ذهبية بالنسبة لإليف النصف الثاين وتعت 30%

 ،2000بلغه سنة  الذييارا كبريا عن املستوى إستثمار املباشر لقرن الواحد والعشرين عرف فيه اإلمدخل ا   

 ،%41بنسبة  2001خنفاض كان سنة إكرب أو 2003و 2001بني  %20خنفض يف القيمة املطلقة بنسبة إحيث 
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الشركات  رباحأخنفاض إ إىل باإلضافة ،قتصاد العامليجع تكمن يف التباطؤ الذي عرفه اإلهذا الترا وأسباب

خنفاض الثالث حيث حتقق منو مبقدار وضعت حدا لسنوات اإل 2004وسنة  ؛خنفاض قيمها يف البورصاتإو

سنوات الالحقة منوا يف وشهدت ال. مليار دوالر من التدفقات الواردة 732ما ميثل  أي 2003مقارنة مع  29%

خنفاض معدالت إكذلك  ،العاملي اإلمجايلالنمو الكبري يف الناتج  إىلوذلك راجع  ،ستثمار املباشرتدفقات اإل

ذلك السياسات  إىلضف  ،وثقة الشركات أرباحرتفاع إو األموالالفائدة يف الدول الرئيسية املصدرة لرؤوس 

حيث تراجع  2008غاية  إىلهذا التطور بقي و ؛ستثماراتجل جذب اإلأاملكثفة اليت تقوم ا احلكومات من 

خنفض التدفق إحيث  ،الشركات أرباحقتصاد العاملي وعلى على اإل وآثارهااملالية  األزمةستثمار بسبب اإل

والتدفق  ،2007مقارنة مع  %15خنفض بنسبة إبعدما  2008 مقارنة بسنة 2009سنة  %37قدار الوارد مب

  .مليار دوالر1101حيث حقق  2009و 2008بني  %43خنفض مبقدارإالصادر 

  املباشرستثمار األجنيب اخلصائص احلالية لإل: املطلب الثاين

ستثمار األجنيب املباشر، حيث حقق حدث منو غري مسبوق يف تدفقات اإل 1980منذ منتصف سنوات    

منذ تلك ا  زسوف نقوم بالتركيز على اخلصائص اليت متي ولذلك تزايدة منذ تلك الفترة واىل اآلن؛معدالت م

  .الفترة

  :ستثمار األجنيب املباشرهتمام الدول باإلإزيادة  .أوال

نامية اليت كانت تراه نوعا من خاصة من قبل الدول ال ،ستثمار األجنيب املباشركانت هناك نظرة سلبية لإل   

ر من غيولكن حدثت عدة تغريات جعلت من هذه الدول ت ،بياتهاجيإسلبياته عليها أكثر من  نَّأستعمار واإل

  :نظرا حنوه ومن أمهها

سداد ديوا أصبحت مصادر التمويل  حيث وبعد عجز الدول النامية عن ،1982أزمة املديونية سنة  −

ة ستثمار األجنيب املباشر على أنه وسيلة للتمويل الدويل بديلنظر لإلالتجارية أكثر تكلفة، وبالتايل صار ي

  لتمويل بالقروض التجارية؛ا عن

من الدول املصدرة  تجعل اليت ،نفطيار أسعار الإبسبب  1986وبداية  1985األزمة البترولية يف أواخر  −

  ستثمار األجنيب املباشر؛عتماد على اإلإلىل اإ لتجأت هي األخرىإوبالتايل  ،للبترول تقع يف عجز متويلي
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 هاوتبني ،حتاد السوفييتإستقالل دول أوروبا الشرقية عن اإلو 1989سقوط املعسكر الشيوعي سنة  −

يف معظمها كانت واليت  ،البنك و صندوق النقد الدوليني سياسية حتت إشرافالقتصادية واإلصالحات اإل

  ؛1قتصادية والسماح  بدخول رؤوس األموال األجنبيةتتعلق باحلرية اإل

ستثمار وفض الرتاعات املتعلقة به وتقدمي الضمانات الدولية بتشجيع اإل املنظماتتمام هإزيادة  −

 للمستثمرين؛  

 ،ستثمار األجنيب وخاصة الدول الناميةإهتمامها جبذب اإلكل هذه التغريات جعلت من الدول تزيد من    

ستثمار الكلي العاملي والشكل التايل من اإلستثمار األجنيب املباشر ضويتضح ذلك من خالل زيادة نسبة اإل

  :ذلكيوضح 

ستثمارات حسب جمموعات الدول مبليار مار األجنيب املباشر ضمن جممل اإلستثتدفقات اإل :)06(شكل رقم

 .الدوالر

  
 Source: world investment report 2004, p4. 

ستثمار األجنيب كمصدر من مصادر التمويل من قبل مجيع دول إعتماد اإلفمن خالل الشكل نالحظ زيادة   

ستثمارات سواء بالنسبة للعامل أو األجنيب املباشر ضمن جممل اإلستثمار وذلك من خالل زيادة نسبة اإل ،العامل

                                                           
1 John H.Dunning, Alliance capitalism and global business, Routledge, London, 1997, p209. 
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ستثمار العاملي يف حيث كانت نسبته إىل اإل ،1990بالنسبة للدول النامية أو الدول املتقدمة وخاصة يف عشرية 

 2004- 1999بني  %15 بينما بلغت 1980يف سنوات  %4رتفعت إىل إو %2متثل  1960و1950سنوات 

  .1حسب البنك العاملي

فبعد أن  زيادة معتربة، ستثمار األجنيب املباشريف التدفقات الواردة من اإل ناميةالدول النسبة  كما شهدت   

نظرا جتاهها  ر وهذا نتيجة تغي 1997سنة  %40رتفعت إىل حوايل إ 1990سنة  %16كانت نسبتها حوايل 

ستثمار إىل الدول النامية واإلت الواردة ن تقسيم خمتلف التدفقاوالشكل املوايل يبي .جتذااوزيادة مساعيها إل

  .األجنيب املباشر أحدها

  مبليار الدوالر 2003-1990خمتلف أنواع التدفقات الواردة إىل الدول النامية يف الفترة  :)07(شكل رقم

  

 Source: world investment report 2004, p5 

الدول النامية، وكيف أنه أصبح ميثل ستثمار األجنيب املباشر يف إعتماد اإلمن خالل الشكل يتضح زيادة    

احلصة األكرب يف جممل التدفقات الواردة إىل هذه الدول اليت تشتمل على التدفقات احملفظية والقروض التجارية 

  .والتدفقات الرمسية

 بإصالحات يف قوانني عديد الدول من خالل قيام ،ستثمار األجنيب املباشرزيادة إهتمام الدول باإل ظهرتكما    

واجلدول التايل  ،هذه اإلستثماراتمن أجل جعلها أكثر مالءمة إلستقطاب  اخلاصة ا ستثماروأنظمة اإل

  :يوضح ذلك

  

  

                                                           
1
 Michel Henry Bouchet, la globalisation, Pearson Education, France, 2005, p101. 
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 2007-1992الدول يف الفترة ستثمار إاإلصالحات يف أنظمة  :)03(جدول رقم 

 السنوات

اليت  عدد الدول
 اإلصالحاتعدد   قامت بإصالحات

 ستثماريف صاحل اإل
 غري صاحلهيف   املباشر

 ستثماريف صاحل اإل
  %املباشر

1992 43 77 77 0 100 

1993 56 100 99 1 99 

1994 49 110 108 2 98,18 

1995 63 112 106 6 94,64 

1996 66 114 98 16 85,96 

1997 76 150 134 16 89,33 

1998 60 145 136 9 93,79 

1999 65 139 130 9 93,53 

2000 70 150 147 3 98,00 

2001 71 207 193 14 93,24 

2002 72 246 234 12 95,12 

2003 82 242 218 24 90,08 

2004 103 270 234 36 86,67 

2005 92 203 162 41 79,80 

2006 91 177 142 35 80,23 

2007 58 98 74 24 75,51  

 

Source: Rapport sur l’investissement dans le monde 2008, p10. 

  
منذ بداية سنوات  هاستثماريف أنظمة إ أحدثت تغيرياتالحظ زيادة عدد الدول اليت خالل اجلدول يفمن    

خاصة الدول اليت كانت تابعة للمعسكر  ،قتصاديةإوقيامها بإصالحات  هانفتاحإوهذا بسبب زيادة  ،1990
وما أتت به من  ،1994إنشاء منظمة التجارة العاملية بعد جولة أوروجواي قد ساعد على ذلك و ،الشيوعي

وجل اإلصالحات  ؛ستثمارراءات متعلقة باإلتدابري وإجراءات متعلقة بتحرير التجارة ومحاية امللكية الفكرية وإج
 ستثمارلصاحل اإل %100بلغت النسبة حيث  ،ستثمار األجنيبكانت يف صاحل اإل 1990يف بداية عشرية  متت اليت

 ،يف بدايتهاكانت قتصادية اإلصالحات اإل نَّوهذا أل 1994سنة  %98و 1993سنة  %99و 1992سنة  املباشر
- 1992متوسط نسبتها من جممل اإلصالحات  يف الفترة وقد بلغ  ،سنويا %90وبقيت النسبة تتراوح يف حدود 

من  ،ملباشرةستثمارات األجنبية اإهتمام الدول وسعيها إىل جذب اإلوهذا يعين زيادة  %.90.81حوايل  2007
  .متيازات والضمانات للمستثمرين األجانبمار وتبسيطها ومنح التسهيالت واإلستثخالل حتسني قوانني اإل
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  :فيما خيص التدفقات عدم التساوي بني الدول .ثانيا

الدول املتقدمة  حيث أنَّ ،ستثمارات األجنبية املباشرة بني جمموعات الدوليوجد عدم تساوي يف توزيع اإل   

ات واجلدول التايل يبني تطور تدفق .يمن على معظم التدفقات العاملية سواء التدفقات الواردة أو الصادرة

  .ستثمار الواردة والصادرة على مستوى العامل وحسب جمموعات الدول املتقدمة والدول الناميةاإل

الواردة والصادرة حسب جمموعات الدول مبليار ستثمار األجنيب املباشر تدفقات اإل :)04(جدول رقم

  .دوالر وبالنسبة املئوية
  التدفقات الواردة

          
  التدفقات الصادرة

 النسبة الدول النامية النسبة الدول املتقدمة العامل النسبة الدول النامية النسبة الدول املتقدمة العامل ا0123ات      

1980 54076 46575 86,13 7477 13,83 51550 48397 93,88 3153 6,12 

1985 55832 41663 74,62 14154 25,35 61963 58052 93,69 3912 6,31 

1990 207697 172526 83,07 35096 16,90 241474 229565 95,07 11908 4,93 

1991 154009 114035 74,04 39770 25,82 198036 184550 93,19 13486 6,81 

1992 165973 111141 66,96 53167 32,03 202716 177912 87,76 23238 11,46 

1993 223454 143451 64,20 76835 34,39 242573 202187 83,35 39341 16,22 

1994 256112 150560 58,79 103502 40,41 286889 239036 83,32 47533 16,57 

1995 342544 222488 64,95 115943 33,85 362585 306980 84,66 55070 15,19 

1996 388998 236035 60,68 147078 37,81 396457 331415 83,59 64094 16,17 

1997 486476 285404 58,67 190724 39,21 476083 398863 83,78 73796 15,50 

1998 707185 508421 71,89 190729 26,97 682285 630223 92,37 50664 7,43 

1999 1087500 850969 78,25 228079 20,97 1076822 1005869 93,41 68662 6,38 

2000 1401466 1137976 81,20 256465 18,30 1232888 1094727 88,79 134966 10,95 

2001 825280 601070 72,83 214696 26,01 753077 667431 88,63 82903 11,01 

2002 628114 440778 70,17 176063 28,03 537095 482772 89,89 49670 9,25 

2003 565739 361917 63,97 183912 32,51 565732 509596 90,08 45470 8,04 

2004 732397 410067 55,99 291919 39,86 920253 785662 85,37 120423 13,09 

2005 985796 624565 63,36 330130 33,49 893093 751649 84,16 127140 14,24 

2006 1459133 970098 66,48 434366 29,77 1410574 1158105 82,10 228691 16,21 

2007 2099973 1444075 68,77 564930 26,90 2267547 1923895 84,84 292147 12,88 

2008 1770873 1018273 57,50 630013 35,58 1928799 1571899 81,50 296286 15,36 

2009 1114198 565892 50,79 478349 42,93 1100993 820665 74,54 229159 20,81 

  :ات املتوافرة يفاد الطالب باإلعتماد على اإلحصاءمن إعد: املصدر

− http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=88 

− http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=89 

 ستثمارعلى النسبة الكبرية من تدفقات اإلدول املتقدمة تستأثر ال فمن خالل معطيات اجلدول يتضح أنَّ   

ففيما خيص  .رتفاع منذ بداية التسعيناتإبينما الدول النامية حصتها هامشية رغم أا يف  ،املباشراألجنيب 

بينما الدول النامية مل  ،%68.15كانت نسبتها املتوسطة  1990الدول املتقدمة يف عشرية  نَّقات الواردة فإالتدف

أما يف العشرية األوىل من القرن اجلديد فلم حيدث  ،من جممل التدفقات العاملية %30.84تستقطب إال ما نسبته 
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وميكن    ،%31.34والدول النامية ما مقداره  ،باملتوسط %65.11ر كبري يف النسب فالدول املتقدمة حققت تغي

  :تايلترمجة معطيات اجلدول إىل الشكل ال

  مبليار دوالر ستثمارالدول النامية من خالل تدفقات اإلمقارنة بني الدول املتقدمة و :)08(شكل رقم

  

  .عتماد على معطيات اجلدول السابقمن إعداد الطالب باإل: املصدر 

الواردة أو تعلق بالتدفقات يما يف سواء  ،ضح الفرق بني الدول املتقدمة والدول الناميةلشكل يتافمن خالل 

وهذه النسب يدعمها الشكل املوايل اخلاص بالتدفقات الواردة الذي يظهر حصة الدول  .التدفقات الصادرة

ومتثل حوايل ثلثي التدفقات الكلية وحصة الدول النامية اليت تبدو صغرية رغم  ،املتقدمة واليت تبدو كبرية

 اليت ظهرت يف السنوات األخرية ولة أو الناشئةباإلضافة إىل حصة الدول املتح ،رتفاعها يف آخر الفترةإ

  .رتفاعا ملحوظا خاصة يف السنوات األخرية من الفترة احملددةإوشهدت 

  ملباشر عامليا وحسب جمموعات الدولستثمار األجنيب اتدفقات اإل :)09(شكل رقم

  

 Source: world investment report 2010, p2. 
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حيث يف عشرية التسعينات  ،بالنسبة للتدفقات الصادرة فالدول املتقدمة هي املهيمن كذلك نفسه والشيء   

ونسبة الدول  ،%88.5 الصادرة العامليةالتدفقات إمجايل بلغت نسبة التدفقات الصادرة من هذه الدول إىل 

  .يف الدول النامية %13.18ىل إيف الدول املتقدمة و %85نتقلت إىل إويف العشرية املوالية  ،%11.66النامية 

هي أول مصدر  OECDقتصادية دول جمموعة التعاون والتنمية اإل عتربت ،ويف جمموعة الدول املتقدمة   

 تستأثر وتتركز معظمها يف أربع دول ،ستثماراتمن اإل %80ستثمار املباشر حبوايل ومستقطب لتدفقات اإل

%10وفرنسا  %11وأملانيا  %15وبريطانيا  %29 أ.م.وحدها على ثلثي هذه التدفقات وهي و
ففي الفترة  ؛1

من التدفقات  %14.93من التدفقات العاملية الواردة ونسبة  %13.91نسبة حتصلت على  أ.م.الو 2009- 2005

من التدفقات  %41.37من التدفقات الصادرة و %57.16ستأثر على حوايل إبينما االحتاد األورويب  ،الصادرة

  .2الواردة

ها ف على أنصنوأصبحت ت ،ستثمار األجنيبئة كقطب جديد فيما خيص تدفقات اإلوقد ظهرت الدول الناش   

 ،تزايد منذ سنوات الثمانينات ها يفأنيف التدفقات العاملية على  وتظهر نسبة مسامهتها ،جمموعة منفصلة

ا منذوالشكل التايل يبي2000سنة  ن تطور تدفقا.  

  )%(نسبة مسامهة الدول الناشئة واملتحولة يف التدفقات الواردة والصادرة عامليا  :)10(شكل رقم 

  

Source: world investment report2010, p3. 

   موعة مبا يعادل عترب الدول اآلسيوية هي األكثر إوتتليها دول أمريكا الالتينية  ،%53ستقطابا يف هذه ا

حيث مثلت يف ) BRIC(واهلند أمهها فهي كل من الصني وروسيا والربازيلأما . %16روبا الشرقية ووأ 27%

                                                           
1 Ibid, p100. 
2 Unctad handbook of statistics 2010, p372-373. 
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دولة  20رتيب هذه الدول ضمن أحسن 

تركيبة  نَّوهلذا فإ ،ه يف القطاعات األخرى

ستثمار األجنيب املباشر الوارد يف رصيد اإل

مليار  4000مليار دوالر إىل  950 حوايل 

يف  %25ومل يتجاوز  1990سنة  %50ز 

خنفضت إالقطاع األويل  حيث أنَّ ،خرى

ويرجع . %34إىل  %42صنعة كذلك من 

قل أباإلضافة إىل كون هذا القطاع  ،ملي

ه، وقد ساعد على ذلك ألجنيب املباشر في

 ،ستهالكهاإا وتقدميها يف وقت ومكان 

ح منو والشكل التايل يوض .3هذا القطاعيف 

  ملئوية

  

                                                           
1 World investment report 2010, p7. 
2 World investment report 2004, p97. 
3 Michael J.Twomey, A Century of Foreign
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وهذا ما يترمجه ترتي ،2008ن التدفقات الصادرة سنة 

  .1عامليا بة لإلستثمار األجنيب

  ):ل حنو اخلدماتالتحو( القطاعي تركيز

كرب منه يف أ مبعدل مار األجنيب املباشر يف قطاع اخلدمات

لت حنو هذا القطاعيب املباشر حتو، رصي الحظ أنَّحيث ن

من حوا ،2002و 1990مرات بني سنيت  4قد تضاعف 

بينما مل يتجاوز  2002سنة  %60منو هذا األخري دل 

 نصيب اخلدمات كان على حساب القطاعات األخرى

وقطاع املنتجات املصنعة ،2002سنة %6إىل  1990سنة 

 زيادة نسبة اخلدمات يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي

ستثمار األجنمما يعين وجود إمكانية لتوسع اإل ع اإلنتاج

كوا غري قابلة للتخزين وحتتاج إىل أن يتم إنتاجها وت

يف ور التكنولوجي يف وسائل االتصال اليت تعترب مهمة 

  العاملية األجنبيةستثمارات  يف جممل اإل

بالنسبة املئوي نصيب القطاعات من التدفقات الصادرة 

  .18، ص2004ر العاملي 

oreign Investment in the Third World, Routledge, London, 2

القطاع االويل

التصنيع

اخلدمات

9%

42%

49%

1990

         :الفصل األول

 

 

من الت %9جمموعها 

مصدرة ومستقطبة ل

يف الترك رالتغي .ثالثا

ستثمار القد منا اإل   

ستثمار األجنيب املباإل

قطاع اخلدمات قد ت

معدل وبلغ  ،دوالر

1970بداية 
2.  

وهذا النمو يف نصي  

سنة  %9حصته من 

هذا التحول إىل زيا

تدويال من قطاع اإل

طبيعة اخلدمات كو

باإلضافة إىل التطور ا

نصيب اخلدمات يف 

 :)11(شكل رقم

ستثمار العتقرير اإل: املصدر

don, 2000, p41. 

القطاع االويل

التصنيع

اخلدمات
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يف نفس  %47بعد أن كانت  %67رتفعت كذلك إىل إحصة اخلدمات  نَّفإ ،أما عن التدفقات الصادرة   
  .%29و %4 إىل %44و %9خنفضا على التوايل من التصنيع إمن القطاع األويل وقطاع وكل  ،الفترة

  .ستثمار األجنيب املباشراإلز فيها املهمة اليت يتركّ اجلدول التايل يوضح األنشطةوفيما خيص هيكل اخلدمات ف   

  )%(ستثمار األجنيب يف اخلدمات على خمتلف األنشطة بالنسبة املئويةتوزيع رصيد اإل :)05(جدول رقم 

 

 

 الصادر اخلدمات النسبة من رصيد  الوارد اخلدمات  النسبة من رصيد  

  1990 2002 1990 2002 

 2 1 3 1 الكهرباء، الغاز، املاء

 10 17 18 25 التجارة

 11 5 11 3 النقل والتخزين واالتصال

 34 48 29 40 املالية

 36 7 26 13 األعمالنشاطات 

Source: world investment report 2004,p99. 

على  %40و %25ما يعادل  1990يف سنة  الحيث مثّ ،ستثمار يف خدمات التجارة واملاليةاإلز نالحظ تركّ 

إال أما بقيا  2002خنفاض نسبة هذين النشاطني يف إورغم  مل التدفقات الواردة هلذا القطاع،التوايل من جم

ستثمار يف خدمات أخرى مثل زدهار اإلإوباملقابل جند . على التوايل %29و %18هامني فنسبهما قدرت 

خدمات توليد وتوزيع  فمثال ؛تصال والنقل وخدمات األعمالواملالية وخدمات اإل ،هرباء والغازخدمات الك

من رصيد التدفقات الواردة يف قطاع  %3وأصبحت متثل  ،2002- 1990مرة يف الفترة  14 الكهرباء تضاعفت

من  %26مرات ليمثل  9وخدمات األعمال  ،%11مرة مبا يعادل  16رتفع إونشاط التخزين والنقل  ،اخلدمات

وقد ساعد على  .مرات على التوايل 4و 12رتفعت إكذلك خدمات الصحة والتعليم  ،رصيد التدفقات الواردة

قتصادية قي عديد الدول يف رية اإلوعمليات اخلوصصة وزيادة احل ،رتفاع زيادة الطلب على اخلدماتهذا اإل

  .1منظمة التجارة العاملية يف حترير قطاع اخلدمات كذلك دور ،تلك الفترة

فيالحظ هيمنة الدول املتقدمة على  ،ستثمار األجنيب املباشر يف اخلدمات بني الدولفيما يتعلق بتوزيع اإل   

يف  %28إىل  %7رتفاع نسبة مسامهة الدول النامية من فرغم إ على حد سواء؛التدفقات الواردة أو الصادرة 

                                                           
1 World investment report 2004, pp98-99. 
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2002سنة  %72نسبة الدول املتقدمة بقيت يف حدود  إال أنَّ 2002-1992الفترة 
واجلدول التايل يوضح  .1

  .نسبة كل من الدول املتقدمة والدول النامية من التدفقات الواردة لقطاع اخلدمات

  2002- 1990توزيع رصيد اخلدمات الوارد بني الدول املتقدمة والدول النامية بني  :)06(جدول رقم

  .)%(بالنسبة املئوية 
  1990 2002   

 %الدول النامية %الدول املتقدمة  %النامية الدول  % الدول املتقدمة  

 28 72 17 83  %اخلدمات إمجايل

 37 63 30 70 الكهرباء، الغاز، املاء

 53 47 10 90 التجارة

 29 71 42 58 تصالالنقل والتخزين واإل

 23 77 24 76 املالية

 39 61 7 93 األعمالنشاطات 

Source: world investment report 2004, p100. 

  :ستثمار األجنيب املباشرعمليات التملك واإلندماج احملرك الرئيسي لإل .رابعا

منذ اية سنوات ستثماراا إندماج النوع املفضل من قبل الشركات لتوطني أصبحت عمليات التملك واإل   

عمليات بيع الشركات يف الدول املتقدمة لصاحل  1995حيث يف سنة  ،خصوصا يف الدول املتقدمة1980

ستثمار ذلك فقد أصبحت احملرك الرئيسي لإلول ،ستثمارات الواردةمن اإل %80لت حوايل كيانات أجنبية مثّ

- 1988ندماج عامليا مبليار الدوالر يف الفترة ضح تطور عمليات التملك واإلوالشكل املوايل يو .األجنيب املباشر

2009.  

  

  

  

  

  

                                                           
1 World investment report 2004, p98. 
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  .ندماج العاملي بالقيمة مبليار دوالرتطور عمليات التملك واإل: )12(شكل رقم 

  
  .Source: world investment report 2009, p11  

قتصادية يف عديد حات اإلوذلك بسبب اإلصال ،1990وقد تضاعفت هذه العمليات خصوصا يف عشرية    

  .باإلضافة إىل عوملة األسواق املالية وزيادة تكاملها ،زدهار عمليات اخلوصصةإوالدول 

قيمة  إال أنّ ،ندماجأكرب من عدد عمليات التملك واإلستثمار يف حقل جديد عدد عمليات اإل ورغم أنَّ   

كرب وتعترب أ ،*ندماج العمالقةتملك واإله ظهرت يف تلك الفترة عمليات الكرب بكثري وذلك ألنأهذه األخرية 

 Vodafone Airاألملانية من قبل شركة  Mannesmanمتصاص شركة إندماج عاملية هي إعملية متلك و

Touch  1مليار دوالر  200مببلغ  2000الربيطانية سنة.  

التملك  ندماج العمالقة ونسبتها من جممل عدد عملياتن عدد عمليات التملك واإلاملوايل يبيواجلدول    

  .باإلضافة إىل قيمتها مبليار الدوالر ونسبتها إىل القيمة اإلمجالية واإلندماج اليت متت

  

  

  

  

  

                                                           

   عمليات التملك واالندماج العمالقة هي ملا تفوق قيمة مليار دوالر* 
1 Sandrine Levasseur, Investissement direct étranger et stratégie des entreprises multinationale, Revue de 

l’OFCE, 2002, p110. 

0

200

400

600

800

1000

1200

ندماجالتملك واإل

التملك واالندماج



 وخصائصه املباشر األجنيب ستثماراإل ماهية                                                                       :الفصل األول

 

48 

 

  ندماجمن القيمة اإلمجالية للتملك واإل ندماج العمالقة ونسبتهاعمليات التملك واإل): 07(جدول رقم 
 املئوية النسبة القيمة مليار دوالر  املئوية النسبة  العمالقة عدد الصفقات السنوات

1987 19 1,6 39 40,1 

1988 24 1,3 53 38,7 

1989 31 1,1 68 40,8 

1990 48 1,4 84 41,7 

1991 13 0,3 32 27 

1992 12 0,3 24 21 

1993 18 0,5 38 30,5 

1994 36 0,8 73 42,5 

1995 44 0,8 97 41,9 

1996 48 0,8 100 37,9 

1997 73 1,1 146 39,4 

1998 111 1,4 409 59 

1999 137 1,5 578 64 

2000 207 2,1 999 74 

2001 137 1,7 451 61,7 

2002 105 1,6 266 55 

2003 78 1,2 184 44,8 

2004 111 1,5 291 51,5 

2005 182 2,1 569 61,3 

2006 215 2,4 711 63,6 

2007 319 3 1197 70,4 

2008 251 2,6 823 68,3 

Source: world investment report 2009, p11. 

 2000ففي سنة  ،1990من خالل اجلدول نالحظ زيادة عدد العمليات العمالقة خصوصا يف أواخر سنوات    

نسبة مسامهة  إنَّف 2009- 2001يف سنوات  هنفس والشيء ،مليار دوالر 999عملية بقيمة  207بلغ عددها 

  .باملتوسط %60ندماج بلغت حوايل قة يف إمجايل عمليات التملك واإلالعمليات العمال

ندماج يف عمليات التملك واإل إال أنَّ ،ستثمارات تتم بتوطينات جديدةمعظم اإل نَّأما يف الدول النامية فإ   

بلغت هذه  1990ويف اية سنوات  ،ستثمارات املباشرة الواردةمن اإل 1987سنة  %10تزايد حيث كانت متثل 

ندماج فهي تتركز يف قطاع اخلدمات بالدرجة ت التملك واإلأما عن التوزيع القطاعي لعمليا .%30النسبة 

ندماج قيمة عمليات اإل األوىل مث قطاع التصنيع مث يليه القطاع األويل، حيث كانت نسبة كل قطاع من

%8، %32، %60على التوايل2007والتملك سنة
1.  

                                                           
1 World investment report 2010, p10. 
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  :ستثمار عن طريق الصناديق اخلاصةزيادة اإل .خامسا

على غرار  ،ستثمار األجنيب املباشرات متعددة اجلنسيات أن تقوم باإلميكن لكيانات أخرى غري الشرك   

الصناديق اخلاصة  2009ففي سنة  ،اخلاصةو الدولية مثل الصناديق أاألفراد أو احلكومات أو املنظمات اإلقليمية 

لصناديق امللكية اخلاصة  مليار دوالر106منها  ،مليار دوالر 129ستثمارات أجنبية مبا قيمته إشتركت يف إ

)Private equity funds (مليار دوالر للصناديق السيادية 23و)Sovereign wealth funds(ّت ل، وقد مث

2000سنة   %7من التدفقات العاملية بينما مل تكن متثل إال   %10حوايل 
 2009-2005 الفترةلكن يف  .1

دماج نتملك واإلخنفاض عدد عمليات اليق صناديق امللكية اخلاصة، وذلك إلستثمار عن طرنسبة اإل تراجعت

وف املستثمرين من باإلضافة إىل خ ،ستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةباملقابل زيادة اإل ،العمالقة

  .املخاطرة

ستثمار املباشر يف سنوات األلفية اجلديدة مشاة لصناديق امللكية كمصدر لإلوقد ظهرت الصناديق السيادية    

  .ستثمارات عن طريق الصناديق السيادية يوضح تطور اإلقل والشكل التايلأاخلاصة ولكن مبستويات 

  عن طريق الصناديق السيادية مبليون دوالرستثمارات األجنبية تطور اإل: )13(شكل رقم

  
 Source: world investment report 2010, p14. 

عتماد إلستثمارات عن طريق الصناديق السيادية وخاصة املتواجدة يف اإلمارات وذلك نالحظ زيادة اإل   

  .متويلها من العائدات النفطية

حيث كان ميثل  ،الصناديق السيادية تتركز يف القطاع املايلستثمارات األجنبية اليت تقوم ا اإل وجند أنَّ   

أما عن . كذلك القطاع األويل وقطاع التصنيع،2008-2007ندماج سنة من جممل عمليات التملك واإل  36%

  .ستثماراا تتركز يف الدول املتقدمةإالتوزيع اجلغرايف فجل 
                                                           
1 Ibid.,p12. 
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  املباشرستثمار األجنيب اآلثار النامجة عن اإل: رابعاملبحث ال

وقد برزت وجهيت نظر خمتلفتني نظرة  ،ستثمار األجنيب املباشرحول جدوى اإل كانت هناك عدة دراسات   

ستثمار األجنيب اإل نَّى بأفالنظرة التقليدية كانت تر .هما هلا روادها ومربراانوكل م ،تقليدية ونظرة حديثة

ا تأخذ ألالفائز فيها هو الشركات متعددة اجلنسيات يف معظم أو يف كل احلاالت  ،هو مباراة من طرف واحد

سلبيات اإلستثمار األجنيب أكثر من  نَّاليت ترى بأعرب عن وجهة نظر الدول النامية وقد كانت ت ،أكثر مما تعطي

ستثمار األجنيب حتكمه مصاحل مشتركة اإل أنَّإعتربت و ،أما وجهة النظر احلديثة فقد عارضت سابقتها جيابياته؛إ

فهي ليست مباراة من طرف واحد وإمنا هي مباراة من نوع  األجنيب، ستثمارنب الدولة املضيفة ومؤسسة اإلب

وحجم هذه الفوائد ونوعها يتوقف على سياسات الطرف  ،خاص حيصل فيها كل طرف على فوائد معينة

  .1لدرجة األوىلظر الدول املتقدمة باناآلخر وهي متثل وجهة 

ه نأبالضرورة  لية اإلستثمار يف دولة ما ال يعينفعا نَّأل ،من هذين الرأيني ى العموم ال ميكن تعميم أيلوع   

املمارسات السلبية لشركة ما يف إحدى الدول ال يعين  نَّكذلك فإ ،حيقق نفس درجة النجاح يف دولة أخرى

جيابية وأخرى سلبية هي السمة الطبيعية إوجود جوانب  نَّولذلك فإ .كل الشركات تقوم بتلك املمارسات أنَّ

 أثارستثمارات األجنبية بتقسيمها إىل تتم دراسة اآلثار النامجة عن اإل وعلى هذا سوف ؛قتصاديةإألي ظاهرة 

 ،ثقافيةجتماعية وسياسية وإقتصادية وإثار آشتمل على مع اإلشارة إىل أنَّ كالً منها ي ،وأخرى سلبية جيابيةإ

ستفادة إودرجة  .جيايب تقابله عناصر سلبيةإثار سلبية مطلقة فكل عنصر آجيابية مطلقة وال ثار إآتوجد  ه النأو

  .كل بلد ترجع إىل خصوصياته واىل قدرته التفاوضية مع الشركات متعددة اجلنسيات

  ستثمار األجنيب املباشراآلثار اإلجيابية لإل: املطلب األول

يفة وخاصة ستثمار يف الدول املضباإلجيابيات النامجة عن قيام الشركات متعددة اجلنسيات اإلعض نذكر ب   

  .بالنسبة للدول النامية

  :اإلستثمارات األجنبية وسيلة متويلية جديدة .أوال

ترب وخاصة الدول النامية اليت تع ،ستثمار األجنيب من خالل دخول النقد األجنيبتستفيد الدول املضيفة من اإل   

واالستثمار األجنيب  .يف حاجة ماسة إىل مصادر متويل بديلة عن القروض التجارية اليت أصبحت مكلفة جدا

عترباملباشر ي والشركات األجنبية املستثمرة . وطويلة األجل ومنخفضة التكلفة ،وسيلة متويل مستقرة هبديال ألن
                                                           

  .422-411ستثمار الدويل، مرجع سابق، صإقتصاديات األعمال واإلأبو قحف عبد السالم،  1
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قدرا على احلصول على من خالل  وأ ،املالية الكبريةتستطيع سد فجوة العجز التمويلي من خالل إمكاناا 

لدان يشجع الشركات حد البأستثمار يف مبادرة شركة ما باإل نَّكذلك فإ ؛األموال من األسواق الدولية

  .1ستثمار يف ذلك البلداألخرى على اإل

   أما يف حالة  ،خلارجتحقق يف حالة تدفق رأس املال على شكل نقدي من استفادة الدول املضيفة تإ لكن

  .دوره ال يكون مباشرا نَّمعرفة فإ أو والتجهيزات تالتدفقه يف حالة اآل

  :حتسني وضعية ميزان املدفوعات .ثانيا

أجل متويل العجز املوجود يف ستثمارية من إعتماد رؤوس األموال الواردة كتدفقات يتم هذا عن طريق إ   

زيادة الواردات  سببهوخاصة امليزان التجاري الذي يعاين من عجز شبه دائم يف الدول النامية  ،املدفوعات ميزان

ستثمارية الواردة الناتج عن التدفقات اإلالفائض يف حساب رأس املال  أنَّمن خالل وذلك  ،على الصادرات

  .يغطي العجز يف امليزان التجاري

  :خلق فرص عمالة جديدة .ثالثا

وبالتايل فهي تساهم يف حل  ،تساهم الشركات متعددة اجلنسيات يف خلق فرص عمل يف البلد املضيف   

وهذا ميكن أن يتم بطريقة مباشرة من خالل توظيفها لعمال حمليني يف فروعها اإلنتاجية أو  طالة،مشكلة الب

عن  أو ،اجلمارك الضرائب أومثل توسع اإلدارة العمومية لاخلدمية؛ أو بطريقة غري مباشرة عن طريق فتح جمال 

فحسب تقرير ملنظمة العمل الدولية يف  .طريق حتريك قطاعات أخرى ذات عالقة مع نشاط هذه الشركات

أي  ،عامل ماليني 4بتوظيف  1980قامت الشركات متعددة اجلنسيات املستثمرة يف البلدان النامية سنة  1981

  .2من إمجايل القوى العاملة العاملية %5ما يساوي 

  :ستعمال الكفء للمواردزيادة اإلنتاجية واإل .رابعا

ستثمار املباشر أن تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية يف دلك البلد متعددة اجلنسيات عند قيامها باإل ميكن للشركات   

ستثمار لغرض التصدير ي حالة اإلفف ؛وذلك من خالل اإلمكانات اليت تتوفر عليها ،ستغالل املوارد بكفاءةإو

ستعمال املوارد املتاحة ادة اإلنتاجية وختفيض التكاليف وإوبالتايل زي ،ها تسعى إىل حتقيق وفورات احلجمفإن

كان ه يف حالة نأإال  ،شتداد املنافسة بني املنتجني احملليني واألجانب يساعد على حتقيق ذلكإ كما أنَّ ،بكفاءة

                                                           
1 Imad A. Moosa, Op. Cit., p72.   

 .423املقصود مربوك، مرجع سابق، صنزيه عبد  2
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ه ال ميكن حتقيق وفورات احلجم وبالتايل ال ميكن نفإ ،الل الواردات وكانت السوق ضيقةإحستثمار بغرض اإل

  .1زيادة اإلنتاجية أو ختفيض التكاليف

  :اآلثار على اإلدارة والتنمية اإلدارية .خامسا

عترب مهمة واليت ت ،تساهم الشركات متعددة اجلنسيات يف نقل املعارف واخلربات اإلدارية إىل البلد املضيف   

  :خاصة بالنسبة للدول النامية وذلك من خالل

  تنفيذ برامج التدريب لصاحل العمال احملليني؛ −

  تقدمي وإدخال أساليب إدارية حديثة ومتطورة؛  −

 .تبادل اخلربات اإلدارية مع الشركات احمللية −

نطالقا إ ،احمللية رب حنوهاولكن ميكن هلذه الشركات أن جتعل من الكوادر اإلدارية العاملة يف الشركات    

  .2ستفادةبذلك حترم الشركات احمللية من اإلو حتفيزات مغرية وأمن تقدميها ألجور مرتفعة 

  :ستثمار األجنيب ونقل التكنولوجيااإل .سادسا

بسبب  ،قتصاديةباشر جدال كبريا يف الدراسات اإلستثمار املعن طريق اإل نال موضوع نقل التكنولوجيا    

ختراع منتجات إة التكنولوجيا يف حتقيق التنمية، فالتكنولوجيا هي منتوج عملية البحث والتطوير ممثال يف يأمه

  .3أو تقنيات جديدة أو كليهما

عن طريق إقامة الشركات متعددة اجلنسيات لوحدات  ،باشرةمونقل التكنولوجيا ميكن أن يتم بطريقة    

أو يتم بطريقة غري مباشرة ملا تقوم  ستغالل التكنولوجيا؛التراخيص إلح إنتاجية يف البلد املضيف أو من

أو ملا تقوم هذه األخرية  ،الشركات احمللية بتعلم أو تقليد نفس الصناعة اخلاصة بالشركة املتعددة اجلنسيات

اخلاصة باإلنتاج عترب وسيلة مهمة لنقل التكنولوجيا ستثمارات األجنبية تواإل .4بتحويل التكنولوجيا إىل موزعيها

ستطاعت بعض البلدان إوقد  .واملسامهة يف أنشطة البحث والتطوير يف البلد املضيف ،بتكاريةالقدرات اإل أو

. القيام ا لوحدها تستطيع النامية أن تقيم مشروعات ضخمة ذات مستوى تقين وتكنولوجي متقدم مل تكن

                                                           
1 Jonathan Jones and Colin Wren, Foreign Direct Investment and the Regional Economy, Ashgate Publishing 

Limited, England, 2006, p74. 
  .461- 460ستثمار الدويل، مرجع سابق، صإقتصاديات األعمال واإلأبو قحف عبد السالم،  2

3 Imad A. Moosa, Op. Cit., p87. 
4 Jonathan Jones and Colin Wren, Op. Cit., p74. 
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الدور الفعال الذي تقوم به يف نقل  ،جلنسياتوقد أثبتت عدة دراسات أجريت على عدة شركات متعددة ا

  .إىل البلدان النامية خاصة وحتويل التكنولوجيا

أو  ،العقود اإلدارية أوستثمار املباشر مثل التراخيص يا ميكن أن يتم بطرق أخرى غري اإلنقل التكنولوج غري أنَّ

   .1الشراء املباشر هلاأو البحوث املنشورة 

  :على التدفقات التجاريةستثمار تأثري اإل .سابعا

املباشر على حجم وتوجهات التدفقات التجارية للبلد املضيف من خالل نشاط األجنيب  ستثماراإل يؤثر   

هذه األخرية تقوم بتصدير السلع النهائية  نَّففي حالة اإلستثمار بغرض التصدير فإ ،الشركات متعددة اجلنسيات

 يف إطار ما يسمى وذلك ،موجودة يف مناطق خمتلفة من العاملأو السلع الوسيطة لفروع أو شركات أخرى 

سترياد اآلالت والتجهيزات الالزمة وقطع وباملقابل فإا تقوم بإ ؛أو بني الصناعات التجارة داخل الصناعةب

 املضيف هيكل صادرات وواردات البلد نَّ فإوبالتايل .كما ميكن أن تستورد املواد األولية اليت حتتاجها ،الغيار

2جيابياته وسلبياتهإهذا األثر جيب قياسه كميا ملعرفة  غري أنَّ ،ا كان عليه من قبلمع رسوف يتغي.  

  :قتصاديةستثمارات األجنبية وحتقيق التنمية اإلاإل .ثامنا

يتطلب منها رؤوس أموال ضخمة قد تعجز  لكوذ ،قتصاديةحتقيق التنمية اإل تسعى الدول النامية خاصة إىل   

ستثمارات اإل نَّستثمار املباشر لتسهيل حتقيقها، هذا ألإىل اإل ولذلك فهي تلجأ ،عن توفريها مبواردها الذاتية

دخاريةالفجوة اإل األجنبية تساهم يف سد، ها جتلب معها التكنولوجيا اليت تلعب دورا كبريا يف حتقيق كما أن

  .التنمية

قتصادية يف البلدان جنبية سامهت يف حتقيق التنمية اإلستثمارات األاإل قد أكدت بعض الدراسات أنَّو   

ومثال ذلك دول جنوب شرق آسيا  ،دانولعبت دورا مهما يف زيادة معدالت النمو يف العديد من البل ،املضيفة

ستثمارات األجنبية اإل أن تساعدوميكن  .تايوان، الصني وهونج كونج، سنغافورة وكوريا اجلنوبية على غرار

 دفيف حالة توجيهها إىل املناطق النائية واحملرومة  ،على حتقيق التنمية اجلهوية داخل البلد املضيف املباشرة

                                                           
  .449- 447نزيه عبد املقصود مربوك، مرجع سابق، ص 1

 
2 Imad A. Moosa, Op. Cit., p84. 
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إذا  حتدث جيايب يف حتقيق التنمية يف البلد املضيفبشكل إمسامهتها  غري أنَّ .تقليل الفوارق بني خمتلف املناطق

  .1توجيهها وتنظيمها وختطيطها بصورة جيدة من ت احلكومةمتكن

  ستثمارات األجنبية املباشرةاآلثار السلبية لإل: املطلب الثاين

ا ختتلف حد مع اإلشارة إىل أنَّ ،ستثمارات األجنبية املباشرةعض اآلثار السلبية النامجة عن اإلسنتطرق إىل ب  

  .خرآمن بلد إىل 

  :على الدول الناميةضياع بعض املوارد املالية  .أوال

 ،ستثمارهاإجل متويل أكما هو معلوم فليس من الضروري أن جتلب الشركات األجنبية رؤوس األموال من    

الدول املضيفة إىل تقدمي  كذلك فلجوء .النقد األجنيبتدفق  البلد املضيف لن يستفيد من نَّويف هذه احلالة فإ

موارد كان من املفترض أن تتحصل  ضياع تسهيالت ومزايا وإعفاءات ضريبية للمستثمرين األجانب ينجر عنه

يعين  ملستثمرين األجانب واحملليني فذلكحال أن احلكومة تساوي بني ا نفس الشيء يف؛ عليها خزينة الدولة

 من إيرادات املوازنة الكلية لبعض الدول %10الدويل أن حوايل ر صندوق النقد وقد قد .املزيد من اخلسائر

  .2ستثماراتاملضيفة قد تنخفض بسبب تشجيع اإل

  :زيادة معدالت البطالة .ثانيا

ك يف حال قيام لوذ ،ستثمارات األجنبية إىل زيادة عدد البطالني يف البلد املضيفميكن أن تؤدي اإل   

عدد ستلجأ إىل تسريح  هيكلتهاعند قيامها بإعادة ف ،اليت تعاين من مشاكلالشركات بتملك الشركات احمللية 

هذا يف ما خيص البلد املضيف وبدورها يف البلد األم  .من خالل غلق بعض الفروع اإلنتاجيةأو  ،العمالمن 

  .3ليةعتماد على عمالته احملخر واإلآقل النشاط إىل بلد نميكن أن تؤدي إىل زيادة عدد البطالني يف حالة 

  :طبيعة التكنولوجيا احملولة .ثالثا

إىل محاية  تلجأ هافإن ،الشركات متعددة اجلنسيات تصرف مبالغ ضخمة على البحث والتطوير بسبب أنَّ   

حتكار التكنولوجيا احلديثة واملتطورة وبذلك فهي تقوم بإ .والتكنولوجيا اليت متتلكها النتائج املتوصل إليها

وتقوم بتحويل قدر ضئيل أو مستوى منخفض من التقنيات أو  اخلاصة كوسيلة لتحقيق التنافسية، ملصلحتها

                                                           
  .471- 465نزيه عبد املقصود مربوك، مرجع سابق، ص 1
 .487املرجع السابق، ص 2

3 Imad A. Moosa, Op. Cit., p79. 
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ال هذه األخرية  نَّوهلذا فإ .إىل الدول املضيفة خاصة النامية التكنولوجيا املتقادمة أو املنمطة وبتكاليف مرتفعة

   .بل تتضرر يف حالة التكنولوجيا ملوثة للبيئة تستفيد كثريا من التكنولوجيا احملولة إليها

  :اإلقتصاد احمللي التأثري على الثقافة وبنية .رابعا

من خالل جلب  ،يؤدي نشاط الشركات متعددة اجلنسيات إىل التأثري على الثقافة السائدة يف البلد املضيف

هذه الشركات بإمكاناا  نَّيج ألفكار ومنتجات جديدة، كذلك فإالترو بواسطةستهالك جديدة إأمناط 

ضف إىل ذلك . اهم يف القضاء على الصناعات احلرفية واليدوية وطمس اهلوية احملليةست املتطورة التكنولوجية

وبني الطرف األجنيب  ،قتصاد وتباين بني الطرف احمللي املتميز بقلة اإلمكانات وبساطتهاإزدواجية يف اإلتظهر 

  .1وجية وإدارية كبرية جتعله يتفوق على منافسيه احمللينيالذي يتميز مبوارد مالية وتكنول

  :ستثمار األجنيب على البيئةتأثري اإل .خامسا

الشركات متعددة اجلنسيات تنقل  بسبب أنَّ ،ستثمارات املباشرة آثار سلبية على البيئةميكن أن تكون لإل

ما ك ا، د معايري مشددة حول محاية البيئةنظرا لوجو إىل البلدان النامية األنشطة امللوثة للبيئة من يلداا األصلية

ويساعد على ذلك نقص الرقابة. ها تقوم بتحويل التكنولوجيا املتقادمة اليت تساهم بدورها يف التلوث البيئيأن 

  .2يف الدول املضيفة وخاصة النامية ما جيعل من الشركات تسترتف الثروات وال تراعي محاية البيئةوالصرامة 

  :قتصادية والسياسيةة اإلداألثر على السيا. سادسا

تستعملها الدول الرأمسالية  ،ستعمارية حديثةإهناك من ينظر إىل الشركات متعددة اجلنسيات على أا أداة    

فهذه الشركات مبا متتلكه من  .قتصادية وحىت السياسيةجل حتقيق أهدافها اإلأالدول النامية من  املتقدمة لغزو

وكذا  .ختاذ القراراتإما مينحها صوتا مسموعا يف  ،حتكار األسواق احملليةإستطيع ت مالية وتكنولوجية تإمكانا

قتصاديات النامية يف وجعل اإل قتصادي للدول املتقدمةعد جزءا من اهليكل اإلعلى األنشطة اليت ت هاتركيز

اليت تتحول  ،هلا قتصاديةإيف حالة تبعية  ا ما ميكن الشركات من السيطرة عليها وجعلهاوهذ ،األمخدمة الدول 

  .3التدخل يف القرارات السياسية للبلد وبالتايل ديد سيادته إىلفيما بعد 

  

                                                           
  .417ص ستثمار الدويل، مرجع سابق،إقتصاديات األعمال واإلأبو قحف عبد السالم،  1
  .503نزيه عبد املقصود مربوك، مرجع سابق، ص 2
  .506املرجع السابق، ص 3
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  :خالصة الفصل

 ،األجل ستثمار طويلجنيب املباشر هو ذلك النوع من اإلستثمار األاإل أنَّتوصلنا إىل من خالل هذا الفصل    

 متالكه لرقابة أو درجة تأثري كبريةإمع  ،قتصاد آخرإقتصاد ما يف مؤسسة مقيمة يف الذي يقوم به كيان مقيم بإ

عترب الشركات متعددة اجلنسيات هي الفاعل األساسي وت .متكنه من السيطرة الكلية أو اجلزئية على إدارا فيها

  .ستثمار األجنيباإلب الذي يقوم

ستثمار مشترك إفحسب امللكية ينقسم إىل  ،نظر عديدة نطالقا من وجهاتإوميكن تقسيمه إىل عدة أشكال    

اتيجية اإلنتاج الدولية اليت تطبقها الشركة متعددة روحسب إست ،ستثمار مملوك بالكامل للطرف األجنيبإو

ستثمار يف ريقة إنشاء الفرع األجنيب إىل اإلط وحسب ،ستثمار عموديإستثمار أفقي وإاجلنسيات ينقسم إىل 

أما عن الطروحات النظرية  اليت  .ندماج وغريها من التقسيماتلك واإلستثمار عن طريق التماإلو حقل جديد

 ،حاولت تفسريه فنجدها متعددة وكل منها عاجلته من زاوية معينة ومن أمهها نظرية احلماية ونظرية املوقع

ه ال ميكن نأإال  .للظاهرة شاملاليت حاولت تقدمي تفسري  ،نتقائيةالنظرية اإلوونظرية دورة حياة املنتج الدولية 

  .املباشر مار األجنيباإلستث كافة حركاتعتماد نظرية واحدة يف تفسري إ

وذلك لزيادة إهتمام الدول ، 1980ستثمار األجنيب املباشر منوا كبريا منذ سنوات وقد شهدت تدفقات اإل   

هيمنة أمهها  اخلصائص كما متيز ببعض .ستثمارام بإصالحات يف أنظمة وقوانني اإلجتذابه من خالل القيبإ

وإعتبار عمليات التملك واإلندماج هي احملرك الرئيسي  ،الدول املتقدمة على تدفقاته سواء الصادرة أو الواردة

حنو قطاع اخلدمات الذي أصبح يستقطب أكثر من نصف التدفقات القطاعية ه هاتتوجحتول باإلضافة إىل  ،له

  .الواردة

كل ستفادة إ مقدارو ،جيابيات وسلبياتإقتصاديات املضيفة خصوصا فنجدها تنقسم إىل اإلأما عن أثاره على 

الواقع العملي  أنَّإال  .رجع إىل خصوصيات البلد والقدرة التفاوضية حلكومتهي دولة من التدفقات الواردة إليه

تستفيد منه يف حتقيق  أنستطاعت إقتصاديات اليت املباشر على بعض اإل ستثمار األجنيبأثبت فعالية تدفقات اإل

ام القيوذلك من خالل كرب قدر منه أتسعى جاهدة إلستقطاب  اليوم معظم دول العامل أنَّولذلك جند  ،تنميتها

وذلك ما سنتطرق إليه يف الفصل  ،وإلمكاناته صالحات على مستوى مناخ األعمال يف البلد والترويج لهبإ

       .الثاين



  

  

  

  :ثاينالفصل ال

  األعمال ملناخ نظري حتليل
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  حتليل نظري ملناخ األعمال  :الفصل الثاين

  :متهيد

اليت كانت تلك  ختفت النظرة التشاؤمية جتاهه،إو املباشر ستثمار األجنيباإل بأمهيةقتنعت معظم دول العامل ا   

 قناعةوحتولت إىل  ،جيابياتهإأكثر من سلبياته على البلد املضيف  نّأستعمار اجلديد واإل أشكالتعتربه شكال من 

 ؛كيفية توجيهه هلذه األخريةقدرته التفاوضية وترجع إىل من اإلستثمارات الواردة ستفادة البلد إ مفادها أن

مة ئمن خالل توفري الشروط املال ،كرب قدر ممكن منهاأجتذاب إجل أالتنافس من جتهت الدول إىل إذلك لو

 ،على مستوى مناخ األعمال مبختلف جوانبه بإصالحاتوالقيام  ،يف البلد ستثماراتاإل إقامةواملساعدة على 

جتذاب إزيادة قدرة البلد على  وبالتايل ؛تنافسية مقارنة مع الدول األخرى جاذبية وأكثر جلعله أكثر

ستثمارات تتجه إىل البلد الذي يوفر مناخا جيدا ومناسبا من كل اإل أنالشك يف  ألنه ،املباشرة اإلستثمارات

  .جوانبه

مث  ،وتعريفه وخصائصه من خالل املبحث األولمناخ األعمال  دراسة هذا الفصل إىل أمهيةوسنتطرق يف    

أهم  األخريمث يف  ،واملالئميف املبحث الثاين إىل أهم مكوناته والشروط الواجب توافرها لوصفه باجليد ج نعر

بحث حمل الدراسة يف املة املناخ جل تقييم مدى جاهزيأيعتمد عليها املستثمر من  أناملؤشرات اليت ميكن 

  .الثالث
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  األعمالمدخل إىل دراسة مناخ  :املبحث األول

   دراسته تلقى  ولذلك فإنّ ،اتستثمارتوطني اإل األساس يف عملية املفاضلة بني مواقععترب مناخ األعمال ي

اليت متكنه  ،الصغرية بتفاصيلها من أجل إمتامها الوقت واجلهد واألموال هتكلفو ،لدى املستثمر هتمام الكبرياإل

        .بشأن اإلستثمار ختاذ القرار الصائبإمن 

  األعمالأمهية دراسة مناخ :املطلب األول

أو  ستثمارتسمى بدورة حياة قرار اإل ،ل معينةمتر مبراح على الواقعما ستثماري إعملية جتسيد مشروع  إنَّ    

  :1هذه املراحل يف مثلوتت ،دورة حياة املشروع

مث  هذه املرحلة بالتفكري يف املشروع وتبدأ ،حلة دراسة اجلدوىوتسمى مبر :مرحلة دراسة املشروع −

أي  باإلجيابختاذ القرار سواء إخيتتمها  ،وبعدها مرحلة الدراسة التفصيلية األوليةتليها مرحلة الدراسة 

  ؛وبالتايل التخلي عن الفكرة أو بالسلب ،إقامة املشروع

القانونية  باألمور يبدأنه فإستثمار إختاذ املستثمر قرار القيام باإليف حالة  :املشروع إنشاءمرحلة  −

 وإقامةاملوقع وبعدها جتهيز  ،ذات العالقة وشراء املستلزمات األطرافمث التعاقد مع  ،والتنظيمية

  املشروع؛

من  ،ومتابعة تنفيذهية تشغيل مشروعه ببداويف هذه املرحلة يقوم املستثمر  :مرحلة تشغيل املشروع −

  .اليت سطرها األهدافجل حتقيق أ

نه أأو  ،املستثمر أهدافاملشروع مل حيقق  أنوحتدث هذه املرحلة يف حالة  :املشروع إغالقمرحلة  −

 .آخرستثماري إمشروع  إقامةيرغب يف 

نتقال إىل املرحلة ألنه إذا توقف يف مرحلة ما فال ميكنه اإل ،مير ذه املراحل تسلسليا أنتثمر والبد على املس   

للقيام بالدراسة بتدائية جودة الفكرة فال داعي ظهر الدراسة اإلمل ت إذافمثال  ،)يف حالة املستثمر عقالين(املوالية 

  .املشروع إنشاءهي اليت حتدد طريقة وكذلك فنتيجة الدراسة التفصيلية  ،التفصيلية

جمموعة من الدراسات املتخصصة اليت فهي  ،وهي دراسة اجلدوى من املشروع األوىلوفيما خيص املرحلة    

ستثماري صالحية املشروع اإللتقييم مدى  ،ودراستها وحتليلها ،العلمية يف جتميع البيانات األسستستخدم 

                                                           
1
 Jacky koehl, les choix d’investissement, Dunod, Paris, 2003, pp21-24.  
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املستثمر وجعله يبتعد عن القرارات ضمان جودة قرار ، واهلدف منها هو منه املرجوة لألهدافومدى حتقيقه 

  .1دروسةوغري امل اخلاطئة

ستعمال بيانات ومعلومات ومعايري حمددة إمن خالل  ،العلمي األسلوبعتماد إكما ميكن تعريفها بأا    

عما سيكون عليه وبالتايل فهي تقدم تصورا شامال  ؛ستثماريةاإل األفكارحتماالت جناح أو فشل إللكشف عن 

   .2املشروع من عدمه إقامةقرار ختاذ إومتكن املستثمر من  ،خالل فترة حياتهاملشروع 

هل ميكن تنفيذ املشروع موضوع : نيالتالي نيعلى السؤال اإلجابةن اهلدف من وراءها هو وبالتايل فإ    

  قتصاديا؟إكان نعم فكيف سيكون ذلك قانونيا وفنيا و وإذاالدراسة أم ال؟ 

لكنها  أو املوجودة اجلديدة األفكاروذلك بتحديد  ،مبرحلة التفكري يف املشروعدراسة اجلدوى  عملية وتبدأ   

للمستثمر وميكن  .وجعلها قابلة للتحقيقوحماولة بلورا  أو مشبعة بأقل كفاءة ،متاما تتعلق حباجات غري مشبعة

  :3من ستثماريةوالفرص اإل األفكاركتشاف إ

  ؛كل منها إشباعدراسة هيكل الصناعات املوجودة فعليا ومدى  −

  ؛جتاهاايل خطط وبرامج التنمية املطبقة وإحتل −

  ؛ميزان املدفوعاتكشوفات التجارة اخلارجية ووضعية  −

  ؛املوارد الطبيعية احمللية املتاحة يف البلد −

  البشرية املتاحة؛ اإلمكانات −

  بتكارات التكنولوجية؛التطورات واإل −

 .األخرىجتارب الدول  −

الدراسة  إجراءينتقل إىل  ،ستثماريةإأو فرص  على شكل فرصة ستثمارية لدى صاحبهاوبعد تبلور الفكرة اإل   

ومواصلة الدراسة  جل تعزيز الفكرةأاليت يعتمد على نتائجها من  ،ستطالعية حول هذه الفرصاإل بتدائيةاإل

للتعرف السائد مبختلف مكوناته  األعمال وتتضمن هذه الدراسة تشخيص ملناخ .أو التخلي عنها التفصيلية

ومدى مالءمة  ،من حيث قبول املشروع من الناحية القانونية ودرجة تقبل اتمع له ،على مدى مالءمته

                                                           
1
  .21، ص2007قتصادية وتقييم املشروعات، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، الفنية واإلمحد عبد السميع عالم، دراسة اجلدوى أ 
2
 .25، ص2008ستثمارية،اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، طالل كداوي، تقييم القرارات اإل 
3
   .37مرجع سابق، صمحد عبد السميع عالم، أ نظر كذلك، وأ44- 43املرجع السابق، ص 
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 األسئلةعلى  هذه الدراسة وجتيب .وغريها إلقامتهوتوفر البنية التحتية الالزمة  قتصاديةالسياسية واإل األوضاع

  :التالية

  السياسات العامة للدولة؟ أهدافاملشروع منسجمة مع  أهدافهل  −

  دراسة تفصيلية؟ إىل؟ وهل حيتاج املشروع إلنشاءهل مناخ األعمال مناسب أو مقبول  −

 اليت تركز عليها الدراسة التفصيلية؟ األمهيةاجلوانب بالغة  ما هي −

مما  ،فكرة املشروعن من حتديد مدى مالءمة حتليل مناخ األعمال متكَّمن خالل وبتدائية الدراسة اإل إنَّ   

 أخرىعتماد إغري املناسبة منها ورمبا ستبعاد إو ،ستثمارية املتاحةعلى املفاضلة بني خمتلف الفرص اإليساعد 

  .جديدة

 إىل دراسات كلها حتتاج ،ستثماريةإعدة خيارات  تثمرسامل أماميظهر بتدائية دراسة اإلمن ال نتهاءوبعد اإل   

التفصيلية على دراسة متعلقة وتشمل الدراسة  .اخليار املناسب بالنسبة له جل حتديدأيلية معمقة من تفص

شاملة تتناول حجم ؛ ودراسة فنية وتقدير حصة املشروع من السوق واألسعاربالسوق تتناول حتليل الطلب 

 مث الدراسة املالية ؛الذي يقام عليهواملوقع  اإلنتاجيةطاقته و والتجهيزات اآلالتمن  حتياجاتهإتقدير املشروع و

قتصادية ويف األخري الدراسة اإل ،منه املتوقعةالتدفقات املالية و اليت تم بدراسة تكاليف تشغيل املشروع

على الواقع وبداية نشاء املشروع إدراسة اجلدوى فسوف يتم  جيايب عنإ تقريرصدور  ويف حالة .1الشاملة

  .تشغيله

يعرف كل من العائد واملخاطر  أنعليه  نّفإ ،ما ستثماريإمشروع  إقامةعند رغبة املستثمر يف  وعليه   

نطالقا من موازنته بني إو .ختاذ القرارإساسيان يف املتغريان األألما  ،املتوقعني من املشروع الذي يفكر فيه

عن طريق  ،ن خيتار البديل الذي يراه مناسبا منهاأعليه  ،ستثماريةإمام عدة بدائل أين املتغريين سيجد نفسه هذ

 واملتغريات يف ظل الظروف أفضلها اإلستقرار علىجل أمن  ،املقارنة بينهاو اجلدوى جراء دراساتإم بالقيا

 ةتعلقاملدراسة الإجراء  من أجلكبرية  أمهيةات ذدراسة مناخ األعمال  عتربت من هناو. احمليطة به يف تلك الفترة

كما يقول املثل  ألنهذلك  .الدويلأو  على املستوى احمللي اًأو عمومي اًخاص مهما كان نوعه ،ستثمارقرار اإلب

                                                           
1
  .81- 51املرجع السابق، ص 
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مناخ  لذلك فهو يبحث عن ،عالية وبأدىن املخاطر رحبية يرغب يف حتقيقواملستثمر دوما  "املال جبان رأس"

   .من أجل إستثمار أمواله فيه األعمال اجليد واملستقر

منها ما  ،معلوماتو بيانات ستثمار يف حاجة إىلدراسة البدائل اإلستثمارية تكون مؤسسة اإل إطارويف     

 ؛اخلية أو املباشرةفما يتعلق بوضعها اخلاص فتسمى بالبيئة الد ،يتعلق ا ومنها ما يتعلق بالبيئة احمليطة ا

تعترب حتت سيطرا وتستطيع التحكم ومن موارد وكفاءات ومزايا خاصة  سةوتشتمل على كل ما متتلكه املؤس

ميكن تقسيمها إىل بيئة خارجية عامة تشتمل على العوامل و؛ أما ما يوجد خارجها فيعرف بالبيئة اخلارجية فيها

 ،وغريها وبيئة خارجية خاصة تشتمل على املنافسني واملستهلكني ،تماعية وغريهاجالسياسية واإلقتصادية واإل

  .1واملؤسسة ال تستطيع السيطرة على البيئة اخلارجية وإمنا ميكنها التأثري احملدود عليها فقط

أما  ،إن البيئة الداخلية تتعلق باملؤسسة يف حد ذاا ولذلك فكل مؤسسة تقوم بدراسة املعطيات اخلاصة ا   

أو على األقل عدد منها ينشط يف نفس القطاع أو ) املستثمرين(البيئة اخلارجية فهي م كل املؤسسات 

التعرضنقوم بوسوف  .بالدراسة والتحليل من قبل اخلرباء واملختصني أكثر عىنالصناعة؛ ولذلك فهي اليت ت 

  .مناخ األعمال يف هذا اجلزء من البحثلدراسة 

  :وذلك على النحو التايل على األعمال وأنواعها أوال وم مناخ األعمال جيب التعرفقبل التطرق إىل مفه

  تعريف األعمال: املطلب الثاين

األعمال هي كافة األنشطة املبذولة إلنتاج وتوزيع السلع واخلدمات الالزمة إلشباع احلاجات والرغبات    

  .2اإلنسانية دف حتقيق األرباح

من خالهلا يقوم فرد أو  أو هي النشاطات اليت ،األنشطة اإلنسانية املتعلقة بربح األموالهي كافة  األعمال   

  .3م بإنتاج أو تبادل سلع أو خدمات دف حتقيق األرباحمؤسسة وبشكل منتظ

  .الصناعة والتجارة: وميكن تقسيم األعمال إىل قسمني رئيسني مها    

                                                           
 .41- 40ستثمار الدويل، مرجع سابق، صإقتصاديات األعمال واإلأبو قحف عبد السالم،  1
2
  .29،ص2006فريد مصطفى، نبيلة عباس، أساسيات األعمال يف ظل العوملة، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،  ال 

3
  Introduction to business, virtual university of Pakistan, mgt211,p3 available in http//: search.ebscohost.com 

visited in: 17/04/2011. 



 األعمال ملناخ نظري حتليل                                                                       : الثاين الفصل

 

63 

 

   :industry الصناعة .أوال

ة إىل سلع تامة أو أو هي األنشطة اليت يتم فيها حتويل املواد األولي ،وحتضري السلع واخلدماتتتعلق بإنتاج    

ستعماهلا يف صناعات أخرى كمادة إأو ميكن  ،تكون قادرة على إشباع احلاجات اإلنسانية نصف مصنعة

. وتصنيع املنتجاتستخراج وإنتاج ك اجلزء من األعمال الذي يتعلق بإوبصيغة أخرى الصناعة هي ذل. قاعدية

  .الصناعة األولية والصناعة الثانوية: وهي بدورها تنقسم إىل قسمني مها

ستخراج املواد األولية اليت تستعمل يف تشتمل على إنتاج وإ :Primary Industry الصناعة األولية .1

  : وميكن تقسيمها هي األخرى إىل قسمني مها ،الصناعة الثانوية

ستخراج أو إنتاج املواد األولية من فوق أو من إوهي اليت يتم فيها : Extractive ستخراجيةالصناعة اإل −

  .ستخراج البترول والغاز والفحمإمثل  ،باطن األرض

وهي اليت يتم فيها إعادة إنتاج أو مزج العديد من املواد ذات األصل : Genetic الصناعة العضوية −

  .ل األمساكمثل مزرعة دجاج أو استغال ،النبايت أو احليواين

هذه الصناعة تستعمل املواد األولية احملصلة من الصناعة األولية : Secondary Industry الصناعة الثانوية .2

  :وميكن تقسيمها إىل ،ستعمالصنع منتجات قابلة لإلتو

أو  الصنع تامة ملموسة يف هذه الصناعة املواد األولية حتول إىل منتجات: Manufacturing التصنيع −

  .مثل النسيج واإللكترونيك واملواد الغذائية وغريها ،نصف مصنعة

من  موستشمل هذه الصناعة على الصناعات اليت تقدم خدمات يف شكل غري مل: Services اخلدمات −

  .احملامني واملعلمني واألطباء: قبل املهنيني مثل

  :commerce التجارة .ياثان

 وتشتمل على كل النشاطات والوظائف واملؤسسات اليت تقوم بتحويل ،هي املكون الرئيسي الثاين لألعمال    

أو هي بيع وشراء وتبادل . السلع املنتجة يف خمتلف الصناعات من مكان إنتاجها إىل املستهلكني النهائيني ونقل

  :إىل بدورها وميكن تقسيمها ،السلع وتوزيع املنتجات التامة

ل أو توزيع السلع املنتجة من قبل خمتلف األشخاص أو نقوهي جممل عمليات :  tradeبادالت التجاريةامل .1

. أو بعبارة أخرى هي النظام أو القناة اليت تساعد على تبادل السلع ،الصناعات إىل املستهلكني النهائيني

  .وميكن تقسيمها إىل عدة أقسام حملية وخارجية أو جتارة مجلة وجتزئة
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املبادالت هي كل األنشطة اليت تساعد وتسهل عملية : Aids to trade املبادالت التجارية مكمالت .2

  . 1تصال وغريهاني والنقل والتخزين واملالية واإلالتأممؤسسات وتشتمل على البنوك و ،التجارية

  :2إىل قسمني كذلكوهناك من يقسم األعمال 

وأنشطة التصنيع  ،تشتمل على كل من أنشطة التعدين والزراعة ،ستثمار احلقيقيمتثل اإل أنشطة إنتاجية −

باإلضافة إىل تقدمي اخلدمات مثل الفنادق  ،اليت تستخدم املواد األولية وتقوم بتجميع املكونات

  .واملستشفيات

أنشطة جتارية واليت متثل األنشطة اليت تقوم بنقل وتوزيع السلع واملنتجات من أماكن التصنيع إىل  −

       .كني باإلضافة إىل أنشطة النقل والشحن والتخزيناملستهل

  : وميكن تلخيص التقسيمات السابقة يف الشكل املوايل     

  خمتلف تقسيمات األعمال) 14(رقم شكل

  

  

  

  

  

  .عتماد على التقسيمات السابقةمن إعداد الطالب باإل: املصدر

الذي يشتمل  ،فهومه الواسعمفهوم األعمال هو عبارة عن القيام باإلستثمار مب وجهة النظر هذه فإنّ حسب   

  .ستثمار يف األصول املاليةأو التجارية واإل ،شاريع اإلنتاجيةستثمار احلقيقي يف املعلى اإل

  

                                                           
1
 Ibid, pp3-6. 

2
 35- 34مرجع سابق، ص فريد مصطفى، نبيلة عباس، ال. 

 الثانويةالصناعة 
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  مناخ األعمال: املطلب الثالث

 املفهومستثمار بر عن اإلمفهوم األعمال يعب نّأل ،مناخ األعمالعن كبرية بدرجة ر يعب ستثماراإلمناخ  إنَّ   

 يف املشاريع اإلنتاجية أو التجارية إماوذلك  ،جل حتقيق األرباحأيعين توظيف األموال من الذي  ،الواسع

يهدف يف مشروع إنتاجي  أن املستثمرإىل  باإلضافة .)ستثمار مايلإ(، أو يف األصول املالية )إستثمار حقيقي(

ستثمار ال يكتفي بالعوامل املؤثرة دراسته ملناخ اإل وبالتايل فإنه أثناء ،يف النهاية إىل تصريف منتجاته أو خدماته

ستثمار ومناخ مناخ اإل نّوعلى ذلك فإ .والتبادل إىل العوامل املؤثرة على التجارةمشروعه بل يتعدى ذلك على 

  .1نفسه ان مترابطان ويعربان عن املعىنمصطلحاألعمال 

  :تعريف مناخ األعمال .أوال

   ا وعلى  ،األعمال) بيئة، حميط(قصد مبناخ يكل ما يوجد من متغريات حول املؤسسة وتؤثر على قرارا

  .2جناحها أو فشلها

والقيود واملواقف مناخ األعمال هو جممل العوامل اليت حتدد سلوك املستثمر، أو هو جمموعة املتغريات    

  .3جل دراستها والتحكم فيهاأوجتعله يوجه جهوده من  ،والظروف اليت تؤثر على قرارات املستثمر

والقانونية واإلدارية  ،جتماعيةواألوضاع السياسية واألمنية واإلقتصادية واإل أو هو جممل الظروف   

وتتفاعل هذه املتغريات فيما بينها  ؛ستثماريواليت تؤثر على جناح املشروع اإل ،ية السائدة يف بلد مااتواملؤسس

  .4ستثمارات أو تؤدي إىل تنفريهاميكن أن تساعد على جذب اإل ،جديدة لتولد أوضاعا

   كما يعراليت تشتمل على  ،ه جمموعة عنكبوتية من املتغريات والعالقات املتشابكة واملصاحل املتداخلةف بأن

  .5جتماعية وتؤثر على قرارات املستثمرإقتصادية وإعوامل سياسية و

  : ومن خالل التعاريف السابقة ميكن الوصول إىل التعريف التايل

جتماعية الثقافية والقانونية والدولية ج األوضاع والعوامل السياسية واإلقتصادية واإلمناخ األعمال هو مزي   
                                                           
1
  Improving the business climate, East Africa international business forum 2008, Rwanda, p4. And see: Best 

practice guide for a positive business and investment climate, organization for security and co-operation in 

Europe, 2006, p17. 
2
 Giorgio pellicilli, Stratégie d'entreprise, de Boeck, Bruxelles, 2007, p92.    

3
  .29ستثمار الدويل، مرجع سابق، صاألعمال واإلد السالم، إقتصاديات أبو قحف عب 
4
 .4اجلامعي بشار، ص املركزقتصادية يف اجلزائر، امللتقى الوطين حول اإلصالحات اإلستثمار اخلاص حالة اجلزائر، عبد احلميد زعباط، حتسني مناخ اإل 
5
 .131، ص2006فريد النجار، إدارة األعمال الدولية والعاملية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  
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 مبمارسة أعماله يف تلك البيئة القرارواليت تؤثر يف ثقة املستثمر إجيابا أو سلبا وجتعله يتخذ  ،السائدة يف بلد ما

  . من عدمه

   :خصائص مناخ األعمال.ثانيا

  :نذكر منها واملميزات مناخ األعمال مبجموعة من اخلصائص يتصف

  :وحدة مناخ األعمال .1

 االيت تعمل فيه أن لكل مؤسسة مناخ أعمال خاصيظهر من خالل تأثري مناخ األعمال على املؤسسات    

كل وإمنا  ،لكن مناخ األعمال واحد وخيص كل املؤسسات اليت تعمل يف قطاع أو صناعة معينة ؛ا

  .حوله املعلومات اليت تتحصل عليها اجلوانب اليت مها أو من نطالقا منإواحدة منهم تتأثر 

  :الترابط بني متغرياته .2

ولكن يوجد ترابط  ،األعمال ليست وحدات منفصلة عن بعضها البعض املكونة ملناخإن املتغريات    

 نفسه عتبارها ذات أبعاد سياسية ويف الوقتإفمثال املمارسات احلمائية من جهة ميكن  ،وتفاعل فيما بينها

كنولوجي تراع تإخكذلك  ،قتصاديةياسي مثال يؤثر على املتغريات اإلقتصادية؛ والقرار السإذات تأثريات 

ضغوط إجتماعية ما يؤدي باحلكومة إىل سن قوانني  توليد وبالتايل ،جديد قد يؤدي إىل زيادة البطالة

  .1حترام العمالإجديدة تتعلق حبركة العمل أو 

  :التعقيد .3

املتغريات اليت تدخل يف تكوينه غري حمدودة العدد وال ميكن  نَّوذلك أل ،مناخ األعمال معقد جدا إنَّ   

باملتغريات اليت يراها  ستثمر يهتماملو ع بعضها البعض تولد أوضاعا جديدة؛ويف إطار تفاعلها م ،حصرها

  .2عتماد على القطاع الذي يعمل فيه وحجم املنافسة وأهدافهورية وتؤثر على قراراته، وهذا باإلضر

  

  

                                                           
1
 Giorgio pellicilli, Op. Cit., p98.  

2
 Ian Worthington and Chris Britton, The Business Environment, fifth edition, Pearson Education, United 

Kingdom, 2006, p13. 
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  :التغري والتقلب .4

 ،سوق معني أو صناعة أو منطقة معينة ما على مستوىإوذلك  ،مييل مناج األعمال إىل التغري والتقلب   

؛ فعلى سبيل املثال فإنَّ ختاذ القرار ويستوجب الدراسة اجليدة وتوقع التغرياتإوهذا ما يصعب عملية 

 ات والتقاليد وعدد السكان وغريها؛خر وكذلك األجور واألذواق والعادأسعار السلع تتغري من وقت آل

مستقر  أعمال وعلى هذا ميكن التمييز بني مناخ ،ىرئة ألخبيولكن درجة التغري والتقلب ختتلف من 

  .1رالتغي مناخ متوسطومناخ مضطرب يصعب التنبؤ بالتغريات احلاصلة فيه و

  :قابلية التقسيم .5

 ، فيمكن التركيز عندميكن تقسيم مناخ األعمال إىل عدة مستويات أثناء عملية الدراسة والتحليل   

كما ميكن التحليل كذلك على . دراسته على املستوى احمللي أو اجلهوي أو الوطين مث فوق الوطين مث الدويل

  .ويرتبط التقسيم بنشاط املستثمر والسوق الذي يعمل على مستواه ،مستوى الصناعة أو القطاع

 :ميكن للمستثمر أن يؤثر فيه .6

ف جل التعرألذلك يقوم بدراسته من  ،املتغريات املختلفةيؤثر مناخ األعمال على سلوك املستثمر من خالل    

ولكن من املمكن أن يؤثر هو بدوره يف مناخ األعمال وهذا يف حالة كونه  ؛على الفرص والتهديدات املمكنة

  .2مستثمرا كبريا أو شركة حمتكرة

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 .27ستثمار الدويل، مرجع سابق، صد السالم، إقتصاديات األعمال واإلقحف عبأبو  

2
 Ian Worthington and Chris Britton, Op. Cit., p14. 
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  ومتطلبات جودته مكونات مناخ األعمال:املبحث الثاين

واىل أهم الشروط اليت جيب  ،نة ملناخ األعمالاجلوانب املكو خمتلفسوف نتعرض يف هذا املبحث إىل    

  .توافرها فيه من أجل احلكم عليه باملناسب واجليد

  مكونات مناخ األعمال: طلب األولامل

PESTELويعترب حتليل العوامل  ،هناك عدة تقنيات تستعمل يف حتليل بيئة األعمال   
 حيث ،ستعماالإأكثرها  *

  .1جتماعية والثقافية والتكنولوجية والبيئية والقانونيةيرتكز على العوامل السياسية واإلقتصادية واإل

  :اجلانب السياسي. أوال

 ،يتأثر قرار املستثمر ونشاط املؤسسة املستثمرة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة باملتغريات والقرارات السياسية   

هم العناصر اليت ترتكز أختتلف البيئة السياسية من بلد آلخر و و أو على املستوى الدويل، املعين بلديف ال سواء

  :عليها هي

  : النظام السياسي .1

قتصادية والقانونية ومدى تدخلها يف حيدد توجهات احلكومة وأنظمتها اإلنوع النظام السياسي  حيث أنَّ   

حترام إلتزام بالقوانني ووح واإلاألوضاع تتميز بالوض الدميقراطي فإنَّنتهاج الدولة للنظام إففي حالة  ،السوق

القرارات السياسية  نَّأما يف حالة النظام الدكتاتوري فإ ،مما يوفر نوعا من األمان لرأس املال األجنيب ،احلقوق

  .2جنيب للخطرحترام للحقوق مما يعرض رأس املال األإوال يوجد تطبيق لقوانني حمددة وال  ،نفراديةتكون إ

  :ستقرار السياسياإل .2

يريات كبرية يف أي عدم وجود تغ ،ستقرار السياسي إىل مدى ثبات السياسات اليت تتبعها الدولةيشري اإل   

ويقاس  .ر اإليديولوجيات وبالتايل السياسات والقرارات السياسيةذلك يؤدي إىل تغي نّأل ،اجلهاز احلكومي

ضطرابات املدنية أو النشاطات اإلرهابية أو من خالل اإل ،جتماعيالتماسك اإلعديدة أمهها درجة مبؤشرات 

  .3احلروب األهلية

                                                           

* PESTEL: Politique, Economique, Sociale, Technologique, Environnementale, Légale.    
1
  Gerry Johnson et al, stratégique, 8

eme
 édition, Pearson éducation, France, 2008,p64.  

2
  .91نزيه عبد املقصود مربوك، مرجع سابق، ص 
3
  .48، ص2006مصطفى كامل، عبد الغين حامد، إدارة األعمال الدولية، مؤسسة لورد للشئون اجلامعية، البحرين،  
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  :اخللفيات التارخيية .3

كما يف  ،نظر إليها دوما بسلبيةالعالقات بينها تبقى غري مستقرة وي نَّي حالة عداءات قدمية بني الدول فإفف   

  .نظرا للشركات القادمة من البلد املستعمر تبقى عدائية نَّلدان اليت كانت مستعمرة من قبل فإحالة الب

 :التكتالت الدولية وفوق الوطنية .4

حتاد واإل G8مثل جمموعة الثمانية  ،قتصادية على مواقف احلكومات وقرارااوإاليت هلا تأثريات سياسية     

  .األورويب واملنظمة العاملية للتجارة وغريها

  :قتصادياجلانب اإل .ثانيا

  :قتصادية تعترب مهمة يف مناخ األعمال أمههاإهناك عدة متغريات 

 :قتصادي املطبقالنظام اإل .1

وتكون الدولة هي املالك  ،تخذ مركزياخطط وتالقرارات ت نَّقتصاد املوجه فإنظام اإل إنتهاج ففي حالة   

 بينما يف حالة ؛العرض والطلبتتحكم يف ، وتتدخل يف حتديد أهداف األعمال كما ألغلب املوارد االقتصادية

واألفراد والشركات وخمتلف املنظمات تتفاعل يف  للقرارات، ه ال ختطيط مسبقنفإ قتصاد السوق احلرإ إنتهاج

ا احلرية  ،من خالل نظام أسعار حيدده العرض والطلب سوق حرواملوارد تكون ذات ملكية خاصة وألصحا

  .1د العرض والطلبيدكبري يف حتدور  لمستهلكلو ،ستخدامهاإيف كيفية 

  : قتصاد الكليمؤشرات اإل .2

لذلك و ،قتصادي من مناخ األعمالكبرية أثناء حتليل اجلانب اإل قتصاد الكلي ذات أمهيةتعترب مؤشرات اإل   

  :أمههافإا تؤخذ بعني اإلعتبار و

املتمثلة يف اإلسـتهالك   ،مكوناتهإرتفاع رتفاع الناتج الداخلي اخلام يعين إإن  :الناتج الداخلي اخلام −

ـ   ،ستثمار والرصيد التجاري مما يعين زيادة الطلبواإل) اخلاص والعمومي( اً جديـدة  ما ميـنح فرص

تشـتد  ستهالك ينخفضان وبالتـايل  ر واإلستثماكل من اإل نَّفإ ،لإلستثمار والعكس يف حالة تراجعه

 .د إمكانيات اإلفالستزياملنافسة و

                                                           
1
 Ian Worthington and Chris Britton, Op. Cit., pp83-84. 
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كمـا   ،ستثمارية مرحبة ويزيد من ثقة املستثمرين يف البلـد إمعدل النمو املرتفع يوحي إىل وجود فرص  إنَّ   

  .1البلدان األخرى منوه يف الداخلي اخلام مبعدل أكري من ي البلد أفضلية يف حالة منو ناجتهيعط

فمن خالل وضعية ميزان املدفوعات نستطيع حتديد الوضعية التنافسية  :وضعية ميزان املدفوعات −

ففي حالة الفائض نستطيع  ؛وتركيبة السلع املصدرة واملستوردة ،لصناعات ومؤسسات البلد املعين

ذلك يوحي إىل  نَّأما يف حالة العجز فإ ،حداث الفائضمعرفة القطاعات املهمة اليت سامهت يف إ

م ئمرتفع وغري مال عملته من خالل بعض القطاعات أو أن سعر صرف ،البلدقتصاد إوجود خلل يف 

واليت  ،فيها البلد من عجزمعرفة القطاعات اليت يعاين  حتليل هيكل الواردات من نكما ميكّ.للمصدرين

داخليا اإلشباععترب فرصا إستثمارية يف حاجة إىل ت.  

على وجود صعوبات يف املستقبل جتعل من احلكومة  يدل هعاإرتفأنّ  يثح :مستوى الدين العام −

 ،النفقاتمتويل  غرضبجتذاب رؤوس األموال مثل رفع أسعار الفائدة إل ،تعجاليةتتخذ إجراءات إس

دي إىل فقدان الثقة يف احلكومة من كما يؤ ،ستثمارينجم عنه من نتائج سلبية على اإلستهالك واإل وما

 األوضاع مرحية والعكس يف حالة كونه منخفضا فهو يدل على أنَّ .قتصادحيث قدرا على مراقبة اإل

  .2وتبعث على الثقة

  :وتشتمل هذه السياسات على كل من :السياسات احلكومية .3

متيازات رفة مستويات الضرائب املطبقة واإلتتم دراسة السياسة املالية من خالل مع :السياسة املالية −

وحصة كل  ،فاقية اليت تتبعها احلكومةتوزيع املداخيل ونوع السياسة اإلن باإلضافة إىل طريقة ،املتوافرة

  .حجم اإلنفاق االستثماري للدولة وطريقة توزيعهكذا  ،قطاع من القطاعات ضمن إمجايل النفقات

ه ن، فمعدل الفائدة إذا كان مرتفعا فإوهذا عن طريق معدالت التضخم وسعر الفائدة :السياسة النقدية −

وباملقابل جيعل من املستثمرين مييلون إىل التمويل الذايت بدل  ؛ستهالكيإخنفاض الطلب اإل يؤدي إىل

رتفاع معدل التضخم يؤدي إىل ختفيض كذلك فإنَّ إ. رتفاع تكلفتهإقتراض بسبب اللجوء إىل اإل

 ،وهلاخنفاض القيمة احلقيقية ألصإويؤدي إىل  ،القدرة التنافسية للمؤسسات اليت تنشط يف ذلك البلد

  .املؤسسات املستثمرة تبحث عن الدول ذات معدل التضخم املستقر نسبياولذلك جند 

                                                           
1
 Giorgio pellicilli, Op. Cit., p101. 

2
  Ian Worthington and Chris Britton, Op. Cit., p101-102. 
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ومدى  ،وذلك بالتعرف على نظام الصرف املتبع هل هو معوم أم مدار :سياسة التجارة اخلارجية −

 .ستقرار سعر الصرف يولد الثقة لدى املستثمرين األجانبإ نَّأل ،احلكومية يف حتديده تدخل السلطات

نتماء وإ قتصاد املعين،خارج اإل إىل القيود املفروضة على حتويل العمالت الصعبةمعرفة باإلضافة إىل 

العملة كما هو احلال بالنسبة  ستقرارإله أمهية كبرية يف ألنَّ  ،البلد إىل منطقة نقدية معينة من عدمه

نفتاحية أم إتجارية هل هي السياسة ال كذلك عىن بالدراسةومن العوامل اليت ت .حتاد األورويبلإل

  .غري اجلمركيةوخمتلف احلواجز التجارية املطبقة سواء اجلمركية أو   ،محائية

  :فيما يلي عوامل السوق وتتلخص :عوامل السوق .4

عد عامال مهما بالنسبة للمستثمر أن يدرس سوق السلع اليت ي :حتماالت منوهإحجم السوق و −

باإلضافة إىل حدة املنافسة ومدى توافر  ،من حيث حجمه ومعدالت منوه احلالية واملتوقعة ،خيدمها

  .اليت يدخل ا السوق ألنَّ ذلك يساعده يف حتديد اإلستراتيجية ،املوارد األساسية من طاقة وبنية حتتية

 ،زيادة األجور والعالقة مع النقابات بالتعرف على تكاليف العمالة ومعدالت وذلك :سوق العمل −

خنفاض إخنفاض املداخيل وبالتايل إرتفاع هذا األخري يعين من جهة إن أل إضافة إىل معدل البطالة

  .جل احلصول على عمالة بتكاليف منخفضةأومن جهة أخرى فرصة للمؤسسة املستثمرة من  ،اإلنفاق

ة اليت تساعد على السري احلسن لنشاطات تعترب من مكمالت األعمال األنشط :مكمالت األعمال −

ستثمارات والتجارة أو توفري الصيغ املسهلة هاز املايل الذي يقوم بتمويل اإلمثل اجل ،املستثمرين

 نتشار الوكاالتإ ليلها عن طريق دراسة اجلهاز البنكي من حيث مدىيتم حت و ،ملختلف األنشطة

باإلضافة إىل دراسة السوق املالية  ،ونوعية اخلدمات اليت تقدمها وعالقتها مع البنك املركزي ،البنكية

كذلك مدى تطور شبكات النقل  كات عليها يف احلصول على التمويل؛عتماد الشرإومدى تطورها و

  .وغريها والتوزيع

  :قتصادية الدوليةت والتكتالت اإلالعالقة مع املنظما .5

نضمامه إىل وإ ،مثل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ،قة البلد مع املؤسسات الدوليةجيب التركيز على عال

نفتاح التجاري وحترير إليها يلزمه ببعض القواعد مثل اإلنضمامه إ نّأل ،نظمة العاملية للتجارة من عدمهامل

 نَّأل ،من عدمه إقتصادي معنيضف إىل ذلك وقوع البلد ضمن تكتل  .اخلدمات وحركات رؤوس األموال

  .لدول الواقعة خارج التكتلاعد تفضيلية داخل التكتل مقارنة مع ما هو بالنسبة لذلك يعين تطبيق قو
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  :جتماعي الثقايفاجلانب اإل .ثالثا

وتعترب من  ،جتماعية وثقافية تؤثر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة على نشاط املستثمرإهناك عدة متغريات 

وأمهها ،عىن بالدراسةمكونات مناخ األعمال اليت ت:  

 :السكانخصائص  .1

الـذي   ،العدد عدة جوانب أمهها من خالل سكان واحدة من أهم املتغريات، وتعاجلال خصائص تعترب دراسة   

كـبريا فهـو يف صـاحل     السكان كلما كان عدد والبسيطة حيث خاصة يف حالة السلع الرخيصة مهماً يعترب

أو من حيـث نسـبة املواليـد     .يؤثر على مدى توافر العمالة وعلى حجم اإلنفاق العام ذلك فهوك املستثمر،

مـن   ،هتمام بتركيبتهم اجلنسية أو العمرية أو حجم العائالت وحىت توزيعهم اجلغـرايف ، كما يتم اإلوالوفيات

زيادة الطلب علـى  ذلك يعين  نَّكانت فئة األطفال كبرية فإا فمثال إذ ،جل جتزئة السوق إىل فئات متجانسةأ

  .1سلع األطفال واللعب والتعليم وغريها

  :جتماعيةالطبقات اإل .2

   تمع إىل جمموعات متجانسةيالالعدالـة ( على أساس درجة عدم التسـاوي  ،قصد بالطبقة تقسيم أفراد ا (

 ،وغريهـا  املداخيل والثروة ودرجة التعليم والوظائف لكل طبقة مميزات ختصها مثلو ،جتماعياإلقتصادي واإل

وبالتايل فاملستثمر يهتم بـالتعرف   .ختيارامإام وم خيتلفون من حيث قرارام وسلوكوهذه اخلصائص جتعله

  .اليت خيدمهاأو الفئات لفئة ل الدقيق تحديدالتمكن من ال جلأعلى خمتلف هذه الطبقات من 

  :منط احلياة .3

ومنط احلياة يتعلـق   ،هو منط احلياة الذي خيتارونه ميكن أن يؤثر على مواقف وسلوكات األفرادعامل آخر    

جتماعية أن يتبعا فيمكن لشخصني من نفس الطبقة اإل ،هأساسا بالطريقة اليت يعيش ا الفرد وكيف ينفق أموال

 .  2سب هذا املعيارجل تقسيم املستهلكني حأهذا من  معرفة وحيتاج املستثمر .منطي حياة خمتلفني

  

  

  

                                                           
1
 Giorgio pellicilli, Op. Cit., p104. 

2
  Ian Worthington and Chris Britton, Op. Cit., pp126-129. 
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 :مستويات األجور .4

   ما ميكن املستثمر مـن   ،ألن مستوى األجور هو الذي حيدد القدرة الشرائية للمستهلكني مهماحتليلها عترب ي

لفـة العمالـة بالنسـبة للمؤسسـات     تك التعرف على ، ومن جانب آخرحتديد أنواع السلع اليت يقدمها هلم

  .ستثماريةاإل

 :الثقافة .5

الثقافة هي التركيبة املكونة من القيم واملبادئ واملعتقدات واملواقف واألعراف والتقاليد املنقولة من جيل إىل    

وختتلف الثقافات من بلـد إىل آخـر    ،فيه سلوكاته وحتكمواليت توضح نظرة الفرد إىل العامل احمليط به  ،جيل

 ،ستجابة املستهلكني للمنتجات اجلديـدة إتؤثر على  يهتم املستثمر بدراستها ألاو .وحىت داخل البلد الواحد

قابلية اتمع لتقبـل ثقافـات جديـدة    مدى  كما أنّ ،الواسع ستهالكيد هيكل السلع ذات اإلحتدمتكن من و

تقـوم   هل ،معني لسوق أجنيبعند دخوهلا  املؤسسة املستثمرةاليت تتبعها يسمح بتحديد اإلستراتيجية املناسبة 

أم  منتجات دخيلة على ثقافتـهم  هميف حال عدم تقبل ،حسب اخلصائص الثقافية لكل منطقة منتجاا تكييفب

وذا فالثقافة تؤثر على النشاط التسويقي . 1يف الثقافةاألولية  ختالفاتتقوم بتنميط وتوحيد املنتجات رغم اإل

املتبعة، ومن جهة أخرى للمؤسسة املستثمرة من جهة سواء ما تعلق باملنتج املقدم أو سياسة األسعار والترويج 

باإلضـافة إىل   ،وطرق التفاوض مع املسـتهلكني  ،مع املؤسسات املتواجدة يف البلد املعينا حتكم جممل عالقا

علـى   املسـتثمر  فتعر كما أنَّ.2رية يف حال توظيف عمال حمليني أو التعامل مع إدارات أخرىاملمارسة اإلدا

 عد عـامال مهمـا  ، يجدتإن و مثل الروابط التارخيية أو الدينية أو اللغوية ،الروابط الثقافية مع الدول ااورة

  .ميكنه من حتديد املوقع املناسب لتوطني إستثماره

 :مستوى التعليم .6

عتـرب  ي هذلك ألن ،مناخ األعمال لدى دراستههتماما كبريا من قبل املستثمر إنال مستوى التعليم يف اتمع ي   

املستوى التعليمي املرتفع يساهم يف تغيري أمناط حياة املستهلكني وبناء  أنَّ كما ،حتديد طبقات اتمعيف  معياراً

أنـه  باإلضافة إىل خاصة التكنولوجية،  اجلديدة جتاه املنتجات املستهلكني أكثر وعياً وجيعل ،ثقافة قابلة للتغيري

 .  3يساعد على زيادة تكوين العمالة املاهرة واملتخصصة كما ونوعا

                                                           
1
  Nathalie prime et Jean Claude Usunier, Marketing international, 2

eme
edition, Vuibert, Paris, 2004, p251. 

2
 Jean-Paul Lemaire, Stratégies d'internationalisation, 2

eme
edition, Dunod, Paris, 2003, p27.    

3
 Kate Williams, Introducing Management, Third edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2006, p38. 
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  :اجلانب التكنولوجي .رابعا

أن ا جديـدة ميكـن   ر تكنولوجييأن تطوذلك  ،ستثمارة بني التطور التكنولوجي وبني اإلتوجد عالقة طردي   

لكن الـتحكم   .جديدة ستثماريةإمشاريع من إمكانية ظهور  يزيد ما ،إنتاج جديدةعنه منتجات أو طرق ينشأ 

 فـإذا  ،ن يكون يف غرب صاحلهأيكون يف صاحل املستثمر األجنيب كما ميكن  أنيف التكنولوجيا وتطويرها ميكن 

أن لـذلك فعليـه    ؛له ديداعترب كان لصاحل املنافسني فهو ي إذا أما ،فهو خيلق له فرصا للنجاحكان يف صاحله 

 ه يف حالة توافرألن ،ة املستهدفةيف البيئ ونتائجها البحث والتطوير عدد مراكزيدرس مدى التطور التكنولوجي و

 والعكس ،لق حاجزا لدخول منافسني جدد إىل القطاعخي رة ومراكز حبث وتطوير كبرية فإنَّ ذلكتقنيات متطو

  .من أجل الدخول حيفز املستثمر فذلك  تكنولوجيا بسيطةتوافر  يف حالة

نترنت يقلص مثل اهلاتف والفاكس واأل ،تصاللتكنولوجيات املتطورة اخلاصة باإلستعمال اإنتشار إ كما أنَّ   

 ،عن طريق تسهيل عمليات الترويج وخدمات ما بعـد البيـع   ،املسافات والوقت ويقرب املنتج من املستهلك

تعمال التكنولوجيـا يف  إس أنّإضافة إىل  ،لكترونيةئتمانية اإلآمنة مثل البطاقات اإلويوفر وسائل دفع متطورة و

 ،ستغالل املـوارد إعمليات الشحن والنقل والتخزين والتسيري يزيد من سرعة معاجلة األنشطة ويزيد من كفاءة 

  .1من قبل املستثمر عليها وهذه األمور كلها حتتاج إىل العناية وتسليط الضوء

  :اجلانب القانوين والتنظيمي .خامسا

 من ممارسة املؤسسة املستثمرة تتمكن لذلك ومن أجل أن ،األعمال يف جمملها حتكمها وتنظمها قوانني معينة إنَّ

لبيئة جيدة ل يف جتاوزات عليها القيام بدراسة الوقوعأو  ممكنة ع فرصيتضي جتنبها ،أعماهلا بطريقة سليمة قانونيا

أو يف البلد املضيف وكذا القـوانني والتنظيمـات    ،وهذا بالتعرف على خمتلف القوانني يف البلد األم  ؛القانونية

  :ونذكر أهم العوامل القانونية اليت يهتم ا املستثمر. الدولية

 :العقود .1

ذا هلو ،املالية والزبائن إما مع الدولة أو مع أرباب العمل أو املؤسسات ،إن كل األعمال تتم يف شكل عقود    

  .2املتعلقة ا حكامخمتلف األعلى املؤسسة املستثمرة أن تقوم بدراسة أنواع العقود وجيب 

                                                           
1
 Giorgio pellicilli, Op. Cit., p105. 

2
 Kate Williams, Op.Cit., p41. 
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  :ستثمارالقوانني املتعلقة باإل .2

 وحتديد الشكل القانوين الذي تتخـذه ونسـبة امللكيـة    ،دخول رؤوس األموال وأاحمللي ستثمار سواء اإل   

مثـل املخـاطر السياسـية     ،ستثمارات ضد املخاطر غري التجاريةالقوانني اليت تكفل محاية اإلكذا و األجنبية،

  .1كالتأميم واملصادرة والتجميد

  :قوانني التجارة اخلارجية .3

أو القيـود   كالتعريفات اجلمركيـة  أو غري اجلمركية سواء اجلمركية ،وهي كل ما يتعلق باحلواجز التجارية   

  .بنظام الصرف املتبع ومدى حرية حتويل العمالت، باإلضافة إىل القوانني املتعلقة وغريها ونظام احلصص الفنية

  :القوانني املتعلقة بامللكية الفكرية .4

تركز علـى   املستثمرة فالشركات ،ختراع والعالمات التجارية وحقوق الطبعواليت تتعلق حبماية براءات اإل   

البلدان اليت تـوفر   عن بحثلذلك تو ،ألطول فترة ممكنة وحقوقها اخلاصةجل محاية مزاياها أهذا اجلانب من 

  .هذه احلماية

  :قوانني املنافسة والعمل .5

وكذا قوانني العمل اليت . وتتمثل يف القوانني املتعلقة بسري السوق والعالقة ما بني املنافسني ونوع املنافسة   

  .جتماعية للعمال ودور املرأة يف العمل وغريهاإلمثل األجر القاعدي واحلماية ا ،لتتضمن حقوق العما

 :الضرائب .6

والتحفيزات املقدمة  ،ومدى ثباااملعين  القوانني املتعلقة بالضرائب املطبقة يف البلديهتم املستثمر بدراسة    

يف ذلك أنه . ومدى عدهلا بينهمالتفضيلية  التخفيضات الضريبية أوكاإلعفاءات  احملليني واألجانب للمستثمرين

والعكس  ،ستثمار يف البيئة اليت توفر هذه النسب املنخفضةاملستثمرين مييلون إىل اإل نَّخنفاض الضرائب فإإحالة 

  .     2رتفاعهاإيف حالة 

  

                                                           
1
  .92نزيه عبد املقصود مربوك، مرجع سابق، ص 
2
  .68مرجع سابق، ص مصطفى كامل، عبد الغين حامد، 
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 :القوانني املتعلقة باملستهلك .7

والعقوبات النامجة عن  ،مل على قوانني محاية املستهلك من املمارسات اخلاطئة أو املتعمدة للشركاتتوتش   

مثل  ،شتراط مواصفات معينة جيب توافرها يف املنتجإعلى مدى أساسا  ترتكزو ،ثبوت هذه املمارسات

  .املكونات الصحية أو اجلودة أو ما يتعلق باملغالطات اإلشهارية

 :القوانني املتعلقة بالبيئة .8

أو قوانني تسـيري   ،من التلوث واإلنبعاثات الغازية جتماعية للشركات وقوانني احلدمثل قوانني املسؤولية اإل   

  .وغريها النفايات

 :القوانني الدولية .9

 ،ستثمار الدويل وكذا فض الرتاعات املتعلقة بـه فاقات الدولية املتعلقة بضمان اإلتوهي خمتلف القوانني واإل   

  .1واليت تضمنها مؤسسات دولية ويكون البلد املعين موقعا عليها

  متطلبات جودة مناخ األعمال: يناملطلب الثا

واليت يرتكز  ،لإلستثمارات بااذمناسبا وج ليصبحاألعمال  ونعين ا جممل العوامل الواجب توافرها يف مناخ   

على بعض الشركات  األمريكيةغرفة التجارة  أعداوحسب دراسة . هم هلذا األخريستثمرون يف تقييمعليها امل

توطني  ختيار موقعإجل أمن  يف مناخ األعمال تتعلق بالشروط اليت تفضلها هذه الشركات ،ة اجلنسياتمتعدد

  :2خلصت إىل حتديد العوامل التالية ،ستثماراإل

  ؛القوة الشرائيةه وباخلصوص منووإمكانيات  همن حيث حجم: السوق الداخلي −

  ؛املنافسة ودرجة تدخل احلكومة يف السوق حدة: حرية الدخول إىل السوق −

واملواد األولية يف البلد يعترب مهما بالنسـبة  فر العمالة املؤهلة اتو أنحيث : العمالة واملواد األوليةتوافر  −

  ؛للمستثمر األجنيب

وثبـات   ،رأس املال املسـتثمر تغري قيمة العملة يؤدي إىل خسارة جزء من  ألنَّ: ثبات سعر الصرف −

  كرب للمستثمرين؛أثقة قيمتها يعطي 

                                                           
1
 Ian Worthington and Chris Britton, Op. Cit., p184. 

2
 John D. Sullivan, improving the business climate through private sector collective action, conference on 

freedom commerce and peace, Georgia, 2006, p3. 
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  يق ذلك؛إىل البلد األم يف حالة حتق األرباححرية حتويل  −

  ؛بكل أنواعها محاية حقوق امللكية −

  ؛أي مدى تشجيع السلطات للصادرات ،التصدير فيما بعد إمكانية −

  ؛ستثماركانت قليلة ساعدت على جلب اإل التنظيمية حيث أا كلماالصعوبات  تذليل −

  واملعاملة العادلة مع املستثمرين احملليني؛ تقدمي التحفيزات الضريبية −

  ؛خنفاض اخلطر السياسيإ −

  ؛ذلك يعطي ثقة للمستثمرين ألنّ وقياسه للتنبؤ به قابالأن يكون حيث جيب  للبلد قتصاديالوضع اإل −

 .توافر البنية التحتية الداعمة −

  :يتاآلوميكن تفصيل العوامل السابقة على النحو 

   :والسياسيستقرار األمين اإل. أوال

 إعطاءيف  ويلعب دورا مهماً ،يتوقف عليه قيام األعمال أساسياطا ستقرار األمين والسياسي يعترب شرفتوفر اإل   

يف  إقامتـها ال مييلون إىل هم ستثمارام كبرية فإن كانت املردودية املتوقعة إلحىت و ألنه ،كرب للمستثمرينأثقة 

يف ذلـك  مجيع الفاعلني  متسخنفاض املخاطر السياسية العامة اليت إستقرار السياسي يعين واإل. مناخ مضطرب

ـ   أنوهذه املخاطر ميكن . أو اخلاصة واليت ختص بعض املؤسسات أو الدول فقط ،املناخ ر يف تنجم عـن التغي

 ،انفصاالتأو  قيام حروب أو ثورات ، احتمالويف فترات قصرية احلكومة احلالية وجميء أخرى بفلسفة مغايرة

واملشـاكل الدبلوماسـية مـع الـدول     املعارضة  أحزابباإلضافة إىل  ،التناحرات العرقيةأو  رهاباإلوجود 

  .1األخرى

  :قتصادياإلستقرار اإل .ثانيا

ويتجلى من  ،مة لنجاح األعمالوتوفر الفرص املالئ قتصاد الكليقق عن طريق حدوث التوازنات يف اإلويتح   

 ،والتحكم يف معدالت التضخم والفائـدة  ،وميزان املدفوعات وسعر الصرف العامة يف امليزانية توازنالخالل 

سـتثمارية  واملتمثلة يف السياسـات اإل  ،ةقتصادية املنتهجة من قبل احلكومإستقرار السياسات اإلباإلضافة إىل 

قتصاد على العامل اخلارجي والعمل وفـق  إنفتاح اإلحتسني مناخ األعمال كما يساعد يف . والتجارية والضريبية

                                                           
1
 .58- 56مرجع سابق، ص مصطفى كامل، عبد الغين حامد، 
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قتصادية اليت تساهم يف جعل املناخ مناسبا يف ، وميكن حصر العوامل اإلق من حرية امللكية واملبادرةمبادئ السو

   :1ثالث نقاط رئيسة هي

  :وتتمثل يف:العوامل املتعلقة باملوقع واملوارد −

  ؛لضرورية يف خمتلف امليادينوفرة املواد األولية ا −

  اجليد؛ توفر املناخ الطبيعي املساعد واملوقع اجلغرايف −

  .املتطورة ورخيصة والتكنولوجياكفؤة عمالة توفر  −

  : وتشتمل على :عوامل السوق −

  ؛قابلة للنموكبرية  أسواقتوافر  −

  ؛نقص املنافسة وضعف املنافسني −

  .اجلهوية والعاملية األسواقالقدرة على الوصول إىل  −

  : عوامل الكفاءة −

  ؛والعمالة واألصولالتكلفة املنخفضة للمواد األولية  −

 .تصاالتواإل النقلتكلفة املدخالت األخرى مثل  −

  :اإلطار التشريعي والتنظيمي املناسب .ثالثا

وتتميـز بالوضـوح    الـبعض،  ومتناسقة مع بعضهايتطلب مناخ األعمال اجليد تشريعات كافية ومتوافقة    

والتنظيمي املناسب يـؤدي  التشريعي  فاإلطار. واألجانبعدم التمييز بني املتعاملني احملليني تكرس  والبساطة و

الذين يهتمون بضمان املعاملة العادلة مع احملليني وبقـوانني   ،األجانبإىل تقليل املخاطر وزيادة ثقة املستثمرين 

 إضافة إىل حق اللجوء إىل التحكـيم الـدويل   ،لتعويضات يف حالة وقوعهماأو التأميم وامنع مصادرة امللكية 

  : املناخ القانوين واإلداري فتتمثل يفنييرتكز عليها حتساجلوانب اليت  أما. ستثمارلتسوية املنازعات املتعلقة باإل

إضافة إىل  ،ستثمار والقانون التجاري واملنافسة وقانون العملاإل مثل قانونخمتلف القوانني  إصالح −

   ؛قانون اجلمارك والضرائب

   ؛األجانب تنظيم وتوجيه املستثمرينإنشاء هيئات وصية تتوىل  −

                                                           
1
  World investment report1998, unctad, p91. 
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بتعـاد عـن الـروتني    واإل ،املشاريع اإلستثمارية بإنشاءاملتعلقة  اإلدارية اإلجراءاتتقليص وتسهيل  −

   .واملعوقات البريوقراطية

  :توافر اهلياكل القاعدية .رابعا

مثل البنية التحتية املساعدة على  ،وتسهل من عملهملمستثمرين لاملتمثلة يف خمتلف املرافق اليت تقدم خدمات    

تصاالت ت الربية والبحرية واجلوية، واإلمن شبكات املواصال ،تدفق السلع واخلدمات واملعلومات واألشخاص

والفنادق واجلامعـات ومراكـز    ،ستشاريةواملكاتب اإلباإلضافة إىل البنوك واملؤسسات املالية  ،واملاء والطاقة

يل التكاليف األولية للمشاريع اإلستثمارية وتساهم تساعد على تقل أنواليت من شأا  ،البحث واملخابر وغريها

  .نطالق السريع هلايف اإل

  :احلوافز والضمانات اجلبائية والتمويلية .خامسا

أو تـوفري   ،مجركية كلية أو على املواد األولية إعفاءاتأو من خالل تقدمي ختفيضات ضريبية ويتجلى ذلك    

  .1بتحويل األرباح أو تعويض القروضوكذلك الضمانات املتعلقة  ،قروض مبعدالت تفضيلية

  :الشفافية .سادسا

   إومن جانب  ،ستثماريإختاذ القرار اإلقصد بالشفافية الوضوح التام بالنسبة لعملية ويقصـد  قتصاد السوق ي

 أصبحتوقد  .قتصادينيلني اإلمتييز بني املتعام أيشروط املنافسة يف السوق موجودة وعادلة وليس هناك  أنّا 

في حالـة وجـود   ف ،إستثماري قرار أيهلا عالقة بوفرة املعلومات عند اختاذ  ذات أمهية يف عامل األعمال ألنَّ

 إضـافية وفر على املستثمرين تكاليف ي فإنّ ذلك ،لحصول على املعلوماتل كبريين وتسهيل إفصاح أي شفافية

  .2من أجل احلصول عليها يف حالة غياب الشفافيةكانوا سيتحملوا 

إجتذاب  يف جعل مناخ األعمال تنافسيا وقادرا علىأمهية كبرية  ذاتعترب كل العوامل السابقة تو   

بالتعاون مع خرباء قتصادية مستوى منظمة التعاون والتنمية اإلحدد خرباء على يف إطار ذلك و اإلستثمارات،

 ،أعماهلامناخ حتسني جل أكومات على حتقيقها من تعمل احل أنجيب اليت  األساسيةالقواعد  ،من البنك الدويل

موجهة  أسئلةوهي عبارة عن  .وغريمها قتصادي وسياسيإستقرار نب السابقة الذكر من إإىل اجلوا تضاف
                                                           

1
، جامعة 2006، امللتقى الدويل متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، أفريلالصغرية واملتوسطةاإلستثمار األجنيب يف املؤسسات عبد ايد أونيس،  

 .254الشلف، اجلزائر، ص
2
 .4جامعة قسنطينة، اجلزائر، صبعلوج بوالعيد، تأثري الشفافية على جذب اإلستثمارات األجنبية املباشرة،  
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ميكن للمستثمر  عدة جوانب تتناول ،يف البلد األعمال مناخوحتسني  بإصالحاملسؤولة عن القيام للسلطات 

وتتمثل  ،كم على مدى مالءمة مناخ األعمال يف البلد املعيناحل يستطيع من خالله كإطارجيعلها  أن األجنيب

  :1هذه القواعد يف

أو كانوا ستثمار تؤثر مباشرة على قرارات كل املستثمرين صغارا اإلنوعية سياسات  إنَّ :ستثمارسياسة اإل .1

ستثمرين متثل األساس يف سياسة ، فالشفافية ومحاية امللكية وعدم التمييز بني املكبارا وطنيني أو أجانب

جل تقييم هذه السياسة يف بلد ما أومن  .اليت دف إىل خلق مناخ أعمال جيد وصاحل للجميع ،ستثماراإل

  :جابة على األسئلة التاليةجيب اإل

ما هي اإلجراءات اليت تقوم ا السلطات من أجل ضمان وضوح وشفافية القوانني والتنظيمات  −

  ستثمارات واملستثمرين وال حتملهم تكاليف إضافية؟املتعلقة باإل

 ما هي اإلجراءات اليت تقوم ا السلطات فيما يتعلق بالتسجيل السريع واآلمن والفعال لكل من −

 حقوق امللكية واألراضي واألشكال األخرى من امللكية؟

هل وضعت السلطات العمومية قوانني أو إجراءات أو آليات تطبيق فعالة لضمان محاية حقوق امللكية  −

 ستثمار؟واإل الفكرية؟ وهل مستوى احلماية يشجع املؤسسات على اإلبداع

ل الرتاعات اليت حل البديلة نظمةاألأمام كل املستثمرين؟ وما هي بالفعالية نظام تنفيذ العقود  يتسم هل −

 قامت السلطات بوضعها لضمان محاية أكرب وبتكلفة أقل؟

هل تقوم السلطات بتقدمي تعويضات عادلة ويف الوقت املناسب ووفقا للقانون الدويل يف حالة نـزع   −

 امللكية؟

 عمومية؟هل توجد هيئات مستقلة لتقييم آليات عمل السلطات ال −

 ختاذ إجراءات ملموسة ملنع عدم التمييز بني املستثمرين احملليني واألجانب؟إهل مت  −

 هل صادقت احلكومة على املعاهدات الدولية للتحكيم الدويل وحل الرتاعات املرتبطة باالستثمار؟ −

شرط  ،اراتإن إجراءات ترقية وتسهيل اإلستثمار ميكن أن تكون فعالة جلذب اإلستثم :ترقية اإلستثمار .2

 :كن تقييم هذا اجلانب من خالل األسئلة التاليةميو .أن يكون هدفها تصحيح إختالالت السوق

                                                           
1
 Initiative de l OCDE pour un investissement au service du développement, réunion du conseil de l OCDE au 

niveau ministériel 2006, pp14-25. 
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جل خلق مناخ جيد وكبري؟ وما هو الدور الذي تؤديه هـذه  أهل قامت السلطات بوضع إستراتيجية من  −−−−

 ستثمار؟اإلستراتيجية يف ترقية وتسهيل اإل

ستثمار؟ وما هو شكلها وما هي مهامها مقارنة مع مـا هـو   اإل لترقيةهل قامت احلكومة بإنشاء وكالة  −−−−

 موجود على املستوى العاملي؟

 نتظام؟مويل املناسب وهل يتم متابعتها بإهل حتصل هذه الوكالة على الت −−−−

تسريع عملية حتقيـق   لغرضجل تبسيط اإلجراءات اإلدارية أما هي اإلجراءات اليت قامت ا احلكومة من  −−−−

 وختفيض التكاليف؟ ستثمارات جديدةإ

 ستثمار بإجراء حوار مع املستثمرين؟هل تقوم وكالة ترقية اإل −−−−

سـتثمارات ومـدا   تقييم تكاليف ومزايا تشجيع اإلجل أما هي اآلليات اليت تقوم ا السلطات العمومية من  −−−−

 قتصادية لبلدان أخرى؟على املصاحل اإل وشفافيتها وتأثرياا

ستثمار؟ وهل تقوم أو دولية فيما خيص خربة ترقية اإلهل تبادر السلطات العمومية إىل تقدمي مسامهات جهوية  −−−−

 بتبادل املعلومات اخلاصة بذلك؟

ميكن أن تساهم يف  ،إنَّ السياسة اليت تم بتبادل السلع واخلدمات مع العامل اخلارجي :السياسة التجارية .3

فادة من مزايا احلجم وتسهيل ستاإل وذلك بزيادة إمكانيات ،نوعية أفضلجذب املزيد من اإلستثمارات وب

 تقييمهايتم و .ستثماراتإىل حتسني اإلنتاجية ومردودية اإلما يؤدي  ،ندماج يف سالسل التموين العامليةاإل

 :نطالقا من األسئلة التاليةإ

املتعلقة باإلجراءات اجلمركيـة   جل ختفيض التكاليفديثة اليت قامت ا السلطات من أما هي اجلهود احل −

 والتنظيمية والقانونية يف احلدود؟

ما هي اإلجراءات املتخذة لتقليص عدم التأكد املرتبط بالسياسة التجارية جلعلها أكثر وضـوحا بالنسـبة    −

 للمستثمرين؟

تفاقيات أجل زيادة إمكانيات اإلستثمار عن طريق توسيع اإلما هي اإلجراءات اليت تقوم ا السلطات من  −

 التجارية الدولية؟

ستثمار يف بعض القطاعات واملعيقة له يف قطاعات أخرى ة السياسات التجارية املشجعة لإلكيف تتم معاجل −

 ستثمار؟أجل ختفيض حدة إعاقتها لإلمن 
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إذا كانت السياسة التجارية ذات تأثري سليب على صادرات البلد ما هي الوسائل األخرى اليت تسـتخدمها   −

 جل حتقيق أهداف سياستها العامة؟أمن  السلطات

ستثمارات إإن سياسة املنافسة تشجع اإلبداع وتساهم يف توفري شروط مناسبة جلذب  :سياسة املنافسة .4

 .اتمعشرائح  ستثمار على كافةسة جيدة تساهم يف تعميم مزايا اإلسياسة مناف نَّكذلك فإ ،جديدة

 :ويرتكز تقييمها على األسئلة التالية

 تشريع وتطبيق املنافسة يتسم بالوضوح والشفافية وعدم التمييز؟هل  −

سـتقاللية الكافيـة لتطبيـق    ل من املوارد والدعم السياسـي واإل هل متتلك السلطات املكلفة باملنافسة ك −

 التشريعات اخلاصة باملنافسة؟

كانـت   نإكيف تتعامل هذه السلطات مع املمارسات املنافية للمنافسة من بعـض املؤسسـات حـىت و    −

 عمومية؟

 ما هو دور السلطات املكلفة باملنافسة يف حالة القيام باخلوصصة؟ −

 إىل أي مدى تعمل هذه السلطات مع شبيهاا يف الدول األخرى من أجل التعاون يف جمال املنافسة العاملية؟ −

العموميـة   إنَّ وجود سياسة جبائية مالئمة يسمح للحكومات بتحقيق أهداف سياساا :السياسة اجلبائية .5

األسئلة التالية يتم احلكم علـى هـذه    أجوبةنطالقا من إو ،مع املسامهة يف توفري شروط مناسبة لإلستثمار

  :كالتايل هيوالسياسة 

 هل هي متوافقة مع أهداف التنميـة وإسـتراتيجية  و ؟هل قامت السلطات بتقييم مستوى األعباء الضريبية −

 ستثمار؟ترقية اإل

املطبق على األنشطة التجارية للمستثمرين مناسب مقارنة مع أهداف السياسة املتبعـة  هل العبء الضرييب  −

 وأهداف النظام الضرييب؟

ـ   جبائية يف حالة تطبيق أعباء − ال أو القطـاع  خمتلفة حسب حجم الشركة أو عمرها أو هيكـل رأس امل

 ختالفات مربرة؟الصناعي فهل هذه اإل

 لضريبة مع املعايري الدولية؟هل تتماشى قواعد حتديد الدخل اخلاضع ل −

 ثر وفعالية اإلعفاءات اجلبائية املمنوحة لبعض املستثمرين؟أهل مت تقييم  −

 تفاقات جبائية؟اجل الوصول إىل أهم من دول أخرى من اون املسؤولني اجلبائيني مع نظرائما مدى تع −
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يعترب اإلطار العام الذي يتضمن املبادئ األساسية حلوكمة الشركات عامال حمددا  :حوكمة الشركات .6

ويف  ،لقرارات اإلستثمار، ألنه يؤثر على ثقة املستثمرين وعلى تكلفة رأس املال وعلى عمل السوق املالية

 :لى أساسها يفوتتمثل األسئلة اليت ميكن تقييم هذا اجلانب ع .النهاية على تنمية مصادر مستدمية للتمويل

 لضمان قواعد نظام خـاص حبوكمـة الشـركات يشـجع األداء     ختاذهااما هي اإلجراءات اليت مت  −

قتصادي الكلي ويشجع الشفافية وكفاءة األسواق؟ وهل متت ترمجة هذه اإلجـراءات إىل إطـار   اإل

 تنظيمي منسجم وقابل للتطبيق؟

 جلميع املسامهني؟كيف يقوم نظام حوكمة الشركات بضمان معاملة عادلة  −

ما هي اإلجراءات واملؤسسات اليت تسمح بضمان ممارسة تأثري فعلـي يف إدارة املؤسسـة بالنسـبة     −

 للمسامهني؟

جل تطوير ثقافة حوكمة الشركات يف القطاع أختاذها يف جمال التكوين من اما هي اإلجراءات اليت مت  −

 اخلاص؟

سـتقاللية  وإساهم من أجل ضمان عدالة املنافسـة  يف املؤسسات العمومية، كيف يتم تنظيم وظيفة امل −

للمؤسسـات  األعضاء التنظيميني؟ وما هي اآلليات اليت تضمن عدم تدخل الدولة يف التسيري اليـومي  

 وبأن أعضاء جملس اإلدارة مت حتديدهم بشفافية حسب كفاءام وخربام؟ العمومية؟

بادئ املتعارف عليها فيما خيص السلوك املسؤول حتدد السياسة العمومية امل :سياسات مسؤولية الشركات .7

ودف هذه السياسة إىل إجياد . ستثمار الذي يساهم يف التنمية املستدميةجذب اإل يف إطار ،للشركات

يتحدد فيه دور كل من السلطات العمومية والشركات وتشجيع احلوار حول قواعد  ،حميط جديد لألعمال

ومن أجل تقييم هذا اجلانب . ودعم املبادرات اخلاصة باملسؤولية اتمعية للشركات ،عمل الشركات

 :تعتمد األسئلة التالية

كيف تقوم السلطات العمومية جبعل املستثمرين مييزون بـني وظـائفهم األساسـية ومسـؤوليام      −

 اإلجتماعية مثل إحترام حقوق اإلنسان ومحاية البيئة؟

 العمومية مبساعدة الشركات يف مطابقة أعماهلا مع القانون؟ بأي طريقة تقوم السلطات −

هل تضمن السلطات العمومية وجود إطار مشجع على قيام الشركات بنشر معلوماا املاليـة وغـري    −

 املالية؟
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جل ترقية املفاهيم واملبادئ املتعلقة مبسؤولية يف جهود التعاون فوق احلكومي من أهل تشارك احلكومة  −

 الشركات؟

إستغالل فرص إن تثمني املوارد البشرية يعترب شرطا أوليا وضروريا من أجل معرفة و :تثمني املوارد البشرية .8

جل أمن  ،السياسة اليت تم بتحسني املستوى التعليمي والصحي ألفراد اتمع نّولذلك فإ. ستثماراإل

وتتمثل األسئلة  .ألعمالم لئاحلصول على أفراد مؤهلني ومنتجني سوف يساهم يف توفري مناخ مال

 : املساعدة على تقييم هذا اجلانب يف

التنميـة   هل قامت السلطات العمومية بوضع إطار لتثمني املوارد البشرية يتفـق مـع إسـتراتيجية    −

فه مـع التطـورات   ستثمار ومع قدرات التطبيق؟ وهل يتم مراجعة هذا اإلطار دوريا لضمان تكيواإل

 املصاحل؟قتصادية ومبشاركة أصحاب اإل

ختذا السلطات العمومية من أجل زيادة مسامهة التعليم القاعـدي وحتسـني   إما هي اإلجراءات اليت  −

 ستثمارات؟ة املوارد البشرية وزيادة جذب اإلمن أجل تعظيم ثرو ،نوعية التكوين

 ؟العمل أثناء حترامللعمل وضمان اإل ما هي اآلليات اليت مت وضعها من أجل تشجيع املعايري األساسية −

− إىل أي مدى تمن اإلستراتيجية املتبعة ما هي وجديدة  ع تنظيمات سوق العمل على خلق وظائفشج

 ستثمار؟قبل السلطات العمومية جلذب اإل

هل تقوم القوانني والتنظيمات بتحديد إمكانيات توسيع عدد العمال املؤهلني يف مؤسسة تسـتثمر يف   −

حتد من ممارسة هذا التحديد املتعلق بالعمال واليت تقلص مـن   البلد املضيف؟ وما هي اإلجراءات اليت

 مدة احلصول على تأشرية العمل؟

ختصيص  يتمسياسة جيدة لتطوير البنية التحتية تضمن بأن  تبين إنَّ :تطوير البنية التحتية والقطاع املايل .9

سياسة إضافة إىل ستثمار اخلاص اإلوحتد من اجلوانب اليت تعيق  ،ملوارد النادرة للمشاريع األكثر كفاءةا

جل الوقوف أومن  .يف ظل مناخ مستقر سمح للشركات بتجسيد مشاريعهاسيفعالة لتحسني القطاع املايل 

 :على وضعية هذا اجلانب نطرح األسئلة التالية

 ستثمار من البىن التحتية؟لسلطات من أجل تقييم احتياجات اإلما هي العمليات اليت تقوم ا ا −

ستثمار فيما خيص اجلهوية من أجل حتديد أولويات اإلاإلدارة العمومية مع اإلدارات احمللية و هل تعمل −

 البىن التحتية؟

 جناز البىن التحتية؟إما هي اإلجراءات املتخذة لتحفيز املستثمرين على  −
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 تصاالت هل تقوم السلطات بتقييم ومراقبة املنافسة بني املتعاملني؟يف قطاع اإل −

 ات بوضع إستراتيجية من أجل إيصال الكهرباء واملاء والنقل وبأسعار منخفضةهل قامت السلط −

 ؟ولكافة املناطق

 ستثمار بكفاءة؟للقطاع املايل القدرة على دعم اإلكيف حتدد احلكومة ما إذا كان  −

ما هي اإلجراءات التشريعية والتنظيمية املتوافرة يف جمال محاية حقوق املقرضني واملقترضني؟ وهل هذه  −

 احلقوق متوازنة؟

إنَّ نوعية ممارسة احلكم ونزاهة القطاع العام مها جانبان مهمان يؤثران على ثقة وقرارات  :احلوكمة .10

ه ال يوجد منوذج وحيد للحوكمة اجليدة إال أنه ورغم أن ،املستثمرين، ويعطيان مزايا جلذب اإلستثمارات

واألسئلة اليت يتم من خالهلا . مبهامها بكفاءةتوجد معايري مقبولة عموما تساعد احلكومات على القيام 

 :تقييم هذا العنصر هي كالتايل

 هل وضعت احلكومة إطارا شامال إلصالح اإلدارة العمومية متوافق مع إستراتيجية التنمية واإلستثمار؟ −

 لتزاماملستويات اإلدارية يف ظل اإلما هي اإلجراءات املوضوعة من أجل تنسيق اإلصالحات على مجيع  −

 حترام معايري سالمة احلكم؟إبالشفافية و

هل مت إجراء دراسات حول أثر اإلصالحات اليت متت لتحسني مناخ األعمال وهل مت اإلفصاح عـن   −

 تلك الدراسات؟

عتماد املعايري الدولية فيما خيص الرتاهة وحماربة الفساد يف التشريعات والتنظيمـات  إإىل أي مدى يتم  −

 الوطنية؟

حماربة الفسـاد؟ وهـل   جمال ت واإلجراءات املعمول ا ممارسة شفافة وفعالة يف هل تضمن املؤسسا −

 توجد آليات لتقييم تطبيق قوانني حماربة الفساد؟

 هل تقدم احلكومة مبادرات دولية تتعلق مبحاربة الفساد وحتسني نزاهة القطاع العام؟ −
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سوف يسمح هلا  ،يف مناخ األعمال إصالحاتبالقيام  أثناءباملعايري السابقة لتزام السلطات العمومية إ إنَّ    

 اإلصالحاتعادة عدة حتديات عند حماولة القيام ذه  أنه تواجهها إالّ ،وجعله يف خدمة املستثمرين بتأهيله

  :1نذكر منها

  ؛إصالح شامل يشمل كل اجلوانب مرة واحدة إجراءال ميكن  −

  ؟أمهيتهاحسب  اإلصالحات كيف ميكن ترتيب −

  ؟املعارضة وإقناعيف الربامج السياسية  اإلصالحاتكيف يتم مترير  −

  ؟املناسبة واملعقولة اإلصالحاتكيف يتم حتقيق  −

  ؟وتقليل املعارضة باإلصالحاتجل القيام أتعبئة الدعم من  كيف يتم −

   قابلية ودوافع تطبيقها؟كيف يتم خلق  −

 نَّذلك أل ،يشتمل إصالح مناخ األعمال على كل اجلوانب ولو بالتدريج أنه جيب أنإىل  اإلشارةوجتدر     

 يف بلد ما قتصادياإلستقرار اإلحتقيق  نَّ؛ فمثال إآخرال ميكن تعويضه جبانب  حد جوانبهأالنقص املسجل يف 

تسابق من ت أصبحتكل دول العامل  نَّألونظرا  .يف ظل عدم توفر التشريعات والتنظيمات الشفافة غري كاف

متكنه من  ،خصوصيات البلد أو جزئيات فقط حتددهسوف بينها ختالف اإل إنَّأجل توفري املناخ املناسب ف

  .وجتعله أكثر جاذبية لإلستثمارات حتقيق ميزة تنافسية يف مناخه

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 Sunita kikeri et al, Reforming the investment climate, lessons for practitioners, world bank, 2006, pp10-11.  
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  مؤشرات تقييم مناخ األعمال: املبحث الثالث

عتماد استعمال إمكاناا اخلاصة أو باإلإما ب ،مناخ األعمال ستثمار األجنيب املباشر بتقييمتقوم مؤسسة اإل   

عتماد يف عملية التقييم على املعلومات والقوانني والتصرحيات احلكومية ويتم اإل. لى مكاتب دراسات خارجيةع

باإلضافة إىل الدراسات والنشرات والتقارير اليت تقدمها بعض املؤسسات واملنظمات الدولية  ،يف البلد املضيف

واجلهوية املتخصصة، واليت تصدر بعض املؤشرات اليت تعاجل جانبا أو عدة جوانب من مناخ األعمال وتصنف 

مؤشرات كمية : إىل وميكن تقسيم املؤشرات املستعملة يف تقييم مناخ األعمال. الدول حسب هذه املؤشرات

  .ومؤشرات نوعية

  املؤشرات الكمية:املطلب األول

   إما بنسب مئوية أو بعدد اإلجراءات أو  ،قصد باملؤشرات الكمية تلك املؤشرات اليت ميكن قياسها كمياي

  :  وتشتمل هذه املؤشرات على .أو غريها األيام الالزمة للقيام بأحد األنشطة

   :تصاديةقمؤشرات البيئة اإل .أوال

قاس ببعض املؤشرات دي، والذي يقتصاستقرار اإلمناخ األعمال اجليد اإلمن متطلبات  لقد ذكرنا أنَّ   

 أو اهليئات الدولية وحنومها اليت تنشرها السلطات احمللية سواء الوزارات أو البنك املركزي ،قتصادية الكليةاإل

  :ومن أمهها

ر بنسبة مئوية ر عن هذا التغيعبوي ،السنوي يف الناتج احمللي اإلمجايلر يقاس عادة بالتغي :قتصاديالنمو اإل .1

منو  حتقيقيا أي جيابر إوميكن أن يكون هذا التغي .نطالقا من الفارق بني السنة املاضية والسنة احلاليةإ

خذ معدل منو عدة سنوات من وعادة يتم أ ،قتصاديض يف النمو اإلخنفاقتصادي أو يكون سلبيا مبعىن إإ

  .جل جتنب الوقوع يف التغريات العارضة والظرفيةأ

     . ميكن التعبري عن التوازن الداخلي من خالل التوازن يف السياستني املالية والنقدية :مؤشر التوازن الداخلي .2

لناتج احمللي اإلمجايل، يقاس مبعدل العجز أو الفائض يف امليزانية العامة من ا فالتوازن يف السياسة املالية

؛ ففي حالة العجز وتستخدم هذه النسبة لقياس تطورات السياسة املالية ودورها يف تأسيس التوازن الداخلي

وإلغاء وبالتايل زيادة الضرائب  ،إىل تقليص اإلنفاق وزيادة اإليرادات احلكومة تلجأ نَّيف امليزانية العامة فإ

ر عنه مبعدل التضخم أما التوازن يف السياسة النقدية فيعب. اإلستثمارياإلعفاءات من جهة وتقليص اإلنفاق 

خنفاض أو الثبات من سنة إىل جتاهه إىل اإلا حيث أنَّ ،الذي يلخص التطورات احلاصلة يف السياسة النقدية
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العملة الوطنية رتفاعه إىل تدين ثقة املستثمرين يف إيؤدي  بينما ،ستقرار يف السياسة النقديةإأخرى يدل على 

  .بتعادهم عن املشاريع اإلنتاجية طويلة األجلإو

وحيسب عن طريق تقدير نسبة  ،يقيس هذا املؤشر وضعية البلد مع العامل اخلارجي :مؤشر التوازن اخلارجي .3

وبذلك فهو يلخص  .العجز أو الفائض يف احلساب اجلاري مليزان املدفوعات من الناتج احمللي اإلمجايل للبلد

وما ينتج عنه  ،خنفاض قيمة عملة البلداالعجز يف احلساب اجلاري يؤدي إىل  ات سعر الصرف حيث أنّتطور

  .والعكس يف حالة الفائض خنفاض قيمة الصادراتارتفاع قيمة الواردات وامن 

  :قتصاديةؤشر املركب ملكونات السياسات اإلامل .ثانيا

ـ  بتأسيس مؤشر مركب  ،1996ستثمار منذ سنة قامت املؤسسة العربية لضمان اإل    ن أو يقيس درجـة حتس

قتصادية املستقرة واحملفزة لإلستثمار البيئة اإل وحسب هذا املؤشر فإنَّ. ستثمار يف الدول العربيةتراجع مناخ اإل

سعر خنفاض عجز امليزانية العامة وعجز مقبول يف ميزان املدفوعات ومعدل تضخم منخفض، وباهي اليت تتميز 

  .ة وشفافةصرف حقيقي وبنية سياسية ومؤسسية مستقر

ر عنه بنسـبة العجـز أو   عبم ،مؤشر التوازن الداخلي: قتصادية التاليةويتكون هذا املؤشر من املؤشرات اإل   

ر عن وضع احلساب اجلاري ومؤشر التوازن اخلارجي ويعب ،الفائض يف امليزانية العامة من الناتج احمللي اإلمجايل

  .1ومؤشر السياسة النقدية الذي ميثله معدل التضخم ،كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل

  :ويتم حساب املؤشرات الفرعية املكونة للمؤشر املركب كالتايل

  يتطلب توافر النسبة املئوية لكل مؤشر لسنتني متتاليتني؛ −

 :طى على النحو التايلومن خالل الفرق حتدد قيمة املؤشر اليت تع ،حساب الفرق بني النسبتني −

 

  

  

  

                                                           
1
 .17-16ستثمار، الكويت، ص، املؤسسة العربية لضمان اإل2000 العربية لعام ستثمار يف الدولمناخ اإل 
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 رنطالقا من نسبة التغيإقيمة املؤشرات الفرعية  :)08(جدول رقم 

مؤشر التوازن 
  الداخلي

 خنفاض بأكثرا
 %3.5من 

خنفاض بأكثر ا
قل أو 2.5من 
  3.5من 

خنفاض بأكثر ا
قل من وأ1من 
2.5  

 بأقلخنفاض ا
إىل  1من 

  1رتفاع ا

رتفاع بأكثر ا
قل أاىل 1 من
  5من 

 5رتفاع من ا
قل من أإىل 
10  

رتفاع بأكثر ا
  10من 

+3  +2  +1  0   -1   -2   -3  

مؤشر التوازن 
  اخلارجي

ر بأكثخنفاض ا
  4من 

ر ثكأخنفاض با
قل أو 2من 
  4من 

ر خنفاض بأكثا
قل أو 1من 
  2.5من 

خنفاض بأقل ا
إىل  1من 

قل من رتفاع أا
2  

رتفاع أكثر ا
إىل  2.5من 

  5قل من أ

رتفاع أكثر ا
قل أإىل  5من 
  10من 

كرب أرتفاع ا
  10من 

+3  +2  +1  0   -1   -2   -3  

مؤشر السياسة 
  النقدية

 بأقلخنفاض ا
إىل  1من 

رتفاع أكثر ا
  7من 

خنفاض بأكثر ا
قل أإىل  1من 
  5من 

ر ثخنفاض بأكا
قل أإىل  5من 
  25 من

خنفاض بأكثر ا
  25من 

      

0  1  2  3        

  .208-205ستثمار، الكويت، صاملؤسسة العربية لضمان اإل، 2008 ستثمار يف الدول العربيةمناخ اإل: املصدر

نطالقا من ذلك تكون النتائج كما إو ،حسب قيمة املؤشر املركب حبساب متوسط املؤشرات الفرعية الثالثةوت

  :يلي

  ؛ستثمارحتسن يف مناخ اإليعين عدم  1قل من أ املركب قيمة املؤشر −

  ؛ستثماريعين حتسن يف مناخ اإل 2و 1بني  ما املركب قيمة املؤشر −

 .ستثماريعين حتسن كبري يف مناخ اإل 3و2ما بني  املركب قيمة املؤشر −

  :مؤشر سهولة ممارسة األعمال .ثالثا

بإصدار تقرير  2004منذ سنة  ،يقوم البنك الدويل وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة موعته   

حيث يعرض التقرير مؤشرات كمية لقياس اإلجراءات احلكومية اليت تعزز . سنوي يتعلق مبمارسة األعمال

ويتم مجع املعلومات مبساعدة خرباء وحمامني  .اًبلد 183وتلك اليت تعوقها يف حوايل  ،أنشطة األعمال

الذي يتكون من  ،هولة ممارسة األعمالستشاريني ومسؤولني حكوميني وغريها، ويتضمن التقرير مؤشر ساو

  :ستثماري وهي كالتايلساسية تغطي دورة حياة املشروع اإلعشرة جوانب أ
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  املؤشرات الفرعية املكونة ملؤشر سهولة ممارسة األعمال :)09(جدول رقم 

  طرق قياسه وتقييمه  املؤشر الفرعي

واملدة الزمنية اليت تستغرقها هذه اإلجراءات  إلمتام العملية عدد اإلجراءات الالزمة −  مؤشر تأسيس املشروع
  ؛والتكلفة

  .احلد األدىن من رأس املال لبدء املشروع −

  يف ذلك؛ واملدة الزمنية املستغرقة إلمتام العملية عدد اإلجراءات الالزمة −  ستخراج التراخيصإمؤشر 

  .التكلفة كنسبة من الدخل القومي للفرد −

 ؛مؤشر صعوبة التوظيف −  العملمؤشر قوانني 

 ؛مؤشر صرامة ساعات العمل −

   .مؤشر صعوبة الفصل من العمل وتكلفة ذلك −

 ؛واملدة باأليامالالزمة  عدد اإلجراءات  −  مؤشر تسجيل املمتلكات

  .التكلفة كنسبة من قيمة املمتلكات −

مؤشر احلصول على 
  ئتماناإل

 ؛مؤشر قوة احلقوق القانونية −

 ؛ئتمانيةاإلمؤشر عمق املعلومات  −

  .ئتمانيةطية املكاتب اخلاصة للمعلومات اإلتغ −

 ؛مؤشر مدى اإلفصاح −  مؤشر محاية املستثمر

 ؛مؤشر مدى مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة −

  .مؤشر سهولة قيام املسامهني بإقامة الدعاوى −

 ؛عدد مرات دفع الضرائب −  مؤشر دفع الضرائب

 ؛لضرائبدفع امتثال لالوقت الالزم لإل −

  .الضرائب كنسبة من األرباح التجاريةقيمة  −

 ؛السلع املتبادلة جتاريا −  مؤشر التجارة عرب احلدود

 ؛سترياداإلمستندات التصدير و −

 ؛ستريادمدة التصدير واإل −

  .ستريادتكلفة التصدير واإل −

 ؛اإلجراءات الالزمةعدد  −  مؤشر تنفيذ العقود

  .مدة وتكلفة حل الرتاعات التجارية −

مؤشر تصفية النشاط 
  التجاري

 ؛املدة املستغرقة يف تصفية الشركة −

 ؛تكلفة التصفية كنسبة من األموال بعد التصفية −

  .بالنسبة للدائنني معدل استرداد الدين −
 .40- 21، ص2011عمالعتماد على تقرير ممارسة أنشطة األمن إعداد الطالب باإل: املصدر
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  ،ستثماراتبلد توطني اإل ختياراه من بني أهم حمددات كما سبق أن ذكرنا فإن :مؤشرات البنية التحتية .رابعا

  :وتقاس هذه اهلياكل األساسية من خالل .واملساعدة على إمتام األعمال بسهولة فر البىن التحتية الالزمةاهو تو

عدد الطرق السريعة  طول شبكة الطرقات، شبكات املواصالت الربية املتوافرة ومدى جاهزيتها مثل −

  .املطارات الداخلية والدولية واملوانئعدد و ،يف الطرقاتزدحام وحجم اإل

 إستعمالنتشار اهلاتف وإاملعرب عنها مبدى  ،تصالملتعلقة بتكنولوجيات اإلعالم واإلاهلياكل القاعدية ا −

  .نترنتاأل

ومبعدل  إنتشارها يف البلدوتقاس مبدى  ،املؤسسات الداعمة واملكملة مثل املؤسسات املالية والبنوك −

 . شخص وغريها 1000عدد الوكاالت لكل 

  :التطورات التشريعية واجلهود التروجيية .خامسا

ستثمار تكون يف صاحل اإلاليت  والنسبة ،ات التشريعية اليت تقام سنوياوميكن قياس ذلك بعدد اإلصالح   

فيتم بقياس عدد األنشطة  اليت  ،أما يف ما خيص اجلهود التروجيية. اليت يف غري صاحله والنسبةاألجنيب املباشر 

ومدى التركيز على  ،ومناخ األعمال فيه ة يف جمال الترويج واإلشهار للبلدتقوم ا األجهزة الوطنية املختص

األساليب احلديثة  عتماداباإلضافة إىل نوعية هذه األنشطة من  ،قطاعات ذات األولوية وذات اجلدوىال

  .1واملناهج التنافسية

  املؤشرات النوعية: املطلب الثاين

عطى هلا قيم تقديرية تستند إىل أراء اخلرباء واحملللني أو ولكن ت ،هي تلك املؤشرات اليت ال ميكن حساا   

يتناول كل منها جانبا من جوانب مناخ  ،صدرها بعض املؤسسات الدولية املتخصصةوت. رجال األعمال

ة دراسات العالقة بني ترتيب وتعترب من الوسائل اليت يعتمد عليها املستثمر األجنيب، وقد أثبتت عد ،األعمال

  :ونذكر منها على سبيل املثال ،ستثمارات األجنبية املتدفقة إليهالبلد ضمن هذه املؤشرات وبني مقدار اإل

  :يةمؤشرات التنافس .أوال 

وسنتطرق إىل  ،تعترب هذه املؤشرات من بني أهم املؤشرات العاملية املعتمدة يف احلكم على مناخ األعمال   

  .أمهها ومها مؤشر التنافسية العاملية ومؤشر التنافسية العربية

                                                           
1
 .37ستثمار، الكويت، ص، املؤسسة العربية لضمان اإل2002ةستثمار يف الدول العربيمناخ اإل 
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الذي يصـدر عـن املنتـدى     ،هذا املؤشر ضمن تقرير التنافسية العاملية يندرج :مؤشر التنافسية العاملية .1

أصبح يعتمد على مؤشرين مها مؤشـر تنافسـية النمـو     2002يف سنة. 1979قتصادي العاملي منذ سنة اإل

منهجية جديدة لتقييم  ستحداثإمت  2007ولكن منذ سنة  ،ية األعمال يف قياس تنافسية البلدومؤشر تنافس

 ذلكو .التنمية فيها وفقا ملستوى رئيسية وذلك بتقسيم الدول إىل ثالث جمموعات ،قتصادياتتنافسية اإل

  :عتماد على ثالث مؤشرات هيباإل

جـودة املؤسسـات   : وهو مؤشر مركب يشتمل على املؤشرات الفرعية التالية :مؤشر املتطلبات األساسية -

. الرعاية الصـحية والتعلـيم األساسـي   قتصاد الكلي، ستقرار اإلاالعامة واخلاصة، جودة البنية التحتية، مدى 

اليت تعتمد علـى العمالـة غـري     ،يف قياس احلفاظ على التنافسية يف املرحلة األوىل من التنميةستعمل املؤشر وي

صنف الدول اليت وت .وتستند فيها الشركات على التنافسية السعرية ،املؤهلة ورأس املال واملوارد الطبيعية املتاحة

  .متر ذه املرحلة يف املرتبة األخرية يف املؤشر

والذي يتكون من مؤشرات مدى تطوير التدريب والتعليم العايل، مـدى فعاليـة    :كفاءةمؤشر معززات ال -

ستفادة من التقدم الـتقين  مدى عمق ونضج سوق املال، ومدى اإلوكفاءة كل من سوق السلع وسوق العمل، 

لدول الـيت  ستعمل هذا املؤشر يف قياس التنافسية يف جمموعة اوي ،تساع السوق احمللي واخلارجيإاحلايل ومدى 

اليت تتميز فيها عمليات اإلنتاج بالكفاءة والفعالية وتزيـد فيهـا جـودة     ،تكون يف املرحلة الثانية من التنمية

  .وتأيت هذه الدول يف املرتبة الثانية يف التصنيف .املنتجات لتصبح أكثر تنافسية

قتصاديات الـيت تنتقـل إىل   ويقيس عادة تنافسية اإل :بتكار والتقدم العلمي والتقينمؤشر القدرة على اإل -

 .بتكـارات فريـدة  إحيث تعتمد الشركات على التقدم التقين والتكنولوجي لتحقيق  ،املرحلة الثالثة من التنمية

1عترب الدول اليت تكون ضمن هذه املرحلة األكثر تنافسيةوت.  

وتوجد بعض الدول تنتمي  ،عتبار أثناء تصنيف الدولؤخذ بعني اإلنتقالية تإوتوجد بني كل مرحلتني مرحلة    

  .مخس جمموعات من الدول يف اموعولذلك يصبح  إليها

                                                           
1
 Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2010–2011, World Economic Forum, 2010, Switzerland, 

pp9-10. 
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الصادر عن  ،يف تقرير التنافسية العربية 2003صدر ألول مرة سنة  :املؤشر املركب للتنافسية العربية .2

وهو مؤشر مركب يتكون من مؤشرين رئيسني مها مؤشر التنافسية اجلارية ومؤشر . املعهد العريب التخطيط

  :1ويندرج حتت كل منهما مؤشرات فرعية وذلك على النحو التايل ،التنافسية الكامنة

ويتكون من أربعة  ،لعربيةقتصاديات اشر يهدف إىل قياس وتقييم أداء اإلهو مؤ :مؤشر التنافسية اجلارية. 1.2

  :مؤشرات فرعية هي

معدل النمو احلقيقي، معدل التضخم،  :الذي يتكون من املتغريات التالية :قتصادي الكليمؤشر األداء اإل -

نسبة وضعية ميزان احلساب اجلاري من الناتج احمللي اإلمجايل، ونسبة وضعية امليزانية العامة من الناتج احمللي 

  .اإلمجايل

  : ويشتمل بدوره على أربعة مؤشرات حتت فرعية هي :مؤشر بيئة األعمال واجلاذبية -

عدد  ،ويقاس بعدة متغريات مثل نسبة الطرق املعبدة: مؤشر البنية التحتية األساسية لنقل وتوزيع السلع −

  ؛املطارات واملوانئ والسكك احلديدية

احلكومي من الناتج احمللي اإلمجايل، نسبة  يتكون من نسبة اإلنفاق: قتصادومة يف اإلمؤشر تدخل احلك −

  تثمار القطاع العام من إمجايل اإلستثمارات؛سإ

ومدى  ،البريوقراطيةإنتشار يتكون من متغريات الفساد اإلداري و: مؤشر احلاكمية وفعالية املؤسسات −

  العام؛ لتزام بالقانون والنظاماإل

ستثمار األسواق املالية، نسبة خمزون اإل حجم: التاليةيشتمل على املتغريات : ستثمارمؤشر جاذبية اإل −

 .ئتمان احملليإلمجايل، حصة القطاع اخلاص من اإلاألجنيب املباشر من الناتج احمللي ا

سبة وضعية امليزان ن: يتناول عدة متغريات أمهها :مؤشر ديناميكية األسواق واملنتجات والتخصص -

 صة الصادرات من التجارة العاملية، معدل منو الصادرات، نسبة السلعالتجاري من الناتج احمللي اإلمجايل، ح

  .املصدرة املصنفة

                                                           
1
 .85-83، ص 2003ستثمار، ، املؤسسة العربية لضمان اإل2003ةستثمار يف الدول العربيمناخ اإل 
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يتكون من عدة متغريات أمهها معدل الضريبة، حصة الصناعات التحويلية،  :مؤشر اإلنتاجية والتكلفة -

  .لعواملإنتاجية العمل يف القطاع التحويلي، معدل األجور، سعر الصرف احلقيقي، اإلنتاجية الكلية ل

ويتكون من ثالثة  ،ستدامة تنافسيتهإقتصاد على حتقيق هو مؤشر يصف قدرة اإل: مؤشر التنافسية الكامنة  .2.2

  :مؤشرات فرعية هي

بتكار والتقنية، نسبة الواردات كون من نسبة اخلرجيني يف جمال اإليت :مؤشر الطاقة اإلبتكارية وتوطني التقنية -

  .إمجايل الواردات، نسبة الصادرات ذات التقنية العاليةمن السلع الرأمسالية إىل 

خنفاض إيشمل على معدل التمدرس يف املرحلة األساسية، أمل احلياة، معدل  :مؤشر رأس املال البشري -

  .   األمية، معدل اإلنفاق احلكومي على التمدرس

عدد احلواسيب  نترنت،الربط بشبكة األ :يتكون من املتغريات التالية :مؤشر نوعية البنية التحتية الثقافية -
  .ستخدام خطوط اهلاتف الثابت والنقالإكثافة  املستخدمة،

  :وميكن تلخيص مكونات املؤشر يف الشكل املوايل

  مكونات املؤشر املركب للتنافسية العربية) 15(شكل رقم 

  املركب للتنافسية العربيةاملؤشر                                                 

  مؤشر التنافسية الكامنة         مؤشر التنافسية اجلارية                                                            

  الطاقة اإلبتكارية وتوطني التقنية               األداء االقتصادي الكلي                                                         

  رأس املال البشري             ديناميكية األسواق واملنتجات                                                     

  تحتية الثقافيةنوعية البنية ال            اإلنتاجية والتكلفة                                                                 

  البنية التحتية األساسية لنقل وتوزيع السلع         بيئة األعمال واجلاذبية         

  قتصادتدخل احلكومة يف اإل                                                

  احلاكمية وفعالية املؤسسات                                                

  ستثمار        جاذبية اإل                                                 

  .3ص امللخص التنفيذي لتقرير التنافسية العربية، املعهد العريب للتخطيط: املصدر
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ترتيب  عتمد عليه يفالذي ي ،ويتم حساب متوسط املؤشرين من أجل احلصول على قيمة املؤشر املركب   

قتصاد البلد وكذا نقاط إستخراج نقاط القوة اليت يتميز ا إنطالقا من املؤشرات الفرعية يتم إالدول، و

  . الضعف

  :مؤشرات املخاطر القطرية .ثانيا

   :نذكر أمهها على سبيل املثال وليس احلصر ،بالبلدهناك عدة مؤشرات تم بتقييم املخاطر املتعلقة    

منذ  )Political Risk Services(يصدر هذا املؤشر شهريا عن جمموعة  :املؤشر املركب للمخاطر القطرية .1

بغرض قياس املخاطر املتعلقة وذلك  ،)ICRG(خاطر القطرية ممن خالل الدليل الدويل لل ،1980عام 

ويتكون املؤشر . 1لتزاماته املالية وسدادهاإوقدرته على مقابلة  ،ري معهأو التعامل التجا يف البلد ستثمارباإل

  :ن ثالثة مؤشرات فرعية هيم

  ؛املؤشر املركب يف %50 نسبة ملخاطر السياسية الذي ميثلامؤشر تقييم  −

  ؛من املؤشر املركب %25قتصادية الذي ميثل نسبة مؤشر تقييم املخاطر اإل −

  .يف املؤشر املركب كذلك %25خاطر املالية بمؤشر تقييم امل −

م الدول حسب درجة املخاطر إىل مخس يتقسميكن و ،املؤشر ت قيمةرتفعإوتنخفض درجة املخاطر كلما 

  :كالتايل جمموعات هي

  درجة خماطر منخفضة جدايعين أنَّ البلد ذو   %100-80إذا كانت قيمة املؤشر  −

  درجة خماطر منخفضة فالبلد ذو %79.5- 70إذا كانت  −

  درجة خماطر معتدلةمعناه  %69.5- 60إذا كانت  −

  درجة خماطر مرتفعة %59.5-50ويف حالة كوا  −

 درجة خماطر مرتفعة جدا %49.5- 0أما يف حالة  −

 عدم ويقيس خماطر ،خلارجيةاعن املؤسسة الفرنسية لضمان التجارة  هذا املؤشر يصدر :COFACEمؤشر  .2

لتزامات الشركات العاملة يف هذه الدول باألوضاع السياسية إويعكس مدى تأثر  ،قدرة الدول على السداد

                                                           
1
  .123ستثمار، الكويت، ص، املؤسسة العربية لضمان اإل2008 ستثمار يف الدول العربيةمناخ اإل 
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ل واحدة منهما م هذا املؤشر الدول إىل جمموعتني كبريتني تندرج حتت كقسّوي ،السائدةقتصادية واإل

   :جمموعات فرعية وتتمثل يف

  .A4,A3,A2,A1تضم أربع جمموعات فرعية :ستثماريةجمموعة الدول اإل −

  D,C,B.تضم ثالث جمموعات فرعية : جمموعة الدول املضاربة −

ى عل ويقيس قدرة البلد ،مرتني يف السنة Euromonnyيصدر املؤشر عن جملة   :EUROMONNYمؤشر  .3

وكذلك حرية  ،ستحقاقهاإوسداد قيمة الواردات يف مواعيد  ،لتزاماته اخلارجية كخدمة الديون األجنبيةالوفاء بإ

وكلما  ،تلفةوتستند نتائج املؤشر إىل تسعة مؤشرات فرعية مرجحة بأوزان خم. رأس املال املستثمر وأرباحه

إخنفاض يف حالة  والعكس ،لوفاء باإللتزاماتخنفاض خماطر عدم اإذلك على  رتفعت النسبة املئوية للمؤشر دلَّإ

  .1قيمة املؤشر فذلك يعين إرتفاع خماطر عدم الوفاء

  :مؤشرات البيئة العامة لألعمال .ثالثا

  .العامة ملناخ األعمال احمللية أو الدوليةنتطرق يف هذه املؤشرات إىل عدة مؤشرات تتعلق باجلوانب    

 :قتصاديةمؤشر احلرية اإل .1

وذلك  ،Heritage Foundationو wall street Journalبالشراكة بني  1995عتماد هذا املؤشر سنة إمت    

ويستند هذا  .قتصادية يف البلدوتأثري ذلك على احلرية اإل ،درجة تدخل السلطة احلكومية يف اإلقتصادلقياس 

  :املؤشر إىل عشرة عوامل هي

تقاس كميا بالقدرة على بداية، تشغيل، وتصفية األعمال واليت متثلها خمتلف : حرية األعمال −

ك الدويل ويعتمد على نتائج تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البن ،التشريعات احلكومية

  ومؤسسة التمويل الدولية؛

رات والواردات عن غياب القيود اجلمركية وغري اجلمركية اليت تؤثر على الصادر تعب: احلرية التجارية −

  من السلع واخلدمات؛

                                                           
1
  .126-124املرجع السابق، ص 
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معدل الضرائب على  :تقاس بالثقل الضرييب املفروض من قبل احلكومات ويتضمن: احلرية اجلبائية −

لناتج رائب من امداخيل األفراد، معدل الضرائب على مداخيل الشركات، نسبة إمجايل عائدات الض

  احمللي اإلمجايل؛

  ؛ويتم قياسه بنسبة اإلنفاق احلكومي من الناتج احمللي اإلمجايل: اإلنفاق احلكومي −

وتقاس  ،ستقرار األسعار ومدى تدخل السلطات يف الرقابة على األسعارتشتمل على إ: احلرية النقدية −

  ومبدى الرقابة على األسعار؛ ،نواتمبتوسط معدل التضخم يف آخر ثالث س

على  ،تقاس مبدى حرية األشخاص والشركات يف حتريك املوارد داخل وبني األنشطة: ستثماررية اإلح −

  .البلد ودوليا ىمستو

م القطاع احلكومي يف حتكّ نَّأل ،ابة احلكوميةستقالليتها عن الرقإتقاس بفعالية البنوك و: احلرية املالية −

يف هذا امليدان،  نفتاح على املنافسة األجنبيةومبدى اإلملنافسة يف هذا القطاع، القطاع املايل يقلل من ا

  ومدى تطور األسواق املالية؛

درجة دعم احلكومات هلذه و ،تقاس بقوانني البلد املتعلقة حبماية حقوق امللكية اخلاصة: حقوق امللكية −

  القوانني؛

 ،قتصـادية يف العالقات اإلخاطر يف إدراج  املمبسامهته  قتصاديةإن الفساد يؤثر على احلرية اإل: دالفسا −

  ؛الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ويقاس مبؤشر مدركات الفساد

وتقاس باألجر األدىن كنسبة من متوسط القيمة املضافة للعامل الواحد، عوائق تشـغيل  : حرية العمل −

 .عمال إضافيني، صعوبة تسريح العمالة الزائدة

والذي تتراوح قيمته ما  ،أخذ متوسط هذه املؤشرات الفرعيةقتصادية نشر احلرية اإلومن أجل حساب مؤ   

  :1نطالقا من ذلك يكون تصنيف الدول على النحو التايلإو .%100و0بني 

  ؛قتصادية تامةيعين حرية إ100-80قيمة املؤشر  −

  ؛قتصادية شبه تامةإيعين حرية 79.9-70قيمة املؤشر  −

   ؛متوسطة قتصاديةرية إحبالبلد يتصف  فإن69.9َّو60املؤشر بني قيمة تراوح  ويف حالة  −

 حرية إقتصادية ضعيفة؛فذلك يعرب عن   59.9و 50تراوح قيمته ما بنيأما يف حالة  −

                                                           
1
 Methodology for the 10 economic freedom, available in: http:// www.heritage.org/index. 
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 .قتصاديةد يتميز بكبح كبري للحرية اإلالبل نََّإف 50أقل من األخرية ملا تكون قيمة املؤشر الة احلويف  −

 :مؤشر العوملة .2

 ،قتصاديةسري املتخصص يف دراسات الدورة اإلالسوي KOFعن معهد  2002يصدر هذا املؤشر منذ سنة    

مؤشر العوملة  :قتصاد العاملي أي العوملة من خالل ثالثة مؤشرات هيإندماج الدول يف اإليقوم بقياس مدى 

  .مؤشر العوملة السياسيةوجتماعية، اإلقتصادية، مؤشر العوملة اإل

ويتكون املؤشر من  ،تدفق السلع واخلدمات واملعلومات وملسافات طويلةف على أا عرقتصادية تفالعوملة اإل   

  :عدة متغريات هي

  ؛نسبة التجارة من الناتج احمللي اإلمجايل −

   ؛ستثمار األجنيب املباشر من الناتج احمللي اإلمجايلنسبة اإل −

  ؛ستثمار احملفظي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايلحصة اإل −

  ؛قيمني يف اخلارج إىل الناتج احمللي اإلمجايلنسبة مداخيل الرعايا امل −

   ؛العوائق على الواردات والقيود على حساب رأس املال −

  .نسبة الضريبة على التجارة اخلارجية و معدل التعريفة اجلمركية −

  :ويتكون مؤشرها من ،نتشار األفكار واملعلومات واألشخاصر عنها بإجتماعية فيعبإلأما العوملة ا   

  ؛املكاملات اهلاتفية مع العامل اخلارجيحجم  −

  ؛نسبة التحويالت من الناتج احمللي اإلمجايل −

 احلصة من السياحة العاملية؛ −

  ؛نسبة السكان األجانب من إمجايل السكان  −

   ؛شخص 1000نترنيت وعدد مشاهدي التلفاز لكل عدد مستخدمي األ −

   ؛احمللي اإلمجايلنسبة كل من جتارة اجلرائد وجتارة الكتب من الناتج  −

 .لكل فرد McDonaldsعدد مطاعم  −

  :ويتكون مؤشرها من ،والعوملة السياسية تظهر من خالل انتشار السياسات احلكومية   

   ؛عدد السفارات والقنصليات األجنبية يف البلد −

   ؛العضوية يف املنظمات الدولية −
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  ؛املشاركة يف بعثات جملس األمن الدويل −

 .املعاهدات الدوليةاإلمضاء على  −

  :1كانت كالتايل 2011أوزان كل من املؤشرات الفرعية السابقة يف مؤشر سنة  وجتدر اإلشارة إىل أنَّ   

  ؛من املؤشر الكلي %36العوملة االقتصادية  −

  من املؤشر الكلي؛ %38العوملة االجتماعية −

 .من املؤشر الكلي %26العوملة السياسية  −

وكلما  .100و 0ما بني  وتأخذ قيماً ،السابقة للعوملة متثل متوسط املؤشرات الفرعيةوقيمة املؤشر الكلي    

  .وعلى أساس ذلك يتم ترتيب الدول ،قتصاد العامليإندماجا يف اإلالبلد أكثر  رتفعت النسبة دل ذلك على أنَّإ

  :ستثمار األجنيب الواردمؤشر األداء ومؤشر اإلمكانات لإل .3

يف  ،الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 2001ستثمار العاملي لسنة تقرير اإل يفألول مرة  اظهر   

وذلك دف التعرف على  ،FDI inward index شكل مؤشر واحد هو مؤشر اإلستثمار األجنيب املباشر الوارد

ل مقاربة قوة الدولة جديد حياو من منظور ،ستثمار األجنيب املباشرستقطاب اإلامدى جناح جهود البلد يف 

يف سوق ستثمار األجنيب املباشر يف نشاطاا وخلق وظائف مدى توافق ذلك مع درجة مسامهة اإلقتصادية واإل

لإلستثمار األجنيب مؤشر األداء  :مها ليصبح مؤشرين مقارنني 2002وقد مت تطوير هذا املؤشر يف سنة . عملال

  .املباشر الوارد ومؤشر اإلمكانات لإلستثمار األجنيب

ستثمار بقسمة حصة البلد من تدفقات اإل الذي يحسب ،ألجنيب املباشر الواردستثمار امؤشر األداء لإل    

 ،من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي حصة الناتج احمللي اإلمجايل للبلدإىل  ،األجنيب الوارد إىل التدفقات العاملية منه

وإذا حققت الدولة معدل . العوامل املومسية والتطورات العارضةويؤخذ متوسط آخر ثالث سنوات للحد من 

ستثمارات إنسجام قوا اإلقتصادية مع قدرا على جذب اإلفذلك يعين  ،واحد فما فوق يف هذا املؤشر

  .ستثمار األجنيب املباشرحيث قدرا على جذب اإل وإذا كان دون ذلك فيعين أن وضعها ضعيف من ،األجنبية

                                                           
1
 2011 KOF index of globalization, available in: http://globalization.kof.ethz.ch 



 األعمال ملناخ نظري حتليل                                                                       : الثاين الفصل

 

100 

 

معدل منو الناتج احمللي : يشتمل على مثانية عوامل هيالذي ستثمار األجنيب املباشر ومؤشر إمكانات اإل   

اإلمجايل، متوسط دخل الفرد، نسبة الصادرات إىل الناتج احمللي اإلمجايل، معدل خطوط اهلاتف، حجم 

ات الوطين، نسبة امللتحقني بالدراسستهالك الطاقة التجارية، نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير من الدخل إ

حسب بقسمة الفرق بني قيمة املتغري وي ،ويتراوح الرصيد بني الصفر والواحد. العليا، التصنيف السيادي للبلد

  .يف البلد وأدىن قيمة له على الفرق بني أعلى قيمة له وأدناها

  :1نطالقا من مقارنة املؤشرين ميكن تصنيف الدول إىل أربع جمموعاتإو 

− اًومؤشر اإلمكانات مرتفع اًحيث يكون فيها مؤشر األداء مرتفع ،اقةجمموعة الدول السب.  

  اًومؤشر اإلمكانات منخفض اًيكون فيها مؤشر األداء مرتفع ،جمموعة الدول املتجاوزة إلمكاناا −

  اًومؤشر اإلمكانات مرتفع اًيكون فيها مؤشر األداء منخفض ،جمموعة الدول ما دون إمكاناا −

 .اًيكون فيها كل من املؤشرين ضعيف ،جمموعة الدول ضعيفة األداء −

  :مؤشر تنمية جتارة لتجزئة العاملية .4

إحدى  ،A.T.Kearneyعن  2001سنويا منذ ) Global Retail Development Index(يصدر هذا املؤشر    

وتقدم  ،الناهضةتقوم بتقييس األسواق الرئيسية و ،ستشارية يف العلوم اإلدارية يف العاملأكرب الشركات اإل

يهدف املؤشر بشكل رئيسي إىل  .ستشارات اإلستراتيجية والتقنية والتنظيمية للشركات الرائدة يف العاملاإل

  :ويتكون من املؤشرات الفرعية التالية ،2ستراتيجياا التنموية العامليةمساعدة الدول على ترتيب أولويات إ

  الكلي؛ من املؤشر %25ملخاطرة القطرية بنسبة مؤشر درجة ا −

  كذلك %25مؤشر مدى جاذبية السوق بنسبة  −

  %30مؤشر مدى تشبع السوق بنسبة  −

 %20مؤشر مدى حمدودية الوقت بسبة  −

 وعلى قدر ما تكون مرتفعة تكون أحسن بالنسبة للبلد ،وقيمة املؤشر تعطى حبساب متوسط هذه املؤشرات   

  .والعكس يف حالة إخنفاضها

  
                                                           

1
 .120- 119مرجع سابق، ص ،2002ستثمار يف الدول العربيةمناخ اإل 
2
  .84لضمان اإلستثمار، الكويت، ص، املؤسسة العربية 2006 ستثمار يف الدول العربيةمناخ اإل 
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  :مؤشر التنمية البشرية .5

جعل اإلنسان إىل  هدفي ،عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 1990يصدر مؤشر التنمية البشرية منذ عام    

، ويتم حسابه على أساس ثالثة 1ويقيس ما مت حتقيقه لتعزيز التنمية البشرية يف البلد ،حمور العملية التنموية

  :هيمكونات 

  ؛سنة 85و25ويقاس مبتوسط العمر املتوقع منذ الوالدة ويتراوح ما بني : طول العمر −

ائية بتدلتحاق باملدارس اإل، ونسب اإلالغنيبالقراءة والكتابة لدى الب اإلملامويقاس مبعدل : املعرفة −

  والثانوية والدراسات العليا؛

  .اإلمجايلويقاس مبعدل دخل الفرد للناتج احمللي : مستوى املعيشة −

  :ويتم تصنيف الدول حسب هذا املؤشر إىل ثالث جمموعات هي

   ؛فما فوق دول ذات تنمية بشرية عالية% 80 −

  ؛دول ذات تنمية بشرية متوسطة %79اىل 50من  −

 .دول ذات تنمية بشرية منخفضة %50قل من أ −

  : مؤشر القدرة على اإلبداع .6

ويتكون من مؤشرين فرعيني ميثالن أوزانا  ،للتجارة والتنميةيصدر هذا املؤشر عن مؤمتر األمم املتحدة    

  :2متساوية مها

ى البحث تضم اإلنفاق عل ،ستنادا إىل ثالثة عناصرإويقيس األنشطة اإلبداعية : مؤشر األنشطة التقنية −

  وعدد املطبوعات العلمية املنشورة؛ ،ختراع املسجلةوالتطوير وعدد براءات اإل

نسبة  :التالية عناصرالستنادا إىل إيقيس مدى توافر املهارات الالزمة لإلبداع : مؤشر رأس املال البشري −

  .ونسب املسجلني يف خمتلف املراحل التعليمية ،األمية

إمتالك البلد  ذلك على كلما كانت قيمة املؤشر كبرية دلَّحيث  ،إىل ثالث جمموعاتيتم تصنيف الدول و   

وتليها دول ذات قدرات إبداعية  ،دول ذات قدرات إبداع متوسطةكما توجد  ،كبرية على اإلبداع قدرات

  .ضعيفة

                                                           
1
 .69ستثمار، الكويت، ص، املؤسسة العربية لضمان اإل2005ةستثمار يف الدول العربيمناخ اإل 
2
  .72املرجع السابق، ص 
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  :مؤشر جاهزية البنية الرقمية .7

عىن بقياس وي ،2001قتصادي العاملي منذ سنة عن املنتدى اإل) NRI(يصدر مؤشر جاهزية البنية الرقمية    

قوة الدول نقاط وحيدد نقاط ضعف و ،تصاالتامهة يف تكنولوجيا املعلومات واإلمدى جاهزية الدولة للمس

  :، ويتكون املؤشر من ثالثة مؤشرات فرعية هي1ستفادا من التطور املستمر يف هذا القطاعإومدى 

  ؛تصاالت اليت توفرها الدولة أو جمتمع مابيئة تقنيات املعلومات واإل −

  ؛وماتمدى جاهزية الشرائح الرئيسية اليت تشتمل على األفراد ورجال األعمال واحلك −

 .تصاالت من قبل هذه الشرائحإستخدام تقنيات املعلومات واإلمدى  −

 .لك على جاهزية كبرية للبلد والعكسوكلما ارتفعت دلَّ ذ ،7و1تتراوح قيمة املؤشر ما بني 

   :مؤشرات احلوكمة وحماربة الفساد .رابعا

من خالل  ،وفعالية احلكومة وسلطة القانونستقرار السياسي فر اإلالبات مناخ األعمال اجليد تومن متط إنَّ   

ستعمل يف قياس ذلك ومن بني املؤشرات اليت ت ،مؤسسات كفؤة تعمل بشفافية وتنعدم فيها ممارسات الفساد

  :جند

  :مؤشر اإلدارة الرشيدة وصالح احلكم .1

   دف مساعدة الدول واملنظمات على تي تبع أدائهاصدر معهد البنك الدويل مؤشرات اإلدارة الرشيدة، 

وتستند بيانات هذه املؤشرات إىل عدد كبري من  ،وتقييم مدى جناحها يف حتسني اإلدارة الرشيدة فيها

تم احلصول عليها من عدة يواليت  ،اليت تقيس نطاقا واسعا من العناصر املرتبطة باإلدارة الرشيدة ،املتغريات

  :هي 2ؤشر من عدة مؤشرات فرعيةويتكون امل .مصادر مستقلة تابعة ملنظمات عاملية خمتلفة

يقيس مدى تطبيق احلقوق السياسية واملدنية وحقوق والذي  :مؤشر املشاركة السياسية واملساءلة −

  ؛اإلنسان

العنف أو تغيري ممارسات حتماالت ديد إيقيس مدى وجود و :ضطرابات السياسية والعنفمؤشر اإل −

  ؛احلكومات

   ؛تقدمي اخلدمات العامة وأداء القطاع العاميقيس مستوى و :مؤشر فعالية احلكومة −
                                                           

1
  .83مرجع سابق، ص ،2006ستثمار يف الدول العربية مناخ اإل 
2
  .130-124ستثمار، الكويت، ص، املؤسسة العربية لضمان اإل2004ستثمار يف الدول العربيةمناخ اإل 
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يقيس مدى تأثري السياسات غري املالءمة واإلجراءات املعقدة على اإلدارة و :مؤشر البريوقراطية −

  ؛الرشيدة

لتزام بتنفيذ العقود ومدى فعالية جهاز الشرطة واحملاكم مبا يف يقيس مدى اإل: مؤشر سيادة القانون −
 ؛ونسبة وقوع اجلرميةستقاللية القضاء إذلك 

 لتحقيق العامة الصالحيات ستخدامإ سوء مدى الفساد حماربة مؤشر يقيس :الفساد حماربة مؤشر −

 .مكاسب شخصية

الذي يكون على شكل نسبة  ،وحبساب متوسط هذه املؤشرات جند مؤشر اإلدارة الرشيدة وصالح احلكم   

  :مئوية وعلى أساسه تنقسم الدول إىل

   فما أكثر؛ %75ملا تكون النسبة  شيدة ممتازةدول ذات إدارة ر −

  ؛%75وأقل من  %50ملا تكون قيمة املؤشر أكرب من  دول ذات إدارة رشيدة جيدة −

  ؛%50وال تتجاوز  %25ملا تفوق قيمة املؤشر  الرشادة دول ذات إدارة متوسطة −

   ؛%25إىل  %10ملا يأخذ املؤشر قيمة تفوق  دول ذات إدارة ضعيفة −

 .%10ملا تكون قيمة املؤشر أقل من  إدارة ضعيفة جدادول ذات  −

 :ات الشفافيةمؤشر .2

 ،)GCB(لفساد الكلي هي مؤشر مقياس ا ،نتشار الفسادتصدر منظمة الشفافية الدولية عدة مؤشرات متعلقة با

  .الذي يعترب أمهها )CPI( ومؤشر مدركات الفساد ،)BPI(ومؤشر دافعي الرشوة 

من  الفسادويرصد املؤشر  ،عن منظمة الشفافية العاملية 1995سنويا منذ مدركات الفساد يصدر مؤشر    

رجال األعمال  ما يراه حسبوظفي القطاع العام ورجال السياسة، وذلك بني م هخالل قياس مدى تفشي

ستعمال الوظيفة العامة إه نأالفساد على  الشفافيةمنظمة  فعرتو .عرب العامل الذين ميسهم اإلستقصاء واحملللون

  .1جل حتقيق مكاسب شخصيةأمن 

نقاط تكون هي الدولة اليت تتمتع بالشفافية 10فالدولة اليت حتصل على  ؛10و0تتراوح قيمة املؤشر ما بني    

 ،فهي دولة ذات مستوى مرتفع من الفساد 1قل من أأما الدولة اليت حتصل على  ،التامة وال مكان للفساد فيها

  .وتنخفض فيها معدالت الشفافية بشكل كبري

                                                           
1
 .104املرجع السابق، ص 
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جزء يسري من املؤشرات املتعلقة  إالما هي  ،املؤشرات املذكورة سابقا أنجتدر اإلشارة إىل  األخريويف    

واملستثمر يعتمد على  ،مناخ األعمال اليت تصدر عن املؤسسات واملنظمات ومكاتب الدراساتبتقييم 

بعني  األخذكما جيب  ختدمه يف التقييم حسب النشاط الذي يسعى ملمارسته،املؤشرات اليت يراها مناسبة و

ليت ترتكز على التقديرات ا إعدادهنظرا ملنهجية  ،ر عن الوضعية احلقيقية للبلديعب منها ال بعضاً أناالعتبار 

لتحسني صورة مناخها لدى تقوم جبهود تروجيية كبرية  أنوعلى السلطات املختصة يف البلد  .الشخصية

  .األعمال األجانباملؤسسات ورجال 
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  :خالصة الفصل

جتماعية قتصادية واإلواإلعترب مزجيا من العوامل السياسية مناخ األعمال الذي ي الفصل إىلهذا يف  تعرضنا   

يف البلد الذي  ستثمار من عدمهباإل هقراروبطريقة متعدية على  ثقة املستثمر اليت تؤثر على ،والتشريعية والثقافية

على املستوى احمللي ستثماري سواء كان ذلك إختاذ القرار اإل عند أمهيةله  نَّوبالتايل فإ .تسود فيه تلك الظروف

  .أو الدويل

اليت تعين العوامل  ،PESTELكلمة قتصاديون يف ها اإلعن مكوناته فهو يشتمل على عدة جوانب يلخص أما   

 وتتفاعلاليت تتميز بالترابط فيما بينها و .قانونيةوالتكنولوجية وال الثقافية جتماعيةواإلقتصادية واإلالسياسية 

كن هناك معايري يتفق عليها رجال األعمال ول. خصائص كل بلد حسب مناخا خمتلفان لتكو ومتتزج

فر اومن أجل معرفة مدى تو ،اإلستثماراتومناسبا لتوطني جيدا  يعترببتوافرها يف مناخ األعمال  ،نوواملستثمر

جلهات الرمسية يف منها ما حيصل عليه من ا ،يعتمد املستثمر على عدة مؤشرات ،أو لقياسهاتلك املعايري يف البلد 

        .من التقارير والدراسات اليت تقدمها بعض املؤسسات واملنظمات اجلهوية أو الدولية بعضهاو ،البلد

  



  

  

  

  :ثالثالفصل ال

 اإلستثمار وتدفقات األعمال مناخ مقارنة

  وبولونيا اجلزائر إىل املباشر األجنيب
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  ستثمار األجنيب املباشر إىل اجلزائر وبولونياوتدفقات اإلمقارنة مناخ األعمال : الفصل الثالث

  :متهيد

قتنعت بأمهية اإلستثمار األجنيب املباشـر ودوره يف حتقيـق   امعظم دول العامل  إىل أنّ ،لقد أشرنا يف ما سبق   

ستقطاب أكرب قدر ممكن منه وتوجيهه إىل خدمة االقتصاد احمللي، ويف اوأا أصبحت تتسابق من أجل  ،التنمية

توفري أحسن الظروف واملزايا إلغراء املستثمرين األجانب لتوطني إسـتثمارام   علىاملنافسة  ظهرتإطار ذلك 

  .بالبلد املعين

تثمرين األجانـب  املس جيذبلكي يصبح مناخا خصبا  ،كما عرضنا أهم الشروط الواجب توافرها يف بلد ما   

 ،ويشجعهم على اإلستثمار فيه، واليت سنحاول من خالهلا تقييم جهود كل من اجلزائر وبولونيا يف هذا اـال 

  .بغرض إستخالص الفوائد من التجربة البولونية

سنقوم مبقارنة مساعي كل من البلدين من أجل توفري اإلطار القانوين والتنظيمي املشـجع   ،ومن أجل ذلك   

من خالل  ،اإلستثمار يف املبحث األول، ويف املبحث الثاين نقوم مبقارنة تطورات مناخ األعمال يف البلدين على

نعرض فيه تطور تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر  ويف األخري املبحث الثالث ،بعض املؤشرات الكمية والنوعية

أهم اجلوانب والنقاط الواجب أخـذها مـن    ستخالصمع إ ،جة جلهود حتسني مناخ األعمالإىل البلدين كنتي

    .التجربة البولونية
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  :تعريف باجلزائر وبولونيا .أوال

  معلومات تعريفية باجلزائر وبولونيا :)10(جدول رقم 

 بولونيا اجلزائر البيان

املوقع 

واحلدود 

 اجلغرافية

ها مشاال البحر املتوسط حيد ،مشال إفريقيا
ومن اجلنوب  ،ومن الشرق تونس وليبيا

ومن الغرب املغرب األقصى  ،مايل والنيجر
 .وموريتانيا والصحراء الغربية

ها من الشمال حيد ،تقع بولونيا يف أوروبا الوسطى
حبر البلطيق ومن الشرق روسيا وليتوانيا وروسيا 

ومن اجلنوب أوكرانيا وسلوفاكيا ومن  ،البيضاء
 .الغرب مجهورية التشيك وأملانيا

 وارسو اجلزائر العاصمة

 كلم مربع 312679 كلم مربع 2381741  املساحة

 )PLN( zlotyالزلويت  )DZA(الدينار اجلزائري  العملة

عدد 

 2008مليون نسمة سنة  38.1 2008مليون نسمة سنة  35 السكان

 البولونية إضافة إىل أقليات أملانية وروسية    العربية  اللغة

  :باإلعتماد علىمن إعداد الطالب : املصدر

− http:// www.andi.dz 

− http:// www.paiz.gov.pl 

  :ختيار البلدينامربرات  .ثانيا 

شهداها حوالت اليت والوقوف على تأثري الت ،مناخ األعمال يف كل من اجلزائر وبولونياسوف حناول مقارنة    

 .للجزائر مفيدة عتبارهاإختالف اليت ميكن اإل ستخالص أوجهاحماولة و ،ستثمار األجنيب املباشرعلى تدفقات اإل

  :التالية لألسبابختيار بولونيا اقد مت و

  :1989ستثمار األجنيب املباشر قبل تشابه النظرة جتاه اإل .1

على غرار عديد  ،قتصادهاإشتراكية يف تسيري اإل مبادئتبنت  1962ستقالهلا سنة إ وبعداجلزائر  أنّحيث    

عن  ،على الدور السلطوي للدولة اعتمدتأا ة واملستقلة حديثا يف تلك الفترة، وذلك من خالل الدول النامي

وتغليب األهداف  ،لكافة املؤسسات يف خمتلف القطاعات األساسيةوامللكية العمومية  ،طريق التخطيط املركزي

وكانت تعتمد يف متويل خطط التنمية على موارد صادرات البترول  قتصادية؛اإل األهداف جتماعية علىاإل
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ألنه ال  يف قطاع احملروقات إالّهتماما كبريا إى املباشر يلقستثمار األجنيب ومل يكن اإل .1قتراض من اخلارجواإل

  .1990وبداية سنوات  1980وذلك إىل غاية اية سنوات  نسبة كبريةال ميثل  غري أنه ،مناص من ذلك

قد انضمت إىل ف ،ستعمار الروسي النمساويعن اإل 1918استقالهلا سنة بولونيا اليت حتصلت على  أما   

 قتصادها إىلإشتراكية يف اإل مبادئواعتمدت  ،بعد احلرب العاملية الثانية مباشرةشتراكي املعسكر الشيوعي اإل

مل تول أمهية وبالتايل  ،قتراض اخلارجيوبنسبة كبرية على اإلد تعتم هي األخرى وكانت ،1989غاية سنة 

وختضع  ،وحمدودة يف بعض القطاعاتستثمارات األجنبية وكانت التدفقات يف تلك الفترة قليلة جدا كبرية لإل

  .2لقيود كثرية ويف معظمها تعود إىل ملكية الرعايا البولونيني يف اخلارج

  :السوق يف نفس الفترة قتصادإالقيام بإصالحات التوجه حنو  .2

 ،شتراكيول اليت كانت تعتمد على النهج اإلبعديد الد أدى 1989يار املعسكر الشيوعي وتفككه سنة إ إنّ   

من كانت تعاين  يف ذلك الوقت فاجلزائر مثال. قتصاد السوقإمن أجل التحول حنو  بإصالحاتإىل القيام 

 ،جتماعية داخليةإقتصادية وإومن ضغوط  ،موارد صادرات البترول ومن تراجع ،رتفاع املديونية اخلارجيةإ

ضمنها التحول حنو  نم واليت ،تماعيةجإقتصادية وسياسية وإبإصالحات القيام  حتمية أماما نفسهوجدت 

برامج  لتزام بتنفيذعليها اإلشترطت ا ىل املؤسسات املالية الدولية اليتإت ا بعد أن جلأذوه ،السوق قتصادإ

بإجراء  احلكومة ولذلك فقد باشرت .التحولمن أجل إمتام عملية  )1998-1994(كليإلستقرار والتعديل اهليا

نقدية والسياسة السياسة الكل من إدخال إصالحات على حول  تمتحور ،سلسلة من اإلصالحات اإلقتصادية

موعة من مبجتقليص النفقات العامة عجز امليزانية العامة عن طريق أمهها ختفيض  ،والتجارة اخلارجيةاملالية 

 وتثبيت أجور  ضافةرير األسعار،رفع الرسم على القيمة املستهالك وحتاإل م علىهي رفع الدع ،اإلجراءات

وإدخال إصالحات  ،الت التضخمأسعار الفائدة من أجل ختفيض معدكذلك القيام برفع  العام،القطاع  عمال

باإلضافة إىل  ،وحترير التجارة اخلارجيةوحترير سوق الصرف  ،ائريصرف بتخفيض الدينار اجلزسعر ال على

  .يةؤسسات العمومالعديد من امل خوصصة

                                                           
1
 Mohamed Ratoul, Economic reform and political opening lesson from Algeria, p77. Available in 

http//:www.arabinsight.org. 

 
2
 Michael Du Pont, Op., Cit, p92.    
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بتحرير النشاط اإلقتصادي ومنح الفرصة املتعلقة  ،العديد من القوانني تلك الفترة سنشهدت هذا وقد    

ن على مستوى إىل حتسوقد أفضت مرحلة اإلصالحات .حترير اإلقتصاد واليت تصب كلها يف ،للقطاع اخلاص

    .1جبدية كبريةاليت طبقت برامج اهليئات الدولية اعتربت اجلزائر من بني البلدان و ،اإلقتصادية الكلية ؤشراتامل

التحول حنو النظام غرار دول أروبا الوسطى والشرقية بإصالحات يف نفس الفترة قامت بولونيا وعلى    

 shock خطة تسمى العالج بالصدمةعتماد قامت احلكومة البولونية بإومن أجل إمتام عملية التحول  .الليربايل

therapy، وتقوم على السرعة عكس النظرة اليت  ،ثفة ويف فترة وجيزةتعتمد على القيام بإصالحات جذرية مك

من أجل حتقيق اإلستقرار واليت تعتمد على اإلصالح التدرجيي طويل األجل  ،تبنتها احلكومة ارية مثال

  : 3ومن أجل ذلك قامت باإلجراءات التالية ،2قتصادي الكلي والتحرير واخلوصصةاإل

وذلك عن طريق  ،من التضخم جل احلدأمن الفائدة  أسعارإعادة النظر يف السياسة النقدية بزيادة  −

  ختفيض حجم الطلب؛

   ؛جل ختفيض عجز امليزانية العامةأالسياسة املالية من  لنظر يفإعادة ا −

ورفع الدعم املقدم  ،حترير األسعار اليت كانت مقيدة خاصة املتعلقة بالوقود والطاقة والنقل واألدوية −

    للمؤسسات العمومية؛

  ؛الصرفنفتاح على اخلارج من خالل ختفيض الدعم والقيود على التجارة اخلارجية وحترير سوق اإل −

 .خلق قطاع خاص من خالل القيام بعمليات خوصصة واسعة للمؤسسات العمومية −

واعتربت من بني  ،اإلصالحيف عمليات كانت بولونيا قد قطعت أشواطا كبرية  1990ويف أواخر عشرية     

  .قتصاد السوقفيما خيص التحول حنو إ الوسطى والشرقية أروباأكثر الدول جناحا يف منطقة 

  :ستثمار األجنيب املباشر بعد فترة اإلصالحاتستقطاب اإلا جتربة ناجحة يف بولونيا .3

ة واليت من بينها رفع القيود على التجار ،1990اإلصالحات اليت قامت ا بولونيا منذ بداية سنوات  إنّ    

ال متثل إال  إليهاستثمارات األجنبية املباشرة املتدفقة كانت اإل أنفبعد  ،جيابيةجعلتها حتقق نتائج إستثمار واإل

1990 مليون دوالر سنة 88وال  1989مليون دوالر سنة  11حيث مل تتجاوز  ،نسبة قليلة جدا
يف  ارتقت ،4

                                                           
1
 Mohamed Ratoul, Op., Cit, pp78-81. 

2
  Thomas Bamforth, Democratization, economic reform and human rights in Poland – conflict or consonance?, 
Eras Edition 8, 2006, p3. 
3
 Andrew Harrison et Al, business international et mondialisation, de Boeck, Bruxelles, 2004, pp469-472. 

4
http:// unctadstat.unctad.org/tableviewer/tableview.aspx. 
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 1997ويف سنة  ،مليار دوالر 4.53يل اعامليا من حيث التدفقات الواردة حبو 17املرتبة  لتحتل 1996 سنة 

الوسطى والشرقية املتحولة حديثا  أروباستثمارات من بني دول لإلكرب بلد مستقطب أ وأصبحتجتاوزت ار 

مليون دوالر  8ستثمار األجنيب املباشر الوارد فقد قفز من حوايل من حيث خمزون اإل أما .1الرأمسايلحنو النظام 

1997مليار دوالر سنة  18إىل حوايل  ،1989سنة 
ليقفز إىل  ،2000دوالر سنة  مليار 34 ليصل إىل حوايل، 2

  .2009مليار دوالر سنة  184أكثر من 

املرتبة حتلت ا 2010في سنة ف ،من حيث التدفقات الواردة املراتب األوىل إحتاللوقد واصلت بولونيا     

بينما  أمريكي مليار دوالر 13وذلك بتحقيقها حلوايل  ،الثانية يف منطقة أروبا الوسطى والشرقية بعد روسيا

  .3مليار دوالر 20روسيا حوايل 

  :التقارب من حيث حجم السوق .4

 ،مليون نسمة 32حوايل  2003أواخر سنة حيث بلغ يف اجلزائر  ،وذلك إذا أخذنا يف احلسبان عدد السكان   

ولذلك فهي تعترب سوق كبرية تفتح اال لإلستثمار يف عدة  ،2008سنة  مليون نسمة 35وقفز إىل حوايل 

مليون نسمة  38.7وجتاوز  2003مليون نسمة سنة  38.2بلغ عدد السكان حوايل بينما يف بولونيا  ؛جماالت

  .2008سنة 

لبولونيا بعد انضمامها إىل  أفضليةرغم وجود  ،حجم السوق متقارب بني البلدين أنمن هذا اجلانب نالحظ    

دون  األورويبحتاد اإل أرجاءف منتجاته يف كافة يصريوطن استثماراته هناك فاملستثمر الذي  ،األورويبحتاد اإل

  .قيود

ستخالص أهم إوذلك حملاولة  ،مع اجلزائرختيار يقع على بولونيا كبلد مقارنة كل هذه األسباب جعلت اإل   

  .أقصى ما ميكن من التجربة البولونيةستفادة واإل ،فيها اجلزائر من نقصاجلوانب اليت تعاين 

  

  

                                                           
1
 Joel I. Deichmann, Bentley College, Origins of Foreign Direct Investment in Poland, 1989-2001, Journal of 

Business and Economic Studies, Vol. 10, 2004, p13. 
2
Joel 1. Deichmann, foreign direct investment in Poland: sub-national distribution and location factors 1989-

1997, Middle States Geographer, 1998,p85. 
3
 Tessa Toone, Business Eastern Europe, The Economist Intelligence Unit, 2010, p12. 
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  :ستثمار األجنيب املباشرر القانوين والتنظيمي يف صاحل اإلحتسني اإلطا: املبحث األول

التغيريات اليت متت يف اجلانب القانوين والتنظيمي يف كل من اجلزائر وبولونيا، واليت ستعراض سوف نقوم با   

سـتقطاب  ا، وكان اهلدف منها حتسني اجلانب التشريعي وتوفري املناخ املناسب للقيام باألعمال بصفة عامـة 

إىل اآلن  1989اإلستثمارات األجنبية املباشرة بصفة خاصة، وذلك يف الفترة املمتدة من بداية اإلصالحات سنة 

  .  مع التركيز على القوانني املتعلقة باإلستثمار األجنيب املباشر

  :حتسني اإلطار القانوين: املطلب األول

وذلـك   ،هم اإلصالحات اليت مسته خالل فترة الدراسةأن وستثمار يف البلديتطور قانون اإلنتطرق فيه إىل    

  .يف كل منهمالتطوراته تتبع تارخيي عن طريق 

  :اجلزائر .أوال

جاءت القوانني املتعلقة باإلستثمار كمـا   ،1989قبل بداية اإلصالحات املتعلقة بالتوجه حنو إقتصاد السوق سنة 

  :يلي

مث جاء بعده األمـر   ،املتعلق باإلستثمارات 1963جويلية  27بتاريخ  63/277بعد اإلستقالل أُصدر القانون    

 82/11واملتضمن قانون اإلستثمارات، مث بعد ذلك جاء القانون  1966سبتمرب  15الصادر بتاريخ  66/284رقم 

الصادر  86/13واملتعلق باإلستثمارات اإلقتصادية اخلاصة؛ والذي مت تعديله بالقانون  1982أوت  21املؤرخ يف 

ويف األخـري   ،واحملدد لكيفية عمل الشركات املختلطة األجنبية واملتعلق بقطاع احملروقـات  1986أوت  19يف 

  .  1واملتعلق بتوجيه اإلستثمارات اإلقتصادية الوطنية 1988جويلية  12املؤرخ يف  88/25قانون 

ذلـك ألنَّ   ،حصر يف قطـاع احملروقـات  ين 1989لقد كان اإلستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر قبل سنة    

اإلصالحات املتعلقة بالتوجه حنو ولكن منذ بداية فترة  .احلكومة مل تفتح اال لإلستثمار يف القطاعات األخرى

ختاذ العديد مـن القـرارات   اويظهر ذلك من خالل  ،قتصاد السوق أصبح اإلهتمام باإلستثمار األجنيب أكربإ

  .2تصب يف هذا اإلجتاه وتعديل بعض القوانني اليت

                                                           
1
 .88، ص2009، قسنطينة،31ع، جملة العلوم اإلنسانية يف اجلزائر، سعيدي حيي، تقييم مناخ االستثمار األجنيب 
2
 .116، ص2008، 43عجملة حبوث اقتصادية عربية، مفتاح صاحل وبن مسينة دالل، واقع وحتديات االستثمارات األجنبية املباشرة يف الدول النامية دراسة حالة اجلزائر،  
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الذي شكل يف وقته  ،واملتعلق بالنقد والقرض 1990أفريل  14بتاريخ  90/10وكانت البداية بصدور قانون    

هو تنظيم  هأحد أهم أدوات تنمية وترقية اإلستثمار اخلاص احمللي واألجنيب، ورغم أنَّ اهلدف األول من إصدار

  :وقد جاء باملبادئ التالية ،إال أنه تطرق إىل جانب حركة رؤوس األموال ،النظام النقدي واملايل

 ،إىل اجلزائر يرخص لغري املقيمني حتويل رؤوس األموال:" منه على 183نصت املادة : ستثمارحرية اإل −

أو ألي  ،قتصادية غري خمصصة صراحة للدولة أو للمؤسسـات املتفرعـة عنـها   لتمويل أية نشاطات إ

نشـاط   فلقد أعطى احلرية للمستثمر األجنيب يف القيام بـأي " مشار إليه بنص القانونشخص معنوي 

نه ترك بعض القطاعات خمصصة للدولة وللهيئات التابعة هلا على أن حيدد ذلك بنص أغري  ،ستثماريإ

  .تشريعي

والطبيعـة  واملرتبطة بشكل تدخل رأس املال األجـنيب   ،رفع القيود املفروضة من قبل القوانني السابقة −

واملتعلق بنسـبة   1986و 1982الذي كان يف قانوين  49/51فلقد مت إلغاء  الشرط  ،القانونية للشريك

ستثمار مبفرده أو عـن طريـق   تثمر احلرية املطلقة يف إقامة اإلوأصبح للمس ،الشراكة احمللية واألجنبية

  .الشراكة

وبعد مرور مدة شهرين من تقـدمي الطلـب إىل    ،حرية حتويل رؤوس األموال بعد تأشرية بنك اجلزائر −

  .البنك

 .تنظيم شروط الصرف وتغطية املخاطر املتعلقة به من قبل جملس النقد والقرض −

حيـث   ،واملتضمن قانون ترقية اإلستثمار 1993أكتوبر  05الصادر يف  93/12مث جاء املرسوم التشريعي رقم    

ألنه أول قانون خاص  ،إلجراءات التشريعية اليت حتكم جمال اإلستثمارأُعترب هذا النص اللبنة األساسية يف جمال ا

باإلستثمار يف فترة اإلصالحات، وقد ألغى هذا القانون صراحة كل القوانني الصادرة سـابقا والـيت تعـاجل    

 ،جنيب املباشروأظهر هذا القانون تغير النظرة جتاه اإلستثمار األ. موضوع اإلستثمار باستثناء املتعلقة باحملروقات

  :ولعل أهم النقاط اليت جاء ا تكمن يف .واخلروج من أزمة املديونية التنميةفقد أعتربه وسيلة لتحقيق 

  ستثماري؛من املشروع اإل %100متالك حصة الفرصة للمستثمر األجنيب يف إ إتاحة −

  واألجنبية؛ستثمارات العمومية واخلاصة والوطنية الة كافة الفوارق السابقة بني اإلإز −

  ستثمار والعوائد النامجة عنها،ة حتويل رؤوس األموال القابلة لإلضمان حري −

  متيازات اجلبائية واجلمركية واملالية للمستثمرين؛تقدمي الدولة لبعض اإل −
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  ستثمار فقط؛إلغاء نظام اإلعتماد وتعويضه بنظام التصريح باإل −

كيم الدويل يف حالة وقوع خالفات مع الدولـة  إعطاء احلق للمستثمرين األجانب يف اللجوء إىل التح −

  .اجلزائرية

 2001أوت  20بتـاريخ   01/03إىل غاية صدور األمر الرئاسي  ،وبقي هذا القانون هو املنظم لإلستثمارات   

وقد جاء هذا  .93/12الذي ألغى القوانني السابقة املتعلقة ذا اال خصوصا قانون  ،واملتعلق بتطوير اإلستثمار

  :1قانون مبا يليال

األجنبية املنجزة يف النشاطات ستثمارات الوطنية ويطبق هذا القانون على اإل" منه حسب املادة األوىل  −

" أو الرخصـة  متيازمنح اإل ستثمارات اليت تنجز يف إطاروكذا اإل ،قتصادية املنتجة للسلع واخلدماتاإل

من خالل إلغـاء لفـظ    ،ستثناء احملددة قانونابإستثمار متاحا يف كافة القطاعات وبالتايل فقد جعل اإل

 نَّباإلضـافة إىل ذلـك فـإ    ،األنشطة املخصصة للدولة أو لفروعها الذي كان يف القانون السـابق 

  متياز أو الرخصة؛اإلستثمارات املنجزة تأخذ شكلني مها اإل

لنشاطات املقننة ومحايـة  ستثمارات يف حرية تامة مع مراعاة التنظيمات والتشريعات املتعلقة باتنجز اإل −

  البيئة؛

  ستثمارات بقوة القانون من احلماية والضمانات املنصوص عليها والتنظيمات املعمول ا؛تستفيد اإل −

  ستثمار؛لدى الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمارات إىل تصريح ختضع اإل −

مـع   ،ذات الصلة باإلستثمار احلقوق والواجبات املساواة يف املعاملة بني األجانب واجلزائريني يف جمال −

  تفاقيات املربمة مع دول األجانب؛مراعاة اإل

إال يف احلاالت املنصوص عليها  ،إداريةإىل مصادرة  اجلزائر ستثمارات املنجزة يفتتعرض اإل ال ميكن أن −

  ؛ويف حالة ذلك يقدم تعويض عادل يف التشريع

تفاقيات ثنائية إإال يف حالة وجود  ،املختصة ائيةختضع اخلالفات بني املستثمر والدولة إىل اجلهات القض −

  تفاق خاص؛إأو يف حالة وجود  ،اجلزائر أمضتها األطرافأو متعددة 

متيازات واحلوافز اليت يستفيد منها املستثمرون يف إطار النظام العـام أو النظـام   اإلكما حدد القانون  −

  . اإلستثنائي

                                                           
1
Journal official de la république Algérienne n 47/2001, pp4-5.  
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ولكنه خضع إىل تعديل جاء  ،وقد أصبح هذا القانون هو املعتمد فيما خيص اإلستثمارات الوطنية واألجنبية   

الذي أدخل بعض التعديالت فيما خيص املزايا املمنوحة  ،2006جويلية  15املؤرخ يف  06/08مبوجب األمر رقم 

د وأوضح بعض اجلوانب اليت كانت تبدو غامضة كما ألغى بعض املوا ،يف إطار النظام العام والنظام اإلستثنائي

  .01/03يف قانون 

جاءت يف  ،2009مث أدخلت تعديالت جديدة على القانون جاءت مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة    

  :نذكر منها ،معظمها شروطا تنظيمية لإلستثمارات األجنبية الواردة ومحائية لإلقتصاد الوطين

  جناز لإلقتناءات ذات املصدر اجلزائري؛النظام العام ملرحلة اإل متنح مزايا −

  نطالق؛منصب شغل عند اإل 100ستثمارات اليت ختلق نح مزايا النظام العام ملرحلة اإلستغالل لإلمت −

العام بقرار من الـس  ستفادة من النظام مليون دينار لإل 500ستثمارات اليت يتجاوز مبلغها تؤهل اإل −

  تثمار؛سالوطين لإل

وللطرف احمللي ما  ،خاصة أو عمومية ،ستثمارات األجنبية جيب أن تتم يف إطار شراكة أجنبية حمليةاإل −

  من املشروع؛ %51نسبته 

  ستثمارات األجنبية جيب أن يقتصر على اللجوء إىل التمويل احمللي؛اإلمتويل  −

لفائدة اجلزائر خالل كل فتـرة  ستثمارات األجنبية أن تقدم ميزان فائض بالعملة الصعبة جيب على اإل −

  قيام املشروع؛

ستثمار جيـب  للمستثمرين يف إطار جهاز دعم اإل األرباح املوافقة لإلعفاءات والتخفيضات املمنوحة −

  .إعادة التحفيزات مع غرامة ماليةباملستثمر  يقوموإال  ،سنوات 04جل أستثمارها يف إإعادة 

سنت اجلزائر عدة قوانني أخرى ذات صلة مباشرة أو غري مباشـرة   ،وباملوازاة مع إصالح قانون اإلستثمار   

نذكر منها قانون خوصصة املؤسسات  ،1989ستكمال اإلصالحات اليت بدأا منذ سنة ، يف إطار اباإلستثمار

 ،ق احلرةوالقوانني املتعلقة باملناطق اإلقتصادية اخلاصة واملناط ،باإلضافة إىل قانوين اجلمارك والضرائب ،العمومية

  .وقانون العمل وغريها من القوانني والتشريعات ،وقانون املنافسة وحماربة اإلحتكار
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جتاه دعم اإلسـتثمار األجـنيب   اواليت تصب يف  ،كما أمضت اجلزائر على عدة إتفاقيات دولية ذات الصلة   

تفاقية ا 24و ،ماية اإلستثمارتفاقية ثنائية متعلقة حبا 47كانت اجلزائر قد أمضت على  2010فحىت سنة  ،املباشر

  .1تفاقيات دولية حول اإلستثمارا 5متنع اإلزدواج الضرييب و

وميكن القول أن اإلطار القانوين لإلستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر قد حتسن كثريا باملقارنة مع مـا كـان      

  .1989عليه قبل سنة 

  :بولونيا .ثانيا

حيث سمح لألجانب بدخول بعض  ،1986بدأ فتح اال أمام اإلستثمار األجنيب املباشر يف بولونيا منذ سنة    

القطاعات اإلقتصادية، إال أنَّ عملية اإلستثمار كانت ختضع إلجراءات معقدة وتقتصر على بعض القطاعـات  

الذي أعطى احلق لألجانـب يف القيـام    ،1988ديسمرب  23إىل أن جاء قانون املشاريع املشتركة يف . احملدودة

بأنشطة األعمال يف بولونيا وبدرجة رقابة أكرب على مشروعام لكن دون التملك الكلي هلا، كمـا أعطـى   

أدىن من رأس املال الـالزم   اإمكانية احلصول على العقارات بعد تصريح من وزارة الداخلية؛ إال أنه حدد حد

  .2ضمانات فيما يتعلق بالتأميم أو نزع امللكية احلكومة تقدمباإلضافة إىل أنه مل  ،إلقامة اإلستثمار

املتعلق بالشركات ذات رأس املال املشترك ومبسـامهات   1991جوان  14لكن هذا القانون مت إلغاؤه بقانون    

يع اإلستثمارية يف كافـة  من خالل السماح لألجانب بإقامة املشار ذي قام بتحرير اإلستثمار األجنيبال ،أجنبية

بإستثناء بعض القطاعات تسمى إستراتيجية مثل األراضي الزراعية واملطارات والقضاء و غريها، إال  ،القطاعات

  :3كما جاء القانون مبا يلي. ملكية أجنبية %100أنه ال يعطي احلق يف نسبة 

احلصول على تصريح مـن   بشرط وتعويضه ،إلغاء شرط احلصول على تصريح من اجلهات العليا املختصة −

  ستثمار األجنيب فقط بإستثناء األنشطة اإلستراتيجية؛وكالة اإل

ه ال نويف حالة شراء شركة عمومية فإ ،املساواة بني املستثمرين احملليني واألجانب فيما خيص دفع الضرائب −

  يتم دفع ضرائب على اجلزء املنفق يف عملية الشراء؛

  ط إلقامة املشروع؛إلغاء احلد األدىن املشرو −

                                                           
1
 Wir 2010, Op., Cit, p177. 

2
 Michael Du Pont, Op. Cit., p92. 

3
 Adam Gwiazda, the new conditions of foreign direct investment in Poland, 1992,pp73-74. Available in 

http://www.ebscohost.com visited in: 24/05/2011. 
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  سنوات؛(6) ست منح إعفاءات ضريبية خالل السنوات الثالث األوىل مع إمكانية متديد املدة إىل −

  إعطاء إمكانية حتويل كافة رأس املال إىل اخلارج مبا يف ذلك املتراكم مع األرباح احملققة؛ −

  .حالة املصلحة العامةيف  كما ضمنت اخلزينة تعويضا عادال يف حالة نزع امللكية اليت ال تكون إال −

مـن   %20اإلعفاء الضرييب مرتبط حبجم رأمسال الشركة وكذا بقدرا التصديرية احملددة مبقـدار   إال أنّ −

  . اإلنتاج

وذلك بإلغاء اإلجراءات اإلدارية اخلاصة بإنشاء شركة أجنبية بـرأس   ،1996وقد مت تعديل هذا القانون سنة    

 ،مال أجنيب، مبعىن املساواة بني املستثمرين احملليني واألجانب فيما يتعلق بشروط إقامة مشـروع إسـتثماري  

؛ كما مت إشتراط تصريح يف حال حتويـل مؤسسـة ذات   أعطيت لألجانب إمكانية التملك الكلي للمشروعو

  .مومية إىل مشروع مشتركملكية ع

وظل هذا القانون حيكم اإلستثمار األجنيب املباشـر إىل أن مت إصـدار قـانون النشـاط اإلقتصـادي يف         

ومبوجبـه  . حيث عدل القواعد املتعلقة بتأسيس فروع ومكاتب متثيل يف بولونيا وكيفية عملـها  ،1999نوفمرب

ول على رخصة كما كان يف السابق وإمنا يتم تسـجيلها  أصبح تأسيس فروع أو مكاتب متثيل ال يتطلب احلص

  .1يف السجل املناسب فقط

 ،2004جويلية  2لكن سرعان ما مت تعديل هذا القانون كذلك بقانون حرية النشاط اإلقتصادي الصادر يف    

ومسؤوليات اإلدارات العامة فيما خيص تـوفري   ،واملتضمن بدء، ممارسة،وإاء األنشطة اإلقتصادية بصفة عامة

وتنظيم الدورات التدريبية من أجل تنمية املؤسسات، كما تطـرق إىل عمـل    ،الدعم املادي وتوفري املعلومات

حيث اشترط على الفروع أن تقـوم بـنفس نشـاط     ،الفروع ومكاتب التمثيل اخلاصة باملستثمرين األجانب

. 2وحصر نشاط مكاتب التمثيل يف الترويج واإلشهار للمستثمر األجنيب فقـط  ،ماملستثمر األجنيب يف البلد األ

ألنه حيكم اجلوانب القانونية والتنظيمية لألعمـال وقواعـده    ،ويسمى هذا القانون بدستور األعمال يف بولونيا

احمللـيني   وبذلك فهو يضـمن املسـاواة بـني    ،تطبق على األشخاص الطبيعيني واملعنويني احملليني واألجانب

واألجانب، إال أنه مييز بني املستثمرين األجانب من اإلحتاد األورويب أو من دول منظمـة التعـاون والتنميـة    

                                                           
1
 Poland country conditions investment climate, Political Risk Services group,2005, p2. 

2
 Poland: your business partner, Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, 

warsaw,2008,p110. 
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كما مسح بالتملك الكلي لإلستثمارات بإستثناء بعـض األنشـطة   . اإلقتصادية واملستثمرين من الدول األخرى

  .1ع الراديو والتلفزيونمثل قطا %100اخلاصة اليت ال يسمح فيها لألجانب بنسبة 

وذلك بإلزام املسـتثمرين األجانـب بتسـجيل     ،2009مارس  31وقد مت إدخال تعديالت على القانون يف    

  .السجل، الضرائب، التأمني واإلحصاء: إستثمارام لدى املصاحل التالية

مت  إىل أن 1934فإنَّ الشركات يف بولونيا كان حيكمها القانون التجاري لسـنة   ،باإلضافة إىل هذه القوانني   

، وحيتـوي علـى   2001الذي بدأ العمل به يف بداية  ،بقانون الشركات التجارية 2000سبتمرب  15تعويضه يف 

ت الشروط املتعلقة بإنشاء، تنظيم، عمل، حل، تقسيم وحتويل الشركات التجارية، وحيـدد أنـواع الشـركا   

وأربع  ،شركة ذات مسؤولية حمدودة وشركة مسامهة :حيث حدد نوعني من الشركات مها ،املوجودة ببولونيا

 ،الشراكة املسجلة والشراكة املهنية والشراكة احملدودة وشراكة املسامهة احملدودة: أشكال من الشراكات وهي

تعـاون والتنميـة اإلقتصـادية أو مـن     ويسمح للمستثمرين األجانب سواء من اإلحتاد األورويب أو منظمة ال

  .2خارجهما بإنشاء أي نوع منها

 ،بإدخال قوانني متعلقة بإندماج الشركات خارج احلـدود  2008جوان  20ولقد مت تعديل هذا القانون يف    

  .وذلك من أجل السماح للشركات البولونية باإلندماج مع الشركات األوروبية

عتمدت علـى  األا  ،قانون اخلوصصة الذي يعترب ذا أمهية كبرية يف بولونيامن القوانني ذات الصلة كذلك    

1990عترب جتربة ناجحة يف ذلك، وقد صدر هذا القـانون سـنة   املستثمرين األجانب يف عملية اخلوصصة وت 

  :3وحدد أشكال اخلوصصة يف طريقتني مها

عن طريـق بيعهـا إىل    ،حمدودة حتويل املؤسسة العمومية إىل شركة مسامهة أو شركة ذات مسؤولية −

من السعر للطـرف   %20وكانت متنح أفضلية  ،اجلمهور العام أو إىل املستثمرين احملليني أو األجانب

  ن احلكومة كانت ترغب يف احلفاظ على املؤسسات العمومية بيد البولونيني؛ احمللي أل

وتسمى باخلوصصة  ،تفضيلية بيعها يف شكل شركات جديدة صغرية احلجم للعمال واملسريين وبأسعار −

  .الداخلية

                                                           
1
 Investor's guide Poland, palilz,2010, p81. 

2
 Legal aspects of doing business in Poland 2011, Gide Loyrette Nouel, Poland, 2011, p11. 

3
 Andrew Harrison et al, Op., Cit, p486. 
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مسـح  حيث ل القانون السابق الذي عد ،صدر قانون خوصصة املؤسسات اململوكة للدولة 1996ويف سنة    

وبالتايل أصبحت السيطرة لألجانـب يف عمليـة    ،خبوصصة املؤسسات العمومية دون موافقة األطراف احمللية

ذلك ألنَّ الطريقة املفضلة كانت البيـع   ،اخلوصصة بعدما كانت نسبتهم يف املؤسسات املخوصصة قليلة جدا

  .1للمستثمرين

الصادر يف أكتـوبر   ،ومن التشريعات ذات الصلة واليت تكتسي أمهية كبرية قانون املناطق اإلقتصادية اخلاصة   

وكذا قانون مناطق التجارة احلـرة يف ديسـمرب    ،2004مث بعد ذلك سنة  2000الذي مت تعديله سنة و 1994

  .حتفيزات تفضيلية للمستثمرين اننحمياللذان  ،2001والذي مت تعديله يف مارس  1996

وقـد طُبـق علـى     ،2002مـارس   20ويف إطار دعم املستثمرين مت إصدار قانون إعانات اإلسـتثمار يف     

 كما جاء أيضا قانون الدعم العمـومي للمؤسسـات يف   ،اإلستثمارات اليت ختلق وظائف وتساهم يف التصدير

واخلاص بدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة الذي يقدم دعما مباشرا، منح أو تأجري بعض  ،2002جويلية 27

  .2األصول العمومية وختفيضات ضريبية

منها  ،انني وتشريعات أخرى ذات صلة مباشرة أو غري مباشرة باإلستثمار األجنيب املباشرهذا باإلضافة إىل قو   

نضمام اوعموما منذ . واملنافسة ومحاية املستهلك، الضرائب وحقوق امللكية وغريها ،ما يتعلق بالصرف األجنيب

فقـد قامـت    ،2004يب سـنة  و إىل اإلحتاد األورو 1996بولونيا إىل منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية سنة 

بتكييف قوانينها مع قوانني كل منهما، وأصبح للمستثمر األجنيب احلرية يف إقامة املشاريع وكذا التمتع باملعاملة 

هذا مع توفري احلمايـة الالزمـة   . باإلضافة إىل حرية حتويل األرباح ورأس املال إىل اخلارج ،املماثلة مع احملليني

تفاقية متنـع اإلزدواج  ا 80وعلى  ،تفاقية ثنائية حلماية اإلستثمارا 62قد أمضت على  2010فبولونيا واىل غاية 

  .3تفاقية دولية حول اإلستثمارا 64وعلى  ،الضرييب

  

  

  
                                                           

1
 Jan Drahokoupil, Globalization and the State in Central and Eastern Europe, Routledge, London, 2009, p106. 
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 Wir 2010, Op., Cit, p180. 



  وبولونيا اجلزائر إىل املباشر األجنيب اإلستثمار وتدفقات األعمال مناخ مقارنة                :الثالث الفصل

 

120 

 

  :ستثمار األجنيب املباشراإلالتحفيزات املقدمة لتشجيع : املطلب الثاين

، يف بصفة عامة واألجانب بصـفة خاصـة   نقوم بعرض أهم التحفيزات املقدمة للمستثمريناملطلب يف هذا    

مع اإلشـارة إىل أن هنـاك    ،ستثماراتواليت يضمنها قانون اإل ستثمار األجنيب املباشرإطار تشجيع تدفقات اإل

  .إجراءات تشجيعية قطاعية تضمنها هيئات أخرى خمتصة مثل اجلمارك

  :اجلزائر .أوال

أخذت احلكومـة اجلزائريـة تقـدم     ،ثمار األجنيب املباشرر النظرة جتاه اإلستومع تغي 1990منذ بداية سنوات 

احملدث حسب آخر التعديالت فإنَّ  01/03حسب قانون تطوير اإلستثمار ف ،حتفيزات من أجل تشجيع تدفقاته

  :1التحفيزات املقدمة تتمثل يف

 ،يستفيد املستثمر من حتفيزات يف مرحلة إجناز مشروعه وأخرى أثناء مرحلة اإلسـتغالل  :يف إطار النظام العام

  : وذلك كما يلي

  :يف مرحلة اإلجناز ميكن أن يستفيد من

  جناز املشروع؛إاإلعفاء من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع غري املستثناة واليت تدخل مباشرة يف  −

 ،املضافة فيما خيص السلع واخلدمات غري املستثناة ذات املصدر اجلزائرياإلعفاء من الرسم على القيمة  −

  جناز املشروع؛واليت تدخل مباشرة يف إأو املستوردة إذا مل يكن هلا مثيل يف اجلزائر 

 .اإلعفاء من حقوق نقل امللكية عن كل املقتنيات العقارية اليت تتم يف إطار إجناز اإلستثمار −

  :نطالق النشاط منمنصب شغل عند ا 100وملدة ثالث سنوات شرط خلق  ،ستغاللويف مرحلة اإل

  اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات؛ −

 .اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين −

 ،نجز يف مناطق حمـددة بالقـانون  ستثمارات اليت تهو النظام الذي تستفيد منه اإل :ستثنائييف إطار النظام اإل

قتصاد الوطين ستثمارات ذات األمهية بالنسبة لإلأو اإل ،إىل مسامهة خاصة من الدولةتنمية وحتتاج فيها عملية ال

أو تـوفري الطاقـة أو    ،ن من محاية البيئة أو محاية املوارد الطبيعيةخصوصا اليت تستعمل تكنولوجيا خاصة متكّ

وتكون هذه التحفيزات مقسمة إىل مرحلة اإلجناز ومرحلة اإلستغالل كذلك كمـا   ،تؤدي إىل تنمية مستدمية

  :يلي
                                                           

1
 Journal official de la république Algérienne n 47/2001, Op., Cit, pp4-5 et loi de finance 2009. 
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  :جناز ميكن أن يستفيد املستثمر منيف مرحلة اإل

باأللف فيما خيص العقود التأسيسية للشركات أو الزيادات  2تطبيق حق التسجيل بنسبة خمفضة قدرها  −

  يف رأس املال؛

  جناز املشروع؛قة باملنشآت األساسية الضرورية إلريف األشغال املتعلتتكفل الدولة كليا أو جزئيا مبصا −

أو  ،اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة على السلع واخلدمات غري املستثناة ذات املصدر اجلزائـري  −

  املستوردة يف حالة عدم وجودها حمليا واليت تدخل مباشرة يف اجناز املشروع؛

 .جناز املشروعاملستثناة واليت تدخل مباشرة يف إلى السلع غري اإلعفاء من احلقوق اجلمركية ع −

  :ويف مرحلة اإلستغالل مما يلي

من الضريبة على أرباح الشركات ومن الرسم علـى   ،سنوات من بداية النشاط الفعلي 5اإلعفاء ملدة  −

  النشاط املهين،

من الرسم على الرسم العقاري على امللكيات العقارية  ،سنوات إبتداء من تاريخ اإلقتناء 5اإلعفاء ملدة  −

  ستثمار؛اإلاليت تدخل يف إطار 

− ا أن حتسستثمار مثل تأجيل العجز أو آجال اإلستهالكتسهل اإلن أو منح مزايا إضافية من شأ. 

  .العام هذا باإلضافة إىل التحفيزات واملساعدات اليت تضمنها الدولة من خالل مصاحلها ويف إطار القانون

  :بولونيا .ثانيا

م حتفيزات للمستثمرين األجانب مـن  بدأت تقد ،ستثمار األجنيب املباشرأن فتحت بولونيا اال أمام اإل منذ   

سنوات قابلـة   3منح إعفاءات ضريبية ملدة الذي  1988قانون ، كما هو احلال يف ستثمارام اإجل توطني أ

حبماية سوق السيارات عن طريق رفـع الرسـوم    1992كما قامت احلكومة يف سنة  .سنوات 6للتمديد إىل 

 ALCATELوأعطـت احلـق لشـركيت     ،FIATتدعيم شـركة  بغرض اجلمركية على السيارات املستوردة 

  .1تصاالت كذلك لتشجيعهمايف إحتكار سوق اإل SIEMENSو

                                                           
1
Jan Drahokoupil, Op., Cit, p50.  
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فقـد إشـتدت    ،الستقطاب االستثمارات األجنبية شتداد املنافسة يف منطقة أوروبا الوسطى والشرقيةونظرا ال

ولذلك فاحلكومة البولونية يف كل مرة تـدخل حزمـة    ،املنافسة يف تقدمي التحفيزات والضمانات للمستثمرين

  :جديدة من التحفيزات نذكر أمهها

  :1حيصل املستثمر على :يف إطار النظام العام

 ،من املصاريف املدفوعة لبدايـة النشـاط   %50و 30إمكانية احلصول على تعويض تتراوح قيمته ما بني  −

  واملتعلقة بالعقارات واألصول املعنوية وتكاليف العمال ملدة سنتني؛

  ؛اإلعفاء من الضريبة على الدخل −

  اإلعفاء من الرسوم اجلمركية على رأس املال الذي ميثل أصوال ثابتة يف املشروع؛ −

الـدعم   يصل ففي مرحلة البحث ،تنيلير على مرحاحلصول على دعم فيما خيص نشاطات البحث والتطو −

مـن تكـاليف    %50حمدد عند نسـبة   فهوويف مرحلة تطبيق األحباث  ،من التكاليف املتحملة %65إىل 

  ستثمار؛اإل

من تكاليف  %25و ،من تكاليف التدريب العام %60احلصول على دعم يتعلق بتدريب العمال يصل إىل  −

  ؛التدريب املتخصص

  الصناعية ميكن أن حتصل على دعم؛ستثمارات اإل −

 .دعم املشاريع املتعلقة حبماية البيئة وبالطاقة املتجددة −

ن يقيمـون  تقدم احلكومة البولونية دعما استثنائيا للمسـتثمرين الـذي   :قتصادية اخلاصةويف إطار املناطق اإل

  :2ونذكر منها ،قتصادية اخلاصةمشاريعهم يف املناطق اإل

  ؛لى الدخل وذلك حسب رأس املالاإلعفاء من الضريبة ع −

  ؛اإلعفاء من الضريبة على العقارات −

− ؛ل الدولة مصاريف توفري البنية التحتية الالزمة من طرقات واتصاالت وقنوات التطهري وغريهاحتم  

  :تعويض عن بعض العناصر اليت تدخل يف اإلستثمار على النحو التايل −

  ؛من قيمة اإلستثمار  %5على شراء العقارات ال يتجاوز  −

   ؛من قيمة اإلستثمار  %40على بناء أو شراء بنايات ال يتجاوز  −

                                                           
1
 Investment in Poland, KPMG Group, Warsaw, 2010, pp33-36. 

2
Investment in Poland, KPMG Group, Warsaw, 2005, pp15-16.  
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  ؛من قيمة اإلستثمار كحد أقصى %70على تكاليف التجهيز  −

  ؛من قيمة اإلستثمار %25على تكاليف األصول املعنوية حبد أقصى  −

بالنسبة للمؤسسـات    %70و ،من اإلستثمار  %50التحفيزات والدعم احلكومي املباشر ال يتعدى  −

 .الصغرية واملتوسطة

وبالتفاوض مـع   ،وحسب املناطق اجلغرافية ،هذا باإلضافة إىل التحفيزات املقدمة من خالل القوانني القطاعية

  .السلطات احمللية يف البلد

  :اهليئة املكلفة بترقية اإلستثمار األجنيب املباشر: املطلب الثالث

قام كل من البلدين وعلى غرار كافة دول العـامل   ،وتوجيه املستثمرين األجانبيف إطار تسهيل اإلجراءات    

أا تعري اهتمامـا كـبريا لألجانـب     إالّ ،بإنشاء هيئة إدارية خمتصة خبدمة املستثمرين عموما حمليني أو أجانب

  .وسوف نتعرف على كل منها يف البلدين

  :اجلزائر .أوال

  :ANDIالوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار  −

سـتثمارية  الترويج للفرص اإلو ،ستثمار بصفة عامةلتنظيمية واإلدارية املتعلقة باإلمن أجل تسهيل اإلجراءات ا

 ،01/03سـتثمار  مبوجب قانون تطوير اإل ANDIستثمار تحداث الوكالة الوطنية لتطوير اإلمت اس ،حمليا ودوليا

  ،93/12ستثمار اليت أنشئت مبوجب قانون ترقية اإل ،APSIستثمار الوكالة الوطنية لدعم ومتابعة اإللتحل حمل 

ليبدأ عملها يف سنة  1994أكتوبر  17املؤرخ يف  94/319ددت مهامها وتنظيمها حسب املرسوم التشريعي وح

ليحـدد صـالحياا    01/282ستثمار فقد جاء املرسوم التنفيـذي  ما عن الوكالة الوطنية لتطوير اإلأ. 1995

 ،املتعلق بسريها وصالحياا وتنظيمهاو 2006أكتوبر  9الصادر بتاريخ  06/356مث بعد ذلك املرسوم  ،وتنظيمها

ستقالل اري تتمتع بالشخصية املعنوية واإلليلغي املرسوم السابق وقد عرفها بأا مؤسسة عمومية ذات طابع إد

  .مقرها باجلزائر العاصمةستثمارات ويكون ت تصرف الوزير املكلف بترقية اإلتوضع حت ،املايل

  :وقد حدد املرسوم مهامها يف

  :مهمة اإلعالم من خالل

  إستقبال وإعالم املستثمرين يف مجيع جماالت اإلستثمار؛ −
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  ستثمار ونشرها؛تشريعات والتنظيمات املتعلقة باإلمجع كل الوثائق املتعلقة بال −

  رية لتحضري املشاريع؛قتصادية واملراجع ومصادر املعلومات الضروتوفري املعطيات اإل −

 وضع بنوك معلومات تتعلق بفرص األعمال والشراكة واملشاريع وثروات األقاليم احمللية واجلهوية؛ −

  :مهمة التسهيل وتتجلى يف

  إنشاء الشباك الوحيد؛ −

  ستثمارات وتقترح التدابري التنظيمية والقانونية لعالجها؛حتديد العراقيل اليت تعيق اإل −

 .ستثمارتنظيمات واإلجراءات املتعلقة باإلبغرض تبسيط الجناز الدراسات إ −

  :مهمة ترقية اإلستثمار

  تظاهرات ذات الصلة؛النتديات واملدراسية واليام األلتقيات وامللقاءات والتنظيم  −

  إقامة عالقات تعاون مع اهليئات األجنبية املماثلة وتطويرها؛ −

  واملتصلة بإستراتيجية ترقية اإلستثمار؛املشاركة يف التظاهرات املنظمة يف اخلارج  −

التعاون مع اهليئات العمومية واخلاصة يف اجلزائر ويف اخلارج دف ترقية احملـيط العـام لإلسـتثمار     −

 .وحتسني صورة اجلزائر يف اخلارج

  :مهمة املساعدة

  وضع خدمة اإلستشارات مع إمكانية اللجوء إىل اخلربة اخلارجية؛ −

  اعدم لدى اإلدارات األخرى؛مرافقة املستثمرين ومس −

ـ أتنظيم مصلحة خاصة باملستثمرين غري املقيمني من  − ام بالترتيبـات الالزمـة   جل مساعدم على القي

 .ملشاريعهم

  :مهمة تسيري العقار اإلقتصادي

  إعالم املستثمرين عن أماكن توافر العقارات؛ −

 .جتميع كل معلومة مفيدة لصاحل بنك املعطيات العقارية −
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  :تسيري اإلمتيازاتمهمة 

  حتديد املشاريع اليت م مصلحة اإلقتصاد الوطين؛ −

  متيازات املمنوحة للمشاريع؛التفاوض حول اإل −

  ستفادة من اإلمتيازات؛فاء اإلستثمارات املصرحة لشروط اإلالتحقق من استي −

  .ئيا أو كليامتيازات جزالقرار املتعلق باإلستفادة من اإلمتيازات وإلغاء القرارات وسحب اإلإصدار  −

  :مهمة املتابعة

  مجع املعلومات حول مدى تقدم املشاريع وكذا التدفقات اإلقتصادية املترتبة عنها؛ −

 .حترام املستثمرين إللتزامامإالتأكد من  −

الذي جيمع ممثلـي كـل اإلدارات    ،كما يوجد على مستوى الوكالة ما يسمى بالشباك الوحيد الالمركزي   

 ،وذلك من أجل تذليل الصعوبات والعراقيل حيث يقدم للمستثمر اخلدمات اإلداريـة  ،ذات الصلة باإلستثمار

وتتمثل اإلدارات املمثلة يف الشباك الوحيـد يف ممثلـي الوكالـة    . ويقوم بالتدخل لدى املصاحل املركزية احمللية

وأمـالك   ،واملركز الوطين للسجل التجاري والضرائب واجلمـارك  ،يب البلديباإلضافة إىل مأمور الس الشع

  .الدولة والتعمري ويئة اإلقليم

  :1ومن أجل القيام باملهام املوكلة إليها فقد مت تقسيمها إىل هياكل إدارية على املستوى املركزي تتمثل يف   

  قسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غري املركزية ومتابعتها؛ −

  ستثمار؛ترقية اإلقسم  −

  ستثمارات األجنبية املباشرة؛قسم اإلتفاقيات ومتابعة اإل −

  ستثمار؛قسم دعم اإل −

  مديرية تدقيق احلسابات واملراقبة؛ −

  مديرية الدراسات القانونية واملنازعات؛ −

  مديرية األنظمة اإلعالمية؛ −

  مديرية اإلدارة واملالية؛ −

                                                           
1
  .13، ص2002نوفرب 10، 73/2002اجلريدة الرمسية اجلزائرية، ع 
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  .مركزي يف كل واليةوعلى املستوى الالمركزي يوجد شباك وحيد ال 

  :بولونيا .ثانيا

  :PALILZالوكالة البولونية لإلعالم واإلستثمارات األجنبية  −

 دخول يودون الذين األجانب للمستثمرين مفيدا شريكا األجنبية ستثماراتواإل لإلعالم البولندية الوكالة تعد   

وكالة اإلستثمار األجـنيب  : كنتيجة لعملية دمج وكالتني مها 2003أوت  24، مت تأسيسها يف يةونالسوق البول

حتصلت سـنة   اليتو ،دف دعم التنمية يف بولونيا من خالل تدفق اإلستثمار األجنيب 1992اليت أنشئت سنة 

تفاقيـة العامليـة الثامنـة    حسب الطبعة الثامنة من اإل ،قب أفضل وكالة أوروبية لترقية اإلستثمارعلى ل 1997

دف الترويج  1991إلعالم اليت أنشئت سنة لوالوكالة الثانية وهي الوكالة البولونية  ؛ت ترقية اإلستثمارلوكاال

  .1لبولونيا يف اخلارج

  :2وتتمثل مهام الوكالة البولونية لإلعالم واإلستثمار األجنيب يف   

  املساعدة يف شرح اإلجراءات القانونية والتشريعية املتعلقة باإلستثمار؛ −

  مساعد املستثمرين يف إمتام اإلجراءات اإلدارية والقانونية إلقامة مشاريعهم؛ −

  تساعد املستثمرين على إجياد الشريك املناسب؛ −

مجع املعطيات من أجل ضمان وصول سريع للمعلومات املتعلقـة باملنـاخ اإلقتصـادي والقـانوين      −

  للمستثمرين؛

  ثمار؛تقدمي النصائح يف كل مرحلة من مراحل عملية اإلست −

 مساعدة املستثمرين على إجياد املوقع املناسب لإلستثمار؛ −

  ؛ستثماريةاإل باحلوافز يتعلق فيما الدعم تقدمي −

  اليت قامت باإلستثمار مسبقا؛تلك م يدعتتشجيع الشركات األجنبية على اإلستثمار يف بولونيا و −

 .السهر على خلق صورة جيدة لبولونيا يف اخلارج −

 وفقـا  أقسـام  ستة إىل أعماهلا بتقسيم الوكالة قامت فقد اخلدمات، من نوعية أفضل تقدمي ضمان أجل ومن   

  :3وهي حمددة ملسؤوليات

                                                           
1
 http:// www.paiz.gov.pl/aboutus.html visited in 15/09/2011.  

2
 Faire des affaires, le guide de l'investisseur en pologne, deloitte et paiz, Warsaw, 2008, p136.  

3
 Investor's guide Poland, Op., Cit, pp163-164. 
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ويقدم  ،جناز املشاريعللشركات األجنبية ومساعدا يف إ يقوم بتقدمي املشورة: قسم اإلستثمار األجنيب −

  الدعم للشركات املستثمرة مسبقا وهذا يف إطار ضمان خدمات جيدة هلم؛ كذلك

يقوم مبختلف املهام املتعلقة بتحضري املؤمترات وورشات العمل يف بولونيـا  : قتصاديقسم الترويج اإل −

   واملتعلقة بالترويج لإلقتصاد البولوين؛ ،وخارجها

ـ ستثمار ايقوم بتحديد عروض اإل: اإلقليمية قسم التنمية − ديث البيانـات  حملتملني كما يقوم بإدارة وحت

  بالتعاون مع السلطات احمللية ومكاتب دعم املستثمرين احمللية؛ ،ستثماراملتعلقة بعروض اإل

مهمته مجع وحتليل البيانات اإلقتصادية اليت تكون ذات أمهيـة بالنسـبة   : قسم املعلومات اإلقتصادية −

قتصاديني احمللـيني والـدوليني ومراكـز    ن مع الشركاء اإلكما يقوم بالتعاوللمستثمرين أو للوكالة، 

  تصال اخلاص ببولونيا يف منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية؛لبحث، باإلضافة إىل إدارة قسم اإلا

يهتم بالتنمية يف شرق بولونيا اليت حتتاج فيها عملية : مكتب برنامج التنمية اإلقتصادية يف شرق بولونيا −

  ويقوم بدراسة االحتياجات وحتديد الفرص اإلستثمارية؛ ،خاص من قبل احلكومةالتنمية إىل دعم 

وهو املسؤول عن تنظيم الوثائق املالية للوكالة وعملية  التدقيق الـداخلي هلـا   : قسم التدقيق واملراقبة −

 .كما يهتم بالصناديق اهليكلية اليت تديرها الوكالة ،وللشركات األخرى
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  :مقارنة  تطور مناخ األعمال بني البلدين: املبحث الثاين

سوف حناول مقارنة تطور مناخ األعمال يف البلدين من خالل بعض املؤشرات اليت مت ذكرهـا يف الفصـل      

وذلك من خالل إسقاطها علـى   ،السابق، واليت تشتمل على بعض املؤشرات الكمية وأخرى مؤشرات نوعية

البلدين لفترة زمنية متتد من فترة بداية القيام باإلصالحات إىل غاية اآلن حسب وفرة اإلحصـاءات، وسـوف   

وهذا من أجـل الوقـوف     ،نعتمد على طريقة املقابلة أي مقابلة وضعية البلدين عند كل مؤشر من املؤشرات

  .ين حسب كل مؤشرعلى مدى حتسن مناخ األعمال يف كل من البلد

  :املؤشرات الكمية: املطلب األول

ومؤشرات البنية التحتية املساعدة  ،نستعرض بعض املؤشرات الكمية املتمثلة يف املؤشرات اإلقتصادية الكلية   

  .ومؤشر سهولة ممارسة األعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية ،على القيام باألعمال

  : الكليةقتصادية املؤشرات اإل .أوال

كما سبق ذكره يف الفصل السابق فإنَّ املؤشرات اإلقتصادية الكلية هلا أمهية كبرية يف حتديد مدى اإلستقرار    

  .اإلقتصادي للبلد

مـن   2009-1990قتصادي يف البلدين خالل الفترة سوف نتتبع تطور معدل النمو اإل :قتصاديالنمو اإل .1

  :خالل اجلدول التايل

  %بالنسبة املئوية  2009-1990تطور معدل النمو اإلقتصادي يف اجلزائر وبولونيا للفترة  :)11(جدول رقم 

-1990 1990 البلد
1994 

1995 1995-
2000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 2 3 3 2 5,1 5,2 6,9 4,7 2,6 2,2 3,25 3,8 0,32- 0,8 % اجلزائر

 1,7 5,1 6,8 6,2 3,6 5,3 3,9 1,4 1,2 4,3 5,6 7 1,4 11,5- % بولونيا

  :من إعداد الطالب إعتمادا على املعطيات املتوافرة يف: املصدر

− http:// Unctadstat.unctad.org/tableviewer/tableview.aspx. 

نالحظ من خالل معطيات اجلدول أنَّ وضعية البلدين يف حتسن مستمر باملتوسط، ففي بداية الفترة كان كل    

ولكن منذ منتصف عشرية  ،من البلدين يف بداية املرحلة اإلنتقالية لذلك كانت معدالت النمو ضعيفة أو سلبية

يف كل من  %5.6، %3.25ما مقداره  2000-1995بدأ املعدل حيقق قيما أكرب حيث بلغ متوسط الفترة  1990

-2000وقد واصل البلدان حتقيق معدالت منو إجيابية على مدى سنوات العشـرية  . اجلزائر وبولونيا على التوايل



  وبولونيا اجلزائر إىل املباشر األجنيب اإلستثمار وتدفقات األعمال مناخ مقارنة                :الثالث الفصل

 

129 

 

ن يف الوضعية اإلقتصادية هلما، ما يعين حتس ،يف البلدين على التوايل %3.95، %3.67حيث بلغ املتوسط 2009

مكونات الناتج احمللي اإلمجايل يف البلدين جند قطاع احملروقات يف اجلزائر يساهم بنسبة كـبرية  إال أنه إذا حللنا 

وذلك يعين  ،بينما يف بولونيا تساهم كل القطاعات اإلقتصادية بنسب متفاوتة فاخلدمات أوال مث الصناعة ،جدا

  .احملروقات لكان املعدل أقلاع قطالنمو احملقق يف بولونيا أفضل منه يف اجلزائر اليت لو إستثنينا  أنّ

  :من أجل دراسة تطور معدل التضخم نستعرض اجلدول املوايل :التضخم .2

  )%(بالنسبة املئوية  2010-1990تطور معدل التضخم يف اجلزائر وبولونيا يف الفترة  :)12(جدول رقم 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002 2001 2000 1998 1995 1993 1990 البلد

 4,3 5,74 4,86 3,56 2,32 1,64 3,56 1,4 4,2 0.3 4,95 29,8 20,5 9,27 اجلزائر

 2,58 3,45 4,21 2,49 1,03 2,12 3,48 1,9 5,5 10,1 11,86 27,87 35,3 585,8 بولونيا

  :من إعداد الطالب باإلعتماد على: املصدر

− Source: world economic outlook 2011 

حيث كان مرتفعـا يف بدايـة الفتـرة وذلـك بسـبب       ،معدل التضخم يف البلدينيوضح اجلدول تطور    

بسـبب   1990سنة  %585، حيث سجل يف بولونيا نسبة اإلصالحات املتبناة وخاصة املتعلقة بتحرير األسعار

بسبب بدايـة برنـامج التعـديل     1995سنة  %29ويف اجلزائر بلغ  ،بداية العالج بالصدمة الذي تبنته بولونيا

خنفض معدل التضخم ليسـجل  إستقرار يعود إىل البلدين حيث بدأ اإل 1990ولكن مع أواخر عشرية . اهليكلي

وذلك  ،ستقرار يف األسعارإما يعين  %10حيث مل يتجاوز  ،2009-2000معدالت منخفضة على مدار سنوات 

  . يف البلدين نتهتإالفترة اإلنتقالية  ألنَّ

-1990نسلط الضوء على تطور وضعية احلساب اجلاري يف البلدين للفتـرة   :وضعية احلساب اجلاري .3

 :بتقدمي اجلدول التايل 2009

  مبليار دوالر أمريكي 2009-1990وضعية احلساب اجلاري يف اجلزائر وبولونيا للفترة  :)13(جدول رقم 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1998 1995 1993 1990 البلد

 0,402 34,44 30,631 28,923 21,181 11,116 8,808 4,359 7,06 9,142 0,91- 2,23- 0,81 1,42 اجلزائر

  9,59- 25,55- 20,25- 9,39- 3,71- 10,06- 5,47- 5,54- 5,94- 10,34- 6,90- 0,85 5,78- 3,06 بولونيا

  :املعطيات املتوافرة يفمن إعداد الطالب إعتمادا على : املصدر

− http:// Unctadstat.unctad.org/tableviewer/tableview.aspx 
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 ،شهدت حتسنا كبريا يف الفترة حمل الدراسـة  يتضح من خالل اجلدول أن وضعية احلساب اجلاري اجلزائري   

 ،2009-2000شهدت حتقيق فائض يف كل سنوات العشـرية   1995،1998فبعد أن حققت عجزا يف سنوات 

بينمـا بولونيـا    ؛وذلك ألنَّ اجلزائر تعتمد بشكل كبري على تصدير احملروقات اليت إرتفع سعرها يف تلك الفترة

  .شهد حساا اجلاري عجـزا شـبه دائـم والـذي يرجـع إىل العجـز احملقـق يف امليـزان التجـاري         

ألنَّ املستثمرين األجانب  ،لى بولونياإن حتقيق وضعية فائض يف احلساب اجلاري ال يعطي أفضلية للجزائر ع   

 ،ال يهمهم الرصيد النهائي ولكن حتليل هيكل الصادرات والواردات اليت تكشف عن فرص إستثمارية جديـدة 

  . واجلزائر إرتفعت فاتورة وارداا إىل مستويات كبرية ما يعين وجود قطاعات غري مشبعة

نعرض اجلدول التايل الذي يبني تطور املديونية اخلارجية لكل من اجلزائر وبولونيـا   :املديونية اخلارجية .4

  .1990منذ سنة 

مبليـار دوالر   2009-1990تطور املديونية اخلارجية لكل من اجلزائر وبولونيـا للفتـرة    :)14(جدول رقم 

  أمريكي

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1998 1995 1993 1990 البلد

 4,2 5,05 5,22 16,4 21,16 22,42 21,41 20,85 23,45 28,49 31,30 25,09 26,69 اجلزائر

 153,17 135 104,47 81,11 80,48 74,25 62,77 54,64 55,16 48,32 41,9 41,77 / بولونيا

  :من إعداد الطالب إعتمادا على املعطيات املتوافرة يف: املصدر

− http:// Unctadstat.unctad.org/tableviewer/tableview.aspx 

إال أنَّ هذا  ،1995-1990يتضح من اجلدول أنَّ املديونية اخلارجية يف البلدين شهدت إرتفاعا يف بداية الفترة    

بسبب تسديد ديوا نظرا إلرتفاع أسعار  ،خنفاض يف السنوات الالحقةااإلرتفاع توقف يف اجلزائر وحتول إىل 

تنخفض إىل مستويات مرحية جدا، بينما يف بولونيـا واصـلت اإلرتفـاع وبلغـت     ل 1998بترول منذ سنة ال

وقد تسارعت وترية تزايد املديونية منذ سنة  ،2008مليار دوالر سنة  153مستويات عالية جدا فقدرت حبوايل 

حيث أصبحت حتصل على قروض من الصندوق األورويب   ،ويفسر ذلك إنضمامها إىل اإلحتاد األورويب 2006

ومن هذا اجلانب تعترب للجزائر أفضلية على بولونيا رغم أن هذه األخرية تسدد  ،للتنمية دف يئة البىن التحتية

  .ديوا بإنتظام

حتسنا كـبريا  ميكن احلكم بأنَّ الوضعية اإلقتصادية الكلية يف البلدين شهدت  ،من خالل املؤشرات السابقة   

حتاد األورويب بدأت يف املفاوضات مع اإل 1998بولونيا ومنذ سنة  حيث أنّ ،مقارنة مع فترة بداية اإلصالحات
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واجلزائر اليت طبقـت   ؛وذلك نظرا للنتائج اليت حققتها على مستوى اإلقتصاد الكلي 2004وإنضمت إليه سنة 

فمثال حسب  ،2009-2000تمرت النتائج يف عشرية سابرامج املؤسسات الدولية حققت نتائج مرضية كذلك و

على التـوايل   2008و 2007سنوات  عامليا املنتدى اإلقتصادي العاملي جاءت اجلزائر يف املراتب الثانية واخلامسة

  .من حيث حتقيق اإلستقرار اإلقتصادي

  :عوامل السوق والكفاءة .ثانيا

ومدى توافر البىن التحتيـة يف   ،وتكلفة عوامل اإلنتاج ،ومنوهنشري هنا إىل عوامل اجلذب املتعلقة حبجم السوق 

  .البلدين وتطورها

  : حجم السوق .1

 29بعدما كان حوايل  ،يف السنة %1.71مليون نسمة مبعدل منو حوايل  35يتجاوز عدد سكان اجلزائر حاليا    

ويتوقع أن يصل هذا العدد إىل حوايل  ،1990مليون نسمة سنة  24ومل يكن يتجاوز  ،1998مليون نسمة سنة 

2020مليون نسمة سنة  40
، وبذلك فهي متثل سوقا كبريا لإلستثمار خصوصا وأنَّ فاتورة الواردات كـبرية  1

تتوسـع إىل الـدول    كما أنَّ هذه السوق ميكن أن ،ما يعين نقص إشباع وطلب كبري يف عدة قطاعات ،جدا

  .2حسب املنتدى اإلقتصادي العاملي 2009من حيث حجم السوق سنة  50ة حتلت اجلزائر املرتبوقد ا. ااورة

   ا من حوايل افقد  ،عترب سوقا كبريابولونيا كذلك تليبلـغ   ،2003مليون نسمة سـنة   38.1زداد عدد سكا

وهي ذا حتتـل املرتبـة الثامنـة أوروبيـا      ،سنويا %1.02ومبعدل منو  2008مليون نسمة سنة  38.7حوايل 

إىل تضـاعف   2004وقد أدى إنضمامها إىل اإلحتاد األورويب سنة . 3والسادسة على مستوى اإلحتاد األورويب

 بسبب حرية حركة السلع واخلدمات داخل التكتل؛ ،مليون نسمة 480حجم السوق عدة مرات إىل أكثر من 

عامليا من حيث  21حتلت بولونيا املرتبة اوقد زائر من حيث هذا اجلانب، ة على اجلوهذا ما جيعلها ذات أفضلي

  .4حسب املنتدى اإلقتصادي العاملي 2009حجم السوق سنة 

  

  
                                                           

1
Guide investir en Algérie 2008, KPMG, 2008, p16. 

2
 The global competitiveness report 2010 highlights, world economic forum, Geneva, 2010, p18. 

3
 Investor s guide-Poland-2010, palilz, 2010, p29.  

4
 The global competitiveness report 2010, Op.,Cit, p18. 
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  :تكلفة العوامل .2

فهي حتتـل   ،تعترب اجلزائر أكرب بلد على مستوى البحر املتوسط من حيث موارد الطاقة :موارد الطاقة −

وبذلك  ،حتياطي وإنتاج وتصدير كل من البترول والغازفيما يتعلق بإمراتب متقدمة يف ترتيب الدول 

أما بولونيا فتتـوفر علـى   . 1فهي من هذه الناحية توفر للمستثمر موارد الطاقة وبأسعار منخفضة جدا

إنتاج الغاز الطبيعـي مل   2007فمثال سنة  ،حتياجااإمصادر حمدودة من البترول والغاز وهي ال تغطي 

مـن   %4بينما البترول مل يغط اإلنتاج احملقق أكثر مـن   ،حتياجاتمن اإل %40يغط إال ما مقداره 

  .2وبالتايل فهي ختضع لألسعار الدولية السائدة ،ستريادهإحتياجات البلد والباقي يتم إ

 ،أ.م.دول اإلحتاد األورويب والو تعترب تكاليف العمالة يف بولونيا منخفضة مقارنة مع :تكاليف العمالة −

أورو  28بينما تبلغ يف أملانيا حـوايل   ،أورو يف بولونيا 6.78فمثال تكلفة الساعة الواحدة تبلغ حوايل 

؛ بينما األجور يف 2009دوالر سنة  978ويبلغ متوسط األجر الشهري  ،أورو 27ويف بريطانيا حوايل 

دوالر شهريا وهي تعترب  940إىل  190، أي ما مقداره 3دينار 70000و 14000اجلزائر تتراوح ما بني 

  .منخفضة وتنافسية سواء مع دول اجلوار أو على املستوى الدويل

  :البىن التحتية .3

  :وذلك كما يلي ،ميكن تقسيمها إىل بىن حتتية قاعدية وبىن حتتية إقتصادية وبىن حتتية تكنولوجية

  : البىن التحتية القاعدية −

تشمل على طـرق   ،كلم112696تتوفر اجلزائر على شبكة طرقات إمجالية يبلغ طوهلا حوايل  :الطرقاتشبكة 

كلم من الطرقات لكـل   4.73سريعة وطرق والئية وأخرى بلدية، وبقسمة هذا العدد على املساحة جند معدل 

. ت تقع به واملساحة قليلـة ولكن هذا املعدل يزيد يف الشمال بإعتبار أنَّ معظم الطرقا ،من املساحة 2كلم 100

مـن   %90حيث تغطي حـوايل   ،وتعترب عملية نقل البضائع باستعمال الطرق الربية الوسيلة األكثر إستعماال

  .4عمليات نقل البضائع

                                                           
1
 Guide investir en Algérie 2008, Op.,Cit, p25.   

2
 Investor s guide-Poland-2010, palilz, 2010, p29. 

3
 http://www.andi.dz/fr/?fc=formation# visiter le: 28/07/2011.  

4
 http:// www.mtp.gov.dz/directiondesroutes.html visited in 24/05/2011.   
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مـن   2كلم100كلم لكل 81.7أي مبعدل تغطية  ،كلم255542أما بولونيا فتتوفر على شبكة طرقات طوهلا    

 %75ولذلك فهي تعترب الطريقة املفضلة لنقل السلع حبـوايل   ،وختضع لعمليات صيانة وجتديد كبريتني ،املساحة

  .1من إمجايل نقل السلع

حمطة  200كلم تتوسطها حوايل 4700توفر اجلزائر على شبكة سكك حديدية تبلغ حوايل ت :السكك احلديدية

وتعترب إستعماالت النقل بالقطارات حمدودة جدا، بينمـا بولونيـا    ،ولكن متتلك حضرية قطارات قدمية ،جتارية

مـن   2كلـم 100كلم لكـل  6.08مبعدل تغطية متوسط  ،كلم من السكك احلديدية23429متتلك ما مقداره 

من نقل  %21وتعترب هذه الشبكات كثيفة يف مشال وغرب البلد وأقل تطورا يف الشرق وتغطي حوايل  ،املساحة

  .2)نط(السلع بالوزن 

إال أا ال تغطـي نسـبة    ،تستجيب للمعايري الدولية 14من بينها  امفتوح امطار 31يوجد باجلزائر  :املطارات

وحتتكر العمل فيها شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية اليت ال تقدم خدمات  ،كبرية من العمليات التجارية الدولية

وتعترب بولونيا من بني أهـم   ،تقوم برحالت دولية 10مطارا منها  11أما بولونيا فيوجد ا . يف املستوى الالزم

  .األسواق الناشئة فيما خيص خدمات النقل اجلوي

ويعترب مينـاء اجلزائـر    ،خمصصة للبترول فقط 2ميناء متعدد النشاطات من بينها  11يتوافر باجلزائر  :املواينء

أنَّ النقل البحري هو الوسيلة األكثر إسـتعماال يف  وعلى الرغم من  ،من السلع املستوردة %30لوحده يستقبل 

إال أنَّ اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية تعترب نقطة سوداء تؤخر خروج السـلع مـن    ،التجارة اخلارجية للجزائر

مواينء جتارية رئيسية وممرات داخلية تتوزع علـى األـار والـبحريات وال     4امليناء؛ بينما يف بولونيا يوجد 

  .%0.62يف نقل السلع إال مبا مقداره  تستعمل

  

  

  

  

                                                           
1
 Faire des affaires: le guide de l investisseur en Pologne, deloitte et palilz, 2008, p94.   

2
 Ibid., p95. 
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  :قتصاديةالبىن التحتية اإل −

خمـرب   639باإلضافة إىل  ،مؤسسة حبث 18مؤسسة جامعية وحوايل  60تتوفر باجلزائر حوايل  :مراكز البحث

لكن يعاب أنَّ معظم خمابر البحث عمومية ونتائجها حمدودة  ،، ما يعين توفري يد عاملة ذات تكوين عايل1حبث

  .جدا

خمابر مركزية ويف  6مركز حبث وتطوير و 47و ،معهد حبث 127جامعة و 150أما يف بولونيا فيوجد حوايل    

لكن فيما يتعلق مبراكز البحث فإنَّ ذلك غـري   ،وحدة، ويعترب ذلك إجيابيا لتوفري يد عاملة مؤهلة 280اموع 

خاصة أنَّ اإلستثمار األجنيب املباشر أصبح يتجه بنسبة كبرية إىل قطاع اخلدمات الذي حيتاج إىل دراسة  ،كاف

  .  2وحبث مستمرين

 كلها حتـت  ،مكاتب ربط 7مؤسسات مالية باإلضافة إىل  8بنك جتاري و 21يشتغل باجلزائر  :الوساطة املالية

، لكن يعاب على هذا القطاع يف اجلزائر أنه مازال غـري  3سلطة بنك اجلزائر ومتتلك فروعا عرب كافة أحناء البلد

  .متطور من حيث اخلدمات املقدمـة للزبـائن، أمـا عـن البورصـة فهـي تعتـرب هـيكال بـال روح         

ويعتـرب   ،ط املصريف يف البلدمؤسسة إئتمانية يقومون بتغطية النشا 20بنك جتاري و 49بينما يف بولونيا يوجد 

كما توجد ا بورصة هي بورصة وارسـو  . 4ويقدم خدمات شبيهة مبا هو يف الدول املتقدمة االقطاع متطور

  .يف تصنيف البورصات الناشطة 2003عامليا سنة  40حيث إحتلت املرتبة  ،تعترب نشطة جدا

على مساحة إمجالية تقـدر   ،منطقة صناعية ومنطقة نشاط 726تتوفر اجلزائر على  :املناطق اإلقتصادية اخلاصة

، لكنها تعاين من تأخر كبري نظرا لقدمها فهي تعود إىل 5ألف هكتار موزعة على كافة الواليات 15بأكثر من 

كما أا ال توفر إمتيازات خاصة  ،وبالتايل فاهلياكل القاعدية ا مهتلكة والعقار باهض التكلفة ،1970سنوات 

علـى غـرار    ،كما حددت الدولة بعض املناطق اليت خيضع فيها املستثمرون إىل معاملة خاصـة  ،ثمرينللمست

ما املناطق احلـرة فقـد مت   أ. الواليات اجلنوبية وبعض الواليات اليت حتتاج فيها التنمية إىل دعم من قبل الدولة

  .جناز واحدة جبيجل إال أا مل تنجح رغم بداية األشغال فيهاإتقرير 

                                                           
1
 http:// www.andi.dz visiter le: 28/07/2011. 

2
 Izabela Michalska,The foreign direct investment environment in Poland, Nytko,2009,pp19.  

3
 http:// www.bank of Algeria.dz visiter le: 28/07/2011. 

4
Investor s guide-Poland-2010, palilz, 2010, p64.  

5
  .91ص سابق،مرجع ، حيي سعيدي 



  وبولونيا اجلزائر إىل املباشر األجنيب اإلستثمار وتدفقات األعمال مناخ مقارنة                :الثالث الفصل

 

135 

 

 ،ألف هكتـار  11تتوزع عرب أحناء البلد تتربع على مساحة  ،منطقة إقتصادية خاصة 14بينما يف بولونيا توجد 

ومتنح فيها الدولة إعفاءات ضريبية ودعـم للمسـتثمرين    ،جمهزة ببنية حتتية متطورة وتوفر العقار بأسعار جيدة

منـاطق   7كما يوجد ببولونيـا  . مقابل جمموعة من الشروط تتعلق برأس املال وضرورة خلق وظائف جديدة

 ،يف بعض املناطق اليت تعاين من تأخر يف التنمية وتوجد ا بطالة مرتفعة 1996مت إنشاؤها يف أواخر سنة  ،حرة

  .1ملستثمرون من معاملة خاصة فيما يتعلق بالرسوم اجلمركية واإلجراءات اإلداريةيستفيد فيها ا

 :البنية التحتية التكنولوجية −

  :ستعمال اهلاتف الثابت واهلاتف النقال واألنترنت وذلك على النحو التايلانتشار إميكن قياسها مبدى    

شخص يف اجلزائر وبولونيا للفترة  100عدد خطوط اهلاتف الثابت واهلاتف النقال لكل  :)15(جدول رقم 

2000-2009.  

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البلد  

ــاتف  اهل

  الثابت

 7,38 8,93 9,06 8,52 7,83 7,68 6,52 6,21  6,07 5,77 اجلزائر

 25,18 25,52 27,51 30,07 30,99 32,83 32,11 30,94 29,7 28,48 بولونيا

ــاتف  اهل

  النقال

 93,79 78,64 81,41 62,96 41,58 15,08 4,54 1,43 0,32 0,28 اجلزائر

 117,68 115,28 108,54 96,29 76,36 60,4 45,45 36,26 26,07 17,56 بولونيا

Source: http// www.itu.int. 

إال أنـه بقـي    ،من خالل معطيات اجلدول يتضح أنه رغم زيادة عدد مستعملي اهلاتف الثابت يف البلدين   

عتمـاد  ، وذلك يعين ضعف اشخص يف أقصى احلدود 100مستعملني لكل  10ضعيفا يف اجلزائر إذ مل يتجاوز 

 ،%32املعدل جتـاوز   فضل من خالل أنّأ وضعيتها اهلاتف الثابت يف التعامالت اإلقتصادية؛ بينما بولونيا تظهر

جته معدل إنتشار اهلاتف الثابت اوقد . أكرب للهاتف الثابت ما يسهل املعامالت بني املستثمرين اما يعين إنتشار

الـذي   ،إىل اإلخنفاض يف السنوات األخرية من فترة الدراسة وذلك راجع إىل زيادة عدد خطوط اهلاتف النقال

يرجـع إىل كـون    وذلـك  ،%93.79إىل  %0.28نتقل مـن  ا 2009-2000نفجر يف اجلزائر فخالل عشرية ا

التكنولوجيا جديدة واملنافسة فيها شديدة ما جعل من أسعارها تنخفض، كذلك يف بولونيا إزداد عدد اخلطوط 

ما يعترب مؤشـرا   ،الوهذا يدل على اإلستعمال الكبري للهاتف النق ،2009سنة  %117بنسبة كبرية حيث بلغ 

  .إجيابيا للبلدين ألنَّ اهلاتف النقال يسهل املعامالت بدرجة كبرية

                                                           
1
Izabela Michalska, Op., Cit, p20.  
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فنقدم اجلدول املوايل الذي يوضح تطور عدد مستعملي األنترنـت   ،أما فيما خيص عدد مستعملي األنترنت   

  :شخص يف البلدين كما يلي 100لكل 

   2009-2000شخص يف اجلزائر وبولونيا للفترة  100عدد مستعملي األنترنت لكل  :)16(جدول رقم 
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البلد

 13,47 10,18 9,45 7,38 5,84 4,69 2,2 1,59 0,65 0,49 اجلزائر

 58,97 53,13 48,6 44,58 38,81 32,53 24,87 21,15 9,9 7,29 بولونيا

Source: http:// www.itu.int 

حيث كانـت   ،يتضح من اجلدول أنَّ عدد مستعملي األنترنت شهد زيادة يف البلدين لكن بدرجات متفاوتة   

 ،%59يف اجلزائر يف أقصى احلدود بينما يف بولونيا قارب  %13.47بدرجة أكرب يف بولونيا ذلك أنه مل يتجاوز 

وهذا ما يفسر زيادة نسبة التجارة اإللكترونية يف بولونيا بينمـا يف  . التكاليف يف اجلزائررتفاع اوذلك بسبب 

  .اجلزائر تكاد تنعدم

  :مؤشر سهولة ممارسة األعمال .ثالثا

   :نستعرض اجلدول التايل

  2010-2005ترتيب اجلزائر وبولونيا حسب مؤشر ممارسة األعمال للفترة  :)17(جدول رقم 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البلد
 136 136 132 125 116 128 اجلزائر

 70 73 76 74 75 54 بولونيا

  :من إعداد الطالب باإلعتماد على املعطيات املتوافرة يف: املصدر

− Doing business reports 2006∼2011. 

يوضح اجلدول ترتيب كل من اجلزائر وبولونيا ضمن مؤشر سهولة ممارسة األعمال الذي يصدر عن مؤسسة    

والذي يضع اجلزائر يف مراتب متأخرة ما يعين أنَّ ممارسة األعمال فيهـا خيضـع لقيـود أو     ،التمويل الدولية

2006ة يف بعض املؤشرات سن شروطا حيث صنفت ضمن جمموعة الدول األصعب ،صعوبات
، بينما بولونيا 1

وممارسـة   ،عترب يف مرتبة جيدة مقارنة مع الدول اليت شهدت عمليات حتول مثلهااليت تظهر يف وسط الترتيب ت

وسوف نأخذ بعضا من املؤشرات الفرعية املكونة هلذا املؤشر ونقارن من خالهلـا بـني    ،األعمال فيها أحسن

  :البلدين وهي كالتايل

                                                           
1
Doing business report 2006, World Bank, Washington, 2006, p33.  
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  : بداية النشاط .1

  2010-2003مقارنة مؤشر بداية النشاط بني اجلزائر وبولونيا للفترة  :)18(جدول رقم 

 عدد اإلجراءات  

  

 )األيام( املدة 

  

من دخـل  (% التكلفة 

 )الفرد

ــال األدىن  (% رأس امل

 )من دخل الفرد

 الترتيب العاملي

  

 بولونيا اجلزائر بولونيا اجلزائر بولونيا اجلزائر بولونيا اجلزائر بولونيا اجلزائر السنوات

2003 18 12 29 31 31,9 20,3 73 21,4 / / 

2004 14 10 26 31 27,3 20,6 65,5 237,9 / / 

2005 14 10 26 31 25,3 22,2 55,1 220,1 / / 

2006 14 10 24 31 21,5 21,4 46 204,4 / / 

2007 14 10 24 31 13,2 21,2 45,2 196,8 / / 

2008 14 10 24 31 10,8 18,8 36,6 168,8 141 145 

2009 14 6 24 32 12,1 17,9 31 15,3 148 117 

2010 14 6 24 32 12,9 17,5 34,4 14,7 150 113 

  :من إعداد الطالب إعتمادا على املعطيات املتوافرة: املصدر

− Doing business reports 2004∼2011. 

 ،يتضح من اجلدول أنَّ كال البلدين يقوم بإصالحات من أجل الوصول إىل أفضل الشروط ملمارسة األعمال   

خنفضـت  ابينما املدة املسـتغرقة   .خنفض ولكن بنسبة كبرية يف بولونياامن خالل أنَّ عدد اإلجراءات الالزمة 

، أما يف بولونيـا  2003يوما سنة  29ت بعدما كان 2010يوما سنة  24بنسبة أكرب يف اجلزائر حيث وصلت إىل 

اجلزائر قامـت   والشيء نفسه فيما يتعلق بالتكلفة ورأس املال األدىن حيث أنَّ ،يوما 31فبقيت ثابتة يف حدود 

إىل  %20خنفضت من اويف بولونيا  ،2010و 2003بني  %13إىل  %31خنفضت التكلفة من بتحسينات كبرية فا

ويوجد تقارب ما بني البلدين فيما خيص هذا املؤشر ويظهر ذلك من خـالل األرقـام   . يف الفترة نفسها 17%

  .املسجلة باإلضافة إىل الترتيب العاملي املتعلق ذا املؤشر
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  :تنفيذ العقود .2

  2010-2003مقارنة مؤشر تنفيذ العقود بني اجلزائر وبولونيا يف الفترة  :)19(جدول رقم 

 اإلجراءات عدد  

  

 )األيام( املدة 

  

 الترتيب العاملي )من الدين(% التكلفة 

  
 بولونيا اجلزائر بولونيا اجلزائر بولونيا اجلزائر بولونيا اجلزائر السنوات

2003 20 18 378 1000 /  11,2 / / 

2004 49 41 407 1000 28,7 8,7 / / 

2005 49 41 407 980 28,7 8,7 / / 

2006 49 41 397 980 10,3 10 61 112 

2007 47 38 630 830 17,4 10 117 68 

2008 47 38 630 830 21,9 12 126 68 

2009 46 38 630 830 21,9 12 123 75 

2010 46 38 630 830 21,9 12 127 77 

  :من إعداد الطالب باإلعتماد على املعطيات املتوافرة يف: املصدر

− Doing business reports 2004∼2011. 

 ،يف كل من املدة والتكلفة على مستوى البلدين وتراجع يف عدد اإلجراءات امن اجلدول يتبني أنَّ هناك حتسن   

فقـد زاد عـدد    ،وأنَّ لبولونيا أفضلية على اجلزائر فيما خيص عدد اإلجراءات والتكلفة الالزمة لتنفيذ العقود

، هذا وللجزائر أفضلية يف املـدة  2010إجراء سنة  46بينما بلغ يف اجلزائر  38إىل  18اإلجراءات يف بولونيا من 

وعلى العموم بولونيا أفضل من اجلزائر من  ،املستغرقة باأليام إال أا تشهد حتسنا يف بولونيا وتتراجع يف اجلزائر

  .حيث هذا املؤشر ويؤكد ذلك ترتيب البلدين فيه

  :احلصول على قرض .3

  2010-2003مقارنة مؤشر احلصول على قرض بني اجلزائر وبولونيا للفترة  :)20(جدول رقم 

قــوة احلقــوق القانونيــة   

-0(للمقرض واملقتـرض 

10( 

   مؤشر معلومات القـرض 

)0-6( 

ــة  ــة العموميـ التغطيـ

% للمعلومات االئتمانيـة  

 البالغني

تغطية املكاتـب اخلاصـة   

% للمعلومات االئتمانيـة  

 البالغني

  

 العامليالترتيب        

  

 بولونيا اجلزائر بولونيا اجلزائر بولونيا اجلزائر بولونيا اجلزائر بولونيا اجلزائر السنوات 

2003 1 2 / / 0 0 0 54,3 / / 

2004 3 2 0 5 0 0 0 38 / / 

2005 3 3 0 4 0 0 0 38,1 / / 

2006 3 4 2 4 0,2 0 0 38,1 117 65 

2007 3 4 2 4 0,2 0 0 51 115 68 

2008 3 8 2 4 0,2 0 0 50 131 28 

2009 3 9 2 4 0,2 0 0 68,3 135 15 

2010 3 9 2 4 0,2 0 0 91,7 138 15 

  : من إعداد الطالب باإلعتماد على املعطيات املتوافرة يف: املصدر

− Doing business reports 2004∼2011. 
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   عبعترب فيهـا   ر معطياتتاجلدول عن مدى تطور اجلهاز املصريف يف كل من اجلزائر وبولونيا، فاجلزائر اليت ي

جند مؤشراا منخفضة سواء ما تعلـق حبقـوق املقرضـني و     ،هذا القطاع متأخرا من حيث اخلدمات املقدمة

عمومي يف تغطية املعلومـات  عتمادها على القطاع الاحيث جند  ،املقترضني أو مؤشر تغطية املعلومات اإلئتمانية

اإلئتمانية بينما املكاتب اخلاصة منعدمة؛ والعكس بالنسبة لبولونيا اليت متتلك قطاعا بنكيا متطورا يعتمد علـى  

ويؤكد ذلك الترتيب  ،املكاتب اخلاصة يف توفري املعلومات اإلئتمانية ومينح حقوقا كبرية للمقرضني واملقترضني

  .بولونيا يف املراتب األوىل بينما اجلزائر تأيت يف مراتب متأخرةالعاملي للبلدين الذي يضع 

  :محاية املستثمر .4

 بإسـاءة  اإلدارات جمـالس  أعضـاء  قيام ضد ،القليلة صصأصحاب احل املسامهني محاية قوة املؤشر يقيس  

الصغار وذلك  املستثمرين حلماية أبعاد ثالثة بني فرقيو. ةشخصي مكاسب لتحقيق الشركات أصول ستخداما

  :كما يبينه اجلدول التايل

  2010-2003مقارنة مؤشر محاية املستثمر بني اجلزائر وبولونيا للفترة  :)21(جدول رقم 

-0(مؤشر درجة اإلفصاح   

10( 

مؤشر درجـة مسـؤولية   

 )10-0(أعضاء اإلدارة 

مؤشر سهولة قيام املسامهني 

 )10-0(باملتابعة القضائية

ــة    ــوة محاي ــر ق مؤش

 )10-0(املستثمر

 الترتيب العاملي     

  

 بولونيا اجلزائر بولونيا اجلزائر بولونيا اجلزائر بولونيا اجلزائر بولونيا اجلزائر السنوات

2003 / / / / / / / / / / 

2004 2 4  / / / / / / / / 

2005 8 7 4 4 1 8 4,3 6,3 / / 

2006 6 7 6 2 4 9 5,3 6 60 33 

2007 6 7 6 2 4 9 5,3 6 64 33 

2008 6 7 6 2 4 9 5,3 6 70 38 

2009 6 7 6 2 4 9 5,3 6 73 41 

2010 6 7 6 2 4 9 5,7 6 74 44 

  :من إعداد الطالب باإلعتماد على املعطيات املتوافرة يف: املصدر

− Doing business reports 2004∼2011. 

ويعين ذلك أنَّ هناك قـدرا كـبريا مـن     ،نالحظ من اجلدول تقارب يف مؤشر درجة اإلفصاح بني البلدين   

املعلومات يتم اإلفصاح عنها عند قيام أعضاء جملس اإلدارة بصفقة ما، أما املؤشر الثاين وهو مؤشـر درجـة   

ما يعين أنه يتم حتميل أعضـاء اإلدارة مسـؤولية    ،مسؤولية أعضاء اإلدارة فنجد أنه يأخذ قيما أكرب يف اجلزائر

وباملقابل مؤشر سهولة قيـام املسـامهني    ،ت اليت تلحق ضررا بالشركة والعكس يف بولونياكبرية جراء الصفقا

حيث أنَّ إمكانية املسامهني الطعن يف الصفقات اليت تلحق ضررا بالشركة  ،باملتابعة القضائية جند بولونيا أفضل

الذي ميثل متوسط املؤشـرات   وحسب مؤشر محاية املستثمر ؛بينما يف اجلزائر تعترب حتت املتوسط ،كبرية جدا
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والترتيب العاملي يؤكد ذلك حيـث   ،الثالثة السابقة فإنَّ بولونيا توفر محاية أكرب للمستثمرين مما هو يف اجلزائر

  .بولونيا يف مراتب متقدمة واجلزائر كذلك تقع يف مراتب متوسطة وقيمة املؤشر حتسنت مقارنة مع بداية الفترة

 :تصفية املشروع .5

إلمتـام  اليت يتحملها املساهم  وكذا التكلفة ،ستثماريإجل تصفية مشروع املؤشر الوقت الالزم من أيقيس    

  :وذلك كما هو مبني يف اجلدول املوايل ،سترداد حقوقه بعد التصفيةانسبة باإلضافة إىل  ،العملية

  2010-2003مقارنة مؤشر تصفية املشروع بني اجلزائر وبولونيا للفترة  :)22(جدول رقم 

 )سنوات(سترداد احلقوقإوقت    

  

      %تكلفة الـدعوى القضـائية   

 من املمتلكات

  

سـنت مـن   ( سترجاع نسبة اإل

 )دوالر

  

        

 الترتيب العاملي        

 بولونيا اجلزائر  بولونيا اجلزائر  بولونيا اجلزائر بولونيا اجلزائر السنوات

2003 3,5 1,5 4 18 33 67  /  /   

2004 3,4 1,4 4 18 37 68,2  / /  

2005 4 1 4 22 37,4 64  / /  

2006 2,5 3 7 22 41,7 27,9 41 85 

2007 2,5 3 7 22 41,7 27,8 45 88 

2008 2,5 3 7  20 41,7 29,8 49 82 

2009 2,5 3 7 20 41,7 29,8 51 85 

2010 2,5 3 7 20 41,7 31,3 51 81 

  :باإلعتماد على املعطيات املتوافرة يفمن إعداد الطالب : املصدر

− Doing business reports 2004∼2011. 

اليت  املتعلقة باإلسترداد، حسب معطيات هذا اجلدول فإنَّ للجزائر أفضلية على بولونيا سواء من حيث املدة   

يف بولونيا، أما سنوات ونصف يف بداية الفترة إىل سنتني ونصف يف ايتها بينما شهدت إرتفاعا 3خنفضت من ا

ويف بولونيـا  %7حيث متثل الثلث ففـي اجلزائـر    ،عن التكلفة فتعترب منخفضة جدا يف اجلزائر مقارنة ببولونيا

، ويف الوقت نفسه تعترب نسبة اإلسترداد كبرية مقارنة مع بولونيا اليت رغم حتسـنها إال أـا مل تصـل    20%

حيث يضع اجلزائر يف مراتـب   ،ي اخلاص ذا املؤشر يوضح ذلكوالترتيب العامل ،املستوى املوجود يف اجلزائر

  .متقدمة مقارنة مع بولونيا وهذه تعترب نقطة إجيابية

 ،من خالل عرض املؤشرات الفرعية ملؤشر سهولة ممارسة األعمال يتضح أنَّ وضعية البلدين شهدت حتسـنا    

من شأا أن تقلل من عدد اإلجراءات واملدة الالزمـة   اليت إال  أنه على اجلزائر أن تقوم باملزيد من اإلصالحات
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 ،باإلضافة إىل ضرورة اإلهتمام بالقطاع البنكي وإدخال إصالحات عليـه  ،لبعض العمليات املتعلقة باإلستثمار

  .من أجل جعله مواكبا ملا هو موجود على املستوى العاملي

  :املؤشرات النوعية: املطلب الثاين

اليت من خالهلا حناول إعطاء صورة عن كل بلد حسب مدلول  ،سوف نقتصر على بعض املؤشرات النوعية   

  :وذلك كما يلي ،كل منها

  :مؤشر التنافسية العاملية .أوال

   2010-2001تطور مؤشر التنافسية العاملية اخلاص باجلزائر وبولونيا للفترة  :)23(جدول رقم 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 املؤشر البلد

  
  

 اجلزائر

  

 3,96 3,95 3,71 3,91 3,9 3,46 3,41 3,39 / / قيمة املؤشر

 86 83 99 81 76 78 71 74 / / الترتيب العاملي

ــة  / / / / / / مرحلة التنمية إنتقالي
ــني  بـ

 2و1

 إنتقالية بني 2 مرحلة 2مرحلة 

 2و1

  
  

 بولونيا

  

 4,51 4,33 4,28 4,28 4,3 4   4,15 /  /  املؤشرقيمة 

 39 46 53 51 45 51 60 45 50 41 الترتيب العاملي

ــة  / / / / / / مرحلة التنمية إنتقالي
ــني  بـ

 3و2

 إنتقالية بني

 3و2

ــة  إنتقالي
ــني  بـ

 3و2

 إنتقالية بني

 3و2

  :من إعداد الطالب باإلعتماد على: املصدر

− World Competitiveness reports 2001∼2010. 

ومـن   ،يعترب تصنيف املنتدى اإلقتصادي العاملي للدول حسب التنافسية ذا أمهية كبرية بالنسبة للمستثمرين   

لكن مع أفضـلية لإلقتصـاد    ،الدراسة فترةخالل اجلدول يتبني أنَّ رصيد البلدين يف املؤشر شهد حتسنا خالل 

سنوات الدراسة، فاجلزائر يف أحسن حاالا صنفت ضمن املرحلـة   البولوين على اإلقتصاد اجلزائري خالل كل

اليت متثل اموعة الثالثة وهي اإلقتصاديات اليت تعتمد يف  تنميتها على عوامل الكفاءة وهذا  ،الثانية من التنمية

؛ 2009-2000 الفتـرة ما يعين أا قطعت أشواطا من اإلصالح والتنمية خصوصا يف   ،2009و 2008يف سنيت 

بينما بولونيا تقع يف اموعة الرابعة املتمثلة يف اإلقتصاديات اإلنتقالية بني املرحلة الثانية الـيت تعتمـد علـى    

 ،واملرحلة الثالثة األعلى يف الترتيب اليت تعتمد على عوامل اإلبداع وهذا خالل كل سنوات الدراسـة  ،الكفاءة

  .ن كبري على املستوى العاملي والترتيب يبني ذلكما يعين أنَّ اإلقتصاد البولوين ذو وز
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  :مؤشرات البيئة العامة لألعمال .ثانيا

وذلـك كمـا    ،نقوم مبقارنة بعض املؤشرات اليت تعبر عن الوضعية العامة واألولية ملمارسة األعمال يف البلدين

  :سيأيت

  :مؤشر املخاطر القطرية .1

 )PRS Group(سوف نقتصر على مقارنة البلدين ضمن املؤشر املركب للمخاطر القطريـة الصـادر عـن       

  .حسب وفرة اإلحصاءات

بالنسبة  2010-2002مقارنة املؤشر املركب للمخاطر القطرية بني اجلزائر وبولونيا للفترة  :)24(جدول رقم 

  .املئوية

�  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 البلد��� !
2010  

 "#$% &
2010 

 68 69 69 71 73 74 77 75 65 63 اجلزائر

 78 79 80 82 80 83  /  /  / /  بولونيا

  :من إعداد الطالب باإلعتماد على: املصدر

 .198، ص2004وطبعة  139، ص2003تقرير مناخ اإلستثمار يف الدول العربية املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، طبعة  −

− Belgium country report, prs group, new York, 2010,p1. Available in 

http://search.ebscohost.com 

 ،2005سـنة   %77إىل  2002سنة  %63من خالل اجلدول نالحظ أنَّ قيمة املؤشر يف اجلزائر حتسنت من    

ما يعين أنَّ اجلزائر تقع ضمن جمموعة الدول معتدلة املخـاطر أو   ،يف باقي السنوات %70د وتراوحت يف حدو

 1990وهذا يعترب حتسنا كبريا باملقارنة مع ما كانت عليه الوضعية يف عشرية  ،جمموعة الدول منخفضة املخاطر

حيث كانت اجلزائر ضمن جمموعة الدول ذات املخاطر العالية جدا؛ أما بولونيا فهي تنتقل ما بـني جمموعـة   

البلدين يتمتعان باإلستقرار  نّ، وبالتايل فإالدول منخفضة املخاطر وجمموعة الدول ذات املخاطر املنخفضة جدا

  .نخفضةاملواملخاطر 
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  :مؤشر العوملة .2

  2009-1993مقارنة مؤشر العوملة بني اجلزائر وبولونيا للفترة  :)25(جدول رقم 
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1998 1993   البيان  البلد 

  
  

  

  

 اجلزائر

  
  
  

قيمة املؤشـر  

 %الكلي

42,38 40,73 48,89 48,67 51,17 51,51 53,05 53,68 53,85 49,91 52,7 54,75 

 112 94 94 112 110 111 115 117 119 119 / / العامليالترتيب 

العوملــــة 

 قتصاديةاإل

32,01 33,8 37,9 38,29 41,93 43,07 45,57 48,22 51,51 43,92 45,43 51,51 

العوملــــة 

 جتماعيةاإل

22,23 30,29 38,69 37,61 40,06 40,44 41,09 40,16 39,85 26,52 24,37 39,85 

العوملــــة 

 السياسية

83,57 66,13 83,99 83,9 84,18 84,96 85,03 85,28 85,28 75,61 77,9 85,28 

  
  

  

  

 بولونيا

  
  
  

قيمة املؤشـر  

 %الكلي

65,04 71,3 71,63 71,76 72,52 74,65 79,45 78 80,34 81,2 79,67 77,96 

 30 19 21 30 30 29 37 39 39 34 / / الترتيب العاملي

العوملــــة 

 قتصاديةاإل

51,53 58,49 63,06 58,48 60,7 64,36 76,55 71,77 74,93 73,64 73,5 74,93 

العوملــــة 

 جتماعيةاإل

60,8 70,2 68,31 67,95 68,13 68,86 70,04 70,93 71,52 74,92 74,7 71,52 

العوملــــة 

 السياسية

86,72 90,99 91,55 92,33 92,59 93,38 92,85 93,6 93,88 89,41 91,12 93,88 

  :إعداد الطالب باإلعتماد على املعطيات املتوافرة يفمن : املصدر

− http//: globalization.kof.ethz.ch/query/showdata 

املتمثلـة يف العوملـة    ،يبين اجلدول وضعية اجلزائر وبولونيا ضمن مؤشر العوملة الكلي ومؤشراته الفرعيـة    

اإلقتصادية والعوملة اإلجتماعية والعوملة السياسية، ونالحظ أنَّ اجلزائر رغم أا حققت حتسنا علـى مسـتوى   

يف أقصى قيمة له، أما عن املؤشرات  %55إال أنه مل يصل إىل مستويات عالية حيث مل يتجاوز  ،املؤشر الكلي

الفرعية فاجلزائر حققت تطورا كبريا على مستوى العوملة السياسية وهذا نتيجة اإلصالحات اليت متت يف بدايـة  

بينما تظهر أا   ،وبالنسبة للعوملة اإلقتصادية فقد حتسن مؤشرها كذلك ليبلغ مستويات متوسطة ،1990سنوات 

وباملقابل بولونيا اليت تأيت يف . فيما خيص اجلانب اإلجتماعي ذلك أن مؤشرها بقي ضعيفاأقل إندماجا مع العامل 

أو املؤشرات الفرعية الثالثة وهـذا   ،%80مراتب متقدمة تعترب جيدة سواء يف املؤشر الكلي للعوملة الذي جتاوز 

زائر اإلهتمـام بتحسـني أوضـاعها    وعلى اجل ،ما يعين أنَّ بولونيا أكثر إندماجا من اجلزائر مع العامل اخلارجي

وخاصة اجلانب اإلجتماعي مثل زيادة عدد مستخدمي األنترنت الذي يساهم يف ربط العالقات مـع العـامل   

  .اخلارجي
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  :مؤشر احلرية اإلقتصادية .3

  :نستعرض اجلدول التايل    

  2011-1995مقارنة مؤشر احلرية اإلقتصادية بني اجلزائر وبولونيا للفترة  :)26(جدول رقم 
  قيمة املؤشـر  السنوات  

% 

 حرية األعمال

% 

 احلرية التجارية

% 

 احلرية اجلبائية

% 

ــاق  اإلنفــ

 % احلكومي

حريـــــة 

  % اإلستثمار

 احلرية املاليـة 

% 

 حقوق امللكية

% 

احلريــة مــن 

 % الفساد

  
  

  

  

  

  

 اجلزائر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

1995 55,7 70 54,2 48,8 69,5 50 50 50 50 

1998 55,8 70 54,2 48,6 69,3 50 50 50 50 

2000 56,8 70 39,6 64,7 63,3 50 50 50 50 

2001 57,3 70 59,6 64,6 63,3 50 50 30 50 

2002 61 70 60 65 71,2 70 50 30 50 

2004 58,1 70 55 74,1 62,4 70 30 30 50 

2006 55,7 74,8 61 73,9 74,4 50 30 30 27 

2008 56,2 73,6 68,8 77 74,6 40 30 30 31 

2009 56,6 72,5 68,6 77,2 74,1 50 30 30 30 

2010 56,9 71,2 70,7 83,5 73,4 45 30 30 32 

2011 52,4 69,4 72,8 83,5 62,4 20 30 30 28 

  
  

  

  

 بولونيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

1995 50,7 70 57 51 9,6 70 50 50 50 

1998 59,2 70 75 51,6 33,2 70 50 70 56 

2000 60 70 74,8 58,1 33,7 70 50 70 46 

2001 61,8 70 77,6 61,3 44,5 70 50 70 42 

2002 65 70 78,8 65,3 49,6 70 70 70 41 

2004 58,7 70 70,4 64,8 35,1 50 70 50 40 

2006 59,3 56,5 82,4 68,7 39,5 50 70 50 35 

2008 60,3 54,2 86 68,6 43,5 60 60 50 37 

2009 60,3 53,7 85,8 69 42,2 60 60 50 42 

2010 63,2 62,2 87,5 74,9 46,8 60 60 55 46 

2011 64,1 61,4 87,6 74 43,8 65 60 60 50 

  :من إعداد الطالب باإلعتماد على املعطيات املتوافرة يف: املصدر

− http//: www.heritage .org/index/explore.aspx?view=by-region-country-year. 

إذ أنَّ قيمة املؤشـر   ،نالحظ من خالل اجلدول أنَّ اجلزائر تتميز حبرية إقتصادية ضعيفة طيلة سنوات الدراسة   

أما عن املؤشرات الفرعية فنجدها جيدة يف مؤشرات حرية األعمال واحلرية اجلبائية  ،59.9-50تراوحت ما بني 

اليت شهدت تطورا ملحوظا مقارنة مع بداية الفترة وخصوصا احلرية اجلبائية الـذي يعتـرب    ،واحلرية التجارية

أفضل من بولونيا، بينما تعاين من ضعف يف مؤشرات احلرية املالية وحقوق امللكية والفساد  اليت تراجعت عـن  

رتفاعـا  ابقي ضعيفا رغم أنه شهد قد ستثمار فاملستويات املسجلة يف بداية الفترة؛ وفيما خيص مؤشر حرية اإل

 بسـبب  ،2010خنفاض يف السنوات املوالية وحقق أدىن قيمة لـه سـنة   لكنه عاد إىل اال ،2004و 2002سنيت 

إلجراءات املتخذة من قبل احلكومة واملتعلقة باإلستثمار األجنيب املباشر واليت جاءت يف قانون املالية التكميلي ا
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وعـن وضـعية   . أما مؤشر اإلنفاق حلكومي فنجده مرتفعا ما يعين أنَّ الدولة هي املستثمر األكرب ،2009لسنة 

إىل جمموعة الـدول متوسـطة    ،1998-1995نتقلت من جمموعة الدول الضعيفة احلرية يف سنوات ابولونيا فقد 

هر ذلك من خالل املؤشـرات  ويظ ،احلرية اإلقتصادية خالل السنوات املتبقية ما يعين أا شهدت حتسنا كبريا

أما املؤشـرات   ،نضمامها إىل اإلحتاد األورويبا هذا بسببالفرعية اليت حتسنت خاصة مؤشر احلرية التجارية و

وذلك دليل على اإلعتمـاد علـى    ،األخرى فتعترب جيدة ومتقاربة ما عدا مؤشر اإلنفاق احلكومي فهو ضعيف

  .اإلستثمار اخلاص

  :مؤشر التنمية البشرية .4

  2010-1990مقارنة مؤشر التنمية البشرية بني اجلزائر وبولونيا للفترة  :)27(جدول رقم 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1998 1992 1990  البيان    البلد

 اجلزائر

  

قيمــة 

 املؤشر

0,537 0,73 0,683 0,693 0,704 0,704 0,722 0,728 0,733 0,749 0,754 0,667 0,671 0,677 

الترتيب 

 العاملي

/ 85 107  / 107 108 103 102 104 104 104  / 83 84 

 بولونيا

  

قيمــة 

 املؤشر 

0,683 0,85 0,814 0,843 0,841 0,85 0,858 0,862 0,87 0,876 0,88 0,788 0,791 0,795 

الترتيب 

 العاملي

/ 105 44  / 35 37 36 37 37 42 41  / 42 41 

Source: human development reports 1995; 2000∼2010. 

ومن خالل املالحظـة   ،1990يبني اجلدول تطور مؤشر التنمية البشرية يف كل من اجلزائر وبولونيا منذ سنة     

فاجلزائر اليت كانت ضمن جمموعة الـدول ذات التنميـة    ،جند بأنَّ قيمة املؤشر شهدت حتسنا يف كال البلدين

لتغيـر  (إىل جمموعة الدول ذات التنميـة البشـرية العاليـة     2010و 2009نتقلت يف سنيت اطة البشرية املتوس

 ضـمن  1998-1975، وقد صنفت من بني الدول اليت شهدت تطورا كبريا يف التنمية البشرية للفترة )التصنيف

نتقلـت إىل  ابينما بولونيـا  . 1جمموعة الدول ذات التنمية البشرية املتوسطة إىل جانب كل من الصني وتونس

بعدما كانت ضمن جمموعة الـدول ذات   ،جمموعة الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا يف السنتني األخريتني

ويعترب هذا مؤشرا إجيابيا بالنسبة للبلدين رغم أفضلية بولونيا على . التنمية البشرية العالية طوال سنوات الدراسة

  .اجلزائر تعترب حسنة اجلزائر إال أنَّ وضعية

  

  
                                                           

1
 Human development report 2000, p150. 
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  :مؤشر جاهزية البنية الرقمية .5

  2010-2002مقارنة مؤشر جاهزية البنية الرقمية بني اجلزائر وبولونيا للفترة  :)28(جدول رقم 

 البيان 

  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  

 اجلزائر

  

 3,17 3,05 3,14 3,38 3,4  / /  2,75 غ قيمة املؤشر

 117 113 108 88 80 87 80 87 غ الترتيب العاملي

  

 بولونيا

  

 3,84 3,74 3,8 3,81 3,7 /   /  3,51 3,85 قيمة املؤشر 

 62 65 69 62 58 53 72 47 39 الترتيب العاملي

Source: global information technology reports 2003∼2010. 

إال أنَّ  ،يتبني من اجلدول أن مؤشر جاهزية البنية الرقمية شهد تطورا خالل سنوات الدراسة يف كال البلدين   

واجلزائر  تعترب جيدة فيما يتعلـق مبـدى   . ظهره الترتيب العاملييما هناك أفضلية لبولونيا على اجلزائر وذلك 

 ،ة يف مؤشر البيئة والبنية التحتية املتعلقـة باإلتصـاالت  إال أا ضعيف ،جاهزية الشرائح إلستخدام التكنولوجيا

ومؤشر مدى إستخدام الشرائح لتلك الوسائل والتقنيات، بينما يف بولونيا جند املؤشرات الفرعية الثالثة متقاربة 

  . وذات قيم متوسطة

  :مؤشر األداء واإلمكانات لإلستثمار األجنيب املباشر الوارد .6

مقارنة مؤشري األداء واإلمكانات لإلستثمار األجنيب املباشر الوارد بني اجلزائر وبولونيا  :)29(جدول رقم 

  2010-1993للفترة 
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 2000 1999 1997 1995 1993  الترتيب   البلد 

  
 اجلزائر

  

 102 82 115 128 110 113 95 91 101 109 112 119 130 116 األداء

 /  77 71 69 67  61 63   79 83 91 89 96 87 اإلمكانات

ــت  املقارنة حت
 األداء

ــت  حت
 األداء

ــت  /  /  حت
 األداء 

ــت  حت
 األداء 

ــت  حتـ
 األداء 

حتــــت   
 اإلمكانات

 /  /  /  /  /  

  
 بولونيا

  

 75 60 90 60 57 60 75 68 47 42 45 45 42 62 األداء

 / 41 43 43 44 44 45 /  46 43 43 53 54 57 اإلمكانات

الــدول  املقارنة
 السباقة

الــدول 
 السباقة

الــدول  /  / 
 السباقة

الــدول 
 السباقة

ــت  حتـ
 اإلمكانات

ــدول  /  الـ
 السباقة

 /  /  /  /  / 

  :من إعداد الطالب باإلعتماد على: املصدر

− Wir 2002; Wir 2003; Wir 2004; Wir 2005; Wir2007; Annex wir 2010. 

حتلت مراتب متأخرة يف الترتيب اخلاص بأداء اإلسـتثمار األجـنيب   امن خالل اجلدول نالحظ أنَّ اجلزائر    

وكـذلك الشـيء نفسـه     ،وذلك لضعف حصتها من التدفقات العاملية خالل الفترة املدروسة ،املباشر الوارد

ويؤكـد   ،2000إال أنه شهد حتسنا خصوصا منذ سنة  ،بالنسبة ملؤشر إمكانات اإلستثمار األجنيب املباشر الوارد
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إىل جمموعة الدول حتت ) األداء ضعيف واإلمكانات ضعيفة(نتقاهلا من صف الدول ذات األداء الضعيف اذلك 

وهذا يعترب مؤشرا إجيابيا على حتسن وضعية جلزائر ودليل  ،اإلمكانات أي أنَّ اإلمكانات مرتفعة واألداء ضعيف

حتلت مراتب متوسطة يف الترتيـب العـاملي   ابينما بولونيا  .اك فرصا إستثمارية غري مستغلة يف البلدعلى أنَّ هن

ضمن الدول السباقة اليت تتمتع بإمكانات كبرية وأداء جيد  غري أا تصنفسواء املتعلق باألداء أو باإلمكانات 

  .وهذا يعطيها ثقة لدى املستثمرين األجانب اجلدد

  :احلوكمة وحماربة الفسادمؤشرات  .ثالثا

  .مؤشر اإلدارة الرشيدة ومؤشر مدركات الفسادمقارنة وضعية البلدين ضمن سنحاول 

  :مؤشر اإلدارة الرشيدة .1

  2009-1996مقارنة مؤشر اإلدارة الرشيدة بني اجلزائر وبولونيا للفترة  :)30(جدول رقم 
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 1998 1996  املؤشر   البلد

  
  

  

  

 اجلزائر

  
  
   
  
   

 23,83 27 27,66 28,5 30,83 28,33 25,33 23,5 14,5 10,5 18,5 %املؤشر الكلي

 18 20 20 22 25 25 18 18 13 10 12 املشاركة واملساءلة

 13 15 15 16 17 9 5 4 4 2 0 اإلستقرار السياسي وغياب العنف

 35 35 31 35 39 38 29 30 13 8 32 فعالية احلكومة

 20 22 29 26 31 30 32 30 20 17 18 البريوقراطية

 27 28 29 32 31 34 32 30 12 8 8 سيادة القانون

 30 42 42 40 42 34 36 29 25 18 41 حماربة الفساد

  
  

  

  

 بولونيا

 75 71,5 67,5 66,33 67,83 68,66 72,33 72,33 72,2 75,33 74,83 %املؤشر الكلي

 80 74 72 73 77 83 85 82 82 81 78 املشاركة واملساءلة

 80 77 70 59 60 56 68 72 62 71 72 اإلستقرار السياسي وغياب العنف

 71 68 66 69 71 69 71 69 74 76 79 فعالية احلكومة

 79 74 72 72 73 75 70 72 71 72 70 البريوقراطية

 69 67 62 61 62 64 70 70 70 75 78 سيادة القانون

 71 69 63 64 64 65 70 69 74 77 72 حماربة الفساد

                                             http:// www.govindicators.org:من إعداد الطالب باإلعتماد على املعطيات املتوافرة يف: املصدر

يف املؤشر الكلي لإلدارة الرشيدة إال أـا   نيتبني أنَّ اجلزائر رغم وجود حتس ،ستنادا إىل معطيات اجلدولا   

فهي مل تتعد جمموعة الدول ذات اإلدارة املتوسطة الرشادة يف أحسن أحواهلا ملا سـجل   ،بقيت تعاين من تأخر

أي أنَّ اإلدارة  %25، بينما مل تتجاوز قيمته يف غالب السنوات %30.83بنسبة  2005املؤشر أكرب قيمة له سنة 

رغم التحسن املسجل يف خمتلف املؤشرات الفرعية وخصوصا مؤشر سيادة القانون ومؤشر اإلستقرار و، ضعيفة
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وتتطلب مـن   ،إال أا بقيت كلها ضعيفة ومل ترق إىل مستوى مقبول ،1996السياسي الذي كان منعدما سنة 

  .السلطات إعادة النظر من أجل توفري الظروف املناسبة وحتسني شروط العمل

ولونيا فقد تراوحت اإلدارة فيها بني جيدة يف أغلب سنوات الدراسـة وحتسـنت إىل إدارة ممتـازة يف    أما ب   

والشيء نفسه بالنسبة للمؤشرات الفرعية اليت كانت جيدة منذ بداية الفترة وواصلت  ،2009و 2008سنوات 

  .كذلك يف كل السنوات

  ):مؤشر مدركات الفساد: (مؤشر الشفافية .2

  2010-2001مقارنة مؤشر مدركات الفساد بني اجلزائر وبولونيا للفترة  :)31(جدول رقم 

  

 البيان    
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  

 اجلزائر

  

قيمـــة 

 املؤشر

ــ ري غـ
 مصنفة

ــ ري غـ
 مصنفة

2,6 2,7 2,8 3,1 3 3,2 2,8 2,9 

الترتيب 

 العاملي

ــ ري غـ
 مصنفة

ــ ري غـ
 مصنفة

88 97 97 84 99 92 111 105 

  

 بولونيا

  

قيمـــة 

 املؤشر 

4,1 4 3,6 3,5 3,4 3,7 4,2 4,6 5 5,3 

الترتيب 

 العاملي

44 49 64 69 74 61 61 58 49 41 

  :من إعداد الطالب باإلعتماد على: املصدر

− Cpi  reports 2001∼2010   available in  http://www.transparency.org  

ومـن   ،2010-2001يوضح اجلدول تطورات مؤشر مدركات الفساد يف كل من اجلزائر وبولونيا يف الفترة    

وفيما خيص اجلزائر فقد تراوحت قيمته ما بـني   ،خالل املالحظة جند أنَّ قيمة املؤشر شهدت حتسنا يف البلدين

حيث أنَّ ترتيبها العـاملي   ،كبرية جدانتشار الفساد ولكن ليس مبستويات اوذلك يعبر عن  ،10من  3.2و 2.5

مـا يعـين    10من  5بينما يف بولونيا فقد جتاوزت قيمة املؤشر  .يأيت يف الثلث الثاين من جمموع الدول املصنفة

ويؤكد ذلك وجودها ضمن جمموعة الثلث األول من إمجايل الدول  ،نتشار الفساد يف القطاع العمومياخنفاض ا

  .املصنفة

ميكن القول أنَّ مناخ األعمال يف كل مـن بولونيـا    ،مقارنة البلدين بإعتماد املؤشرات املختارةنطالقا من ا   

فاجلزائر اليت جنحت يف إصالحات اجليل األول مـن خـالل    ؛واجلزائر قد شهد حتسنا ولكن بدرجات متفاوتة

وإمكانات امتالكها ملوارد طبيعية و ،حتقيق إستقرار يف املؤشرات اإلقتصادية الكلية وعودة اإلستقرار األمين إليها

ال تزال متأخرة يف املؤشرات األخـرى كمؤشـرات    ،ستثمارات األجنبيةبشرية تؤهلها لتكون بلدا لتوطني اإل
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يوحي بوجود إرادة سياسية لتحسـني   الذي ،ن فيهااحلكم الراشد والشفافية والعوملة وغريها رغم تسجيل حتس

واليت البد من تواصلها من أجل إمتام عمليات اإلصالح وإستمراره للوصول إىل مناخ  ،ظروف ممارسة األعمال

ستطاعت يف فترة وجيزة أن تقوم بإصالحات اأما بولونيا فقد . جتذاب املستثمرين األجانباتنافسي قادر على 

ما جعل من منـاخ   ،ف من الدول الناشئة وذات األداء اجليدوأصبحت تصن ،شاملة للجيل األول واجليل الثاين

، والذي سيتضح من خالل تدفقات اإلستثمار األجـنيب  خصبا يستقطب كربى الشركات العاملية أعماهلا فضاًء

  . املباشر يف املبحث املوايل
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-1988ألجنبية املباشرة الواردة إىل اجلزائر وبولونيا للفترة تدفقات اإلستثمارات ا مقارنة: املبحث الثالث

2010:  

ستثمارات األجنبية املباشرة يف كل من اجلزائر وبولونيا وذلك ل مقارنة التدفقات الواردة من اإلسوف حناو   

وهذا من أجل مقارنة حجم التدفقات إىل البلـدين قبـل بدايـة اإلصـالحات وبعـد       ،2009-1988للفترة 

عمال بصفة عامة على تدفقات اإلستثمار مناخ األ اليت مستثر اإلصالحات أوحماولة استخالص  ،اإلصالحات

  .األجنيب املباشر

   :ستثمار األجنيب إىل البلدينتطور تدفقات اإل: املطلب األول

واليت تعترب مرحلـة اإلصـالحات يف    1999-1988وسنقسم فترة الدراسة إىل مرحلتني أساسيتني مها مرحلة    

  :واليت تعترب فترة جين مثار اإلصالحات وذلك كما سيأيت 2009-2000واملرحلة الثانية هي  ،البلدين

  :1999-1988مرحلة .أوال

وحتسـني   ،تعترب هذه املرحلة هي فترة قيام كل من البلدين باإلصالحات املتعلقة بالتوجه حنو إقتصاد السوق  

ملوايل الذي يبني تطـور  ونقوم بعرض اجلدول ا ،مناخ األعمال من كل جوانبه لصاحل اإلستثمار األجنيب املباشر

  .ستثمار األجنيب املباشر الواردة خالل الفترةتدفقات اإل

 1999- 1988 ستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل اجلزائر وبولونيا للفترةتدفقات اإل :)32(جدول رقم 

 مبليون دوالر أمريكي 

 1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  

  292  607  260  270  25  /  /  30  80  40  12  13  اجلزائر

  7270  6365  4908  4498  3659  1875  1715  678  359  88  11  15  بولونيا

Source: http:// Unctadstat.unctad.org/tableviewer/tableview.aspx  

الذي يعترب أكثر تعبريا عـن تطـور التـدفقات يف     ،وميكن ترمجة معطيات اجلدول السابق إىل الشكل التايل   

  . ويسهل عملية املقارنة بينهما البلدين

  

  



  وبولونيا اجلزائر إىل املباشر األجنيب ثمار

مبليون  1999-1988زائر وبولونيا للفترة 

  

 ، اجلزائر كانت منخفضة يف هذه الفتـرة 

مليون دوالر  200حوايل  1995-1988رة 

ئر يف تلك الفترة كانت اجلزا  ذلك إىل أنّ

حيـث   ،ة املتردية اليت كانـت تعيشـها  

 ،ف املستثمرين األجانب عن اإلستثمار ا

ذلك حملدودية املنـاطق البتروليـة يف    ،قط

كمـا أنّ   ،تضرر من األعمال اإلرهابيـة 

  .قتصاد خصوصا يف تلك الفترةسبة لإل

، والـيت  الحات اليت قامت ا احلكومـة 

ن الوضعية األمنية وعـودة  بداية حتس ذلك

  .عترب ضعيفايوهو ما مليون دوالر 

ا يف بداية الفترة كانت ضعيفة ومتقاربـة  

وذلك لبدايـة اإلصـالحات    ،ى التوايل

بينما مل يتجـاوز   ،مليون دوالر 359يها 

199199719981999
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ستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل اجلزائرتدفقات اإل 

  

  .ستنادا إىل معطيات اجلدول السابقإالب 

الل اجلدول أن تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر إىل اجل

ل يف بداية الفترة حيث بلغ جمموع التدفقات يف الفترة 

جع ذلروي ،مليون دوالر 270وحدها  1996غ يف سنة 

إضافة إىل الوضعية األمنية املت ، حيث بدأت اإلصالحات

البلدان ذات املخاطرة العالية جدا ما أدى إىل عزوف امل 

رات األجنبية املسجلة تنحصر يف قطاع احملروقات فقط

نه يتم يف الصحراء اليت كانت بعيدة عن الشمال املتضرأ

مهيته بالنسبةالقطاع نظرا أل اية كبرية للمستثمرين يف هذا

ويرجع ذلك إىل اإلصالحا 1996لتدفقات منوا منذ سنة 

ضف إىل ذلك ،نفتاح على اخلارجإلستثمار األجنيب واإل

مليو 163قد بلغ متوسط التدفقات خالل كل الفترة و .د

تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر الواردة إليها يف ظهر أنّ

على ال 1988،1989مليون دوالر سنيت  11و 15ث بلغت 

اليت سجلت فيها  1991تصاعديا منذ سنة  خذت منحى

19891990199119921993199419951996

      :الثالث الفصل
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تضاعفت التدفقات بنسـبة كـبرية    1993وبداية من سنة  .مليون دوالر 114جمموع السنوات الثالثة السابقة 

وقد بلغ متوسط التدفقات  ،مليون دوالر 7270حوايل  1999لتواصل التزايد خالل كل الفترة وقد بلغت سنة 

ـ   .مليون دوالر 2620يف الفترة املدروسة ما مقداره   ا وترجع هذه الزيادة إىل عمليات اإلصالح اليت قامـت

وقـد سـامهت يف جـذب     ،ستثمار واخلوصصة اليت اعتمدا بشكل موسـع احلكومة البولونية يف جمال اإل

وقد أصبحت بولونيا مركز  .قتصادي كبري، صاحب ذلك استقرار سياسي وإة بنسبة كبريةستثمارات األجنبياإل

كربى العالمات العاملية مثل  استقطبتحيث  ،صناعة السيارات يف أوروبا الشرقية إضافة إىل مجهورية التشيك

GM ،FIAT ،VW ،DAEWOO بـدأت بولونيـا يف    1998ومنـذ سـنة    .إىل إقامة إستثمارات يف البلد

ستثمارات األجنبيـة  وهذا ما جعل تدفق اإل ،نضمام إىل هذا األخريأجل اإلحتاد األورويب من املفاوضات مع اإل

  .1إليها يزيد ألا أصبحت متثل بوابة بالنسبة للمستثمرين من أجل دخول اإلحتاد األورويب

  :2010-2000مرحلة  .ثانيا

وقطـع أشـواطا كـبرية يف     ،نتقالية بنسبة كبريةملرحلة اإلمن البلدين قد جتاوز ا يف هذه املرحلة يعترب كل   

  .ستثمار األجنيب املباشر يف هذه املرحلةدول التايل يوضح تطورات تدفق اإلعمليات اإلصالح، واجل

 2010-2000 ستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل اجلزائر وبولونيـا للفتـرة  تدفقات اإل :)33(جدول رقم 

 أمريكيمبليون دوالر 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 2291 2847 2646 1662 1795 1081 882 634 1065 1196 438 اجلزائر

 9681 11395 14689 23561 19603 10293 12874 4588 4123 5701 9445 بولونيا

Source: http:// Unctadstat.unctad.org/tableviewer/tableview.aspx 

  :ومن أجل جعل معطيات اجلدول أكثر وضوحا نقوم بترمجتها إىل الشكل املوايل

  

  

  

                                                           
1
 Andrew Harrison et al, Op., Cit, p516. 



  وبولونيا اجلزائر إىل املباشر األجنيب ثمار

 2010-2000ائر وبولونيا يف الفترة 

  

جنيب املباشر الوارد إىل اجلزائـر ارتفاعـا   

مليـون   438بعدما كانت  2010الر سنة 

 163مليون دوالر بينمـا مل يتجـاوز    15

 ،اسية واألمنية منذ أواخر الفترة السـابقة 

قتصادية حيث طبقت ن الوضعية اإلىل حتس

ر البترول ما مسح بتسديد نسبة كبرية من  

لكن . قتصادرات البنية التحتية وتطوير اإل

وباملقارنة مع دول أخرى مثـل   ،اد البلد

حيـث سـجلت    ، ومبعدالت منو كبرية

رتفاع ادت إىل اإلإال أا ع 2003-2002ت 

 9681ما مقـداره   2010ينما بلغت سنة 

 ،مليـون دوالر  11450حوايل  200-2010
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إىل اجلزائر  الوارد تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر :

  .ستنادا إىل معطيات اجلدول السابقإالب 

ستثمار األجنيبشهدت تدفقات اإل ،2010-2000ه الفترة 

مليون دوالر  2291فقد بلغت  ،1990جيله يف سنوات 

1503وقد ارتفع متوسط التدفقات خالل الفترة إىل  ،

ن الوضعية السياسيةويرجع ذلك إىل حتس ،الفترة السابقة

باإلضافة إىل حت ،خلارجية للجزائر بفضل اجلهود التروجيية

رتفاع أسعار الباوقد صادف ذلك  ،ديل اهليكلي جبديةتع

ثماراتستإكما قامت الدولة بربامج تنمية كبرية تشمل  

التدفقات إال أا تبقى ضئيلة جدا مقارنة حبجم إقتصاد ال

  .السابقةفترة الت مشاة هلا يف بداية 

قد واصلت التدفقات الواردة إليها يف التزايد املستمر ومب

ورغم أا شهدت تراجعا يف سنوات  ،2000الر سنة 

بينما  ،مليون دوالر 23561مبقدار  2007رب قيمة هلا سنة 

2000على العموم فقد بلغ متوسط التدفقات يف الفترة 

20012002200320042005200620072008

      :الثالث الفصل
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حتاد األورويب إلضافة إىل أنَّ انضمامها إىل اإلبا ،والسياسيةقتصادية هذا النمو إىل جناح اإلصالحات اإلويرجع 

  .1وجعل من مناخ األعمال أكثر استقرارا ووضوحا بالنسبة للمستثمرين ،قلص من املخاطر 2004منذ سنة 

 1988من خالل مقارنة تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر إىل البلدين خالل كل فترة الدراسة املمتدة مـن     

، وذلك لتشابه النظرة جتاه نه يف بداية الفترة كانت التدفقات الواردة إىل كل منهما متقاربةيتضح أ ،2010إىل 

حيث شهدت التدفقات منـوا   1991ختالف يظهر منذ سنة ، ولكن سرعان ما بدا اإلستثمار األجنيب املباشراإل

وتعـززت   ،خالل عشـرية التسـعينات   قتصادية والسياسية اليت متتبسبب اإلصالحات اإل ،كبريا يف بولونيا

والذي يظهر مـن خـالل حتسـن     ،باإلنضمام إىل اإلحتاد األورويب ما جعل من مناخ األعمال يتحسن أكثر

قتصادية وسياسية منذ بدايـة  إبينما يف اجلزائر ورغم قيامها بإصالحات . املؤشرات املختلفة يف املبحث السابق

التـدفقات   إال أنّ ،2000قتصادية الكلية يف بداية سـنوات  رات اإلاليت أمثرت بتحسن املؤشو ،1990سنوات 

ولكن مع بداية  ،رت املستثمرينبقيت ضعيفة جدا يف عشرية التسعينات بسبب الوضعية األمنية املتردية اليت نفّ

نت الوضعية األمنيةاأللفية اجلديدة حتس، يف نت مؤشرات مناخ األعمال بدرجات متفاوتة مثلمـا رأينـا   وحتس

 ،ما جعل التدفقات الواردة إىل اجلزائر تتحسن بشكل طفيف إال أا مل تبلغ مستويات جيـدة  ،املبحث السابق

  .ما حيتم اإلهتمام أكثر بتحسني مناخ األعمال

  :إىل البلدين الواردة خصائص التدفقات: املطلب الثاين

بالتعرف على شـكل هـذه التـدفقات     ،نسلط الضوء على التدفقات الواردة إىل كل من اجلزائر وبولونيا   

باإلضافة إىل أهم الدول املستثمرة فيهما، ونظرا لنقص اإلحصـاءات املفصـلة يف هـذا     ،وتوزيعها القطاعي

  .سوف نقتصر على ما مت احلصول عليه من املصادر املختلفة ،اجلانب

  :حسب طريقة إنشاء اإلستثمارات األجنبية .أوال

  :ات جديدة أم عمليات متلك واندماج ونستعرض ذلك كما يليويقصد ا هل هي إستثمار   

  

  

                                                           
1
 Four  years of Poland’s membership in the UE, Office of the Committee for European Integration, Department 

of Analyses and Strategies, Warsaw, 2008, p26 
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   2009-2002عدد اإلستثمارات األجنبية اجلديدة يف اجلزائر وبولونيا للفترة ): 34(جدول رقم 

 2009   2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 البلد

  األولالثالثي 

 10 71 33 50 45 19 21 15 اجلزائر

 43 353 340 337 270 239 154 91 بولونيا

Source: wir2007, p207; wir2009, p212. 

مشروع سـنة   3500حيث جتاوز  ،ستثمارات اجلديدة كبري يف بولونياعدد اإل من خالل اجلدول نالحظ أنّ   

وذلك ما يؤكد حجم التدفقات ومدى حتسن مناخ األعمـال يف   ،بينما يف اجلزائر فعددها حمدود جدا  2008

من إمجايل اإلستثمارات يف  %0.78كانت اإلستثمارات األجنبية متثل  2010-2002فمثال يف الفترة  ،كل منهما

  :من حيث القيمة كما يبينه اجلدول التايل %25.17ونسبة  ،اجلزائر من حيث العدد

  2010-2002توزيع املشاريع األجنبية يف اجلزائر حسب امللكية يف الفترة ): 35(جدول رقم 

 عدد املشاريع  اإلستثمارشكل  

النسبة من املشاريع 

 املبلغ مليون دينار % الكلية

من قيمة النسبة 

 %اإلستثمارات الكلية 

 25,17 1693748 0,78 528 ستثمار األجنيب املباشراإل

 12,64 850613 0,42  283  اململوكة لألجانب 

 12,53 843135 0,36  245   الشراكة
Source: http://www.andi.dz/fr/?fc=b_declare.html,  visiter le 15/09/2010. 

منها  %80وكان أكثر من  ،شركة أو فرع 18515بلغ عدد الشركات األجنبية  2007بينما يف بولونيا سنة    

) عامـل  250أكثر من (شركات كبرية  %6منها حوايل  وباملقابل ،عامل 49قل من أشركات صغرية توظف 

  .2008، ومل تتغري النسب كثريا سنة 1من رأس املال األجنيب املستثمر يف بولونيا %63لكنها متثل 

  2009-2004ندماج األجنبية يف اجلزائر وبولونيا للفترة عدد عمليات التملك واإل :)36(ول رقم جد

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 البلد

 1 4 2 5 1 4 اجلزائر

 20 43 55 50 64  36 بولونيا

Source: wir2009, p270. 

بينمـا يف   ،عدد عمليات التملك واإلندماج قليل جـدا يف اجلزائـر   من خالل معطيات اجلدول نالحظ أنّ   

باإلضافة إىل توقف بورصة اجلزائـر   ،وذلك يرجع إىل قلة الشركات اجلزائرية أو ضعفها ،بولونيا فهو متوسط
                                                           

1
 List of major foreign investor's in Poland, paiz, warsaw,2009, p3. 
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هذا عكس بولونيا اليت متتلك بورصة نشطة وشـركات كـثرية   و ،ال توجد ا شركات مسجلةوعن العمل 

  .مسجلة ا ما يسهل عملية شراءها أو االستحواذ عليها

  :حسب أهم الدول املستثمرة .ثانيا

  :نستعرض اجلدول التايل اخلاص باجلزائر   

  2010-2002توزيع اإلستثمارات األجنبية يف اجلزائر حسب جمموعات الدول للفترة ): 37(جدول رقم 

 النسبة املئوية املبلغ مليون دينار النسبة املئوية عدد املشاريع جمموعة الدول

 18 305.008 50  264 أوروبا

 15,62 264602 41,66 220 اإلحتاد األورويب

 30,3  513233 7 37 أسيا

 3,51 59559 2,27 12 أمريكا

 47,35 802097 39,39 208 الدول العربية

 0,26 4510 0,18 1 إفريقيا

 0,17 2974 0,18 1 استراليا

 0,37 6366 0,94 5 متعددة اجلنسيات

 100 1693748 100 528  اموع

Source: http://www.andi.dz/fr/?fc=b_declare.html visiter le 15/09/2010. 

أهـم الـدول    نالحظ أنّ ،الذي يوضح أهم مصادر تدفقات اإلستثمار األجنيب إىل اجلزائرحسب اجلدول    

من جمموع املشاريع  %50اليت تستحوذ على  ،املستثمرة يف اجلزائر من حيث عدد املشاريع هي الدول األوروبية

مث بـاقي   ،%39.39مث تليه الدول العربية بنسـبة   ،لوحده %41.66واإلحتاد األورويب بصفة خاصة الذي ميثل 

أما من حيث القيمة فالدول العربية هـي  . اموعات املتمثلة يف آسيا وأمريكا وإفريقيا وأستراليا بنسب خمتلفة

تليها الـدول   ،وذلك بسبب رخص اهلاتف اليت حتصل عليها مستثمرون عرب ،%47.35أكرب مستثمر بنسبة 

وباقي اموعات بنسب قليلـة   %3.51وأمريكا  ،%15.62حتاد األورويب بنسبة ، مث اإل%30.3األسيوية حبصة 

  .ومتفاوتة

  :أما يف بولونيا فنوضح ذلك من خالل اجلدول املوايل   
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ستثمار األجنيب املباشر يف بولونيا حسب الدول بالنسبة املئوية من القيمة مصدر اإل: )38(جدول رقم 

 اإلمجالية 

 2009 2007 2006 2005 2004 البلد

 21,73 17,05  18 20,28 10,25 أملانيا

 13,98 10,72  5  /  26,5 فرنسا

 12,71 6,06 24 20,33 1,9 لوكسمبورج

 4,67 2,36 9 2,07 4,24 ايطاليا

 9,1 5,03 /  7,79 1,1 ا,م,الو

 4 3,46 7 2,29 3,95 اسبانيا

 4,86 10,48 9 5,01 18,94 هولندا

  / 3,69 8 5,11 2,56 بريطانيا

 9,56  /  /  / /  السويد

 5,96  5,45  /  6,95 6,21 النمسا

 13,38 35,7 20 30,17 24,35 دول أخرى

   :من إعداد الطالب باإلعتماد على اإلحصاءات املتوافرة يف: املصدر

− http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/F91B004A-083D-439F-87CB-

A964981E4B5F/50463/BIZ_2007.pdf 

− http://www.paiz.gov.pl/poland_in_figures/foreign_direct_investment.html 

ومن خالل املالحظة نرى بأن أغلبية اإلستثمارات  ،يبني اجلدول أهم الدول اليت تقوم باإلستثمار يف بولونيا   

 ،إمجايل قيمة اإلستثمارات الواردة إليهـا من  %80اليت تساهم حبوايل  ،أ.م.تأيت من دول اإلحتاد األورويب والو

 %12.71ولوكسـمبورج   %13.98وفرنسا  ،2009سنة  %21.73وتأيت ضمن هذه الدول أملانيا بنسبة كبرية 

وغريهـا مـن    ،%5.96والنمسا  %9.56، هذا باإلضافة إىل دول أوروبية أخرى مثل السويد %9.1أ .م.والو

من الشركات الوافدة اجلديدة كانت من أملانيـا   %46مثال  2008ففي سنة  ،الدول األسيوية كاليابان والصني

  .1أ.م.وهولندا والو

   :اإلقتصادية القطاعاتأهم حسب  .ثالثا

 ،نستعرض أهم القطاعات اإلقتصادية اليت تستقطب اإلستثمارات األجنبية املباشرة يف كل من اجلزائر وبولونيـا 

  :وذلك على النحو التايل

  

                                                           
1
 List of major foreign investor's in Poland, paiz, Warsaw, 2010, p4. 
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  2010-2002للفترة  توزيع املشاريع األجنبية املصرحة يف اجلزائر حسب القطاعات): 39(جدول رقم 

 املئوية النسبة  املبلغ مليون دينار املئوية النسبة عدد املشاريع القطاع

 0,4 6854 1,7 9 الزراعة

 2,72 46107 16,29 86 األشغال العمومية

 54,63 925295 53,22 281 الصناعة

 0,51 8589 0,57 3 الصحة

 0,61 10319 4,55 24 النقل

 6,04 102295 2,46 13 السياحة

 29,86 505789 21,02 111 اخلدمات

 5,23 88500 0,19 1 تصاالتاإل
Source: http://www.andi.dz/fr/?fc=b_declare.html visiter le 15/09/2010. 

 ،تتجه إىل القطاع الصناعي يف اجلزائر احلصة األكرب من املشاريع اإلستثمارية األجنبية نالحظ من اجلدول أنّ   

مث األشغال العموميـة مث تـأيت    ،%21.02يليها قطاع اخلدمات بنسبة  %53.22مشروع أي بنسبة  281حبوايل 

أما من حيث القيمة فنجد الشيء نفسه فالنسبة الكبرية كانـت مـن نصـيب    . باقي القطاعات بنسب خمتلفة

 ،على التوايل %5.23، 6.04تصال مث قطاعي السياحة واإل ،%29.86يليها قطاع اخلدمات  ،%54.63الصناعة 

  .مفصلة عن املشاريع الفرعية هلذه القطاعاتنه ال توجد إحصاءات أغري  ؛مث باقي القطاعات

  :ستثمارات موزعة حسب اجلدول التايلوفيما خيص بولونيا فاإل   

-2003ستثمارات األجنبية املباشرة حسب أهم القطاعات يف بولونيا للفتـرة  توزيع اإل :)40(جدول رقم 

  بالنسبة املئوية 2009

 2009 2008 2007 2006 2004 2003 القطاع

 35,66 41,3 27,4 33,93 40 46 التصنيع

 16,39 22,8 22,3 18,89 23 37,8 الوساطة املالية

 22,61 23,8 27,3 17,44 12 / التجارة والتصليح

 25,34 12,1 23 29,24 25  / اخلدمات

  :من إعداد الطالب باإلعتماد على اإلحصاءات املتوافرة يف: املصدر

− http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/F91B004A-083D-439F-87CB-

A964981E4B5F/50463/BIZ_2007.pdf 

− http://www.paiz.gov.pl/poland_in_figures/foreign_direct_investment.html 

− Investment in Poland, kpmg, Warsaw, 2005, p16. 

هي قطـاع التصـنيع    ،منحصرة يف أربعة قطاعات رئيسة يف بولونيا ستثمارات األجنبيةاإل اجلدول يبني أنَّ   

 ،2009سـنة   %35.22عترب قطاع التصنيع أمهها بنسـبة  والتجارة واخلدمات، حيث ي ،املاليةالوساطة نشاط و
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والذي يشتمل على صناعات مثل السيارات واحملركات، الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية، الصناعات 

والـذي ينـدرج حتتـه     ،%25.34مث بعد ذلك قطاع اخلدمات بنسبة  ،اإللكترونية وصناعة اخلشب والورق

مث يأيت قطـاع التجـارة    ،تصاالت بدرجات كبريةواإل ،وزيع الكهرباء والغاز واملاءخدمات النقل وخدمات ت

  .الوساطة املالية الذي يستقطب نسبة كبرية هو اآلخر وأنشطةوالتصليح 

  :واإلقتراحاتأهم النتائج : املطلب الثالث

  :النتائج .أوال

 ،مع نظريه يف بولونيا وتدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر إليهمانطالقا من مقارنة مناخ األعمال يف اجلزائر إ   

  :واملتعلقة يف معظمها باجلزائر ألا اهلدف األول من الدراسة ،ميكن أن نستخلص النتائج التالية

جتذاب امن أجل  ،مناخ األعمالكل من اجلزائر وبولونيا قاما جبهود حثيثة يف سبيل إصالح وحتسني  −

  اهه؛ستثمار األجنيب املباشر اليت تغيرت نظرما جتاإل

مناخ األعمال يف البلدين شهد حتسنا كبريا بفضل اإلصالحات اليت قاما ا ولكن بدرجـة أكـرب يف    −

  بولونيا؛

مما كـان  كرب أ املباشرستثمار األجنيب كرب جعل من تدفقات اإلبدرجة أحتسني بولونيا ملناخ األعمال  −

  عليه يف اجلزائر؛

ستثمار األجنيب املباشر اإليزيد من تدفقات  ياخلارجالعامل نفتاح على املناسب واإلتوفري مناخ األعمال  −

  إىل البلد؛

إال أـا غـري    ،ومشجعة على اإلستثمارقتصادية للجزائر حتسنت كثريا وأصبحت مرحية الوضعية اإل −

  كافية لوحدها؛

ة لتحفيـز  كوسـيل  تستطيع استغالهلا ،تنافسية فيما يتعلق بتكلفة موارد الطاقة والعمالةللجزائر ميزة  −

  األجانب على اإلستثمار بالبلد؛

ما يعين وجود صعوبات يف مراحـل ممارسـة    اجلزائر متأخرة من حيث مؤشر سهولة ممارسة األعمال −

  على مستوى بعض املؤشرات الفرعية؛ الكن هناك حتسن ،األعمال

بشكل كبري وذلك  جعل من درجة املخاطر تنخفض 2000منذ سنة  ستقرار األمين إىل اجلزائراإلعودة  −

  يعترب مؤشر ثقة بالنسبة هلا؛
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تماعي حسـب مؤشـر   جوخصوصا يف اجلانب اإلندماج اجلزائر مع العامل اخلارجي ما زال ضعيفا إ −

  منغلق على نفسه؛ ياتمع اجلزائر نطباعا لدى األجانب أنَّاما يعطي  ،العوملة

  ضعيفة؛قتصادية يف اجلزائر ال تزال احلرية اإل −

فيهما وتـأيت يف مراتـب   فيما يتعلق مبؤشرات اإلدارة الرشيدة ومؤشر الشفافية اجلزائر الزالت تعاين  −

  متأخرة؛

  اال؛التنمية البشرية يف اجلزائر جيدة وذلك يعترب مؤشرا اجيابيا وهذا بسبب اجلهود املبذولة يف هذا  −

اجلزائر كانت ضمن جمموعة الدول حتت األداء من خـالل مقارنـة مؤشـري األداء واإلمكانـات      −

  إال أا تشهد حتسنا إذ انتقلت إىل جمموعة الدول حتت اإلمكانات؛ ،الواردلإلستثمار األجنيب املباشر 

  ؛زيادارغم  مستوى عالمل تصل إىل  ستثمار األجنيب املباشر إىل اجلزائرتدفقات اإل −

ولكنه حيتـاج   ،1990باملقارنة مع ما كان عليه يف بداية سنوات مناخ األعمال يف اجلزائر شهد حتسنا  −

  املزيد من اإلصالحات املستمرة؛

حققـت حتسـنا    ،لإلستثماريف سبيل توفري الشروط املالئمة كبرية جبهود وبولونيا اليت قامت هي األخرى    

باإلضافة إىل النقاط التالية اليت سامهت كـثريا يف   ،عتمدنا عليها يف التقييمايت كبريا من خالل جل املؤشرات ال

  :ستفادة منها وهياملباشرة واليت ميكن اإلجتذاب اإلستثمارات األجنبية ا

 سـتثمار فقات اإلساهم بنسبة كبرية يف زيادة تدوالذي عتمدته بولونيا جناح مسار اخلوصصة الذي ا −

  إليها؛ األجنيب 

واليت متنح فيها احلكومة حتفيزات خمتلفـة  قتصادية اخلاصة املهيأة بالبىن التحتية الالزمة املناطق اإلإنشاء  −

  ؛يعترب مهما للمستثمرين

  التجارة احلرة اليت تسهل من عمليات التبادل التجاري الدويل؛ إنشاء مناطق −

لقـوانني  اتنسيق  استفادت منه بولونيا من خالل الذي  2004حتاد األورويب سنة اإلنضمام بولونيا إىل ا −

باإلضـافة إىل   ،مليون نسـمة  480، وزيادة حجم السوق الذي قارب البولونية مع القانون األورويب

من ثقة املسـتثمرين  كل هذا زاد  ؛ستفادة من تطوير البىن التحتية عن طريق صندوق التنمية اهليكليةاإل

  . قتصاد البولويناألجانب يف اإل
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     :ستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائرعوائق اإل. ثانيا

ستثمارات األجنبية املباشرة إىل اجلزائر عوائق اليت تقف دون تطور تدفق اإلمن خالل ما سبق ميكن إمجال أهم ال

  :يف ما يلي

فمن خالل النصـوص   ،يف عدم تطبيق القوانني على أرض الواقعاملشكل األول يف اجلزائر إعتبار ميكن  −

التشريعية فإنَّ مناخ األعمال يف اجلزائر يعترب جيدا ومطابقا ملا هو على املستوى العاملي يف كـثري مـن   

 اجلوانب؛

  ويف خمتلف اإلدارات العمومية؛ يف كافة مراحل إنشاء املشروعكثرة اإلجراءات اإلدارية والبريوقراطية  −

إجـراءات احلصـول   سواء من حيث التكلفة أو  ،املستثمرينأزمة العقار اليت تبقى رغم اجلهود تؤرق  −

  على العقار؛

  ستثمار؛مستوى البنية التحتية لإلضعف  −

  صعوبة احلصول على القروض البنكية وإرتفاع تكلفتها؛ −

  واملنظومة املصرفية؛ باخلوصصة اإلصالحات اخلاصةالبطء يف تطبيق  −

  غياب سوق مالية فعلية متارس نشاطها بإنتظام؛ −

أو حسـب املنـاطق    ،ستثماريةل غياب قاعدة بيانات عن الفرص اإلاجلهود التروجيية من خالضعف  −

  القطاعات؛

  ؛غياب مناطق إقتصادية خاصة جمهزة أو مناطق للتجارة احلرة −

 .املنافسة غري املشروعةباإلضافة إىل تفشي الرشوة والفساد بكل أشكاله  −

  :اإلقتراحات. ثالثا

ستثمار األجنيب أمام زيادة تدفقات اإلوحتليل املعوقات اليت تقف من خالل مقارنة وضعية اجلزائر مع بولونيا    

  :جل حتسني ذلك يف املستقبل نقترح ما يليأومن  ،املباشر إىل اجلزائر

  احلرص على اإلستقرار السياسي واألمين؛ −

مرونة ومالءمــة للواقـع   أكثرواملصريف جبعله  املايلقتصاد الكلي و إصالح النظام ستقرار اإلاتعزيز  −

   ؛قتصادياإل
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من خالل تطوير اإلدارة وتدعيم سلطة القانون  ،وحماربتها البريوقراطية اإلجراءاتحترير املستثمرين من  −

 ؛سرعةسترداد حقوقهم بسهولة وامن ومتكنهم  ،حتميهم من اإلجراءات التعسفية اليت

عله يتميز بأكثر شفافية ووضوح ويلـم بكـل   جل ،املستمر لقانون اإلستثمارلتزام بالتطوير ضرورة اإل −

اهليئات املكلفة بذلك من خالل جعل  ،وتكثيف اجلهود التروجيية لفرص اإلستثمار املوجودة ؛اجلوانب

 ،املزيد من اجلهود والعمل من أجل تقدمي معلومات دقيقة وشاملة حول اإلقتصـاد اجلزائـري  تقوم ب

  .واعتماد التسويق اإللكتروين من أجل ذلك ،ختلفة والفرص اإلستثمارية فيهوقطاعاته امل

بصفة احلاجات املتزايدة  سدقصد  ،شفافةوإبراز سوق عقارية مرنة  علىبالعمل   العقارهتمام مبلف اإل −

 ؛مدروسةخمططة و

  ،و اإلجراءات البريوقراطية الرشوةحماربة الفساد و  السعي اجلاد حنو إصالح النظام اإلداري من خالل −

 ؛تلف اإلدارات العموميةوذلك عـن طريق تكوين املوظفني  على مـستوى خم

 على اإلستثمار ألنَّ ذلك يبعث بالثقة لدى املستثمرين األجانب؛ احمللينيتشجيع و حتفيز املستثمرين   −

 ل الثاين؛يإصالحات اجلب القياممن خالل  ،اليت بدأت إمتام اإلصالحاتصصة وومتابعة عملية اخل −

ومجعها على شكل  ،حتضري دراسات أولية عليهاحتديد ااالت اليت متتلك فيها اجلزائر مزايا تنافسية و −

  قاعدة بيانات متاحة للمستثمرين؛

وتكييفـه مـع    ،ستثمار يف املوارد البشرية من خالل حتسني نوعية التعليم والتدريبالتركيز على اإل −

   العاملية؛املستجدات 

  اإلستثمار يف جمال البحث والتطوير؛ −

حتـاد  والتكامل اإلقليمي سواء على املستوى العـريب أو مـع اإل   تعزيز سياسات اإلنفتاح اإلقتصادي −

   ؛يف جمال حترير التجارة واإلستثمار متعددة األطرافوتفاقيات ثنائية اأو إمضاء  ،األورويب

  املناسبة؛ويئتها مبختلف شروط العمل قتصادية اخلاصة إلإنشاء املناطق ا −

 ؛حرة أخرىمناطق  وإنشاءتفعيل املنطقة احلرة جبيجل  −

 ؛تكثيف اجلهود التروجيية للبلد لتحسني صورته اخلارجية −

 .إجراء دراسات من أجل اإلستفادة من جتارب الدول اليت جنحت يف هذا اال −
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  :خالصة الفصل

هذه األخرية  أنَّعتبار اعلى  ،تطورات مناخ األعمال يف كل من اجلزائر وبولونيايف هذا الفصل قمنا مبقارنة    

ما جعلها تصل إىل ولكنها قامت بتحسينات على مستوى مناخ أعماهلا  ،كانت تتشابه مع اجلزائر يف عدة نقاط

ختيارها حملاولة اولذلك مت  ،ستثمارات األجنبية املباشرة يف كافة القطاعاتستقطاب حجم معترب من اإلا

  .ستفادة من جتربتهااإل

املساعد على القيام  ،ر القانوين والتنظيميهتمام كل من البلدين بتحسني اإلطااولقد تطرقنا يف البداية إىل    

نفتاح أكثر كال منهما سار يف طريق اإل أنولقد ظهر  ،واألجنيب املباشر بصفة خاصةستثمار بصفة عامة باإل

ستحداث وكاالت مهمتها تبسيط اإلجراءات االقوانني املنظمة و من خالل سن ،ناسبة للعملوتوفري الشروط امل

  .متشابهاملسعى  مل تظهر فوارق بني البلدين ألنَّ ذلكول ،وتوجيه املستثمرين

اليت و ،مقارنة ملناخي األعمال بواسطة جمموعة من املؤشرات أجرينابعد عرض اجلانب القانوين والتنظيمي   

اجلزائر حققت حتسنا  وصلنا من خالهلا أنّتواليت  ،مشهورة ومتس عدة جوانب يف مناخ األعمال العام تعترب

ولكن ما تزال متأخرة يف مؤشرات  ،وكذا يف اجلانب األمين ،اإلقتصادية الكليةؤشرات املكبريا على مستوى 

بينما بولونيا  ،سهولة ممارسة األعمالواحلوكمة والشفافية ومؤشر  ،قتصاديةأخرى على غرار العوملة واحلرية اإل

  .تعترب جيدة يف معظم هذه املؤشرات

هذه التدفقات كانت  أنوتبني  ،ستثمار األجنيب املباشر إىل البلدينقمنا مبقارنة تطور تدفقات اإل ،ويف األخري  

قل أرتفعت مبستوى ا ولكنها ارتفعت كثريا يف بولونيا بينما يف اجلزائر ،متقاربة جدا يف بداية فترة الدراسة

 ،وذلك كنتيجة للتحسن احلاصل على مستوى مناخ األعمال يف كل منهما ،بكثري مما حصل يف بولونيا

اإلهتمام وعلى اجلزائر  ،فيها احلاصلة فاملستثمرون األجانب خيتارون البيئة املستقرة واليت ميكن التنبؤ بالتغريات

    .اإلستفادة من جتارب الدول الناجحةباجلوانب اليت تعاين فيها من تأخر وحماولة 



  

  ةـــامتاخل



165 

 

  :اخلامتة

هـو ظـاهرة قدميـة أخـذت     ستثمار األجنيب املباشر اإل فإنّ ،يف هذا البحثستنادا إىل ما مت التطرق إليه ا   

 ،من خالل تدويل نشاطاا اليت تعترب احملرك الرئيسي هلا ،بفضل الشركات متعددة اجلنسيات جديدةمواصفات 

هتمـام  اوقد نـال  . قتصادية على وجه اخلصوصبصفة عامة والعوملة اإل من بني األبعاد احلديثة للعوملة وأصبح

على البلد  أنّ له فائدة من جانبودار حوله جدل كبري  ،القدمواملدارس اإلقتصادية منذ  املفكرين اإلقتصاديني

ستفادة اإل مقدار نّوأ ،إجيابيات وسلبياتله  أنَّاستقر يف النهاية على  ،نه نوع جديد من اإلستعمارأأم املضيف 

وعلى قدرا التفاوضية مع الشركات متعـددة   ،الدولة املضيفة يف توجيهه وتنظيمه منه يتوقف على إستراتيجية

وختاف على  تريد هي األخرى تعظيم أرباحها وحتقيق مصاحلها ومصاحل الدول اليت تنتمي إليهااليت  ،اجلنسيات

 بفضـل  تالشـت الدول املضيفة والشركات متعددة اجلنسيات  لكن خماوف كل من .أصوهلا يف بعض الدول

إجراءات ألجل احلفاظ على العالقة الـيت   وضعتاليت  ،تفاوض الطرفني و تدخل املنظمات و األجهزة الدولية

   .اإلستفادة املتبادلةعلى أساس  قائمةوجعلها  هماتربط

هي  ،رئيسية أقطابتتحكم فيها ثالثة  كانت لواردةستثمار األجنيب املباشر سواء الصادرة أو اتدفقات اإل إنّ   

 العامليـة، باستحواذها على أكثر من ثلثي التدفقات  وذلك ،الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا الغربية واليابان

هـرت  حيث ظ ،القرن العشرين العشرية األخرية منجدا إىل غاية  حصتها كانت ضعيفة أما الدول النامية فإنّ

مباشرة اإلصالحات اإلقتصادية وتكثيف اجلهود  بسبب  ،ستقطابهاب املتزايدة يف الدول ذات النس جمموعة من

نتعـاش النسـيب   مـا أدى إىل اإل  ذلك ،تحوالت العامليةتكييف إقتصاداا مع الومن أجل التحرير اإلقتصادي 

كبري عدد الدول النامية اليت جنحت يف استقطاب حجم  نّفإللتدفقات الواردة إليها، لكن على الرغم من ذلك 

  .من التدفقات يبقى قليال وحمدودا

من حيث جمموعة العوامل اإلقتصادية والسياسية  ،املواقع األكثر جاذبيةعن املباشر األجنيب  ستثماريبحث اإل   

 ،أكرب وتقدم حتفيزات وضمانات إستقراراتكون أكثر  البيئة اليتعن  ختصاروبا ،واإلجتماعية والثقافية وغريها

تنافسيا وقادرا علـى إغـراء    جعله دفالذي أصبح حمور التنافس بني الدول  ،عرف مبناخ األعمالما يوهي 

رجح الكفة لصاحله على حسـاب  يمزايا تنافسية فيه قد وجود ألنّ  ،ستثمارام بهجل توطني إاملستثمرين من أ

  .الدول واإلقتصاديات األخرى
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  :وميكن تلخيص النتائج املتوصل إليها يف جمموعة من النقاط على املنوال التايل

الذي يقوم به مستثمر ما  ،طويلة األجلاإلستثمار األجنيب املباشر هو ذلك النوع من اإلستثمارات الدولية  −

  مشروعه؛الكلية على رقابة متكنه من السيطرة اجلزئية أو مع امتالكه درجة تأثري أو  ،يف بلد أجنيب

فحسب الوجهـة   ،ستثمار األجنيب املباشر ختتلف حسب الزاوية اليت يتم النظر إليه من خالهلاتقسيمات اإل −

امللكيـة إىل إسـتثمار مشـترك    وحسـب   ،ستثمار أجنيب صادروإ ستثمار أجنيب واردز بني إأن منيميكن 

جية الشركة املستثمرة إىل إسـتثمار  وباعتماد معيار إستراتي ،مملوك بالكامل إىل الطرف األجنيبوإستثمار 

 باإلضافة إىل تقسيمات أخرى؛ ،ستثمار عموديإأفقي و

هتمت بتفسري جانب مـن  افتراضات وارتكزت على اكل منها  ،قامت عدة نظريات حملاولة تفسري تدفقاته −

محاية املزايا عتربته سلوكا تقوم به الشركات الدولية دف انذكر منها نظرية احلماية اليت  ،هذه التدفقات

، حيـاة املنـتج  مراحل اليت ربطته مع التجارة الدولية ومع املنتج أو نظرية دورة حياة  ،اخلاصة اليت متتلكها

ستثمار األجـنيب  بني عدة نظريات، واعتربت حركات اإلنتقائية اليت حاولت اجلمع كما نذكر النظرية اإل

قـدرة هـذه   املوقع وهو البلد املضيف وولكها الشركات يا اليت متتاملزا: تتمثل يفاملباشر يف ثالثة عوامل 

 .وغريها من الطروحات النظرية ؛لداخلها الشركات على ضم األنشطة

رغم بروز بعض  ،تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر يمن عليها الدول املتقدمة بشقيها الصادرة أو الواردة −

التوزيع القطاعي فقد حتول اجتاه قطاع اخلـدمات   أما عن ،الدول النامية ولكنها ال تزال حبصص هامشية

كما متيزت التدفقات كـذلك بعمليـات التملـك     ،بدرجة أكرب كون اخلدمة تقدم يف مكاا وال ختزن

 ؛واإلندماج اليت متثل النسبة األكرب مقارنة مع املشاريع اجلديدة

من خالل كوا وسيلة متويلية أفضـل مـن    ،ستثمار األجنيب املباشر متس اجلانب اإلقتصاديإجيابيات اإل −

وجتلب  ،والعمالة ميزان املدفوعاتباإلضافة إىل أثره على   ،الدول النامية القروض الدولية اليت عانت منها

إذا مل تلتزم الشـركات  تكون سلبيات  أنجيابيات ميكن لكن كل هذه اإل ،والتكنولوجيااملهارات اإلدارية 

 األجنبية بذلك؛

بدراسة مناخ األعمال الذي سـيمارس   ،ستثمارياإل هدراسة مشروع تثمر بصفة عامة عند إجراءاملسيهتم  −

تنظيميـة  والقانونيـة وال والثقافيـة  واإلجتماعيـة   اإلقتصادية والسياسـية  ،نشاطه فيه من كافة اجلوانب

وخصوصا اجلوانب اليت هلا عالقة  ،كل تفاصيلهاب PESTELواليت يتم التعبري عنها بتحليل  ،والتكنولوجية

 ؛والتغير والتقلب ألا تتميز بالتعقيد والترابط والتعددمبشروعه 
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مثـل   ،تعرب عن مدى جودتهفرها يف مناخ األعمال وأخرى اتوجد بعض الشروط تعترب كحد أدىن جيب تو −

باإلضافة إىل البنية التحتية  ،واإلطار القانوين والتنظيمي املناسب ،قتصادياإلستقرار السياسي واإلستقرار اإل

 تنخفض فيه مستويات الفساد؛كل ذلك حتت نظام شفاف  ،واحلوافز الضريبية واجلبائية الكافية

اليت يقوم ا بنفسه أو يوكلها إىل شركات متخصصة على  ،يعتمد املستثمر يف عملية تقييم مناخ األعمال −

واليت تم بأحد جوانـب منـاخ    ،اليت تصدرها بعض املؤسسات الدولية أو املتخصصةجمموعة املؤشرات 

    األعمال؛

مثل املؤشرات اإلقتصادية الكلية ومؤشرات  ،ميكن تقسيم املؤشرات املعتمدة يف التقييم إىل مؤشرات كمية −

ريـة  واحل ،والعوملـة  ،ومؤشرات املخاطرة ،مثل مؤشرات التنافسية مؤشرات نوعيةوأخرى  ؛التحتيةالبنية 

 باإلضافة إىل مؤشرات احلوكمة والشفافية وغريها؛ ،قتصاديةاإل

دف تكييفها مع القوانني الدوليـة   ،تعديالت على قوانني اإلستثماركل من اجلزائر وبولونيا قاما بإدخال  −

تفاقيات ثنائيـة ومتعـددة   ا بإمضاءكما قاما  ،تشجيع تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر يف صاحلوجعلها 

هذا بعد إنشاء كل منهما هيئة إدارية تتكفـل   ،ماية اإلستثمار ومنع اإلزدواج الضرييباألطراف تتعلق حب

 لتسهيل اإلجراءات أمامهم؛باملستثمرين األجانب 

ما جعلها تـدخل يف مفاوضـات    ،تمدة يف املقارنة ويف فترة قصريةحتسنت بولونيا يف مجيع املؤشرات املع −

مناخا خصبا يسـتقطب اإلسـتثمارات األجنبيـة     لتصبح ،1998اإلنضمام إىل اإلحتاد األورويب منذ سنة 

 املباشرة؛

 ،نتهاء برنـامج التعـديل اهليكلـي   اشهدت اجلزائر حتسنا على مستوى املؤشرات اإلقتصادية الكلية بعد  −

 واألمنستقرار األمين حيث عاد اهلدوء والشيء نفسه يف ما يتعلق باإل ،مرحية وحمفزة يف وضعية وأصبحت

وذلك يعترب ضروريا ولكنـه ال يكفـي    .1990الذي كان عائقا أمام املستثمرين خالل عشرية  ،لدإىل الب

  متكامل من كافة اجلوانب؛نيحتس يتموإمنا جيب أن لوحده 

منها الكمية  ،ة إىل أخرى بقيت اجلزائر متأخرة على مستوى بعض املؤشراترغم التحسن امللحوظ من سن −

ومؤشر سهولة ممارسة األعمال   ،وتأخر القطاع البنكي ،مثل عدم توافر املناطق احلرة وضعف البنية التحتية

 بالتنافسيةمثال  املتعلقة أو املؤشرات النوعية ؛الذي يترجم مدى صعوبة اإلجراءات اإلدارية بالدرجة األوىل

عـن مؤشـري األداء واإلمكانـات     أمـا  ،أو اإلدارة الرشيدة والشفافيةأو العوملة  ،قتصاديةاحلرية اإلأو 
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جمموعـة  نتقلت يف السنوات األخرية إىل الكنها  ،ستثمار األجنيب الوارد فقد كانت اجلزائر حتت األداءلإل

 عمال؛حتسن نسيب يف مناخ األوجود ما يعين  ،الدول حتت اإلمكانات

وهـذا   ،شهدت تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر إىل بولونيا تطورا كبريا مقارنة مع بداية فترة الدراسة −

اسـتهدفت قطاعـات   وقد  ،األورويبحتاد اإلنضمامها إىل اباإلضافة إىل  بسبب جناح اإلصالحات املتبناة

الدول األوىل يف صف قتصاد البولوين يرتقي إىل ، ما جعل من اإلدماتقتصاد مثل التصنيع واخلمهمة يف اإل

 ؛اإلقتصادي العامل من حيث معدل النمو

فنسـبة   ،مستويات مشـرفة ستثمار األجنيب املباشر إىل اجلزائر رغم زيادا إال أا مل تصل إىل ات اإلتدفق −

إمكانات البلد  مقارنة معفحصصها ضعيفة األخرى  القطاعات أما ،كبرية منها تنحصر يف قطاع احملروقات

  حتتاج إىل إعادة نظر؛و

فكل من اجلزائر وبولونيا كانا  ،ستثمار األجنيب املباشرزيادة تدفقات اإلحتسني مناخ األعمال يؤدي إىل  إنّ −

ت شهدت تـدفقات  بولونيا اليت حتسنت وضعيتها يف املؤشرا أنإال  ،متقاربني من حيث التدفقات الواردة

 .التدفقات الواردةعكس اجلزائر اليت ال تزال متأخرة يف أدائها على مستوى املؤشرات أو  ،كبرية

على اجلزائر أن تكثف من جهودهـا بكـل إرادة   و ،من خالل البحث وصل إليهاهذه تعترب أهم النتائج املت   

الذي أصـبح   املباشر، اجتذاب اإلستثمار األجنيبتمكن من المن أجل  واإلستفادة من التجارب العاملية ،وحزم

   ؛قتصادي وإزالة خمتلف العوائقالتحرير اإلو عامل يتجه حنو إزالة الدول القوميةيف ظل ضرورة 

من دراستها، واليت نود أن نشري إليها كمواضيع مقترحة للبـاحثني   نتمكنوألنّ هناك الكثري من اجلوانب مل    

  :وهيختيار نفس املوضوع والبحث فيه، ااملقدمني على 

  ستشرافية على اجلزائر؛استثمار األجنيب املباشر مع دراسة ثر اإلندماجات اإلقليمية على توجهات اإلأ −

  ؛ستثمار األجنيب املباشرجتذاب اإلادور املناطق اإلقتصادية اخلاصة واملناطق احلرة يف  −

  .عالقة اخلوصصة بتدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر −
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  :2009و  2008دولة مضيفة لإلستثمار األجنيب املباشر لسنيت  20أفضل 

  

Source: wir 2010 p4. 
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  :2009و  2008دولة مصدرة لإلستثمار األجنيب املباشر لسنيت  20أفضل 

 

  Source: wir 2010, p6 
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  :2011جوان  1ستثمار اليت أمضتها اجلزائر إىل غاية تفاقيات الثنائية املتعلقة باإلإلقائمة ا
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  :2011جوان  1قائمة اإلتفاقيات الثنائية املتعلقة باإلستثمار اليت أمضتها بولونيا إىل غاية 
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  :2011جوان  1زدواج الضرييب اليت أمضتها اجلزائر إىل غاية قائمة إتفاقيات منع اإل
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  :2011جوان  1إىل غاية  بولونيازدواج الضرييب اليت أمضتها إتفاقيات منع اإلقائمة 
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  :قائمة املراجع

  :اللغة العربية: أوال

  :الكتب

 اإلسـكندرية،  اجلديـدة،  اجلامعـة  دار الدويل، واإلستثمار األعمال إقتصاديات السالم، عبد قحف أبو .1

  ؛2003

 اجلامعـة،  شـباب  مؤسسـة  األجنبية، اإلستثمارات وجدوى التدويل نظريات السالم، قحف عبد أبو .2

  ؛2001 اإلسكندرية،

 املباشـر  األجنيب اإلستثمار تنمية سياسات" الصناعي، البنك رسائل سلسلة املطلب، عبد األسرج حسني .3

  ؛2005الكويت، الصناعي، الكويت بنك ،83ع ،"العربية الدول إىل

 احلـديث،  اجلـامعي  املكتـب  املخـاطر،  وإدارة املالية األوراق يف اإلستثمار وآخرون، احلناوي حممد .4

  ؛2007 اإلسكندرية،

  ؛2007 العصرية، املكتبة العوملة، عصر يف املباشر األجنيب اإلستثمار حمددات السالم، عبد رضا .5

 الوحدة دراسات مركز القانونية، واملعوقات الضمانات املباشر األجنيب اإلستثمار حممود، السامرائي دريد .6

  ؛2006 ،1بريوت،ط العربية،

 واإلقتصـاد  اإلسـالمي  اإلقتصـاد  يف البيئـة  وحقـوق  األجـنيب  اهلادي،اإلستثمار عبد عمر سليمان .7

  ؛2009 ،1والتوزيع،عمان،ط للنشر الوضعي،األكادمييون

 الطباعـة  لدنيا الوفاء دار املشروعات، وتقييم واإلقتصادية الفنية اجلدوى دراسة السميع، عبد عالم أمحد .8

  ؛2007 اإلسكندرية، والنشر،

 البحـرين،  اجلامعيـة،  للشـئون  لورد مؤسسة الدولية، األعمال إدارة الغين، حامد عبد كامل مصطفى، .9
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 26 نظرية تنويع املخاطر: املطلب الرابع

 27 نظرية املوقع: املطلب اخلامس

 27 نظرية املوقع املعدلة: املطلب السادس

 28 نتقائيةالنظرية اإل: املطلب السابع

 30 ستثمار األجنيب املباشرنظرية عدم التوازن لإل: الثامن املطلب

 32 ستثمار األجنيب املباشر وخصائصه احلاليةالتطور التارخيي لإل: بحث الثالثامل
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 32 التطور التارخيي لإلستثمار األجنيب املباشر: املطلب األول

 32 مرحلة ما قبل احلرب العلمية الثانية -أوال

 33 فترة ما بني احلربني -ثانيا

 34 بعد احلرب العاملية الثانية إىل اآلنفترة ما  - ثالثا

 37 ستثمار األجنيب املباشراخلصائص احلالية لإل: طلب الثاينامل

 37 ستثمار األجنيب املباشرزيادة اهتمام الدول باإل. أوال

 41 عدم التساوي بني الدول فيما خيص التدفقات .ثانيا

 44 )التحول حنو اخلدمات( التغري يف التركيز القطاعي .لثاثا

 46 ستثمار األجنيب املباشرملك واالندماج احملرك الرئيسي لإلعمليات الت .رابعا

 49 ستثمار عن طريق الصناديق اخلاصةزيادة اإل .خامسا

 50 ستثمار األجنيب املباشراآلثار النامجة عن اإل: حث الرابعاملب

 50 ستثمار األجنيب املباشراآلثار االجيابية لإل: األولاملطلب 

 50 اإلستثمارات األجنبية وسيلة متويلية جديدة .أوال

 51 حتسني وضعية ميزان املدفوعات .ثانيا

 51 خلق فرص عمالة جديدة .ثالثا

 51 ستعمال الكفء للمواردزيادة اإلنتاجية واإل. رابعا

  52 اآلثار على اإلدارة والتنمية اإلدارية .خامسا

 52 ستثمار األجنيب ونقل التكنولوجيااإل .سادسا

  53 تأثري االستثمار على التدفقات التجارية .سابعا

 53 ستثمارات األجنبية وحتقيق التنمية اإلقتصاديةاإل. ثامنا

 54 ستثمارات األجنبية املباشرةاآلثار السلبية لإل: ملطلب الثاينا

 54 ضياع بعض املوارد املالية على الدول النامية .أوال

 54 زيادة معدالت البطالة .ثانيا

 54 طبيعة التكنولوجيا احملولة .ثالثا

 55 التأثري على الثقافة والبنية احمللية .رابعا

 55 ستثمار األجنيب على البيئةتأثري اإل. خامسا

 55 والسياسيةقتصادية األثر على السياسة اإل. سادسا

 56  خالصة الفصل
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 حتليل نظري ملناخ األعمال: الفصل الثاين

 58 متهيد

 59 مدخل إىل دراسة مناخ األعمال: املبحث األول

 59 أمهية دراسة مناخ األعمال:املطلب األول

 62 تعريف األعمال: املطلب الثاين

 industry 63الصناعة . أوال

 commerce  63التجارة . ثانيا

 65 مناخ األعمال: املطلب الثالث

 65 تعريف مناخ األعمال. أوال

 66 خصائص مناخ األعمال.ثانيا

 68 مكونات مناخ األعمال ومتطلبات جودته:املبحث الثاين

 68 مكونات مناخ األعمال: املطلب األول

 68 اجلانب السياسي. أوال

 69 اجلانب االقتصادي. ثانيا

 72 اإلجتماعي الثقايفاجلانب . ثالثا

 74 اجلانب التكنولوجي. رابعا

 74 اجلانب القانوين والتنظيمي. خامسا

 76 متطلبات جودة مناخ األعمال: املطلب الثاين

 77 اإلستقرار األمين والسياسي. أوال

 77 اإلستقرار اإلقتصادي. ثانيا

 78 اإلطار التشريعي والتنظيمي املناسب. ثالثا

 79 توافر اهلياكل القاعدية. رابعا

 79 احلوافز والضمانات اجلبائية والتمويلية. خامسا

 79 الشفافية. سادسا

  87 مؤشرات تقييم مناخ األعمال: املبحث الثالث

 87 املؤشرات الكمية:املطلب األول

 87 مؤشرات البيئة اإلقتصادية. أوال
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 88 اإلقتصاديةاملؤشر املركب ملكونات السياسات . ثانيا

 89 مؤشر سهولة ممارسة األعمال. ثالثا

 91 مؤشرات البنية التحتية. رابعا

 91 التطورات التشريعية واجلهود التروجيية. خامسا

 91 املؤشرات النوعية: املطلب الثاين

 91 مؤشرات التنافسية. أوال

 95 مؤشرات املخاطر القطرية. ثانيا

 99 العامة لألعمالمؤشرات البيئة . ثالثا

 102 مؤشرات احلوكمة وحماربة الفساد. رابعا

 105  خالصة الفصل

  وبولونيا اجلزائر إىل املباشر األجنيب اإلستثمار وتدفقات األعمال مناخ مقارنة: الثالث الفصل

  107 متهيد

 107 وبولونيا باجلزائر تعريف. أوال

 108 البلدين إختيار مربرات. ثانيا

 108 املباشر األجنيب اإلستثمار صاحل يف والتنظيمي القانوين اإلطار حتسني: األول املبحث

 112 القانوين اإلطار حتسني: األول املطلب

 112 اجلزائر. أوال

 116 بولونيا. ثانيا

 120 املباشر األجنيب اإلستثمار لتشجيع املقدمة التحفيزات: الثاين املطلب

 120 اجلزائر. أوال

 121 بولونيا. ثانيا

 123 املباشر األجنيب اإلستثمار بترقية املكلفة اهليئة: الثالث املطلب

 ANDI 123اإلستثمار  لتطوير الوطنية الوكالة  :اجلزائر. أوال

 PALILZ 126األجنبية  واإلستثمارات لإلعالم البولونية الوكالة :بولونيا. ثانيا

 128 البلدين بني األعمال مناخ تطور مقارنة: الثاين املبحث

 128 الكمية املؤشرات: األول املطلب

 128 الكلية اإلقتصادية املؤشرات. أوال
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 131 والكفاءة السوق عوامل. ثانيا

 136 األعمال ممارسة سهولة مؤشر. ثالثا

 141 النوعية املؤشرات: الثاين املطلب

 141 العاملية التنافسية مؤشر. أوال

 142 لألعمال العامة البيئة مؤشرات. ثانيا

 147 الفساد وحماربة احلوكمة مؤشرات. ثالثا

 وبولونيا اجلزائر إىل الواردة املباشرة األجنبية اإلستثمارات تدفقات مقارنة :الثالث املبحث
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 150 البلدين إىل األجنيب اإلستثمار تدفقات تطور: األول املطلب

 150 1999- 1988مرحلة .أوال

 152  2010-2000مرحلة . ثانيا

 154 البلدين إىل الواردة التدفقات خصائص: الثاين املطلب

 154 األجنبية اإلستثمارات إنشاء طريقة حسب. أوال

 156 املستثمرة الدول أهم حسب. ثانيا

 157 اإلقتصادية القطاعات أهم حسب. ثالثا

 159 واإلقتراحات النتائج أهم: الثالث املطلب

 159 النتائج. أوال

 161 اجلزائر يف املباشر األجنيب اإلستثمار عوائق. ثانيا

 161 اإلقتراحات. ثالثا

 163  خالصة الفصل

 165 اخلامتة

 170 املالحق

 182  قائمة املراجع

 190 اجلداول واألشكال فهرس
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