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:

 األجنبية المباشرة على الصعيد العالمي وأصـبحت مـن أهـم            االستثمارات دور   تعاظم

 للتوجـه نحـو     انتقاليـة  بالدول النامية وخاصة تلك التي تمر بمراحل         لالستثمارأدوات التمويل   

 وأخـذت تتعـاظم     )1( السوق ، بدأت هذه الحركة مع بداية التسعينات من القرن العشرين             اقتصاد

 الجنسية في نقل وتدوير األموال عالمياً مـن خـالل تخطيهـا             دةالشركات متعد نتيجة لمساهمة   

  . للحدود وبناء شبكاتها عبر دول العالم 

 الجنسية ليمتد فـي دول      دةالشركات متعد ره   األجنبي المباشر الذي تصد    االستثمار  برز

م وصحة   ــيات تعل ــة وخدم ـالعالم المتقدمة منها والنامية في شكل أنشطة صناعية وتجاري        

  .  الخ .... 

 أن االقتصاد الليبي يحتاج أن يحقق معدالت نمو مرتفعة و كذلك العمـل علـى                وكون

التنويع في مصادر دخله و توفير التقنية الحديثة ، فكان من الضروري العمل على تهيئة منـاخ                 

إلقامـة  استثماري مالئم الجتذاب رؤوس األموال األجنبية و تحفيز المـستثمرين و تـشجيعهم              

مشروعات استثمارية في إطار السياسة العامــة للدولة و تحقيــق أهداف التنمية االقتصادية            

  .    و االجتماعية

ل تجارب الدول النامية و السباقــة في هــذا المجال و ــة و تحليــدراسجاءت هذه الورقة ل  
عانة بما ینتج عن هذه التحليالت الوقوف على المحددات التي ُتعيق االستثمار األجنبي بها و االست

 و لتحقيق هذا ةــُتسهم في جذب االستثمارات األجنبية لبيئتنا المحلي) سياسات(في وضع مقترحات 
  :الهدف تم تقسيم الورقة على النحو التالي

  

تناول تجارب الدول النامية و الدول األخرى السباقة في االستفادة من  : القسم األول
  .نبية المباشرةاالستثمارات األج

  

ركز على محددات استمرار و نمو االستثمارات األجنبية في المنطقة  : القسم الثاني
  .العربية و الدول النامية

  

هتم بتوضيح السياسات المقترحة لجذب االستثمار األجنبي المباشر أ : القسم الثالث
 .باالستفادة من ما تم عرضه من محددات و تجارب دولية

 
  

  

                                                 
  ، مجلة للمكاسب والمخاطرنظرة تحليلية : االستثمار األجنبي المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية  زيدان محمد ، .  أ  )1(

 . 117، ص ص ، الشلف ، جامعة حسيبة بن بو علي ، العدد األول -اقتصاديات شمال أفريقيا ، الجزائر
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   األجنبية المباشرة االستثمارات من االستفادةدول النامية في تجارب ال 1
   األجنبي المباشر وحصة الدول النامية االستثمار 1-1

 األجنبي المباشر ظاهرة حديثة بمصطلحاتها إال أنها قديمة بمفهومها ، فهـي             االستثمار عدُي

ـ ل باس ــوائون األ ــ ، حيث تناولها االقتصادي    )1(تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر        م  ــ

، وخالل العقود األولى من القرن العشرين وبعد الحرب العالمية األولـى             "  حركة رأس المال  " 

فقد تحكم في حركـة رأس المـال ميـزان المـدفوعات            " بقاعدة الذهب   " وفي ظل ما يدعى       

ـ والميزان التجاري  ، وقد سيطر على رأس المال وصدوره وسـيطر علـى حركت               ه كـل   ــ

ـ     : ن  ـــم ة  ، وهولنـدا وبلجيكـا  وسويـسرا          ـفرنسا وألمانيا والواليات المتحدة األمريكي

" ه    ــق علي ــ  وقد ساد تلك الفترة العديد من المفاهيم غير الواضحة  ، فكان يطل              )2(والسويد  

  المباشـر  االستثمار"  الذي ورد به وألول مرة مصطلح          1930حتى عام   " باالستثمار الدولي   

باالستثمار األجنبي المباشر واالستثمار األجنبي     ستمر الخلط بين ما يعرف اليوم       ، في حين ا   "  

  . )3( تم التمييز بين المفهومين  عندما 1968 حتى عام المحفظي

حفظى أستدعى العودة   مال لوضع مفهوم دقيق لالستثمار األجنبي بنوعيه المباشر و       و   أنه   إال

حتى وقتنا الراهن ويمكن الفصل     و  من القرن العشرين     من الستينات    للعديد من الدراسات ابتداءً   

  )4(بين المفهومين على النحو التالي 

   . الثابتة)الموجودات( كل التوظيفات المالية في األصول :االستثمار األجنبي المباشر   1-1-1

  كل التوظيفات المالية في السندات الحكومية والمؤسسية :االستثمار األجنبي المحفظي  1-1-2

  روض المصرفية وكل أنواع األسهم ــنواع القوكل أ      

 .والتمويل بالملكية       

االستثمار األجنبي المباشر يتصف بأنه ذو حركة داخلية وخارجية ولهذا ٌيدعى بمفهـوم             

األموال المتدفقة للداخل والخارج في إطار أن التدفق الداخل لالستثمار األجنبي المباشر يقـصد              

نة تكون مضيفة له ، والتدفق الخارج لالستثمار األجنبي المباشر يعني           به ما يدخل إلى دولة معي     

تحكم هذه الحركة آليات معقدة  ومتعددة تحيطهـا  .. ما يخرج من دولة معينة تكون مصدرة لُه   

  . العديد من الدوافع وغالباً ما تكون الحكومات والشركات هي الدافع األقوى لحركة هذه األموال 

                                                 
المسؤولية االجتماعية لالستثمار األجنبي المباشر  ، تحليل نقدي لمعطيات منظمة التجارة العالمية في د آوآب الجميل  ، مرقنس.  د )1(

  . 2005السنة الثانية  ، فبراير ) 18( العدد 11لة العلوم اإلنسانية ، تصدر عن جامعة الموصل العراق ، ص ج  ، معصر العولمة
  . لسابق المرجع ا )2(

)3( Mira Wilkins  ,Two literatures , Two story lines  : is ageneral paradigm  of foreign portfolio and 
foreign direct  investment  feasible ? transnational corporation , vol.8  no  .1 ( April 1999). 

  2001دن ، ر اإل–ان ــع والنشر عمــــ  ، دار الحامد للتوزي في مالية األعمال الدوليةات الحدیثةــاالتجاهوآب جميل  ، ـد آقنرمس. د )4(
  .145 – 144، ص 
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عولمة تطور حجم االستثمارات الخارجية المباشرة بين البلدان  ، حيث           مع تقدم آليات ال   

  ، وهذا يعـود      )1(من الناتج القومي اإلجمالي        % 20 إفرنجي إلى    2000وصلت نسبتها عام    

كما سبق اإلشارة إلى هيكلة الشركات الكبرى المتعددة الجنسية حول السوق العالميـة  ، ممـا                 

 ومستهلكاً ألكبر حصة من هـذه االسـتثمارات التـي تركـزت             جعل من الدول المتقدمة منتجاً    

 كالماء والكهرباء والنقل واالتصاالت والتي كانت من ضمن مـا           –معظمها في توزيع الخدمات     

تقدمه الحكومات لرعاياها وجاء جزًء منها كاستثمارات فـي الـصناعات اإلنتاجيـة كـشراء               

… )  اسـتثمارات مـشتركة     ( ة أصالً     الشركات العالمية لحصص في شركات إنتاجية موجود      

ياً لما تستحوذ عليه الدول المتقدمة مع       ب نصيب الدول النامية من هذه االستثمارات ضعيفاً نس        كان

 )2(مليار) 200( مليار دوالر أمريكي في الثمانيات إلى أكثر من          70أنها ازدادت بشكل كبير من      

 نحو الخدمات واالستثمارات الـصناعية      هتجتأواخر التسعينات  ، وكان معظم هذه االستثمارات         

  . كما هو بالدول المتقدمة 
  

مليار ) 865( بلغ   ة المباشر ةتشير اإلحصائيات إلى أن أعلى معدل لالستثمارات األجنبي       

من حجم هذه االستثمارات وكان نصيب الدول        % 80ما يقارب   الدول المتقدمة   دوالر تستقطب   

 % 1و   %  4.2 اة منه ــجاء نصيب الدول العربي   ،دوالر  مليارات  ) 207(النامية ما يقارب    

 مليـارات دوالر معظمهـا      9.5فقط من إجمــالي االستثمــارات العــــالمية وكانـت         

  .  )3(استثمارات في مجال النفط 

ستحاول الدراسة بالجزء الثاني منها أن توضح وبشكل موسع أسـباب ضـعف حجـم                

ـ باألخص الدول العربية وكـذلك م     االستثمار األجنبي بالدول النامية و     ددات نمـوه وتطـوره     ح

  . بالمنطقة
  

 تجارب الدول النامية والدول األخرى السباقة في استقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة  1-2
  

شهدت العشرية األخيرة من القرن الماضي تزايد حدة المنافـسة لجـذب االسـتثمارات              

أستحدات المزيـد    قات التجارة و  دفمن نقل التقنية وت   األجنبية للحصول على مزايا هذا االستثمار       

من فرص العمل وتعجيل عملية التنمية االقتصادية ، إضافة إلى تسريع عملية االندماج باألسواق              

د صـعوبات متزايـدة     ا  وجدت حكومات الدول المضيفة مع هذا التنافس الح         ،الخ.... العالمية    

دول المنافسة  ، كما أن تقديم حوافز اسـتثمار مغـاالة   لدى تقديمها حوافز أقل جاذبية من تلك ال      

                                                 
   ، 2003 نوفمبر 5 في ردص ، مناطق اقتصادیة خاصة  أم إصالح اقتصاديطة ، يسمير الع )1(

 WWW.MAFHOUM.COM: أنظر الموقع على الشبكة العالمية         
 .المرجع السابق )2(
  . إفرنجي 05/09/2005 1308  ، الحوار المتمدن، العدد ولكن بال أفق... دوالر  ) 2400(اقتصاد یملك  غسان عبد الهادي إبراهيم ،  )3(
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فيها يؤدي ذلك للمزيد من األعباء على الدول المضيفة ، وقبل عـرض تجـارب الـدول فـي                   

 من االختـصار إلـى أنـواع        يءتعرض الورقة بش  تاستقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة س    

 : جنبي المباشرة الحوافز المقدمة من الدول المضيفة لجذب االستثمار األ
  

  : حوافز تمويلية 
القصد منها هو تزويد المستثمر األجنبي باألموال بشكل مباشر من قبل حكومات الدول             

" منح استثمار أو تسهيالت ائتمانية مدعمـة          " كن أن يكون التمويل في شكل       م حيث ي  ،المضيفة

نيـة وشـرق آسـيا والـشرق        فعلى سبيل المثال قامت حكومات الدول النامية في أمريكيا الالتي         

  )1(األوسط بتقديم حوافز تمويلية على النحو اآلتي 

   تقديم تسهيالت للحصول على القروض من البنوك الوطنية وتخفيض معدالت 1-2-1-1

  . الفائدة عليها              

  ات الالزمة إلقامة المشاريعــ مالية إلجراء البحوث والدراس تقديم مساعدات1-2-1-2

  .  والتوسعات في المستقبل في مجاالت النشاط المختلفة              
  

  :حوافز ضريبية 
  

وهي عبارة عن حوافز في شكل خفض الضرائب بالنسبة للمستثمر األجنبي وهي تأخذ             

اإلعفاءات الضريبة واالستثناءات من رسوم االستيراد على المواد الخـام          : أشكال مختلفة مثل    

الرأسمالية  ، وإعفاء أو خفض معـدالت الرسـوم الجمركيـة علـى              والمواد الوسيطة والسلع    

الصادرات  ، كذلك اإلعفاء الممنوح لصادرات المشروعات بالمنـاطق الحـرة مـن الرسـوم                

  . أعوام ما بعد مرحلة التشغيل 10الجمركية وضرائب التصدير لفترات زمنية قد تتجاوز 
  

  :حوافز غير مباشرة

 للشركات األجنبية المـستثمرة مثـل        المضيفة تسهيالت  من حكومات الدول  تقدم العديد   

تزويدها باألراضي والبنية األساسية للمشاريع بأسعار أقل من أسعارها الجارية وتصل بعـض             

الحكومات في تقديم اإلمتيازات ألبعد من ذلك حيث تمنح الشركات األجنبيـة امتيـازات  فيمـا                 

خصوص المشتريات الحكومية أو منحهـا      يلية ب ضيخص مركزها في السوق في شكل معاملة تف       

  .مركزاً احتكارياً في السوق أو تكون في صورة الحماية من منافسة الواردات

يمكن أيضاً أن تلجأ حكومات الدول المضيفة إلى تخفيض الرسوم أو اإلعفاء منها نهائياً              

 تخفـيض قيمـة     الخ ، أيضاً  ..... مياه والكهرباء   ال فيما يخص استخدام المرافق العامة ك      خاصةً

اإليجارات للعقارات واألراضي الخاصة بمختلف المشاريع االستثمارية األجنبية باإلضافة إلـى           

                                                 
 . 22 ، ص 1991 ، الطبعة الثانية  ، اإلسكندرية ، المكتب العربي الحديث  ، اقتصادیات االستثمار الدوليحف  ، قعبد السالم أبو  )1(
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أن الدول المضيفة قد تلجأ إلى تقديم مزايا أخرى مثل إعفاء المشاريع االستثمارية األجنبية مـن                

  .  )1(تطبيق قوانين العمل السائدة والمعمول بها في المشروعات الوطنية 
  

  ةحدتجربة اإلمارات العربية المت 1-2-1

ة التعاون االقتصادي والتنمية دولة اإلمارات العربية المتحـدة ضـمن           ــصنفت منظم    

أن اإلمـارات   إلى  أكثر الدول قدرة على جذب االستثمارات الخارجية ، حيث أشارات المنظمة            

فيما جاءت سنغافورة في    احتلت المركز الثاني بين الدول النامية من حيث جودة البنية التحتية ،             

 )2( المركز األول ، كما استحقت اإلمارات المركز الثامن بين الدول صاحبة أفضل أداء اقتصادي

وقد استندت المنظمة في رأيها إلى عدد من التقارير االقتصادية التي أعدتها مؤسـسات              

ة العـالمي    والتنافـسي  2004عالمية بارزة مثل البنك الدولي ومؤشري الحريـة االقتـصادية           

وكانت األسباب التي ذكرتها المنظمة في تحسن قدرة اإلمارات على جذب           ) . 2004-2005(

  : االستثمار األجنبي إليها تتلخص في األتي
  

  .    اإلمارات تتمتع ببيئة استثمارية مستقرة1-1-2-1
  

  ؤشر عالمياً في م) 42(     احتلت اإلمارات المرتبة الثانية عربياً والمركز 1-2-1-2
  ) هيرتدج فاونديشن( الذي أصدرته مؤسسة 2004الحرية االقتصادية      

  ).وول ستريت جورنال(باالشتراك مع                  
  

  زة ـوهذا ما يعكس مستوى حرية اقتصادية متمي) 6.2(    حصلت على تقدير 1-2-1-3
  ة ـكومالسياسات التجارية ، أعباء الح: ويستند المؤشر إلى عشر عوامل هي    
  ة ـالمالية، السياسات النقدية، حجم التدفقات الرأسمالية، االستثمارات الخارجي    
  المباشرة وضع القطاع المصرفي، األسعار ، الرواتب، حقوق الملكية الفكرية     
  .  والنظم والقوانين التي تحكم قطاعات األعمال    

  

 ق المال وهذا يمثل تفوقاً في األداء المصرفي وأسوا) 4(   حصلت على تقدير 1-2-1-4
 م ـخاصاً، وكان تميزها في تدني مستوى الخطورة والنظم الفعالة التي تحك  
  .عمل القطاع المصرفي  

  واق ــ   تصدرت اإلمارات الدول العربية من حيث مستوى التنافسية في األس1-2-1-5
  ادر عن ــفي مؤشر التنافسية العالمي الص) 16(العالمية ، واحتلت المرتبة     
  ) .2005-2004(المنتدى االقتصادي العالمي للعام     

     تصدرت الدول العربية من حيث مؤشرات التقدم التكنولوجي وإدارة المؤسسات 1-2-1-6

  ة قطاعات األعمال ومناخ ـــالعامة واستقرار االقتصاد الكلي ودرجة تنافسي    

  .العمل المحلي    
  

  تجربة مملكة البحرين 1-2-2

                                                 
 .121زيدان محمد، مرجع سابق ،ص.أ )1(
  cn.com.pelople.arabic.www اإلمارات ضمن أآثر الدول قدرة على جذب االستثمارات الخارجية: أنظر في ذلك  )2(
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 البيئة الجاذبة لالستثمارات األجنبية في مملكة البحرين أحد أبرز محـاور            يشكل تطوير 

تطوير االقتصاد البحريني، أن السياسة االستثمارية لممكلة البحرين تأخذ بأساليب  متعددة مـن              

أساليب التعامل مع االستثمار األجنبي الخاص أو العام يأتي في مقدمتها صـيغة المـشروعات               

 بتأسيس مشروعات اقتصادية تكون مملوكة بالكامل للمـستثمر األجنبـي           المشتركة، كما تسمح  

باإلضافة إلى السماح للشركات متعددة الجنسية بفتح فروع لها للعمل فـي مملكـة البحـرين أو        

ل في دول أخرى أو من خالل قيام هذه الشركات بعقد اتفاقيات مع             ماتخاذها كقاعدة لالنطالق للع   

ها تراخيص بحقوق استغالل تقنية معينة وتـسويقها فـي الـسوق            الشركات المحلية بهدف منح   

  .المحلي، وغيرها من األساليب التي جذبت المستمر األجنبي لالستثمار بالمملكة

      )1(االستثمارية لمملكة البحرينوفيما يلي أهم األسس التي بنيت على أساسها السياسة 

 مملكة البحـرين للعديـد مـن        تتسع التشريعات المنظمة لالستثمارات األجنبية في      1-2-2-1
صيغ القانونية المعروفة والمعمول بها في دول العالم المختلفـة فـي            لاألشكال ول 

 .مجال تأسيس هذه المشروعات
  

المشاركة في ملكية المشروعات االستثمارية وإدارتها وتأسيسها تعتبر متاحة فـي            1-2-2-2
 لجنسيات الـدول    مملكة البحرين سواء لألشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين       

 .المختلفة
  

 

المساهمة في تأسيس المشروعات االستثمارية يمكن أن يتم بـأي عنـصر مـن                1-2-2-3
عناصر اإلنتاج مادامت هذه العناصر الزمة لقيام المشروع بالنشاط االقتـصادي           

مشاركة في هذه المشروعات    وبالتالي فإنه يستوي أن تكون ال     . الذي أسس من اجله   
عينية أو بتقديم تقنية إنتاجية معينه حيث تعتبـر جميـع            نقدي أو بأصول     برأسمال

هذه العناصر ضرورية لقيام المشروع االسـتثماري بوظائفـه وبالتـالي تعطـى             
 .للمشاركين فيه الحق في المساهمة في ملكية المشروع وإدارته

 

االستثمارات األجنبية الخاصة أو الحكومية يمكن أن تعمل في العديد من المجاالت             1-2-2-4
ادية في البحرين مثل المالية والمصرفية والخدمات التأمينية والـصناعات          االقتص

التحويلية عالوة على االستثمار في مجال الصناعات المكملة للصناعات الرئيـسة           
 وغيرها حيـث يمكـن أن تعتمـد         تلومنيوم والبتروكيماويا ألالمقامة في البالد كا   

وارد الطبيعية المتوفرة فـي     المشروعات المشتركة العاملة في القطاعات على الم      
البحرين كالنفط والغاز الطبيعي الذي يتم تقييمه في مملكة البحرين بأسعار تقل عن             
أسعار السوق الدولية، إضافة إلى ما تتمتع به البحرين من موقع جغرافي وتـوافر              
األسواق المحلية واإلقليمية الالزمة لتصريف منتجات هذه المشروعات وغيرهـا          

 .  التنافسيةمن المزايا
المعايير االقتصادية التي تقام على أساسها دراسات الجدوى االقتـصادية لمعظـم             1-2-2-5

المشروعات االستثمارية التي يشارك فيها رأس المال األجنبي تتخذ مـن معيـار             
الربحية التجارية هدفاً رئيساً لتأسيسها ويلعب القطاع الخاص في البحـرين دوراً            

ذه المشروعات وإدارتها وتسويق منتجاتها والمشاركة      هاماً في تأسيس العديد من ه     
 .في رأسمالها

 

                                                 
  bh.org.bahrainchambez.www ة البحرینالسياسات االقتصادیة المتعلقة باالستثمار األجنبي في مملك: أنظر في ذلك  )1(
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األنظمة االسـتراتيجية للبحـرين فيمـا يخـص االسـتثمار األجنبـي الخـاص                1-2-2-6
 وسيلة هامة تساهم في إيجاد واقع اقتصادي        تُعدوالمشروعات المشتركة بوجه عام     

عات ممـا   يتسم بتشابك المصالح االقتصادية للدول واألطراف في هـذه المـشرو          
يساهم بالضرورة في توسيع نطاق التبادل التجـاري علـى المـستوى اإلقليمـي              
والدولي وتبادل الخبرات والتمتع بمزايا اإلنتاج على نطاق واسع والقـدرة علـى             
التصدير والمنافسة في األسواق الدولية وتحسين القدرة التفاوضية في الحـصول           

 .طورة بشروط مناسبة التكنولوجيا المتو على مستلزمات اإلنتاج 
  

 

تهدف السياسة االستثمارية في مملكة البحرين إلـى تـشجيع قيـام المـشروعات               1-2-2-7
االستثمارية التي تتميز بإنتاجية مرتفعـة وذات القـدرة علـى تحقيـق التـرابط               
االقتصادي األمامي والخلفي، أي تلك المشروعات التي تتـسم بمراحـل إنتاجيـة             

 لتعمل على خلق العالقـات التـشاركية بـين          متعددة خاصة في المجال الصناعي    
المشروعات القائمة واستخدام منتجاتها في عملياتها اإلنتاجية وتعظـيم العالقـات           

 .التكاملية لألطراف المشاركة
 

تعمل األجهزة المختصة في المملكة على سرعة مواجهة كافة المشاكل والعقبـات             1-2-2-8
 لها بهدف   لوضع كافة الحلو  التي قد تواجه بعض هذه المشروعات االستثمارية و       

زيادة أنشطتها اإلنتاجية وتصريف منتجاتها في الخارج وتقرير مزايـا تفـصيلية            
 .للمنتجات هذه المشروعات في مجال االستيراد والتصدير

 

يزاول النشاط االستثماري في المملكة طبقاً للتشريعات النوعية المنظمة للقطاعات           1-2-2-9
ناعية والتجارية والخدمية وغيرها، حيث ال يوجد       االقتصادية المختلفة المالية والص   

تشريع استثماري موحد يتعلق بتنظيم إجراءات االستثمارات سواء كانت محلية أو           
. ف على تنفيذ التشريع الخاص بها     وافدة وتبعاً لذلك فإنه ال توجد جهة واحدة تشر        

ـ            تثمارية كما تولى المملكة أهمية متزايدة بالترويج في الخارج للمـشروعات االس
حيث تقوم غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع الجهات الرسـمية بمهمـة             
الترويج، وتبذل هذه الجهات جهوداً مضاعفة لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة          
مع التركيز على االستثمارات التي تحمل الخبرات األجنبية والتقنية المتقدمة التـي            

 . باألسواق العالميةتسهم في ربط الصناعات الوطنية
  

تعمل المملكة على تطوير دور القطاع الخاص في مجمـل النـشاط االقتـصادي               1-2-2-10
ـ وتدعيم دوره االقتصادي وزيادة أهميته النـسبية فـي النات          ـ ج المحل ــ ي ــ

واإلجمالي، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية خطوات متالحقة لتنفيذ برنـامج           
بهدف دفع عجلة التنمية االقتصادية وزيادة      ص العديد من المؤسسات العامة      يلتخص

االقتصادي لتشجيع جذب االسـتثمارات      نسبة مساهمة القطاع الخاص في النشاط     
 .   األجنبية
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 جمهورية السودانتجربة  1-2-3

وفرت جمهورية السودان مناخاً استثمارياً لجذب االستثمارات الخارجية إليها باإلضـافة           

الجيـدة التـي     ستثمرين إلي جانب العالقات العربية واألفريقية     إلى ما قدمت الدولة من مزايا للم      

العربي باألفريقي إلـي جانـب    موقع السودان الذي يربط العالم   كذلك  أضحي السودان يمتلكها ،     

مليون نسمة وعـضويته فـي    400عضويته في الكوميسا والتي تعطي فرصاً في سوق قوامه 

       )1( .منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

 مليون هكتـار  84المناخ ووجود أكثر من  تنوعو موارد السودان الطبيعية المتاحة  إن

 مليون رأس130 وثروة حيوانية تبلغ حوالي 3م  مليار1,1صالحة للزراعة ومياه وافرة بمقدار 

  .)2(ستثمارلال قبلة ،جعلت منه هذه العوامل مجتمعة

   مناخ االستثمار1-2-3-1

المتاحة تعزز من منـاخ    التي يتمتع بها السودان والقدرات العلميةإن الثروات المعدنية

ومعـدل  % 75متوسط سنوي يبلغ حوالي      ب نمو الناتج المحلي اإلجمالي   كذلك  االستثمار بالبالد   

التسعينات وفائض في الميـزان    فترةتي سادتم الارقعوضاً عن األ % 7,5تضخم في حدود 

سعر الصرف لفترة تجـاوزت   إلي جانب استقرار% 29التجاري ونمو عرض النقود الذي بلغ 

   )3( . الثمانية أعوام

  أعوام االستثمار المباشر لعشرة 1-2-3-2

العشر الماضية   المباشر في السودان خالل السنواتيجنبألبلغ حجم االستثمار ا •
 ثم القطاع% 44.8 مليارات دوالر كان نصيب قطاع الطاقة منها 6.3

والزراعي %.. 4.4والنقل % 6.7ت االقتصادية فالخدما% 40.9الصناعى
3.2%. . )4(  

تقرير االستثمارات األجنبية في السودان أن فترة التسعينات تعد عصر  أوضح •
  .  في السودانيجنبألا االستثمار

االستثمارات جاء نتيجة لسياسة التحرير االقتصادي التي نفذت في البالد  تدفق •
 حتم على القطاع الخاص إيجاد موارد المقاطعة االقتصادية مما في فترة

في الموارد حيث كان االعتماد على المنح  استطاعت أن تعوض الفاقد
  . التنمية والقروض ومؤسسات التمويل في مشروعات

 دة الحصارــــ في السودان أدى إلى كسر حيجنبألهذا التدفق لالستثمار ا •
ى توفير موارد حقيقية االقتصادي الذي فرضته الدول الكبرى وأدى بالتالي إل

   .يجمالإلإحداث النمو المضطرد في الناتج المحلى ا ساعدت على

                                                 
االستثمار نجاح ّحول الخرطوم إلى العاصمة  : األخيرةفي األعوام العشرة   مليار دوالر حجم االستثمار األجنبي المباشر6أآثر من : أنظر في ذلك  )1(

 .htm.148/issue/sd.gov.mof.www:// http تعربيا في جذب االستثمارا الثانية
  .المرجع السابق )2(
   .المرجع السابق )3(
  .المرجع السابق )4(



 10

المشترك  يجنبأل او يجنبألبلغ حجم االستثمارات المصدقة للقطاع الصناعي ا •
  مليون دوالر ، فيما بلغت المشروعات183حو  ن2005للستة أشهر من العام 

   . مشروعا37ًحوالي 
   . مليار دينار19للقطاع الزراعي  2005لعام بية بلغت االستثمارات األجن •

  

  تشجيع االستثمار 1-2-3-3

للترويج لالستثمار واإلعالم مجهزة بكافة  إدارة متكاملةبالسودان أنُشئت وألول مرة 
وترجمة قانون تشجيع االستثمار بعدد من اللغات منها  الوسائل المتاحة وقد تمخض عنها طباعة

والبلغاريه األمر الذي ساعد كثيرا في اإلطالع والنشر الواسع  والصينيةاإلنجليزية والفرنسية 
ميزات وتسهيالت وضمانات أدت بالفعل إلى جذب االستثمارات من دول  للقانون وما يمنحه من

رأسها الصين وكوريا وماليزيا إلي جانب ذلك تم إصدار ثالثين ألف  جنوب وشرق آسيا وعلى
 ة باللغتين العربية واإلنجليزية والتي توضح موارد البالدالترويجي اتوعنسخة من المطب
لالستثمار وفق المواقع المحددة هذا باإلضافة إلى دليل المستثمر الذي يعطى  والفرص المتاحة

كافة المعلومات الضرورية عن مناخ االستثمار، من إجراءات و ميزات وتسهيالت ،  المستثمر
لبعض  وغيرها باإلضافة إلي إعداد دراسات أولية... التجاريةالسياسات المالية والنقدية و بجانب

وقطاع  فرص االستثمار في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي والزراعة التقليدية،
وكذلك في  الخدمات االقتصادية بأكمله في مجال النقل والمواصالت واالتصاالت والسياحة،

 وصناعة العبوات وصناعة اعة السكرالمجال الصناعي وتشمل صناعة الورق و صن
       )1( .االسمنت

إدارة لإلعالم تُعنى بالسودان ة وألول مرة في تاريخ األجهزة االستثماري كما أنُشئت
اإلعالم الخاص باالستثمار، فرصه ومجاالته ومزاياه تمخض عنها إنجاز  في مجال بالمساهمة

لمناحي تم بثها علي نطاق واسع، أصدرت أفالم وثائقية ترويجية في شتى ا كبير حيث أصدرت
باللغتين العربية واإلنجليزية ووزعت علي جميع سفارات السودان بالخارج  جريدة المستثمر

   .والجهات المختصة باالستثمار والوزارات

  الخارطة االستثمارية 1-2-3-4

صدر رئيس لمقررات وتوصيات االستراتيجية القومية الشاملة بجمهورية السودان أ تنفيذاً
م بتكوين لجنة قومية 29/2/1992 بتاريخ 5/92القرار الوزاري رقم  الهيئة العامة لالستثمار

االستثمارية القومية لكل موارد السودان وبالفعل قامت تلك اللجنة بتكوين لجان  إلعداد الخارطة
 ز تصميموقد أثمرت تلك الجهود في إنجا. فنية طافت على كل واليات السودان التسعة آنذاك

تقارير فنية ) 9(خريطة استثمارية قطاعية لكل الواليات عدا الواليات الجنوبية و إعداد  (74)
عدا تقرير التمويل  قطاعية مستمدة معلوماتها من الوزارات المعنية، وقد اكتملت كل التقارير

زية للخارطة تقارير زراعية موا الذي لم يتم االتفاق على صيغته في ذلك الوقت إلي جانب إعداد
        )1( .االستثمارية الزراعية للواليات

 جمهورية مصرتجربة  1-2-4

قامت الحكومة المصرية منذ السبعينات من القرن العشرين بتشجيع االستثمار األجنبـي            

 الذي يتضمن مزايـا و     1997لعام  ) 8(في مصر ، وعززت هذا التوجه بإصدار القانون رقم          

                                                 
 .المرجع السابق )1(
 .المرجع السابق )1(
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 و األنشطة التي يمكن أن يعمل فيها االستثمار األجنبي ،تــم             إعفاءات مختلفة ويحدد المجاالت   

  .)2( الخاص بتعديل ضمانات و حوافز االستثمار2004لسنة ) 14(القانون رقــم 

 12.4ارتفاع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى مصر من         ) 1(يوضح الجدول رقم    

 ، ويرجع االرتفـاع فـي       2002/2003 مليار جنيه عام     15.3 إلى   98/99مليار جنيه عام    

 مليار جنيه خـالل نفـس       11 إلى   7تدفقات االستثمار في قطاع النفط ، حيث زادت قيمتها من           

الفترة ، كما ارتفعت نسبة االستثمارات األجنبية المباشرة في قطاع النفط إلى إجمالي االستثمار              

فـي المـشروعات    بينما انخفض إجمالي تدفقات االسـتثمار       % 75إلى  % 56.5المباشر من   

 5.4 مـن    1981لـسنة   ) 159( و القانون    1997لسنة  ) 8(الموافق عليها في إطار القانون      

  .  2003 /2002 مليار جنيه عام 4.3 إلى 98/99مليار جنيه عام 
  

  )1(الجدول رقم 

  
  . .8مرجع سابق،ص القرار ، ،مركز المعلومات ودعم اتخاذالسياسات المقترحة لجذب االستثمار األجنبي المباشر إلى مصر: المصدر

                                                 
معلومات ودعم اتخاذ القرار ، مجلس الوزراء ، جمهورية مصر ،مركز الالسياسات المقترحة لجذب االستثمار األجنبي المباشر إلى مصر )2(

  .2004العربية ، يوليو 
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نصيب كل دولة من أكبـر عـشر دول مـصدرة لالسـتثمار             ) 2(يوضح الجدول رقم    

األجنبي المباشر إلى مصر ، حيث جاءت السعودية في مقدمـة الـدول المـصدرة لالسـتثمار                 

من إجمالي رصـيد    % 15.3 مليار جنيه أي حوالي      5.72األجنبي المباشر إلى مصر برصيد      

من إجمالي  % 10.7 مليار جنيه أي حوالي      4ألجنبي المباشر تلتها بريطانيا برصيد      االستثمار ا 

 2 مليار جنيه و     3.96رصيد االستثمار األجنبي المباشر ، تم بعد ذلك الكويت و هولندا برصيد             

على التوالي، وتليهمـا الجماهيريـة العظمـى برصـيد          % 5.4% 10.6مليار جنيه أي بنسبة     

  % .5.2 جنيه بنسبة 1.95تم الواليات المتحدة األمريكية برصيد % 5.3جنيه أي بنسبة 1.98

  )2(الجدول رقم 

  
  .10، ص مرجع سابق،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، السياسات المقترحة لجذب االستثمار األجنبي المباشر إلى مصر: المصدر 
  

 ماليزياتجربة  1-2-5

نتصف الثمانينات من القرن الماضـي إلـى        يمكن تفسير انتعاش التصنيع في ماليزيا بداية م       

التدفقات الكبيرة لالستثمارات األجنبية المباشرة خاصة بعد إقرار قانون تشجيع االستثمارات الصادر            

 حيث قدم هذا القانون العديد من الحوافز التنافـسية المتنوعـة ، حيـث أن الـدافع                  1984في عام   

 األجنبي المباشر ، فخالل خطـة التنميـة الخامـسة           الرئيسي للنمو في قطاع التصنيع هو االستثمار      
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سنوياً حيـث مثـل    % 79 نما االستثمار األجنبي المباشر في قطاع التصنيع بمعدل          1986-1990

  .  )1(من إجمالي االستثمارات في قطاع التصنيع في الفترة المذكورة% 59االستثمار األجنبي المباشر 

ة االقتصادية وبيئة األعمال التي تعمل مـن خاللهـا          قامت دولة ماليزيا بتحرير كٍل من البيئ      

الشركات األجنبية ، فقد تم تحرير القيود الخاصة بحقوق الملكية في الشركات، كما تم السماح فـي                 

من حقـوق الملكيـة فـي       % 100إطار قانون تشجيع االستثمارات لألجانب باالستحواذ على نسبة         

وبموجـب القـانون    . كثر من منتجات تلك الشركات      أو أ % 80شركاتهم وذلك عند قيامهم بتصدير      

فإن الشركات األجنبية تستفيد من بعض اإلعفاءات الضريبية إذا ما قامت تلك الشركات بإنتاج بعض               

  .السلع المنصوص عليها في ذلك القانون أو العمل في مجال النشاط الوارد ذكرها في القانون

 دولـة   22ات لضمان االستثمار مع ما يزيد عـن          بتوقيع اتفاقي  ةلقد قامت الحكومة الماليزي   

وهذه االتفاقيات تم تصميمها لحماية الشركات األجنبية من التأميم اإلجباري، كما أن هناك فقرات في               

هذه االتفاقية تنص على إمكانية لجوء الشركات متعددة الجنسيات لنظام فض المنازعـات الـدولي               

ص عليها، باإلضافة إلى فسح مجال الحرية للمستثمرين        للحصول على التعويضات القانونية المنصو    

األجانب في تحول أرباحهم و عوائدهم ورأس المال للخارج ، وبهدف تسهيل اإلجراءات و التغلـب                

 بإنشاء هيئة للتطوير الصناعي لكي تكون       ةعلى العوائق و العقوبات اإلدارية قامت الحكومة الماليزي       

  . )2( و إقرار الطلبات المقدمة من المستثمرين األجانب المركز الوحيد الستقبال و تقييم

  

   لقد أدى االستثمار األجنبي المباشر إلى إعطاء دفعة قوية لألداء الصناعي فـي ماليزيـا ، هـذا                  

االستثمار لم يؤد فقط إلى االستخدام األكثر كفاءة للموارد النادرة أثنـاء عمليـة تطـوير الهياكـل                  

ثاراً إيجابية تتعلق باستخدام الموارد المحلية وذلك عن طريق إنشاء قاعـدة            األساسية ولكن نتج عنه آ    

صناعية تعتمد على الموارد المحلية التي تشتهر بها ماليزيا كالمطــاط و منتجـات زيت النخيـل               

و المنتجات الخشبية، كما كانت لالستثمارات األجنبية المباشرة آثاراً إيجابيــة علـى المؤسسات و             

ت المحلية من خالل ظهور الشركات المحلية التـي تقـوم بخـدمات التعبئـة و الـشحن                  الصناعا

لإللكترونيات لمختلف النشطات األخرى في مناطق عمليات التصدير، كما استفادت القوى العاملـة             

من خالل خلق وظائف شغل عديدة انخفض فيها معدل البطالة إلى معدالت قياسية مقارنة مع الدول                

ما كان وقع االستثمارات األجنبية إيجابي على البيئة الطبيعية في ماليزيا مـن خـالل               المتطورة ، ك  

  .  )1(العمل على التوازن الديمغرافي في تخطيط نشاط هذه االستثمارات
  

 بالمنطقة العربية و الدول النامية األجنبية المباشرة االستثمارات محددات نمو 2
                                                 

مرجع   ، والمخاطرنظرة تحليلية للمكاسب: االستثمار األجنبي المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية  زيدان محمد ، .  أ  )1(
  .139  ص سابق،

  .141المرجع السابق ، ص  )2(
  .142  ص  سابق،المرجع  )1(
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  نبية المباشرة بالمنطقة العربيةمدخل لمحددات نمو االستثمارات األج 2-1

 في بحثها ألسباب مشكلة     )2(" صندوق النقد العربي  "أبحاث أعدها    قد أشارت دراسات و   

إلى مناخ االسـتثمار فـي الـدول        ضعف نمو االستثمارات األجنبية المباشرة بالمنطقة العربية        

االسـتثمارات سـواء    العربية مشيرة إلى أن المنطقة العربية في سعيها نحو جذب المزيد مـن              

المحلية أو األجنبية فإنها دائما ما تقع في منافسة مع العديد من مناطق العالم التي تتمتع بمزايـا                  

  .استثمارية نسبية

قليلـة الجاذبيـة   "أن المنطقة العربية في مجموعها تظـل منطقـة   إلى  الدراسة  نوهتو

 مناطق العالم باستثناء أفريقيا جنوب      ومن هنا فان هذه المنطقة كانت اقل      " لالستثمارات األجنبية   

  .الصحراء قادرة على اجتذاب هذه االستثمارات

وأضافت الدراسة أن االنطباع السائد حول الـدول العربيـة وتحديـدا حـول مناخهـا               

أوضحت الدراسة أن االنطباع السائد في العالم حـول المنطقـة            و" دون المستوي "االستثماري  

لصراع العربي االسرائيلى إلى جانب األوضاع الجديدة فـي العـراق           العربية ال يزال مرتبطا با    

  . وهو ما ينعكس سلبا على جذب االستثمارات األجنبية

 أن هنـاك      )3(" االستثمار األجنبي المباشر في العالم العربي     "أوضحت دراسة بعنوان     و

ثمار األجنبـي   رئيسة تقف وراء ضعف اإلنجاز العربي في اجتذاب االست        ) محددات(ستة أسباب   

الصراع وعدم االستقرار في المنطقة وعدم التـيقن مـن مؤشـرات             :هذه األسباب تتمثل في   

االقتصاد الكلى والسياسات العامة الخاطئة والضعف المؤسسي والقيود اإلدارية الكبرى وعدم           

  .مالئمة البنية األساسية وتخلف القطاع التمويلي ونقص المهارات في سوق العمل

ى وجود تذبذب شديد في حركة االستثمارات األجنبية في البالد العربية مـن             وأشارت إل 

ـ أإنما يعود بشكل     ال عالقة له باالتجاه العالمي و     "عام إلى أخر موضحة أن هذا التذبذب          يساس

إلى أن الجانب األكبر من الوارد من االستثمارات إلى الدول العربية وهو عبارة عن عمليـات                

 العامة المملوكة للدول أو تلك المطروحة للبيع للقطاع الخاص المحلى أو            شراء أجنبية لألصول  

  ".األجنبي

ال تتناسب مع الوزن النـسبي لـسكان        "أفادت الدراسة أن هذه االستثمارات األجنبية        و

 لمجمـوع البلـدان     يجمالإلال تتناسب مع الوزن النسبي للناتج المحلى ا       أنها   كما   العربيالوطن  

 من الناتج العالمي المحسوب بالدوالر وفقـا ألسـعار الـصرف            % 2.3غ نحو   العربية الذي بل  

  ".2002السائدة في عام 

                                                 
  . مرجع سابق  ، ولكن بال أفق... دوالر  ) 2400(اقتصاد یملك  غسان عبد الهادي إبراهيم ،  )2(
  . المرجع السابق  )3(
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القـدرة التنافـسية للـدول      هو  الرئيس لالستثمار األجنبي المباشر     وأكدت أن المحدد    

المضيفة ومعدالت االدخار والنمو االقتصادي بها موضحة أن هذه الـدول فـي حاجـة إلـى                 

ذلك االستثمار في رفع معدالت التراكم الرأسمالي وزيادة معدالت النمـو           استراتيجية لتوظيف   

  .والتشغيل والتصدير
  

  حركة االستثمار األجنبي المباشر لبعض الدول النامية لفترات مختلفة 2-2
  

   الدول النامية خالل الثمانينات2-2-1

ت من مجموع تـدفقا   %) 86(بلدا بحوالى   ) 18( أختص   1985-1980في الفترة من    

تـونس ، مـصر ، نيجريـا،        : )1(االستثمار األجنبي المباشر الموجه إلى الدول النامية  منهـا           

يل وتشيلي وكولومبيا وفنزويال والمكسيك من أمريكا الالتينيـة ، وعمـان ،             ازالبر  و رجنتيناأل

ـ                ـ  اواندونيسيا ، وتايوان ، والصين ، وسنغافورة ، وماليزيا وهونغ كونغ ، من أسيا أم  ا أمريك

الالتينية فقد استوعبت نصف مجموع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الـوارد إلـى الـدول               

من معدلها االسمي تم عادت     %) 59( إذا بلغت حوالي     1981النامية حيث وصلت ذروتها عام      

فقط ومن بين أهم العوامل التي أثرت سـلباً         %) 41( ليصل إلى    1985إلى الهبوط بحلول عام     

أزمة الديون وصعوبات خدمة ذلك الـدين       ستثمار أجنبي الوارد في هذه المنطقة       على تدفقات اال  

   .كذلك ضعف الطلب المحلي ، والنمو المتباطئ خالل فترة الثمانينات

وإذا نظرنا إلى التدفقات إلى دول جنوب أسيا وشرقها فقد هيمنت شركات الواليات 

اردة إلى تلك الدول وقد كان التركيز على من أجمالي التدفقات الو%) 50(المتحدة واليابان على 

دول معنية منها اندونيسيا، وتايلندا، وتايوان، وكوريا، وسنغافورة، والصين ، وماليزيا، وهونغ 

نظراً المتالكها أسوق محلية كبيرة نسبياً وانخفاض تكلفة العمل فيها وتطور هياكلها كونغ ، 

  . تجاه االستثمار األجنبي المباشراألساسية والتحول الجدري في سياسة تلك الدول

   الدول النامية خالل التسعينات2-2-2
  

 حتـى عـام     ةلقد قاومت الدول النــامية الجتذاب المزيد من التـدفقات االسـتثماري          

، وتكمـن   تقريباً%) 11(بليون دوالر   ) 173( حيث بلغت تلك التدفقات الداخلة إليها        )1(1997

 االستثمارات في ضعف النمو االقتـصادي بكثيـر مـن           الصعوبة في الحصول على المزيد من     

 ، وقد مثلث    الدول النامية والناتج عن عدم االستقرار المالي والركود االقتصادي في تلك الدول           

                                                 
، رسالة ) قضایا الحاضر و أخطار المستقبل(الشرآات متعددة الجنسيات و أثرها على االقتصاد العربي محمد حسن أبو حميدة ،   )1(

 .مسيحي2000 ليبيا ، –ر منشورة ، أآاديمية الدراسات العليا، طرابلس ماجستير غي
 .مرجع سابقمحمد حسن أبو حميدة ،   )1(
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 ،  1997عـام   %) 372(نسبتها من مجموع التدفقات االسـتثمارية العالميـة إلـى الـداخل             

  .1998عام %)25.8(
  

اب االستثمار األجنبي المباشـر خـالل عقـد         ذجتا الدول النامية في     قدرةويرجع سبب   

بنمو األسواق ، وازدياد األطر التنظيمية      إلى وجود مناخ استثماري يتميز      بشكل عام   التسعينات  

المواتية  المقترنة باالتجاه العام للشركات متعددة الجنسيات لالستثمار في الخارج مـن أجـل               

ً وبالطبع فان هناك اختالفات كبيرة بين المناطق وداخل كل فسية دوليـا  اإلبقاء على قدرتها التنا   

ككل بدافع نموها االقتصادي السريع نسبياً خـالل  ) المحيط الهادي-آسيا(التزال منطقة  منطقة و 

من % 50عقد التسعينات أهم منطقة مضيفة بين الدول النامية ، وتستأثر هذه المنطقة بأكثر من               

  . بليون دوالر)88 (1997 الداخل في عام  مجموع التدفقات إلى

  

بليون ) 44(والتزال الصين أكبر الدول النامية المتلقية لالستثمار األجنبي المباشر بمبلغ           

مـن أجمـالي    ) ،  % 27،  % 26(أي نسبة   ) 98(بليون دوالر عام    ) 45(،  ) 97(عام  دوالر  

مش فبلغـت قيمـة تـدفقات االسـتثمار         التدفقات الداخلة للدول النامية والتزال أفريقيا على الها       

 ولم تتغير هذه القيمـة      1997بليون دوالر عام    ) 7.6(األجنبي المباشر التي تلقتها دول أفريقيا       

بليون دوالر ، تركز معظمها في شمال أفريقيـا  ) 7.9(ال بمعدل طفيف  بلغت     إ 1998في عام   

ن إجمالي التدفقات الداخلة    م% 33و  ،  %)39(، وبصفة خاصة في الدول النفطية  وذلك بنسبة          

   .1998، 1997إلى القارة خالل عام 

  

 

  )3(جدول 
  الدول العربية  األجنبي المباشر الداخلة إلى بعض االستثمارتدفقات 

  "متوسطات سنوية  )  " 1998 – 1970(خالل الفترة 
  

  بمالیين الدوالرات                
 1998-1993  1990-1986  1985-1981  1980-1976  1974-1970  الدولة
  252.7  6.88  7.76-  17.50  65.16  الجزائر
  825  155.80  139.56  24.28  0.076  مصر
  97  16.94  67.52  24.07  1.90  األردن
  510.8  95.37  50.24  54.10  6.89  المغرب
  73  6.96  6.46-  1.24  0.07  عمان

  614.7  184.48  94.96  48.94  5.44  السعودية
  414.1  72.26  82.90  43.64  5.66  تونس
  2787.3  538.69  420.96  213.77  85.2  اإلجمالي

 
Source: UNCTAD : World Investment Report ( 1980 , 1990 ,1999) 
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  :  من خالل الجدول يتضح بأن 
ي ــف) متزايد  ( أظهرت كل من السعودية ومصر وتونس واألردن اتجاها موجباً -1

  . تدفقات االستثمار األجنبي المباشر
لدول السبعة لم تطبق العديد من السياسات المشتركة والمتشابهة التي من الواضح أن ا -2

ذب االستثمار األجنبي المباشر  ، حيث أن كل دولة اتبعت ـمن شأنها أن تعمل على ج
 . سياسة خاصة بها

فدول إن حجم الدولة المضيفة لم يكن عامالً مهماً في جذب االستثمار األجنبي المباشر  -3
 من أكثر الدول سكاناً لم تحظى بنصيب كبير من تدفقات مثل الجزائر والمغرب

الستثمار األجنبي المباشر إذا ما قورنت بتونس التي كانت في المرتبة الرابعة بين أكبر ا
 . الدول حصوالً على االستثمار األجنبي المباشر 

 مثل جنبي المباشر كما الحال في حاالتنمو االستثمار األلأتباع سياسات أكثر انفتاحاً  -4
و تزايد التدفقات إلى هذه الدول ، أما في ح نتونس ومصر والمغرب أظهرت اتجاهاً

حالة الجزائر فإن غياب مثل هذه السياسات وإتباع سياسات غير مستقرة تجاه االستثمار 
 1985- 1981(الل الفترة  ــاألجنبي المباشر أدى إلى اندثار كبير لتلك التدفقات خ

 مع منتصف التسعينات  ، كما أن لعدم االستقرار السياسي في ثم بدأت تعود تدريجياً) 
 . الجزائر أثره الكبير على اتجاه تلك التدفقات 

معظم الدول السبعة المختارة بالجدول  ، لجأت إلى تنفيذ برامج لتحقيق االستقرار  -5
خر خالل عقد الثمانيات وبشكل أوسع خالل عقد والتصحيح الهيكلي من وقت أل

  . التسعينات
ث في عقد ت األجنبي المباشر الذي حدرنخفاضات في تدفقات االستثماإل معظم اإن -6

الثمانينات في الجزائر ومصر األردن والمغرب وتونس كان نتيجة ألثر رد فعل 
مثل نقص النقد األجنبي ( المستثمرين األجانب إزاء السياسات االقتصادية الكلية 

  ) . وضوابط األسعار وشروط االستثمار

هناك عالقة قوية بين تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ونسبة التعليم في الدول العربية  -7
 عدا الجزائر فيماالسبعة المختارة كأكبر دول عربية مضيفة لالستثمار األجنبي المباشر  

التي تشكل استثناء لتلك العالقة وذلك نتيجة لألوضاع السياسة واالقتصادية التي عانت 
 . ي كانت عائقاً أمام تدفقات االستثمار إليها مقارنة بنسبة التعليم فيها  والتمنها

 

   االستثمار األجنبي المباشر لبعض الدول العربية محددات تحليل ل 2-3

   محددات االستثمار األجنبي المباشر بالجزائر2-3-1    

ة التسعينات  إن عملية تشجيع االستثمار األجنبي في الجزائر بدأت بشكل ملحوظ في بداي           

من خالل الهيئات و التشريعات الصادرة في تلك الفترة بدًأ من وكالة دعم و ترقية االستثمارات                
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و مجموعة من القـوانين تقـدم التـسهيالت الالزمـة            )1( 1993-10-17في الجزائر بتاريخ    

ـ         . لالستثمارات األجنبية في الجزائر    ة و بالرغم من ذلك لوحظ عزوف واضح للشركات األجنبي

عن االستثمار بالجزائر باستثناء قطاع النفط، لذلك قامت الدولة بتعديل بعض التشريعات ، كان              

 فـي أغـسطس     03-01أبرزها تلك التعديالت الخاصة بقانون االستثمار و صدر أمر رقـم            

متعلق بتطوير االستثمار مناخه و آلية عمله ، حيث قـدم العديـد مـن الحـوافز و                   )2( 2001

وبالرغم من ذلك لم يتجاوز حجم      . ي تعمل على استقطاب رؤوس األموال األجنبية      التسهيالت الت 

 مليار دوالر بعد تردد المستثمرين األجانب بسبب التقارير         2.5االستثمارات خارج قطاع النفط     

  .الصادرة عن بعض مؤسسات تقييم االستثمار

في بداية  " دافوس"لقد أعتبر تقرير صدر عن منتدى األعمال العالمي المعروف بمنتدى           

 يضم أهم المجموعات و الشركات العالمية و أكبر المـستثمرين علـى المـستوى               2003عام  

 ، أن مناخ االستثمار في الجزائر غير مالئم وغير مستقر، حيـث تراوحـت مرتبـة       )3(العالمي

ـ     ين الجزائر في التصنيف الذي وضعه الخبراء االقتصاديون الذين يتخذون دافوس مقرا لهم ما ب

 دولة، ومن بين المآخذ المسجلة في الحد و عرقلـة االسـتثمارات           102 من مجموع    96 و   72

  . الرشوة و البيروقراطية اإلداريةاألجنبية انتشار 

و الذي صاغه مجموعـة     " تقرير المنافسة الدولية  "إن هذا التقرير الصادر تحت عنوان       

الميا حسب كافـة المؤشـرات ممـا         ع 74من الخبراء المعروفين ، صنف الجزائر في المرتبة         

يوحي بأن المناخ الخاص باستقطاب االستثمارات غير متوفر، حيث حدد التقريـر أن مـشكلة               

تم تأتي اإلدارة و    % 23التمويل و التسهيالت االئتمانيــة على قائمــة المحددات بنسبــة         

ن و مـسؤولي  من رجال األعمـال و المـستثمري      % 10كما اعتبر   %. 14البيروقراطية بنسبة   

الشركات أن عدم االستقرار السياسي تشكل عائقاً أمام بروز األعمال في الجزائر، أما المحددات              

 محدد ، فنجد القوانين و التشريعات المقيـدة للعمـل           14األخرى التي تم تحديدها من مجموع       

   . )1(% 7و المنشآت القاعدة و السياسة الضريبية و تفشي الرشوة بنسبة % 8بنسبة 

  

                                                 
مرجع   ، والمخاطرنظرة تحليلية للمكاسب: االستثمار األجنبي المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية  زيدان محمد ، .  أ  )1(

  .145  ص سابق،
 .ابقالمرجع الس  )2(
 .146المرجع السابق، ص   )3(
 .2 ، الجزائر،  ص 2003 /01/11 ، الصادرة في 3923جريدة الخبر اليومية ، العدد   )1(



 19

   محددات االستثمار األجنبي المباشر بمصر2-3-2  

 قام بها مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء            .)2(من خالل دراسة    

كمي وهو عبارة عن نموذج يجمـع بـين         بجمهورية مصر العربية ، وذلك عبر تصميم نموذج         

لتعرف على أهم المحددات التي تقف عـائق        بيانات السالسل الزمنية و البيانات المقطعية ، تم ا        

 األجنبية المباشرة إلى مصر ، وكذلك التعرف على أهم الـسياسات التـي              تأمام نمو االستثمارا  

  .تساعد على جذب االستثمارات األجنبية المباشرة مستقبالً

تبيـن مـن نتائج النموذج أن أهم محددات االستثمار األجنبي المباشر في مصر تتمثل               

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ، االنفتاح على العالم الخارجي، التغيـر فـي               : في  

 ، وقد أوضحت الدراسة تأثير هـذه المتغيـرات          سعر الصرف االسمي ، وسعر الفائدة العالمي      

  : على االستثمار األجنبي المباشر بمصر على النحو التالي
  

يؤثر النمو في الناتج المحلي   : ي الحقيقـي  معدل نمو الناتج المحلي اإلجمال     2-3-2-1

 على االستثمار األجنبي المباشر حيث ُيشير معدل نمـو          تأثيراً موجباً اإلجمالي الحقيقي   

أن الدولة المضيفة تتمتع بأساسيات اقتصادية قويـة فـضالً          الناتج المحلي اإلجمالي إلى     

  .لةعلى ارتفاع معدل العائد المتوقع على االستثمار في هذه الدو

                                                 
  .15مرجع سابق ، ص،السياسات المقترحة لجذب االستثمار األجنبي المباشر إلى مصر )2(
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تبين من معادلـة االنحـدار الرئيـسة أن          : االنفتاح على العالم الخارجي    2-3-2-2

تم استخدام نسبة إجمالي الصادرات و الواردات إلى الناتج المحلي اإلجمـالي            (االنفتاح  

 على االستثمار األجنبي المباشـر      موجب و معنوي  له أثر   )  للتعبير عن درجة االنفتاح   

  .  في مصر

إن التغير في سعر الصرف االسمي لـه        : غير في سعر الصرف االسمي    الت 2-3-2-3

 األجنبي المباشر ، ويرجع ذلك إلى أن نـسبة كبيـرة مـن              سالب على االستثمار  تأثير  

مشروعات االستثمار األجنبي المباشر في مصر تُنتج بهدف االستهالك المحلـي ممـا             

التالي فإن أي انخفاض في قيمة      يعني أن عائد هذه المشروعات يكون بالعملة المحلية و ب         

  .العملة المحلية يؤدي إلى تخفيض هامش الربح مقوماً بالدوالر

عالقة سالبة و قوية    أوضحت نتائج النموذج وجود     : سعر الفائدة العالمي   2-3-2-4

لقد تم استخدام المتوسط المرجح لـسعر الفائـدة         (بين سعر الفائدة العالمي طويل األجل       

وتدفقات )  كنائب عن سعر الفائدة العالمي     G7ة للدول السبع الكبرى     على أذونات الخزان  

ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع سعر الفائدة العالمي        . االستثمار األجنبي المباشر إلى مصر      

وكما هو معروف فإن    (يعكس زيادة تنافسية فرص االستثمار في الخارج مقارنة بمصر          

جنبي المباشر من منطقة ألخرى هو اختالف       الدافع األساسي وراء تدفقات االستثمار األ     

  ). العائد النسبي
  

  )4(جدول 
  اتجاه تأثير المتغيرات المعنوية 

  على تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى مصر
  

الناتج نمو معدل 

  المحلي اإلجمالي

  االنفتاح 

  االقتصادي

تقلبات سعر 

  الصرف

سعر الفائدة 

  الميالع

  

  

التأثير على 

  االقتصاد الكلي

  

+  
  

+  
  

-  
  

-  

  .18، ص مرجع سابق، السياسات المقترحة لجذب االستثمار األجنبي المباشر إلى مصر: المصدر                    

  

وللوقوف على معوقات االستثمار األجنبي المباشر تطرقت الدراسة إلى تحليـل لـألداء         

الستثمار األجنبــي المباشـر     االقتصادي الكلي لمصر باعتباره أحد الشروط األساسية لجذب ا        

كما تم دراسة محددات أخرى ال يمكن قياسها كمياً بشكل دقيق وفيما يلي ملخص لما توصلت له                 

  :الدراسة
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  االقتصاد الكليأداء  2-3-2-5

  )5(جدول  
  مؤشرات أداء االقتصاد الكلي المصري

  

  البيانـــــات  مؤشرات تحديد أداء االقتصاد الكلي

   الموازنة العامة للدولة  عجز2-3-2-5-1

                    2001/2002  

  من الناتج المحلي اإلجمالي%* 5.4

   **التضخم        2-3-2-5-2

                        2000  

  2003    نهاية عام          

  

2.8%  

5.5%  

  سعر الصرف   2-3-2-5-3

  2003                 نهاية عام 

  

لمصري بأعلى من قيمته حيـث وصـل        تم تقييم الجنيه ا   

  . مقابل الدوالر84.7 2001ألعلى قيمة له في 

     عالوة سعر الصرف2-3-2-5-4

  )تكلفة الحصول على العملة األجنبية       (

 1.85 بلغ مؤشر عالوة سعر الـصرف        2001في سنة   

نقطة و هذا يعني بأن الشركات تحـصل علـى العمـالت            

لصرف الرسـمي بنـسبة     األجنبية بسعر أعلى من سعر ا     

  %.10-%1تتراوح بين 

قيمة مؤشر حجم القيود غير المعلنة على الواردات فـي               االنفتاح على العالم الخارجي2-3-2-5-5

من حجم  % 50وهذا يعني بأنها تمثل     ) 3.7 (2001عام  

من إجمـالي القيـود علـى       % 25القيود المعلنة ونحو    

كية فـي مـصر     الواردات و يبلغ متوسط التعريفات الجمر     

وهذه المؤشرات مجتمعة تؤشـر     %) 18.9 (2001عام  

الرتفاع حجم القيود المفروضة على التجـارة الخارجيـة         

  . لمصر

أشارات الدراسة إلى أن مصر ال يوجد بها قوانين لمنـع             المنافسة في السوق المحلي   2-3-2-5-6

الممارسات االحتكارية وهذا ما يعكس تدني مؤشر قوانين        

 نقطـة وهـو     3.4االحتكار والذي يـصل إلـى       محاربة  

منخفض نسبياً مقارنة بمتوسط مستوى األداء فـي هـذا          

  .   نقطة4.3المجال و الذي يبلغ 

  .مرجع سابق، السياسات المقترحة لجذب االستثمار األجنبي المباشر إلى مصر: تم تجميعه من الدراسة : المصدر                    

مـن النـاتج المحلـي      % 2 الحد الحرج الذي يجب أال يتعداه عجز الموازنة هو           تجدر اإلشارة إلى أن    *

  ).بناًء على معايير البنك الدولي(اإلجمالي

  .شهدت األسعار ارتفاعاً كبيراً بين العامين **
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  محددات أخرى 2-3-2-6

  : اإلطار التشريعي والذي أنطوى على عدد من نقاط الضعف أهمها2-3-2-6-1

  ون واحد يشمل اإلطار التنظيمي الخاص بتأسيس و منح الحوافز  عدم وجود قان-

  .لالستثمار األجنبي المباشر

   تفرض قوانين االستثمار مجموعة من القيود على المستثمرين ، فمثال ينـص -

   على أال يقل عدد العاملين المصريـن 1981 لسنة 159  قانون الشركات رقم 

  من مجموع العاملين و أال تقـل % 90 عن   في الشركات الخاضعة لهذا القانون

  .من إجمالي األجور التي توزعها الشركة% 80  األجور التي يتقاضونها عن 
  

   عدم ربط الحوافز الضريبية و الجمركية التي يحصل عليها المستثمر بمــدى -

     مساهمة هذه االستثمارات في زيادة الناتج القومي أو زيادة الصادرات المصرية

  أو نقــل التكنولوجيا الحديثة أو في خلق فرص عمل ، وذلك على العكس من    

   ألف يورو للمستثمر مقابـل  12   الوضع في دول أخرى مثل أيرلندا التي تمنح 

  .   كل فرصة عمل جديدة
  

   اإلطار المؤسسي لالستثمار األجنبي2-3-2-6-2

ا قل عـدد اإلجـراءات الالزمـة        كما هو معلوم بأن كفاءة اإلطار المؤسسي تتزايد كلم          

لتأسيس المشروعات و لتسوية المنازعات وقد اعتمدت الدراسة مجموعة من المؤشرات التـي             

  : تقيس كفاءة اإلطار المؤسسي و التي تم تحديدها بواسطة المنتدى االقتصادي العالمي وهي
  

  )6(جدول 
  مؤشرات قياس كفاءة اإلطار المؤسسي بمصر

  

  ـاتالبيانــــ  المقياس

 13عدد اإلجراءات الالزمة لتأسيس الشركات فـي مـصر             اإلجراءات الالزمة لتأسيس المشروعات 2-3-2-6-1

 وهو مرتفع مقارنـة بمنطقـة الـشرق         2004إجراء عام   

  ). فقط9متوسط اإلجراءات (األوسط وشمال أفريقيا 

نازعات بمصر يبلغ مؤشر درجة تعقيد إجراءات تسوية الم   آليات تسوية المنازعات 2-3-2-6-2

 نقطة وهو منخفض نسبياً مقارنة بالمؤشر لمنطقة 50

ومع ) 2001 نقطة سنة 61(الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

   نقطة38ذلك فهو مرتفع نسبياً مقارنة بتركيا و الذي يبلغ 
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يشوب نظام الضرائب في مصر العديد مـن التـشوهات مـن              اإلدارة الضريبية   2-3-2-6-3

رتفاع نسبة الضرائب مقارنة بمعدالت الـضرائب فـي         أهمها ا 

معدل الضرائب على األرباح التجاريـة و       . معظم الدول النامية  

الصناعية المفروضة على شركات األموال بمصر يبلغ حـوالي         

بكوريـا،  % 31بأندونسيا،  % 30بتركيا،  % 33مقابل  % 42

  ).1999مؤشرات (هونج كونج % 16سنغافورة، % 26

 نقطة وهذا ما يدلل علـى أن األجهـزة          4.9مؤشر الشفافية     األداء الحكومي و الفساد   2-3-2-6-4

الحكومية بمصر ال تتمتع بدرجة عالية من الـشفافية مقارنـة           

حيث تزيد قيمة   (بالوضع في جنوب أفريقيا ، األردن ، وتركيا         

ترتفع أيضاً درجة الفساد حيـث أشـار        )  نقاط 5المؤشر عن   

  . نقطة في مصر3.8 إلى قيمة مؤشر مدركات الفساد

أشارت الدراسة إلى أن وضع البنية التحتية المادية في مـصر          البنية التحتية   2-3-2-6-5

مناسب لالستثمار األجنبي المباشر و يحتاج فقط إلـى بعـض           

التطوير في حين أن البيئة التحتية غير المادية مثـل اإلنفـاق            

 ضـئيلة جـداً   على البحث و التطوير فإن مصر تخصص نسبة 

من الناتج المحلي اإلجمالي لإلنفاق على البحـث و التطـوير           

  . 2001عام % 0.22حيث لم تتعدى 

أشارات الدراسة إلى أن هناك عدم تناسب بين جانبي العرض            مستوى مهارة العمالة المصرية   2-3-2-6-6

و الطلب في سوق العمل الخاص بالعمالة المؤهلة في مجـال           

لومات بمصر، كما أشارت إلـى وجـود نـسبة          تكنولوجيا المع 

كبيرة خارج نظام التعليم الثانوي و انخفاض نسبة المـسجلين          

في التعليم العالي بالمقارنة بباقي دول المجموعة التي قامـت          

  .عليها الدراسة

  .مرجع سابق، ر إلى مصرالسياسات المقترحة لجذب االستثمار األجنبي المباش: تم تجميعه من الدراسة : المصدر              
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 السياسات المقترحة لجذب االستثمار األجنبي المباشر إلى بيئتنا المحلية 3
  

قبل التعرض للسياسات المقترحة من قبل الباحثة لجذب االستثمار األجنبي المباشـر إلـى              
البيئة المحلية سنحاول عرض أهم المعوقات التي تواجه المستثمر األجنبي عنـد رغبتـه فـي                

   : )1(ستثمار بالجماهيرية العظمى وهذه المعوقات تتمثل فياال
  

 عدم توفر مناطق صناعية مهيأة بالمرافق األساسية و البنـى التحتيـة لتـسهيل تـوطين                 3-1

  .المشروعات الصناعية في معظم الشعبيات

 عدم وجود خارطة استثمارية بشأن مواقع توفر المواد الخام المحلية الممكـن اسـتغاللها               3-2

  .قامة المشروعاتإل

 عـدم وضوح اإلجراءات اإلدارية التي تنظم االنتفاع باألراضي و تمليـك العقـارات و               3-3

  .إيجارها

 الحاجة إلى توقيع مزيد من اتفاقيات ضمان و حماية االستثمار ، ومنع االزدواج الضريبي               3-4
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  30/04/2005 الى 2000 –جماهيریة العظمى خالل الفترة رؤوس األموال األجنبية بال راستثماملف ، طارق علي الغرابلي . أ  )1(
 .13 ليبيا  ، ص–ورقة غير منشورة ، اللجنة الشعبية العامة ، طرابلس ،
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في إطار استقطاب االستثمار األجنبي، والتأكيد على اهتمام وجدية الجماهيرية 
العظمى في هذا المجال، وحرصها على معالجة الصعوبات والمختنقات التي تحد من 

اء التي االستعانة بتجارب الدول التي سبق اإلشارة إليها سوتوجهات االستثمار األجنبي تم 
نجحت في جذب االستثمار األجنبي المباشر أو التي أخفقت في ذلك و واجهتها بعض الصعوبات 

 باإلضافة عند صياغة السياسات المالئمة لجذب االستثمار األجنبي المباشر إلى بيئتنا المحلية، 

جيع فيما يخص تشالعديد من الندوات والمؤتمرات بالداخل  إلى االستعانة بما تمخضت عنه 
سياسات جذب : االستثمارات األجنبية بالجماهيرية ، وقد تم تقسيم هذه السياسات إلى شقين

  :عامة و سياسات جذب خاصة وفيما يلي بيانها
  

   :سياسات جذب عامة 2-1

   : أهم السياسات االقتصادية العامة التي تساعد على خلق المناخ لالستثمار األجنبي
  

سوق مع وجود حد أدنى لتدخل الدولة ، ويتم تحديد سياسات حرة قائمة على الخلق  2-1-1
األسعار بفعل قوى السوق وتتمتع المؤسسات الخاصة بحرية العمل بما يتماشى مع 

 .  للقطاع العام تحيزمصالحها الذاتية ودونما 
 

 التجارة الخارجية من تشجعسياسات انفتاحية ذات وجهة تصديرية تنافسية خلق  2-1-2
 . ا طريق إزالة العقبات والضوابط أمامهخالل  تشجيع الصادرات عن

 

سياسات النقد األجنبي التي تضمن توافره بكميات كافية لتنفيذ مشروعات خلق  2-1-3
 . االستثمار األجنبي ، وكذلك حرية تمويل وانتقال األرباح ورؤوس األموال 

 

ال يمكن أن يكون االعتماد على الحوافز الضريبية هو األساس في جذب االستثمار  2-1-4
 المباشر ، ولكن ال بد معها من توافر حزمة أخرى من الحوافز اإليجابية ، يجنباأل

سهولة وسرعة اإلجراءات وإمكانية إتمامها من خالل جهة إدارية  وال : مثل 
يقتصر دور هذه الجهة على اإلجراءات اإلدارية فقط بل يمتد إلى تقديم الخدمات 

 باإلضافة إلى ضرورة العامةهات االستشارية للمستثمر وتيسير التعامل مع الج
 برفع كفاءة البنية األساسية  ، وحماية حقوق الملكية الفكرية هذه الجهاتاهتمام 

ومراقبة تصرفات الشركات التي قد تؤثر في عرض وتوزيع السلع والخدمات 
. كما يجب االهتمام بتنمية مهارات العاملين  . وتؤدي إلى خلق أوضاع احتكارية 

اض تكلفة األيدي العاملة ليست محدد هام لالستثمار األجنبي المباشر حيث أن انخف
 . إذا لم تكن هذه العمالة مدربة 
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في رغم أن الحوافز الضريبية لم يعول عليها كثيراً لجذب االستثمارات المباشرة  2-1-5

 معظم التجارب المشار إليها إال أنه من الضروري تطوير النظام الضريبـي
ام اإلعفاءات الضريبية وربطها باألوليات االقتصادية الخاصة وكذلك ترشيد استخد

 . بالتركيز على الصناعة 
 

بحث االستفادة من تجارب بعض الدول في منح عالوات لالستثمار تمثل نسبة من  2-1-6
ل منح نقدية كشروع شاملة رأس المال العامل ، وقد يقترح تقديمها في شمنفقات ال

جمالي أن تحدد قيمة إلثمر وبشرط من رأس المال المست % 5تبدأ من 
كمعيار يجب أن ال تنخفض عنه هذه االستثمارات في المشروع االستثمارات الثابتة 

 . ، وذلك بغرض استجالب تكنولوجيات معينة أو تصدير نوعيات محددة من السلع 
 

بحث إنشاء صندوق لرعاية وتمويل مشروعات البحث والتطوير بحيث تكون  2-1-7
لتطوير المنتجات القائمة والجديدة ، وتقوم الشركات برد المنح من مهمته تقديم منح 

 . رسوم التي تفرض على مبيعات المنتجات الجديدة الخالل 
 

تكثيف جهود التعاون مع المنظمات الدولية التي لها دور في عمليات الترويج  2-1-8
للمشروعات محل االستثمار وتقديم الخدمات االستشارية مثل الوكالة الدولية 
لضمان االستثمار التابعة للبنك الدولي والمؤسسة العربية لضمان االستثمار ، 
وكذلك جهاز الخدمات االستشارية لالستثمار األجنبي التابعة لمؤسسة التمويل 
الدولية والبنك الدولي ، باإلضافة إلى إنشاء مكاتب ترويج األنشطة محل 

 . ري في مختلف دول العالم االستثمارات ، وذلك من خالل مكاتب التمثيل التجا
 

وأخيراً ، خلق قاعدة بيانات فعلية شاملة عن توزيع االستثمار األجنبي بين  2-1-9
 دراسة نموذج التجربة المصريةالقطاعات االقتصادية حيث أبرزت محاوالت 

للقياس الكمي لمحددات جذب االستثمارات إلى مصر مشكلة عدم توافر قاعدة 
، ولهذا وجب االستفادة من ذلك لتفادي هذا ضمن بيئتنا  بيانات فعلية وإنما تقريبية

المحلية و خاصة أن التجربة الليبية لجذب االستثمار األجنبي في بداياتها و الزالت 
 . بكر
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  سياسات جذب خاصة 2-2

א2−2−1 א
  .ضرورة وجود سوق لألوراق المالية 2-2-1-1
  .يث يساهم في تمويل المشروعاتأهمية تطوير الجهاز المصرفي بح 2-2-1-2
  % 30عن في مجملها إعادة النظر في قوانين الضرائب بحيث ال تزيد  2-2-1-3

 .            في جميع األحوال

توطيد العالقة وإعادة زرع الثقة مع المؤسسات التمويلية الخارجية  4- 2-2-1
 .والضامنة لالستثمارات

 

א2−2−2 א
  .قطاع األهلي الوطنيتشجيع ال 2-2-2-1
  . تشجيع القدرة التنافسية2-2-2-2
 . تحسين و زيادة معدالت االدخار2-2-2-3

 .توفير بنية أساسية جيدة وخاصة فيما يتعلق باالتصاالت 2-2-2-4

 . األجنبيوربطها باالستثماربالجماهيرية  مناطق حرة إنشاءضرورة  2-2-2-5

 .ام إلى منظمة التجارة العالميةتوضيح الموقف الليبي من االنضم 2-2-2-6

 .ضرورة تحرير التجارة الخارجية 2-2-2-7

 . االنضمام إلى المنطقة الحرة األورو متوسطية دراسة الجدوى من2-2-2-8

 .السياسة والمواقف السياسيةاألجنبي عـن االستثمار  ضرورة الفصل بين 2-2-2-9

  ديا للترويج لها ضرورة وجود مشروعات محددة ومدروسة اقتصا 2-2-2-10
 .االستثمار األجنبي المباشرلجذب               

  توفير المعلومات واإلحصاءات على المستوى االقتصادي الكلي أهمية  2-2-2-11
   و باألخص فيما يتعلق باألداء االقتصادي الكلي الليبي لما له               والجزئي

  االستثمار األجنبي المباشر كما تم               مــن تأثيــر مباشر على جذب 
  .               توضيحه بحالة جمهورية مصر العربية
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א2−2−3 א א
  .تسهيل تأشيرات الدخول والخروج واإلقامة 2-2-3-1
 .تسهيل ووضوح إجراءات استجالب العمالة الفنية من الخارج 2-2-3-2

  ئتها بالمرافق األساسية وتحديد ضرورة وجود مناطق صناعية وتهي 2-2-3-3
 .الجهة التي توفر األرض بأسعار مشجعة            

توفير إمكانية االنتفاع باألراضي والمباني ألغراض المشروع ولألغراض  4- 2-2-3
 . بشكل واضحالسكنية

א2−2−4 א א
  .ضرورة استقرار الهيكل اإلداري 2-2-4-1
  ببرامج التدريب، وخاصة تدريب وتأهيل الجهاز زيادة اهتمام الدولة  2-2-4-2

   و الكشف عن الفساد في مراحله اإلداري للتخلص من البيروقراطية            
 .            المبكرة

 العامة و تعاون كل مؤسسات الدولة من أجل إنجاح سياسة االستثمار 3- 2-2-4
 .باألخص سياسة االستثمار األجنبي المباشر

 .وضوحها واالبتعاد عن اإلجتهادات الشخصيةتناسق كل القوانين و 4- 2-2-4

 .وضوح السياسات واإلجراءات واستقرارها 5- 2-2-4

א2−2−5
أهمية وجود ضمانات لالستثمار ضد اإلخطار غير التجارية وذلك من خالل 

  :الخيارات اآلتية 
االستمرار في توقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة مع الدول األخرى بخصوص  1- 2-2-5

 .وضمان االستثماراتحماية 

 .زيادة سقف التأمين مع المؤسسة العربية لضمان وحماية االستثمار 2- 2-2-5

ربط عالقات جيدة مع المؤسسات ذات العالقة والمساهمة في المؤسسات  3- 2-2-5
 .الدولية األخرى
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  قائمة المراجع

  :المراجع العربية  -أ

  الكتب: أوالً 

ل  ،        -1 ة في مال      سمرقند آـوآب جمي ـات الحدیث ة     االتجاهـ ال الدولي ة األعم د      ي   ، دار الحام

 .  2001 ،  األردن–للتوزيــــع والنشر عمــان 

ـ ادیات االستثم ــاقتصو قحف  ،     ــــالم أب ـــد الس ـــعب -2 ـ ار الدول ــ ـ ، الطبع ي  ــ ـ ة الثاني ـــ ة  ــــ

  .، اإلسكندرية ، المكتب العربي الحديث 

  الدوريات: ثانياً 

ل            المس سمرقند آوآب الجميل  ،       -3 ؤولية االجتماعية لالستثمار األجنبي المباشر  ، تحلي

ة               ة في عصر العولم ة التجارة العالمي ات منظم سانية ،     نقدي لمعطي وم اإلن ة العل   ، مجل

دد  11تصدر عن جامعة الموصل العراق ، ص    ر    ) 18( الع ة  ، فبراي سنة الثاني  2005ال

 . 

نظرة  : ن التي تمر بمرحلة انتقالية        االستثمار األجنبي المباشر في البلدا    زيدان محمد ،     -4

اطر   ة للمكاسب والمخ ر  تحليلي ا ، الجزائ مال أفريقي صاديات ش ة اقت شلف ،  - ، مجل  ال

 .جامعة حسيبة بن بو علي ، العدد األول

ي ، . -5 ي الغرابل تثماطارق عل ى رملف اس ة العظم ة بالجماهيری وال األجنبي  رؤوس األم

ة   ــ ،ورقة غير منشورة ، اللجن    30/04/2005 الى   2000 –خالل الفترة    شعبية العام ة ال

 .13 ليبيا  ، ص–، طرابلس 

راهيم ،    -6 ك   غسان عبد الهادي إب صاد یمل   ، الحوار  ولكن بال أفق   ... دوالر  ) 2400(اقت

 .  إفرنجي 05/09/2005 1308المتمدن، العدد 

دة ،   -7 و حمي سن أب د ح صاد ا محم ى االقت ا عل سيات و أثره ددة الجن شرآات متع ي ال لعرب

ستقبل  ( ار الم ر و أخط ضایا الحاض ة    ) ق شورة ، أآاديمي ر من ستير غي الة ماج ، رس

 .مسيحي2000 ليبيا ، –الدراسات العليا، طرابلس 

صر    -8 ى م ر إل ي المباش تثمار األجنب ذب االس ة لج سياسات المقترح ات ال ز المعلوم ،مرآ

  .2004ودعم اتخاذ القرار ، مجلس الوزراء ، جمهورية مصر العربية ، يوليو 

  . ، الجزائر2003 /01/11 ، الصادرة في 3923جريدة الخبر اليومية ، العدد  -9

  مواقع على الشبكة العالمية: ثالثاً 

ة ،  -10 مير العيط صادي  س صادیة خاصة  أم إصالح اقت اطق اقت ي  ، صدرمن وفمبر 5 ف  ن

 .WWW.MAFHOUM.COM: أنظر الموقع على الشبكة العالمية   ،2003
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ك  -11 ي ذل ة  : أنظر ف تثمارات الخارجي ذب االس ى ج درة عل دول ق ر ال ارات ضمن أآث  اإلم

www.arabic.pelople.com.cn. 

ة البحرین            : أنظر في ذلك     -12 ة باالستثمار األجنبي في مملك السياسات االقتصادیة المتعلق

www.bahrainchambez.org.bh. 

ك   -13 ر من   : أنظر في ذل ار دوالر حجم االستثمار األجنبي المباشر     6أآث في األعوام     ملي

ة   : األخيرةالعشرة  ا في جذب     االستثمار نجاح ّحول الخرطوم إلى العاصمة الثاني عربي

  .http://www.mof.gov.sd/issue/148.htm  االستثمارات
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