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بالهدىربهبعثهالذياهللاعبدبنمحمدنبیناوسیدنابعدهنبيالمنعلىوالسالموالصالةوحدههللالحمد
صلى اهللا علیه وعلى آله وأصحابه ومن الحقللعالمین وقدوة للعاملین،ُیظهره على الدین كله رحمة دینو

.اتبعهم بإحسان إلى یوم الدین، وسلم تسلیما كثیر 

ان و العرفان بالجمیل إلى األستاذةیسعدني و یشرفني أن أتقدم بالشكر الجزیل الحامل لكل معاني اإلمتن
العمل و حسن التوجیه و المتابعة." لقبوله اإلشراف على هذا رحمان أمال" ةالمشرف

و "األستاذ " بحشاشي رابحكما أتوجه بالشكر لكل من ساعدني في إنجاز هذا العمل و اخص بالذكر 
.ماو إرشاداتهماعلیا بمعلوماتهلم یبخالنبن براح سمیر" الذی" األستاذ

و أخص العمل المتواضعكما أشكر كل من ساعدني من قریب أو بعید، زمیل أم صدیق على إنجاز هذا
خالد , وباألخص سناء فیظالي .، یعقوب،بالذكر إلیاس، نبیل

و ال یفوتني أن أشكر األستاذ المناقش الذي سیعمل من أجل تقویم و تصویب هذا العمل و إكسابه ثوبا 
أكادیمیا.

عسى أن تسعفنا األیام القادمة في رد و لو القلیل من الجمیل الذي قدموه لنا.
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المقدمة العامة



ة  ــــــــــــــــعـــــــــــامــــــــــقدمــــــــــــة  ـــــــمــ

أ

:مقدمة عامة

یعتبر میدان العالقات االقتصادیة العامة من المیادین األكثر إثارة للدراسة والتحلیل االقتصادي في األلفیة 

الثالثة نتیجة التطورات والتغیرات المستمرة والمتالحقة التي یعرفها النظام االقتصادي العالمي من عشریة إلى 

أخرى. 

للنمو والتنمیة البد من توافر بیئة اقتصادیة عالمیة مناسبة .ونظام لتقوم التجارة الدولیة بدورها التاریخي كمحرك

تجاري عالمي مساندة للعملیة التنمیة وتحسین شروط التبادل الدولي .

والمتتبع للشروط االقتصاد الدولي یالحظ أن هذه التطورات التي شاهدها العالم في العقد األخیر من القرن 

توقیع على اتفاقیات التجارة منظمة التجارة العالمیة وما تتضمنه من تحریر حركة التجارة العشرین والمتمثلة في ال

الدولیة وحریة انتقال رؤوس األموال الخاصة واالستثمارات األجنبیة ,من أهم العوامل التي أسهمت في تعمیق 

ات جمیعها إلى زیادة أهمیة وانتشار ظاهرة العولمة على نطاق واسع في السنوات الماضیة, وقد أدت تلك التطور 

االستثمار األجنبي المباشر  من خالل الشركات المتعددة الجنسیات وما أصبحت تقوم به من دور هام في 

النشاط االقتصادي العالمي .

فالعولمة وما تتضمنه من تزاید ظاهرة االعتماد االقتصادي الدولي المتبادل ,وٕالغاء القیود والحواجز 

مام حركة التجارة الدولیة ورؤوس األموال واالستثمارات أدت إلى تعاظم دور الشركات المتعددة والمسافات أ

.بي المباشر  على المستوى العالميالجنسیات في االقتصاد العالمي ومن ثم زیادة التدفق استثمار األجن

 : إشكالیة البحث

یمكن أن الذيدورما وعلى ضوء ما تقدم , وفي إطار الواقع المشار إلیه یمكن تطرح اإلشكالیة التالیة '' 

وما هو واقعها في الجزائر ؟ المباشر االستثمار األجنبيفي تفعیلت تحریر التجارة الدولیة سیاساتحدثه

مقارنة مع األردن ؟



ة  ــــــــــــــــعـــــــــــامــــــــــقدمــــــــــــة  ـــــــمــ

ب

فرعیة التي تساعدنا على فهم وتحلیل الموضوع محل الدراسة بطریقة وینبثق عن هذه اإلشكالیة الرئیسیة أسئلة 

جیدة وهي على النحو التالي :

.هل أن سیاسات تحریر التجارة الدولیة تأتي في إطار ضوابط وأهداف تمویل التنمیة االقتصادیة

المباشرة تتماشى هل أن مساعي الدولیة في تحریر التجارة الدولیة خاصة المتعلقة باالستثمارات األجنبیة

الدول النامیة طلبات مع مت

 كیف ستؤثر سیاسات تحریر التجارة الدولیة عل مرتكزات االستثمار األجنبي المباشر في ظل العولمة

االقتصادیة .

 : الفرضیات

. أصبح تحریر التجارة الدولیة من أبرز معالم االقتصاد الدولي

 الدول المضیفة عن باقي یعتبر االستثمار األجنبي المباشر من أكثر المتغیرات االقتصادیة التي تفضلها

التدفقات المالیة نظرا النعكاساته االیجابیة على اقتصادیها. 

 عوامل جذب االستثمار األجنبي المباشر ، ألن قرار االستثمار أهم یعتبر تحریر التجارة الدولیة أحد

درجة األولى على مدى مالئمة سیاسات تحریر التجارة الدولیة السائد.یعتمد بال

: أهداف البحث

إن الغایة األساسیة من اختیار هذا الموضوع تتمثل أهمها فیما یلي: 

معرفة مختلف األطر والمفاهیم النظریة المتعلقة بتحریر التجارة الدولیة و االستثمار األجنبي المباشر

على لمتغیرعرف على مدى قدرة هذه امدى ارتباط االستثمار األجنبي المباشر بالتجارة الدولیة والتإبراز

تحقیق النمو االقتصادي في ظل معطیات التجارة الدولیة القائمة أساسا على مبدأ تحریر التبادل التجاري 



ة  ــــــــــــــــعـــــــــــامــــــــــقدمــــــــــــة  ـــــــمــ

ت

 الدولیة في ظل العولمة ومكانة االستثمار األجنبي المباشر في التجارة محاولة إبراز مدى أهمیة

الوقوف على مختلف الطرق واألسالیب المستعمل وكذا السیاسات التحفیزیة لالستثمار –االقتصادیة 

.األجنبي المباشر من طرف الهیئات العالمیة في عملیة انتعاش االقتصاد العالمي 

:أهمیة البحث

أصبح االنفتاح أو الدخول في النظام العالمي یكتسب هذا الموضوع أهمیة كبیرة من الناحیة االقتصادیة حیث 

الحدیث أمر محسوم لدى اقتصادیات الدول .

وذلك بتجلي بین أهمیة سیاسات تحریر التجارة الدولیة كإستراتجیة فعالة في تحقیق معدالت التنمیة االقتصادیة 

ة في تحقیق النمو االقتصادي كبیر وجلب أكبر تدفق من االستثمارات األجنبیة المباشرة الذي یعتبر ذات أهمیة 

والتنمیة الشاملة .

: أسباب اختیار الموضوع

طبیعة التخصص الذي یتالءم وطبیعة البحث.

الشعور بقیمة وأهمیة الموضوع في ظل تطورات المسارعة والبعد العالمي .- 

ثمارات الدولیة .تباین مواقف االقتصادیین والتجاریین من السیاسات التجاریة العالمیة وصلتها باالست- 

: المنهج المتبع

عتماد على منهجین : المنهج الوصفي لإلجابة على إشكالیة بحثنا و إثبات صحة فرضیتنا تمت الدراسة باال

والمنهج التحلیلي

إعتمدمنا المنهج الوصفي لتقدیم كل الجوانب المتعلقة بتحریر التجارة الدولیة و كذا : ففي الفصل األول

النظریات المفسرة لها مرورا إلى دور النظام  التجاري العالمي الجدید في التجارة الدولیة .



ة  ــــــــــــــــعـــــــــــامــــــــــقدمــــــــــــة  ـــــــمــ

ث

نبي المباشر اعتمدنا المنهج الوصفي الستعراض كل الجوانب المتعلقة باالستثمار األجف:أما في الفصل الثاني 

,و اعتمدنا المنهج التحلیلي بالتطرق إلى ماهیته و النظریات المفسر له , و محددات االستثمار األجنبي المباشر 

في إبراز اتجاهات وتطور االستثمار األجنبي المباشر .

ائر و األردن و أما الفصل الثالث : فاعتمدنا المنهج التحلیلي في دراسة التطورات في التجارة الخارجیة في الجز 

كذلك نمو التدفقات االستثمارات األجنبیة المباشرة في البلدین و وفیما یتعلق بالمنهج النظري فأستخدم في تقدیم 

اندماج البلدین في المنظمة التجاریة العالمیة .

 حدود الدراسة

) باعتبار األردن دولة عضو في تم التركیز في دراسة المقارنة على دولتین من العالم الثالث ( الجزائر و األردن 

.2015تنظم إلى المنظمة في نهایة المنظمة العالمیة للتجارة و الجزائر من المقرر أنها س

في ما یخص تحریر وتطور التجارة الدولیة  لدول محل 2013إلى غایة 2000تم اختیار اإلطار الزماني لعام 

المقارنة .

وهذا بالنظر إلى أن الفترة تعكس تطور االستثمارات 2012غایة إلى2002تم اختیار الفترة الزمنیة من 

..جاري العالمي الجدید تاألجنبیة المباشرة في ظل النظام ال

 : دراسات سابقة

إن موضوع محل الدراسة لیس بجدید في الرسائل و البحوث العلمیة ولكن الجدید في الدراسة هو العالقة 

.ومن ماري لجذب االستثمارات األجنبیة الدولیة في تفعیل وتحسین المناخ االستثودور سیاسات تحریر التجارة

عانة بها هيبین الرسائل الجامعیة التي تم االست
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رسالة ماجستیر  ,التسویق الدولي و تأثیره على التدفق االستثمارات األجنبیة المباشر, الرؤوف" "بوشمال عبد - 

, جامعة سطیف .. 2012-2011السنة الجامعیة –( غیر منشورة ) ,

وآثاره على تدفق االستثمارات حیث تبینت أهمیة التسویق كأداة فعالة في تحقیق معدالت التنمیة االقتصادیة .

األجنبیة المباشر

النامیة ,ر سیاسات تحریر التجارة الدولیة على تحقیق األمن الغذائي المستدام في الدول العربي مریم " , آث"- 

ئج التي توصلت إلیها الدراسة , أنومن بین النتا.2013, جامعة سطیف , ( غیر منشورة ) رسالة ماجستیر

أن األسس نمو و التنمیة , إال أنه ال شكتحریر التجارة الدولیة أمرا ضروریا و محركا قویا وفعاال في عملیة ال

المرتبطة في اقتصادیات الدول الساعیة إلى االنفتاح ق من المشاكل تعمالتي تقوم علیها عملیة التحریر 

االقتصادي .

" خاطر إسمهان " , دور الكامل االقتصادي في تفعیل االستثمار األجنبي المباشر , مذكرة ماجستیر ( غیر - 

شر من . االستثمار األجنبي المباومن بین النتائج التي توصلت إلیها الدراسة .2013منشورة ) ,جامعة بسكرة , 

أهم المتغیرات االقتصادیة الحدیثة حیث یعد بمثابة المحرك الرئیسي للتنمیة , مما أدى بالدول إلى التسابق فیما 

بینها لتقدیم حوافز و تسهیالت و إعفاءات ضریبیة و تطویر بنیتها الرئیسیة و ذلك لجذب االستثمارات كونه 

المحرك مهم للتنمیة االقتصادیة .

: هیكل البحث

بار مدى صحة الفرضیات الموضوعة جمیع جوانبها واختو التطرق إلىبهدف دراسة اإلشكالیة المطروحة

ثالثة فصول وفق الخطة التالیة :إلىتقسیم هذه الدراسة تم

التجارة الدولیة بین ضرورة التحریر ومتطلبات التنمیة األولفصلین یتمثل الفصل إلىالجزء النظري فقد قسم 

صادیة .من خالل التعرض للجوانب النظریة والفكریة المتعلقة بالتجارة الدولیة والنظام الجدید للتجارة الدولیة االقت
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تحكمها وكذا العالقة بین ولیة الممثلة له والسیاسیات التي هم المؤسسات الدالقائمة أساسا على مبدأ التحریر و أ

ید أوجه التوافق والصدام بینهما وتحدتحریر التجارة الدولیة واالستثمارات العالمیة 

أما الفصل الثاني فسنتطرق فیه إلى مختلف المفاهیم النظریة المتعلقة باالستثمار األجنبي المباشر ومشكلة تدفقه 

في ظل تحریر التجارة الدولیة .األجنبي المباشر على المستوى العالمي ثم سنتناول واقع االستثمار 

ناجحة ةدولكمقارنة بین الجزائر و األردن خالله إلى دراسةرقنا من بیقي فصال تطن الجزء التطفي حین تضم

مقارنة بالهدف الوقوف على دور سیاسات تحریر التجارة الدولیة على إنجاح في االستثمارات األجنبیة المباشرة .

في هذه الدول وتأثیرها على عل وتحفیز االستثمارات األجنبیة المباشرة حیث سنتناول واقع تحریر التجارة الدولیة

یة نحو توجیه وتحفیز االستثمار األجنبي األجنبیة لنتطرق في األخیر إلى إستراتیجیة التجارة الدولاالستثمارات

المباشر لهذه الدول .

وختمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصیات .



الفصل األول : الخلفیة التاریخیة للتجارة 
الدولیة
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مقدمة الفصل األول 

خاصة من خالل ذلك الدور الھام الذي ،تلعب التجارة الدولیة دورا مھما ورئیسیا في تنمیة اقتصادیات الدول 

واالستھالك وتكوین ،الذي یسھم في زیادة اإلنتاج والدخل القومي ،تنبع منھ كونھا بمثابة اإلطار الرئیسي 

رأس المال وتوسیع نمط القدرة التسویقیة في اقتصاد أي دولة . خاصة وأنھا ال تستطیع العیش  في عزل 

ومع تطور التبادل التجاري تنوعت أشكال الدولة في التدخل نحو إدارة ،اقتصادیة كاملة عن العالم الخارجي 

ة من أجل تحقیق أھداف تنمویة على غرار االستناد على األبعاد عالقتھا التجاریة الدولیة بتبنیھا سیاسات مختلف

االتجاھات الجدیدة للتجارة الدولیة .

وقد ساھمت اتفاقیات التجارة تحریر التجارة الدولیة خالل العقود األخیرة في زیادة حجم التدفقات  السلعیة 

ختلف دول العالم .والنقدیة , مما ضاعف من تأثیر التجارة على النواحي االقتصادیة لم

من خالل تصدیر كل دولة لجزء من ،كما تؤثر التجارة الدولیة تأثیرا مباشرا على مستوى الدخل الوطني 

حیث أن نسبة معینة من الدخل الوطني في كل ،إنتاجھا إلى دول العالم وتستورد جزءا مما تنتجھ ھذه الدول 

ألخرى .دولة یتوقف على ما ینفقھ المستھلكون في الدولة ا

وسنحاول في ھذا الفصل التعرف على جوانب مھمة في التجارة الدولیة لذا قسمنا إلى ثالثة مباحث : 

المبحث األول : اإلطار النظري والفكري للتجارة الدولیة .

المبحث الثاني : سیاسات التجارة الدولیة .

الدولیة .المبحث الثالث : النظام التجاري الجدید ودوره في تحریر التجارة 
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المبحث األول : اإلطار الفكري و النظري للتجارة الدولیة 
مرت النظریة االقتصادیة ومع هذه األهمیة , فقد تمثل التجارة الدولیة العصب المركزي القتصادیات دول العالم .

نقدم في هذا المبحث اإلطار النظري ،ومن خالل ذلك مراحل تطورها .و بدراسة التجارة الدولیة قامتالتي 
باعتبار التجارة الدولیة ، الدولیة في االقتصاد العالميللتجارة الدولیة وذلك من خالل التطرق إلى مفهوم التجارة 

, وكذا ونتطرق كذلك وبشكل عام للنظریات المفسرة لقیام التجارة الدولیة ،وسیلة من وسائل التنمیة االقتصادیة 
ة الدولیة .مكاسب التجار 

األول: ماهیة التجارة الدولیة المطلب
تعتبر التجارة الدولیة من المظاهرة األساسیة في تحدید األسباب التاریخیة للتخلف االقتصادي في دول 

نتیة التي كا، مرتبط بالتبادالت االقتصادهاته الدولالعالم ، حیث أن الهیكل الحالي للسلع المصدرة من طرف 
المتقدمة .قوم بها ت

:تعریف التجارة الدولیة أوال 
, وغیرها من عناصر اإلنتاج المختلفة بین عدة التبادل التجاري للسلع والخدماتیقصد بالتجارة الدولیة عملیات

. وتتعلق التجارة الدولیة بالقواعد المنظمة النتقال السلع التجاريیق منافع متبادلة ألطراف التبادلدول , للتحق
. اطق التجاریة اإلقلیمیة التجاریةوفي نطاق األقالیم الجمركیة ,والمن،والخدمات وتبادلها بین الدول 

1:مصطلح التجارة الدولیة الیوم علىویشمل 

درات والواردات السلعیة المنظورةالصا.
غیر منظورةوالواردات الخدمیة الصادرات.
 بین دول العالم المختلفةتنقالت األفراد الهجرة الدولیة: أي.

أحد فروع علم االقتصاد التي تختص بدراسة المعامالت االقتصادیة "تعرف التجارة الدولیة على أنها
التجارة الدولیة ,ممثلة  في حركة  السلع والخدمات و رؤوس األموال بین الدول المختلفة فضال عن سیاسات 

.2"الخدمات ورؤوس األموال بین الدولالتي تطبقها دول العالم للتأثیر في حركة السلع و 
الكثیرین في خطأ شائع وهو عدم التفرقة بین في هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى أن االختالف یوقع 

, فاصطالح التجارة الخارجیة یشیر إلى نظریة جزئیة للعالقات االقتصادیة بین تجارة الخارجیة والتجارة الدولیةال
.13, ص2010سوريا ,قصي عبد الكرمي إبراهيم , أمهية النفط يف االقتصاد والتجارة الدولية , منشورات اهليئة العامة السورية , دمشق , 1

غري منشورة , فريوز سلطاين , دور السياسات التجارية يف تفعيل االتفاقات التجارية اإلقليمية والدولية , مذكرة ماجيسرتسامي عفيف حامت , التجارة الدولية بني التنظري و التنظيم , نقال عن 2
.3, ص 2013اجلزائر , جامعة بسكرة , 
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أي إلى ،ة الدولیة یشیر إلى نظریة شمولیةبینما اصطالح التجار ،دول معینة ودول أخرى أو مجموعة من الدول 
.التي تتم بین دول العالم مجتمعةمجمل العالقات

السلع انتقالمعامالت التجاریة الدولیة في صورها الثالثة (أن الالمفهوم العام للتجارة الدولیة هو
بین حكومات أو مختلفة أواألموال و األشخاص) تنشأ بین أفراد یقیمون في وحدات سیاسیة ورؤوسوالخدمات 

مثل ما حدث في ،.وقد تتحول التجارة الدولیة إلى داخلیة تقطن في وحدات سیاسیة مختلفة منظمات اقتصادیة 
د األوروبي.االتحا
: أشكال تحریر التجارة الدولیة ثانیا

1: عة أشكال لتحریر التجارة الدولیةهناك أرب

حیث ترى الدولة أنها مفردها بإزالة الحواجز الحمائیة: وفیه تقوم الدولة بلتحریر من جانب واحدا ,
.خالل خفض القیود أمام باقي الدولتصبح أكثر استفادة من التجارة الدولیة من 

ض الحمایة بالنسبة لتجارتهما معاالتحریر الثنائي: حیث تتفاوض دولتین على تخفی.
بحیث ،نهم: وتقوم  فیه مجموعة من الدول بتطویر ترتیبات التجارة اإلقلیمیة فیما بیالتحریر اإلقلیمي

وغالبا ما تكون هذه الترتیبات ،تحصل الدول أعضاء التكتل على مزایا متبادلة في التبادل التجاري 
.منطقة التجارة الحرة فیما بینهمتشمل تكوین

وفیه یتم التحریر على مستوى العالم من خالل اتفاقیات مفتوحة النضمام التحریر متعدد األطراف :
الدول إلیها

ةعلى الرأسمالی, حیث كان النظام السابق بالنظام الرأسماليتولیة قد ارتبطمن المعروف أن التجارة الد
إطار والذي ساد أوروبا عقب سقوط النظام اإلقطاعي وبدء ظهور الدول القومیة قد اتخذ من مذهب التجاریین 

ویؤمن وفقا لذلك بأنه في حالة استیراد سلعة فإنهم یحصلون على السلعة ویفقدون النقود وهي في ،القتصاده 
وعلى ،ویحتفظون بالنقود في نفس الوقتهم یحصلون على السلعةبینما في حالة إنتاج السلعة فإن،النهایة ذهبا 

فإن التجاریین كانوا یرون أنه البد من تدخل الدولة في 2.نظریة التجاریةالاختالف المراحل التي مرت بها 
التجارة الدولیة لقیود , لذلك البد من إخضاعن التجاري ال ینشأ من تلقاء نفسهالتجارة الخارجیة ألن فائض المیزا

.یق فائض دائم في المیزان التجاريبقصد تحق

16, ص2009مصر ,وحترير التجارة الدولية , الدار اجلامعية , اإلسكندرية ,حممد صفوت قابل , منظمة التجارة العاملية1
48.ص2003مصر , توزيع , القاهرة , عبد املطلب عبد احلميد , السياسات االقتصادية على مستوى االقتصاد القومي , دار الصفا للنشر و ال2
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: أهمیة التجارة الدولیة ثالثا 
تلعب التجارة الدولیة دورا مهما في دعم االقتصادیات الوطنیة المختلفة في الدول المتقدمة والدول 

سمالیة والوسیطة الضروریة للتنفیذ خطط النامیة, من خالل توفیر العملة الصعبة الالزمة للتمویل المستوردات الرأ
إلى الحد الذي أصبح فیه االعتقاد سائدا أن تحقیق المزید من التنمیة االقتصادیة یحتاج،التنمیة االقتصادیة 

انسیاب السلع والخدمات و التجارة الدولیة  و ى, وٕالغاء القیود المفروضة علإلى المزید من االنفتاح الخارجي
.العمالة

ویمكن توضیح أهمیة التجارة الدولیة من خالل النقاط التالیة : 
 التجارة الدولیة تعتبر الوسیلة الوحیدة من وسائل األساسیة التي تمكن الدول من تحقیق التنمیة على

والتوسع في إنتاج السلع ،ات المعیشة وضمان التوظیف الكاملالمستوى الوطني ونحو رفع مستوی
ة االحتیاجات والمشاغل الذاتیة للبلدان األعضاء في االتفاقیة على اختالف والخدمات مع مراعا

مستویات التنمیة االقتصادیة لدیها .
 إن أهمیة التجارة الدولیة تكمن في حسن استغالل الموارد وذلك من خالل ما تمنحه لتصریف اإلنتاج

تجارة الدولیة یمكن أن تساعد والحصول على دخل یساهم في شراء معدات تزید من كفاءة اإلنتاج فال
وهي تساهم .وهذا ما یعود على البلدان بالمنافع الكبیرة. على رفع الكفاءة اإلنتاجیة من خالل المنافسة

1.عالمياالقتصاد المحلي باالقتصاد الفي دمج 

 اج .فتعمل نتإلاالدخل من خالل عملیة االستیراد والتصدیر و كما تعمل  التجارة الدولیة على إعادة توزیع
ونسبتها بین المنتج والناتج و المستهلك.وتعمل كذلك على تعدیل تركیب هذه الدخولعلى تغیر الهیكل و 

ل بین فائض المستهلك و فائض المنتج .یهذه التركیبة من خالل التفض
 وتعد أیضا التجارة الدولیة من القطاعات الحیویة في أي مجتمع سواء متقدما أو نامیا فهي تقوم بربط

الدول مع بعضها البعض وتساهم في توسیع القدرة التسویقیة وتساعد على رفاهیة البالد عن طریق 
إلنتاجیة بشكل تثمار وتخصیص الموارد اواالساالستهالكتوسیع قاعدة االختیارات فیما یخص مجاالت 

2.عام 

.8,ص 1. ط2009الرؤية للطباعة و النشر و التوزيع ,  جامعة اإلسكندرية , السيد حممد السريقي , اقتصاديات التجارة اخلارجية , مؤسسة1
.11.ص 2010يوسف مسعداوي , دراسات يف التجارة الدولية , دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع , اجلزائر , 2



الخلفیة التاریخیة لتطورات التجارة الدولیة الفصل األول

6

نتائج قیام التجارة الدولیةرابعا : 
1وفقا ألهمیة التجارة الدولیة فإن قیام التبادل التجاري بین الدول یؤدي إلى :

 تخصص كل دولة في إنتاج عدد من السلع والخدمات التي بمكن أن تنتجها بتكلفة أقل عن الدولة األخرى
،بحیث تنتج من هذه السلع ما یكفي الطلب المحلي و األجنبي , ویؤدي التخصص إلى زیادة اإلنتاجیة ،

وفي نفس الوقت تعتمد كل الدولة على الدول األخرى للحصول على احتیاجاتها من السلع التي ال تنتجها , 
2عالم . الىویؤدي هذا التخصص إلى توزیع أكثر كفاءة للموارد االقتصادیة على مستو 

 عند حدوث التبادل التجاري , بین الدولتین , فإن السؤال الذي یثار یكون عن نسبة المبادلة , فكلما نقصت
كان النفع من التجارة ،الكمیة من السلعة التي یتم تصدیرها مقابل ما نحصل علیه من السلع المستوردة

یمیل لصالح هذه الدول المصدرة .
 فإن التبادل الدولي یؤدي إلى زیادة الطلب على عناصر ، بالنسبة لتوزیع القومي نتیجة لتجارة الدولیة

وفي نفس الوقت یقل الطلب على عناصر ،اإلنتاج التي تستخدم في سلع التصدیر مما یزید من عوائدها 
ئد التي تحصل علیها .مما اإلنتاج التي تستخدم في السلع التي یتم استیرادها مما یؤدي إلى نقص العوا

یؤدي لما یسمى باالزدواجیة االقتصادیة

النظریات المتعلقة بتحریر التجارة الدولیة الراهنة الثاني:المطلب
لزیـــادة معدالتالمثلىالوسیلةالتجارة الخارجیةتحریرفيترى؛ینقسم االقتصادیون إلى مجموعتین: أوالهما

العالمظروف انقسامفيالتجارةتحریرأنفیرونالثانیةالمجموعةأعضاءالعالمــي،أماالرفاهمستوىورفعالنمو
منومعرفیًا،وتكنولوجیاً واقتصادیاً سیاسیاً غیــر متكافئةعالقاتووجودمتخلفة،نامیةوأخرىمتقدمةدولإلى

للعمـــــــل. الراهنالتقسیم الدوليیعمقأنشأنه
ة التجاریمدرسةالأوال : 

الممتدة من یة التي سادت أوروبا خالل الفترة یعرف هذا الفكر بأنه مجموعة من المعتقدات االقتصاد
, ولكنها مجموعة من السیاسات االقتصادیة تعتبر هذه المعتقدات مدرسة نوعیة, حیث ال م1750م إلى 1500

كم اغرضها األساسي تر ,ة الدولیةالتجاریالمحلیة والمعامالتفت التحكم في األنشطة االقتصادیة التي استهد
للدول .روةالث

9يوسف مسعداوي .دراسات يف التجارة الدولية .مرجع سابق ذكره ص 1
19. ص 2009لوجستيات التجارة الدولية , دار الفكر اجلامعي . اإلسكندرية .أمين النحراوي , 2
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,باعتبارها أنها أعلى مراتب الثورة ألنها ال تفنى الذهب و الفضة،للمعادن النفیسة فقد نظر التجاریون  
مع االستعمال و انه یمكن للدولة أن تحصل على ما ترید باستخدام تلك المعادن و أن الوسیلة الوحیدة للدولة 

1ال تملك مناجم لهذه المعادن هي التجارة الدولیة .التي

2:ات مرت بها النظریة التجاریة وهيقد میز التجاریون بین ثالث فتر 

وهي فترة السیاسة المعدنیة وتتمثل في احتفاظ الدولة في تلك الفترة برصید من المعدن :الفترة األولى
. للخارج لرقابة مباشرةعدن النفیس النفیس و إخضاع عملیات انتقال الم

و من ثم فلم تعد هناك حاجة ،ر معامالتها مع كل دولة على فائضتكتفي الدولة بأن تفس:الفترة الثانیة
, وتكتفي الدولة انتقال المعدن النفیس إلى الخارجإلى فرض الرقابة المباشرة على كل عملیة من عملیات 

.على مجموع معامالتها مع كل دولةبالرقابة غیر المباشرة
ویكفي أن تحقق الدولة فائضا ،ز على صادراتها و مجموع وارداتهااتضح أن الدولة ترك:الفترة الثالثة

وعلیه فلیس من الضروري أن تكون معامالتها مع كل دولة ،في معاملتها مع العالم الخارجي في نهایة 
.صالحها فالعبرة بمجموع معامالتهافي 

ویركز منطق التجاریین على ضرورة تدخل الدولة في التجارة الدولیة , ولذلك طالبو بوجوب إخضاع التبادلي 
الدولي لبعض القیود والتي تتمثل في الضرائب على الواردات و  إعانة الصادرات و منع استیراد بعض السلع 

وغیرها بقصد تحقیق فائض في المیزان التجاري .
: النظریة الكالسیكیة المفسرة لقیام التجارة الدولیة ثانیا 

تعتبر النظریة الكالسیكیة كرد فعل للفكر التجاري، والذي یفسر التجارة الدولیة كنشاط ال یأتي بالنفع 
على كل البلدان المتبادلة أي أن البلد یربح ما یخسر نظیره، حیث برزت النظریة الكالسیكیة في الربع األخیر 

من أجل الدفاع على حریة التبادل الدولي عكس الفكر ن الثامن عشر و أوائل القرن التاسع عشرمن القر 
التجاري والذي یعتمد على الحصول على فائض في میزانها التجاري وبتدخل الدولة في تحقیق ذلك.

 1790- 1723نظریة المیزة المطلقة (آدم سمیث(
ة األمة ال تقاس بقدرتها رو أن ث،في نیویورك1776في سنة ربین آدم سمیث في كتابة ثروة األمم الذي صد

وذلك فإن أي جهود تبذل لزیادة ثروة األمة ،و لكن تقاس بقدرتها على اإلنتاج سةعلى تجمیع المعادن النفی
یجب أن تنصب على زیادة  قدراتها اإلنتاجیة, وعلیه استنتج أن كل الدول تستفید من التجارة الخارجیة الحرة 

19. ص 2009أمين النحراوي , لوجستيات التجارة الدولية , دار الفكر اجلامعي . اإلسكندرية .1
.112ص , 2012شريف علي الصوص , التجارة الدولية ( أسس و تطبيقات ) , دار أسامة للنشر و التوزيع , األردن , 2
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وذلك من خالل تخصص كل دولة في إنتاج تلك السلعة (أو السلع) التي لها في إنتاجها میزة مطلقة بالمقارنة 
1السلع) في البلدان األخرى .مع ظروف إنتاج هذه السلع (أو

ولتوضیح مبدأ المیزة المطلقة الناجمة عن فروق التكالیف المطلقة الناجمة عن فروق التكالیف المطلقة, نقدم 
2مثال التالي : ال

:جان سلعتین (س) القمح و (ع) النسیج , وكانت تفرض أن كل من البلدین (أ) (ب) تننمثال تطبیقي
3ظروف اإلنتاج في البلدین كالتالي:

) یستلزم استعمال وحدة واحدة من العوامل اإلنتاج (الید العاملة في نظریة آدم سمیث) إلنتاج أ)في البلد
،أ متار من النسیج (ع) 10أطنان من القمح (س) ووحدة واحدة إلنتاج 5

كما هو مبین في الجدول التالي:
نتجة خالل وحدة عمل واحدةم) عدد الوحدات ال1الجدول رقم (

نسیج (ع)قمح  (س)الدولة 
متر 10طن5البلد (أ)
متر 20طن1البلد(ب)

.43, ص2003,منشورات الحلبي الحقوقیة ,بیروت , لبنانعادل أحمد حشیش , أساسیات االقتصاد الدولي ,المصدر : 

فإنه یمكن لكل بلد أن ینعزل ،وحدة من عوامل اإلنتاج (العمل) 100فإذا كان كل من البلدین (أ) (ب) یمتلكان 
50عن األخر و ینتج السلعتین (س) و (ع) وذلك بتخصیص جزء من وحدات العمل التي یمتلكها (و لتكن 

وحدة) إلنتاج السلعة (ع) , ویكون بذلك اإلنتاج الكلي في كل 50وحدة ) إلنتاج السلعة (س) و الجزء األخر (
من البلدین:

 : (أ) متر من النسیج (ع).500لقمح (س) وطن من ا250في البلد
 : (ب) متر من النسیج (ع)1000قمح (س) وطن من ال50في البلد.

.27السيد أمحد السريقي , مرجع سابق ذكره , ص 1
53مرياندا زغلول , مرجع سابق , ص 2
.115ي الصوص , مرجع سابق ذكره , ص شريف عل3

طن قمح (س) 5وحدة عمل         1

أمتار من النسیج (ع)10وحدة عمل               1
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زیادة في اإلنتاج على المستوى الدولي و یستفید منها كل من البلدین . إال أن نظریة إلىوهكذا یؤدي التخصص 
ففي حالة وجود دولة تتمیز ،تفسر إال جزء ضئیل من التبادل الخارجي الآدم سمیث انتقدت على أساس أنها

تقلیص إلىبظروف إنتاج أحسن مما علیه في باقي البلدان و ذلك بالنسبة لمعظم  السلع , فإن ذلك سیؤدي 
1في هذه البلدان و تقلیص التبادل الخارجي .االقتصاديالنشاط 

ففي المثال السابق إنتاج البلد "أ"  یمتاز بظروف إنتاج أحسن من ظروف البلد "ب" و ذلك بالنسبة للسلعتین س 
التخصص في "االستیراد".إلىو ع فإن ذلك ( حسب نظریة آدم سمیث) سیؤدي بالبلد "ب" 

وأوضح ، ابین مختلف الدوللة الواحدة أو مآدم سمیث كل ما من شأنه إعاقة تقسیم العمل سواء داخل الدو انتقد
فتقسم العمل ،أن المزایا التي تنتج عن تقسیم العمل داخل الدولة الواحدة تتحقق نتیجة تقسیم العمل الدولي 

السلع التي تكون لها میزة مطلقة إلنتاجنطاق السوق یتیح لكل دولة أن تتخصص في اتساعالدولي الناتج عن 
, و تتمثل تكلفة إنتاج السلعة في كمیة العمل الالزمة إلنتاجها وهو ما یعني في إنتاجها ثم تبادل فائض إنتاجها 
أن العمل هو عنصر اإلنتاج الوحید.

2في رأي آدم سمیث , تقوم بوظیفتین هامتین :،فالتجارة الدولیة 

 المحلي و تستبدله بشيء أخر ذي االستهالكفهي أوال تخلق مجاال لتصریف اإلنتاج الفائض عن حاجة
،فع أكبر ن

 أقصاه وترفع من إلىوثانیا تتغلب على ضیق السوق المحلي , وتصل كنتیجة لذلك  إلى تقسیم العمل
إنتاجیة البلد و ذلك عن طریق اتساع حجم السوق.

 1823- 1772ریكاردو (دیفیدنظریة المیزة النسبیة أو التكالیف النسبیة(
حیث حسب هذا األخیر كل ریكاردو" دیفیداإلنجلیزي "االقتصاديالمفكر إلىتعود نظریة  التكالیف النسبیة 

البلدان لها المنفعة في المشاركة في التجارة الدولیة.
مثال ) بظروف إنتاج أحسن من تلك التي ’ ب’إحدى الدول (الدولة امتازتتوضح هذه النظریة أنه حتى ولو 
دین یستفیدان من إقامة تبادل خارجي دون أن یقتضي  ذلك فإن كال البل’) أ’هي سائدة في البلد األخر ( الدولة 

3.رادیاالستفي ’ أ’في إنتاج السلعتین و تخصص البلد ’ ب’تخصص البلد 

.28نفس املرجع السابق . ص 1
.18مرياند زغلول رزق , مرجع سابق ذكره , ص 2
.130شريف علي الصوص , مرجع سابق ذكره , ص 3
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وكانت ظروف اإلنتاج في البلدین ،و البرتغال) بإنتاج المنسوجات و القمح انجلتراتقوم دولتان (مثال تطبیقي:
1ى النحو التالي :لع

 ساعة إلنتاج وحدة 100إلىساعة من العمل و 120إلىففي إنجلترا تحتاج إلنتاج وحدة من القمح
من المنسوجات .

 ساعة من العمل 90و 80وحدتین من نفس السلعتین على التوالي الى إلنتاجبینما تحتاج البرتغال،
و الجدول التالي یوضح ذلك:

بساعات العمل.) :تكلفة اإلنتاج مقدرة 2الجدول رقم (

السلعة     
البلد  

البرتغالإنجلترا

سا90سا100المنتوجات 
سا80سا120القمح

1.125=0.8390/80=100/120التكلفة النسبیة للمنسوجات على القمح
0.88=10280/90=120/100التكلفة النسبیة للقمح على للمنسوجات 

الفتاح , االقتصاد الدولي نظریات و سیاسات , الطبعة األولى , دار المسیر للنشر والتوزیع ,عمان , األردن , علي عبد المصدر : 
.40, ص 2007

ومن خالل هذا المثال ،نالحظ من الجدول أن تكالیف إنتاج القمح و المنسوجات أقل في البرتغال من انجلترا 
نالحظ أن التبادل التجاري لن یقوم بین البرتغال و إنجلترا و ذلك أن البرتغال تتفوق تفوقا مطلقا في إنتاج 

إنتاجغیر أن ریكاردو یقول أنه على الرغم من أن البرتغال تتفوق تفوقا مطلقا على انجلترا في ،السلعتین 
وبعبارة أخرى أن البرتغال تتفوق ،ة أكبر  في إنتاج القمح على المنسوجات البرتغال تتفوق بدرجأنإالالسلعتین 

التكالیف انخفاضوهذا التفوق النسبي نتیجة ،المنسوجات بالنسبة النجلتراإنتاجالقمح عن إنتاجتفوقا نسبیا في 
2النسبیة وهو الشرط الضروري و الكافي لقیام التجارة بین البرتغال وانجلترا .

.132نفس املرجع السابق , ص 1
.133نفس املرجع السابق ص 2
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 (جون ستیوارت میل) نظریة القیم الدولیة
انتقد (جون ستیوارت میل) النظریات السابقة 1848في كتابه عن مبادئ االقتصاد السیاسي الذي نشره عام 

واتخذت من إنتاجیة العمل في الدولتین ،ب الطلب, واهتمت فقط بجانب العرضعلى أساس أنها أهملت جان
, وكان لهو دورا كبیرا في توضیح أثر النفقات النسبیة في النسبیة بدال من  نفقة اإلنتاجا مقیاسا للقیمة و للمزای

و أبرز مدى أهمیة طلب كل من البلدین في تحدید النقطة التي تستقر عندها ،بة التبادل في التجارة الدولیة نس
1).ایضة الدوليبمعنى أدق معدل المقسبة التبادل الدولي أو معدالته (ن

ف الثاني على النظریة تقول أن معدل التوازن یتحدد نتیجة التقاء طلب الطرف األول بطلب الطر فهذه 
إقامة تعادل ما بین وذلك على النحو الكفیل ب،النتیجة اللتقاء الطلب المتبادلأي أن،السلعتین محل البحث

.هذین الطلبین
دولة ما على ناتج دولة أخرى ومرونة یتوقف على كل من قوة طلب،یرى میل أن معدل التبادل الدولي 

أي یستطیع البلد أن یربح أكثر ،وعدم وجود اتفاقات بین المنتجینوذلك في ظل المنافسة الكاملةهذا الطلب ,
راته من التجارة الدولیة إذا كانت المرونة السعریة للطلب على وارداته كبیرة وكانت المرونة السعریة على صاد

.المعروضة ضعیفة
انتهى میل إلى أن الدولة الصغیرة یمكنها أن تحقق مكاسب أكبر من الدولة الكبیرة في التجارة وقد

نظرا الرتفاع مستوى المعیشة في الدول الكبیرة وضخامة طلبها . ولكن الواقع العملي یؤكد غیر ذلك إذ ،الدولیة 
دول الكبیرة المتقدمة في التجارة الدولیة .یعتبر ضئیال إذ ما قورن بمكاسب ال،أن مكسب الدول الصغیرة النامیة 

2

: النظریة النیوكالسیكیة ثانیا
(نموذج هیكشر و أولین) وفرة عناصر اإلنتاج:

طور االقتصادیون فكرة التجارة القائمة على أساس اختالف اإلنتاجیة بین الدول باالعتماد على وفرة الموارد 
أولین –وسمي هذا النموذج بعدة مسمیات كنموذج  هیكشر ،الطبیعیة و اعتبارها عنصرا من عناصر اإلنتاج 

ها االقتصادیان السویدیان في نإلى نفس مجموعة األفكار التي دو أو نموذج وفرة عناصر اإلنتاج وجمیعها یشیر
) .HOلهذا النموذج ب ( ویشرم 1993- م1919بدایة القرن العشرین 

.18قصي عبد الكرمي إبراهيم , مرجع سابق ذكره , ص 1
.22ص , 1. ط2009منشورات احلياة , اجلزائر .,ولية ودورها يف النمو االقتصادي التجارة الد, رنان خمتار 2
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الفرضیات األساسیة:
1:هذا النموذج على عدة فرضیات وهيیرتكز

أن یكون مختلفا ویفترضوجود دولتین وسلعتین متجانستین وعنصرا إنتاج متجانسین مستواهما المبدئي ثابت–أ
.نسبیا بین الدول

.الدولتین ولهما نفس دالة اإلنتاجالمستوى الفني ( التكنولوجیا ) متماثلة في -ب
كثافة عناصر اإلنتاج مختلفة للسلعتین وتساوي تركز عناصر إنتاج كل سلعة لجمیع األسعار النسبیة.–ج 
في كل دولة .یتصف اإلنتاج  بثبات عوائد الحجم للسلعتین –د
ویتم استهالك السلعتین بنفس الكمیات النسبیة عند أي سعر ،تساوي األذواق والتفضیالت في الدولتین –ه

وعند جمیع مستویات الدخل .
سیادة المنافسة التامة بین الدولتین .-و
.دولتینلقدرة على االنتقال بین الحریة انتقال عوامل اإلنتاج داخل الدولة الواحدة و عدم ا–ز
.بین الدولتین كالتعریفة الجمركیةعدم وجود تكالیف النقل .عدم وجود سیاسات تقید حركة السلع –ح

أولین–شرنموذج هیك :
أولین في التجارة الدولیة بشكل أوضح و التأكد –ل الدقیقة والهامة لنظریة هكشر یمكن استجالء بالتفاصی

نموذج اقتصادي یعتمد بشكل رئیس على التحلیل البیاني . وقد من صحة استخدام نموذج تنبؤها باستخدام 
تصدى لهذه المهمة بشكل جید االقتصادي المشهور سامویلسون وأصبح الحقا تحلیل سامویلسون بمثابة نموذج 

2یحتذي به في معظم كتب االقتصاد الدولي .

) C) و المالبس (Fن الطعام (وباالعتماد على هذا التحلیل نفترض أن االقتصاد ینتج سلعتین أساسیتی
.كمیة من المدخالت باالشتراك مع التكنولوجیا تحدد )Lالعمل () و K: رأس المال (باستخدام عنصرین إنتاجیین

عن طریق دالة اإلنتاج الحد األقصى من إنتاج المالبس و الطعام ویمكن توضیح مفهوم دالة اإلنتاج باستخدام 
متساوي ویبین منحنى المتساوي لألمزجة المختلفة من عوامل اإلنتاج وهي هنا الرسم البیاني لمنحنیات الناتج ال

) یبن ثالثة منحنیات ناتج الطعام 4رأس المال والعمل التي یمكن أن تنتج مستوى ثابت من اإلنتاج الشكل رقم (
F1.F2.F3 كلما ابتعدت هذه عن نقطة ،حیث أن كل منحنى یبین مستوى معین وثابت من إنتاج الطعام

الن ذلك یتضمن استخدام كمیات   أخرى من العمل أو رأس المال أو كلیهما ،األصل كلما زاد مستوى اإلنتاج 

.183.ص182.ص 1.2010خالد حممد السواعي .التجارة الدولية النظرية 1
.28رنان خمتار . مرجع سابق ذكره .ص 2
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بدوره یمثل مستوى إنتاج F2و المنحنى F2یمثل إنتاج أعلى من المنحنى F3معا.فمنحنى الناتج المتساوي 
من الطعام مثال یمكن أن یتحقق بطرق كثیرة .فیمكن أن یكون ذلك F2كذلك فان إنتاج ما مقداره F1أعلى من 

أو باستخدام نسبة محدودة من F2على المنحنى Bباستخدام نسبة محدودة من رأس المال للعمل عند النقطة 
وبشكل عام هناك عدد غیر محدود من نقاط اإلنتاج الواقعة F2على نفس المنحنى Aرأس المال لعمل النقطة 

) تتناقص كلما تحركت نقطة K/Lولكن بنسبة مزج  (F2والتي تعطي إنتاجا متساویا مقداره F2المنحنى على
.F2اإلنتاج من األعلى إلى األسفل على منحنى الناتج المتساوي 

یخفض مستوى ویمكن االستنتاج أن المنتج لدیه القدرة على إحالل عنصر إنتاجي محل أخر دون أن
.اإلنتاج المرغوب فیه

أي نسبة مزج سیختار هذا المنتج ؟ على فرض ثبات المستوى التكنولوجي .والمهم في هذا السیاق
فان ذلك سیعتمد على أسعار عوامل اإلنتاج األخرى المستخدمة في اإلنتاج . وهذا ، طلوبومستوى اإلنتاج الم

ن بلدین فإنهما لن یستخدما بالضرورة نفس نسبة المزج من عوامل یعني أنه حتى في ظل تطابق التكنولوجیا بی
اإلنتاج أو نفس الكمیات المنتجة من السلعة .فاختالف وفرة الموارد عبر الدول سیؤدي إلى اختالف أسعارها مما 

وسیسعى المنتج في كل دولة وباقتراض ،یعني أن كل دولة ستختار نسبة مزج إنتاجیة مختلفة عن األخرى 
1إلى تحقیق أقصى إنتاج ممكن من السلعة .،توى ثابت من التكالیف مس

 كنقد لنظریة هیكشر و أولینلغز لیونتیف :
, ذكر لیونتیف أن هناك فكرة واسعة االنتشار تختلف بطبیعة التجارة بین 1954في مقال نشره سنة 

لسلع الوالیات المتحدة تتمتع بتمیز في إنتاج ا, وملخص هذه الفكرة أن المتحدة األمریكیة وبقیة العالمالوالیات
یر السلع كثیفة رأس د,فإنها یجب أن تتجه إلى تصوحسب نظریة هیكشر وأولین،التي تتطلب كثافة رأس المال

2.سلعا كثیفة العملالمال وتستورد

: حدة األمریكیة مع الخارج حیث قاموبدراسة التي قام بها على هیكل تجارة الوالیات المت
واستخدام جدول المدخالت والمخرجات .1947باعتماد على إحصائیات الوالیات المتحدة لسنة 

كذلك العمل الالزم إلنتاج قیمةو الغیر المباشروذلك لحساب رأس المال المباشر و القتصاد الوالیات المتحدة

29,30نفس املرجع السابق , ص ص 1
.33ص مرجع سابق ذكره , الصوص .ليشريف ع2
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ا ملیون دوالر من الصادرات معینة من اإلنتاج في عدد الصناعات في الوالیات المتحدة في حزمة ممثلة قیمته
1947.1وبدائل الواردات طبعا لنفس السنة 

.كمیة العمل و رأس المال الالزمة إلنتاج ما قیمته ملیون دوالر أمریكي)  3جدول رقم ( 

.120المصدر : محمد علي الصوص , مرجع سابق ذكره , ص 

ملیون دوالر أمریكي من الصادرات 1قیمته ماإنتاجیتضح أن ،خالل النتائج الموضحة في الجدولمن
182ملیون دوالر والى كمیة من العمل مقدارها 2.6كمیة من رأس المال مقدارها حوالي إلىاألمریكیة یحتاج 

ألف عامل.
كمیة من رأس المال مقدارها إلىملیون دوالر أمریكي من السلع المنافسة للواردات یحتاج 1قیمته ماإنتاجأما 

ألف عامل.170ملیون دوالر والى كمیة من العمل مقدارها 3.1حوالي 
به وحدة السلع المنافسة ونستخلص من الجدول أن وحدة الصادرات تتطلب كمیة من رأس المال أقل مما تتطل

.جه وحدة السلع المنافسة للواردات, وألن وحدة الصادرات تحتاج لكمیة من العمل أكبر مما تحتاللواردات
العمل, یة تتكون أساسا من سلع كثیفة وهذا ما أذهل لیونیتیف الكتشافه بأن صادرات الوالیات المتحدة األمریك

تصدیر إلىاألمریكیةتتجه الوالیات المتحدة ،ع كثیفة رأس المال. وبتعبیر أخروأن وارداتها تتكون أساسا من سل
سلع كثیفة رأس المال و هذا ما یتناقض مع ما جاءت به نظریة هكشر و أولین تناقضا تاما.

الدولیة ثالثا : النظریات الحدیثة في التجارة
تتمثل االتجاهات الجدیدة في تفسیر التجارة الدولیة في إدخال ما یسمى باالبتكار، في تفسیر التجارة 
الدولیة، أي بإدخال الدینامیكیة في تفسیر التجارة الدولیة والتي أهملت من طرف نظریة النفقات النسبیة لـ" دافید 

وقد أفسح هذا األمر المجال أمام مجموعة من النماذج الجدیدة بتفسیر ما عجزت عنه نظریة هیكشر ریكاردو".  
.وأولین 

.24.ص مرجع سابق ذكره رنان خمتار . 1

المنافسة للوارداتالسلع الصـــــــــادراتملیون دوالراالحتیاجات لما قیمته
ملیون دوالر3.1ملیون دوالر2.6رأس المال

182313170004العمل
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 التكنولوجينموذج
ارتكز التحلیل الریكاردي على أنه ال توجد دینامیكیة في التكنولوجیا باإلضافة إلى أن  كل البلدان یمكن أن تنتج 

كن االعتماد علیه في الوقت الحاضر، نظرا لكون وجود تطور تكنولوجي نفس السلع، غیر أن هذا التحلیل ال یم
1و ظهور سلع جدیدة؛ وبالتالي لقد طور هذا العنصر في النظرة المسماة بالتحلیل التكنولوجي الجدید.

 "1960تحلیل "بوسنر
یعود تفسیر طبیعة التبادل الدولي عن طریق التطور التكنولوجي إلى "بوسنر"؛  حیث یعرف التغییر في دالة 
اإلنتاج إلى االبتكار، وبالتالي فإن هذا األخیر له دور أساسي في نظرة التحلیل التكنولوجي الجدید، وبإدخال 

اإلنتاجعامل االبتكار فإننا نضطر إلى التخلي عن فرضیة تشابه دوال
وقد الحظ " بوسنر" أن الدول ذات التشابه في عوامل اإلنتاج، تقوم بالتبادل التجاري فیما بینها، وهذا ما 
یؤدي إلى وجود تناقض مع نتائج نظریة "هیكشر و أولین"؛ حیث بابتكار طرق جدیدة في اإلنتاج وسلع جدیدة، 

تفوقها التكنولوجي عوامل إنتاجها، بحیث أن  قها في یمكن لبعض الدول أن تكون مصدرة، بغض النظر عن تفو 
یسمح لها بأن یكون لدیها احتكار التصدیر في سلع ذلك القطاع.

وبالنسبة لـ"بوسنر" فإن درجة تأثیر الفارق التكنولوجي مرتبط بالتأخر في التقلید من طرف البلد التابع؛ 
تابع وٕالى التأخر في إنتاج اللسلع الجدیدة من طرف باإلضافة إلى أن هذا التأخر یتركب من التأخر في طلب  ا

2هذه السلع والذي بدوره مرتبط بالزمن الذي تستغرقه البلدان األخرى في الشعور بالخطر وٕالى إنتاج سلع بدیلة.

وهذا ما هو موضح في الشكل التالي : 

.120خالد حممد السواعي , مرجع سابق ذكره , ص 1
.37, ص 1جاسم حممد , التجارة الدولية , دار زهران للنشر و التوزيع , األردن , ط2
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الفجوة التكنولوجیة–01الشكل 
عبد الرحمان روابح , حركة التجارة الدولیة في إطار التكامل االقتصادي في ضوء التغیرات الحدیثة , مذكرة ماجستیر : المصدر 

.122, ص 2013غیر منشورة , جامعة بسكرة , الجزائر , 

تمثل 3ف–1, تعبر عن الفجوة تأخر الطلب , والفجوة ف2, ف1یتضح من الشكل السابق أن الفجوة ف
یشیر إلى الفجوة التكنولوجیة3ف–2قلید , والفرق بینهما وهو ففجوة الت

ومن الجدیر بالذكر أن الدول التي فقدت المیزة االحتكاریة نتیجة تقلید مبتكراتها , ال تقف ساكنة في معظم 
ة األحوال , ولكن تبحث عن ابتكار أخر أو تحدیث جدید , وهو ما نراه في شكل تقدیم أجیال متعاقبة من سلع

.معینة كالحاسبات وغیرها 
كما تلعب الفروق في مستویات األجور بین الدول المختلفة دورا هاما في تحدید طول فترة التقلید , حیث یعتقد 

اتجاه ،ترة التقلید .ویؤدي هذا االفتراضبوجود عالقة عكسیة بین اتساع الفرق في مستویات األجور وطول ف
ور الشركات المتعدد الجنسیات إلى نقل مواطن اإلنتاج بسرعة إلى دولة أخرى تتصف بانخفاض مستویات األج

1.جزاء كبیرا من تكلفة اإلنتاج 

.38جاسم حممد , مرجع سابق ذكره ,1
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 دور حیاة المنتوجنموذج
تعتبر نظریة دورة حیاة المنتوج كنظریة مكملة لتحلیل " بوسنر" بحیث أنها تعتمد على نفس المبدأ المتمثل 

.حیاته مع تطور التجارة الدولیةفي الفارق التكنولوجي، فهي تؤكد على دور المنتوج الجدید و دورة

"تحلیل فرنونVernon":
طورت نظریة دورة حیاة المنتوج من طرف عدة اقتصادیین، ولكن تحلیل هذه الدورة ینسب عادة إلى 

"Vernon1966 ؛ حیث یفترض هذا األخیر بأن التفوق التكنولوجي ینطلق بشكل مستمر في الوالیات المتحدة"
هذه المنتجات في المراحل مما یسمح له أن یكون ریادیا في تطویر المنتجات الجدیدة وتصنیعها، ثم تنقل

الموالیة إلى دول أخرى خارج الوالیات المتحدة، وذلك بعد تحقیقها النجاح والرواج؛ ونظرا لتوسع الطلب األجنبي 
على هذه السلع، فإن  المنشآت األجنبیة تحفز على محاولة إنتاجها لصالحها، وبحصولها على هذه التكنولوجیا 

السوق المحلي في المرحلة األولى، ثم التصدیر إلى أسواق أخرى ماعدا سوق ستنطلق في اإلنتاج و البیع في
الوالیات المتحدة، مما یؤدي إلى انخفاض صادرات هذه األخیرة، وباكتسابها الخبرة والمهارة في إنتاج هذه السلع 

1ستباشر في التصدیر إلى الوالیات المتحدة.

 مراحل تطور المنتوج و التجارة الدولیة
2: یمر المنتوج بثالث أو أربع مراحل و هي : مرحلة الظهور، مرحلة النمو، ومرحلة النضج ومرحلة التناقص

المرحلة األولى( مرحلة الظهور):-
تتمیز هذه المرحلة بكثافة التكنولوجیا، وبالتالي فإن  نمو المنتوج  و إنتاجه بصفة معتبرة یتطلب كثافة 
في رأس المال أي االستثمار، وٕانتاج هذه السلع یقع في دول مصدر االبتكار ( أي الدول الصناعیة)، وفي سوق 

أي نكون في حالة االحتكار، و یتم استهالك هذه محدود جدا، وعادة ما یكون اإلنتاج من طرف مؤسسة واحدة
السلع من طرف البلدان المنتجة لهذه السلعة فقط نظرا لقدرتها على شرائها.

المرحلة الثانیة(مرحلة النمو):-
في هذه المرحلة ترتفع مبیعات المنتوج بسرعة، ویبدأ ظهور منافسین في السوق، ویبدأ في تصدیر المنتوج إلى 

وهذا نظرا للبحث من طرف البلد المنتج األصلي على توسیع سوقه، باإلضافة إلى ذلك فإن أسواق أخرى، 

.85رنان خمتار , مرجع سابق ذكره , ص 1
.56يوسف مسعداوي , نرجع سابق ذكره , ص 2
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اإلنتاج یبدأ في الظهور في عدة مناطق، وخالل هذه المرحلة فإن المیزان التجاري بالنسبة للمنتوج الجدید یتحسن 
ز؛ أما في الدول السائرة في أكثر فأكثر في الدولة األصلیة، بینما في الدول األخرى المتطورة یكون فیه عج

طریق النمو یظهر في منتصف هذه المرحلة استیراد هذا المنتوج من طرف جزء ضئیل من السكان.
المرحلة الثالثة(مرحلة النضج):-

في هذه المرحلة فإن المنافسة تكون عن طریق األسعار، وهذا نظرا لكون المنتوج نمطي، وبالتالي فإن 
اإلنتاج یتمركز في الدول ذات األجور المنخفضة من أجل خفض تكالیف اإلنتاج؛ فتصبح الدولة المبتكرة 

.مصدرالمستوردة بینما الدول المتطورة 
المرحلة الرابعة( مرحلة االنخفاض): -

تتمیز هذه المرحلة باإلنتاج في الدول السائرة في طریق النمو، بینما الدول األخرى تصبح مستوردة؛ وهذا 
نظرا النخفاض اإلنتاج في الدول المقلدة؛ وٕالى كون الدول المتطورة تقوم باإلنتاج في الدول السائرة في طریق 

ي یتم التصدیر من  هذه األخیرة نحو الدول المتطورة.النمو، كون الید العاملة األقل مهارة رخیصة، وبالتال
االنتقادات الموجهة لنظریة دورة حیاة المنتوج

رغم إمكانیة هذه النظریة من تفسیر توزیع اإلنتاج الدولي للسلع االستهالكیة، كالسلع  االصطناعیة و 
األخرى؛ وهذا نظرا لكون بعض السلع لدیها دورة اإللكترونیة، إال أنها ال تمكننا من تفسیر توزیع العدید من السلع 

حیاة ضئیلة، وكذا بالنسبة للسلع الكمالیة والتي سعرها لیس له دور أساسي، باإلضافة إلى أن السلع التي لدیها 
تكالیف إنتاج كبیرة كالمشروبات، والسلع التي تتطلب درجة عالیة من التخصص كالسلع الصیدالنیة؛ ال یمكن 

ها نظریة دورة حیاة المنتوج.أن تنطبق علی
باإلضافة إلى أن بعض الشركات المتعددة الجنسیات ال تعتمد في إنتاجها على المراحل التي تعتمد علیها 
نظریة دورة حیاة المنتوج بل تنتج سلع نموذجیة مباشرة على الصعید العالمي، حیث اإلنتاج مقسم ما بین العدید 

1من الدول و البیع یتم مباشرة في كل األسواق.

یات الحجم  اقتصادنموذج
إن خفض تكالیف اإلنتاج ناتج عن وفورات اإلنتاج المتزایدة، وعلیه فإن زیادة عوامل اإلنتاج سیرفع من 
قیمة اإلنتاج بنسبة تفوق الزیادة في هذه عوامل؛ ولكن ما یجب معرفته هو التفرقة بین وفورات اإلنتاج الداخلیة 

فض التكلفة المتوسطة، و وفورات اإلنتاج الخارجیة لكل مؤسسة، الناتجة عن توسع المؤسسة والذي یؤدي إلى خ

.33مرياند زغلول , مرجع سابق ذكره , ص 1
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الناتجة عن الحجم الكلي لمجموع صناعة معینة في منطقة معینة، حیث أن التكلفة المتوسطة للمؤسسة تنخفض 
1كلما زاد حجم إنتاج القطاع لتلك المنطقة.

تشابه األذواق نموذج-4
أول من قام بتحلیل التبادل الدولي للسلع المتشابهة ما بین دول ذات تطور متشابه هو االقتصادي ستفان 

بط بالطلـــب                   )، حیث یشترط أن یكون اإلنتاج مــرتLinder)1961لیندر
لي متأثر أساًسا بالطلب الداخلي؛ وبالتالي یكون اإلنتاج أكثر فعالیة كلما كان الطلب كبیر، وأن اإلنتاج الداخ

وعلیه تقوم الدولة بتصدیر السلع التي لدیها سوق واسعة، وهذا راجع إلى اإلنتاج الكبیر الحجم من أجل تمكین 
الشركات المحلیة من تحقیق وفورات حجم و تخفیض كلفتها ومن ثم أسعارها والتي تسمح لها من الحصول على 

الدول المتشابهة في الدخل ستكون متشابهة الذوق، واستنتج "لیندر" أن فرص أسواق أجنبیة؛ ومع افتراض أن 
2التصدیر لكل دولة ستكون نفسها.

یتم التبادل الدولي ما بین دولتین متشابهتین على تنوع سلع تنتمي إلى نفس الصنف، وبالتالي التجارة هنا 
ل متقاربة من فرص التبادل تزداد كلما كانت هذه الدو عبارة عن تبادل داخلي للقطاعات، باإلضافة إلى ذلك فإن 

حیث الدخل المتوسط.
المطلب الثالث: مكاسب تحریر التجارة الدولیة

یلي:تحقق الدول العدید من المكاسب بموجب تحریر تجارتها الدولیة، ومن أهمها ما
أوال: المكاسب الساكنة:

مستویات االستهالك دون تغیر ومستویات اإلنتاج أو إمكانیاته، وتتمثل فیما تتیحه التجارة الدولیة من زیادة في 
وتحدث تلك الزیادة من إعادة تخصیص الموارد داخل الدول محل التبادل الدولي ومن ثم تغیر نمط اإلنتاج.

3وتنقسم المكاسب الساكنة إلى نوعین من المكاسب:

 :التبادل أو التجارة الدولیة أي الزیادة ونجدها على مستوى كل دولة داخلة في مكاسب في االستهالك
في مستوى ما تتیحه التجارة الدولیة من سلع للدول الداخلة فیها، حیث تتحول من دولة ذات اقتصاد 

مغلق إلى دولة تتعامل مع العالم الخارجي ویتم تبادل السلع باألسعار العالمیة.

.136, ص 2000الفكر االقتصادي , عامل املعرفة , الكويت , أمحد فؤاد بلبع , تاريخ 1
.89رنان خمتار , مرجع سابق ذكره , ص 2
. 75, ص 2008اجلزائر ,, جامعة باتنة , غري منشورة آسيا الوايف , التكتالت االقتصادية اإلقليمية و حرية التجارة يف ظل املنظمة العاملية للتجارة , مذكرة ماجستري 3
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جة إعادة تخصیص الموارد على المستوى : تحدث المكاسب الساكنة في اإلنتاج نتیمكاسب في اإلنتاج
الدولي، وتتخصص كل دولة في إنتاج السلعة التي تتمتع فیها بمیزة تنافسیة، وال یتحقق ذلك إال من 
خالل تحریر التجارة الدولیة، حیث تتمكن كل دولة من إعادة توزیع مواردها على االستخدامات المختلفة 

سلعة التي تكون إنتاجیة عناصر اإلنتاج فیها أعلى نسبیا من وبذلك یتم تحویل الموارد إلى إنتاج ال
غیرها، وهو ما یؤدي إلى زیادة حجم الناتج على المستوى الدولي.

ثانیا: المكاسب الدینامیكیة
یقصد بها تلك الزیادة في الرفاهیة االقتصادیة التي یحققها االقتصاد الوطني ألن تحریر التجارة یعمل على زیادة 

ارد المتاحة للدولة، وقد یؤدي إلى ارتفاع إنتاجیة الموارد المتاحة. حجم المو 
وبذلك تشیر المكاسب الساكنة إلى ما یتحقق من زیادة في االستهالك واإلنتاج لمجرد التخصص والتبادل الدولي، 

في حین تشیر المكاسب الدینامیكیة إلى العالقة بین تحریر التجارة والنمو االقتصادي.
د یحقق النمو إما من خالل ما یحدث من زیادة في موارده وطاقاته اإلنتاجیة أو عن طریق التحسین فاالقتصا

في المستوى التكنولوجي أي ارتفاع إنتاجیة الموارد المتاحة، ألن التقدم التكنولوجي من شأنه تحسین نوعیة 
وكفاءة الموارد.

1أساسیة:سة مجاالت وتأخذ العالقة بین تحریر التجارة والنمو االقتصادي خم

 تبادل المواد الخام أو السلع االستهالكیة بسلع رأسمالیة یؤدي إلى زیادة الطاقة اإلنتاجیة ومن ثم زیادة
اإلنتاج من مختلف السلع والخدمات بمجرد استخدام تلك السلع الرأسمالیة في مجاالت اإلنتاج المختلفة.

وبذلك تؤدي السلع الرأسمالیة إلى زیادة رصید البلد من الطاقات اإلنتاجیة أكثر مما كان قبل تحریر التجارة 
الدولیة، ومنه یمكن القول أن هذه األخیرة تدفع بالنمو االقتصادي من خالل ما تتیحه للدول من سلع رأسمالیة 

تزید من الطاقات اإلنتاجیة. 
إلى انتشار أوسع للتكنولوجیا والمعارف، ألن أیة اختراعات أو  اكتشافات تؤدي حریة التجارة الدولیة

تحدث في دولة ما وتحسن من اإلنتاجیة وترفع من الكفاءة لعناصر اإلنتاج یمكن تطبیقها في الدول 
األخرى بمجرد حدوث التبادل الدولي من خالل حقوق الملكیة الفكریة والرخص أو من خالل انتقال 

ل والشركات عابرة القارات واالستثمارات األجنبیة المباشرة. رؤوس األموا
 ،تعمل التجارة الدولیة على خلق مزید من المنافسة وتقضي على االحتكارات المحلیة لبعض  المشاریع

ویؤدي ذلك إلى مكاسب دینامیكیة، إما من خالل ما تؤدي إلیه شدة المنافسة من تشجیع على الكفاءة
.12سف مسعداوي, مرجع سابق ذكره , ص يو 1
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ه، أو من خالل تحویل قدر أكبر من الموارد من األنشطة الریعیة إلى األنشطة في اإلنتاج وتحسین
اإلنتاجیة.

 تتیح حریة التجارة الدولیة للمشروعات مزیدا من التوسع وكبر الحجم مما یؤدي إلى مكاسب  لتلك
ص المشروعات ناتجة عن وفورات الحجم الكبیر، نتیجة اتساع األسواق وتعدد فرص التسویق مع التخص

وتقسیم العمل الدولي، وكلما اتسع السوق زاد إنتاج المشروعات وقل مستوى التكالیف وهو ما ینعكس 
على مستوى األسعار في السوق، كما أن اتساع األسواق وكبر حجم المشروعات قد یدفعها إلى مزید من 

جي في البلد.والشك أن هذه االستثمارات ترفع المستوى التكنولو البحث والتطویر  اإلنفاق على 
 أخیرا تسمح حریة التجارة الدولیة بالحصول على مكاسب دینامیكیة عن طریق زیادة توسیع األوعیة

االدخاریة الالزمة لتمویل االستثمارات، وهذا عن طریق ارتفاع متوسط دخل الفرد الناتج عن النمو 
فإن حریة التجارة تزید من االقتصادي الذي یتحقق بمعدل أسرع في ظل حریة التجارة الدولیة، وعلیه

1المدخرات المتاحة، لتمول قدرا أكبر من االستثمارات مما یدفع إلى تحقیق النمو.

كما أن التجارة الدولیة توفر سبال أخرى للحصول على المدخرات من الخارج في شكل قروض أو استثمارات 
أجنبیة مباشرة.

سیاسات التجارة الدولیة المبحث الثاني : 
من المتفق علیه أن للتجارة الدولیة تأثیرا على مسار تنمیة الدول , وفي هذا السیاق ذهب العدید من المفكرین 

وعلى رأسهم المدرسة التجاریة إلى ضرورة تقید التجارة الدولیة كوسیلة لحمایة الدول القتصادیتها 
المطلب األول : ماهیة سیاسات التجارة الدولیة 

همیتها في اقتصادیات دول العالم سیاسات التجاریة و كذلك أب  یتم تحدید تعریف ل هذا المطلمن خال
التجاریة ات سیاسالأوال : تعریف 

السیاسات التجاریة هي عبارة عن مجموعة الوسائل والطرائق التي تقوم بها الدولة لتعبر في تجارتها الدولیة 
بقصد تحقیق أهداف محددة , أو هي موقف الدول إزاء العالقات التي یشنؤها األشخاص من خالل صفتهم 

2المقیمین في الخارج . الفردیة أو كمؤسسات المقیمون على أرضها مع األشخاص كأفراد أو مؤسسات 

.11أمين النحراوي , مرجع سابق الذكر , ص 1
.41يوسف مسعداوي , مرجع سابق ذكره , 2
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التجاریة اتاسثانیا : أهداف السی
تسع السیاسات التجاریة الدولیة إلى البحث عن تعظیم الفائدة من التعامل مع باقي الدول مع تحقیق التوازن 

،الخارجي 
1و باإلضافة إلى ذلك هناك أهداف نذكر من بینها : 

 خالل زیادة الصادرات وترشید الواردات .تحقیق التوازن في میزان المدفوعات , من
. حمایة اإلنتاج المحلي من المنافسة األجنبیة
. حمایة االقتصاد الوطني من خطر سیاسة اإلغراق
 بإقامة مناطق حرة .تشجیع االستثمار من أجل التصدیر
 الوطني .االقتصادزیادة العمالة ومستوى التشغیل في
یتوقع لها مستقبال .لناشئة التي حمایة الصناعات ا
. إیجاد آلیة للتكیف مع التحوالت االقتصادیة

لدولیة سیاسة حمایة التجارة االمطلب الثاني  : 
تتم دراسة سیاسة حمایة التجارة الخارجیة في:

:ریف سیاسة حمایة التجارة الدولیة تعأوال : 
2:ا على أنهرف سیاسة حمایة التجارة الدولیة تع

بتقیید حریة التجارة مع الدول األخرى بإتباع بعض األسالیب كفرض رسوم جمركیة على قیام الحكومة 
الواردات أو وضع حد أقصى لحصة الواردات خالل فترة زمنیة معینة مما یوفر نوع الحمایة لألنشطة 

المحلیة من منافسة المنتجات األجنبیة
:الدولیة مختلف اآلراء لسیاسة حمایة التجارة ثانیا : .
3ستند أنصار الحمایة التجاریة إلى مجموعة من الحجج أهمها:ی

یجد إتباع هذه السیاسة سوف یؤدي إلى تقیید المستوردات و انخفاض حجمها و إزاء هذا الوضع ال
المستهلك المحلي مقرا من تحویل إنفاقه من السلع األجنبیة إلى البدائل المحلیة.

 منتظمة حتى یمكنها القیام بمهامها المختلفةیلزم الدولة الحصول على موارد مالیة

.42نفس املرجع السابق , ص 1
.41, ص 2002عادل أمحد حشيش , أساسيات االقتصاد الدويل , دار اجلامعة اجلديدة , االسكندرية , مصر , 2
.28, ص2012متويل التجارة اخلارجية , رسالة ماجستري , غري منشورة , علوم االقتصادية , جامعة اجلزائر , أقسام قادة , 1
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 حمایة الصناعات الوطنیة الناشئة من المنافسة األجنبیة المتوفرة على خبرة من الوجهة الفنیة وثقة في
التعامل من الوجهتین التسویقیة و االئتمانیة.

لمحلیة بهدف تحقیق تحدید و وضع تعریفة جمركیة مثلى لدخول السلع و الخدمات األجنبیة إلى األسواق ا
الحمایة المثلى للصناعة و السوق في الدولة.

 مواجهة سیاسة اإلغراق المفتعلة و التي تعني بیع المنتجات األجنبیة في األسواق المحلیة بأسعار أقل من
األسعار التي تباع بها في سوق الدولة األم، و ذلك بفرض رسم جمركي على الواردات یساوي الفرق بین 

یع في السوق المحلي و سعر البیع في الدولة األم.سعر الب
دولیة : الالتجارةحمایةلسیاسةالمستعملةاألدواتثالثا : 

:1تعتمد الدول المنتهجة لسیاسة الحمایة التجاریة على األدوات التالیة
 :یظهر تأثیر هذا النوع من األدوات على أسعار الصادراتاألدوات المستعملة في األسعار

و الواردات و أهمها:
 :تعرف على أنها:"ضریبة تفرض على السلع التي تعبر الحدود سواءالرسوم الجمركیة

كانت صادرات أو واردات و تنقسم إلى:
الرسوم النوعیة: و هي التي تفرض في شكل مبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة على أساس -

).الخالخصائص المادیة (وزن،حجم....
القیمیة: و هي التي تفرض بنسبة معینة من قیمة السلعة سواء كانت صادرات أو الرسوم -

واردات و هي عادة ما تكون نسبة مئویة.
الرسوم المركبة: و تتكون هذه األخیرة من كل من الرسوم الجمركیة النوعیة و القیمیة.-

 :یعرف نظام اإلعانات على أنه:نظام اإلعانات
و المنح النقدیة التي تعطي للمنتج الوطني لكي یكون في وضع تنافسكافة المزایا و التسهیالت 

أفضل سواء في السوق الداخلیة أو الخارجیة. 
و تسعى الدولة من خالل هذا النظام إلى كسب األسواق الخارجیة و ذلك بتمكین المنتجین والمصدرین المحلیین 

أثمان ال تحقق لهم الربح.من الحصول على إعانات مقابل بیع منتجاتهم في الخارج و ب

.171, ص 2005سامي عفيف حامت , االجتاهات احلديثة يف االقتصاد الدويل و التجارة الدولية , الدار املصرية اللبنانية , القاهرة , مصر , 1
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 :1یتمثل نظام اإلغراق في:نظام اإلغراق

المماثلة أو بیع السلعة المنتجة محلیا في األسواق الخارجیة بثمن یقل عن نفقة إنتاجها أو یقل عن أثمان السلع
البدیلة في تلك األسواق أو یقل عن الثمن الذي تباع به في السوق الداخلیة.

: أنواع هيو نمیز له ثالثة 
: یحدث في ظروف طارئة كالرغبة في التخلص من منتج معین غیر قابل للبیع في اإلغراق العارض-

أواخر الموسم.
یأتي قصد تحقیق هدف معین كالحفاظ على حصته في السوق األجنبیة أواإلغراق قصیر األجل:-

القضاء على المنافسة و یزول بمجرد تحقیق األهداف.
یشترط لقیامه أن یتمتع المنتج باحتكار فعلي قوي نتیجة حصوله على امتیاز اإلغراق الدائم:-

اریة، كنتجین الذي له صبغة احتإنتاج سلعة ما من الحكومة أو تنتجه لكونه عضوا في إتحاد الم
كذلك یشترط أن تكون هناك ضرائب جمركیة عالیة على استیراد نفس السلعة من الخارج. 

 :2أهمها في نظام الحصص، تراخیص االستیراد، المنع(الحظر)تنحصر األدوات الكمیة

:معینة خالل فترة یدور هذا النظام حول قیام الحكومة بتحدید حد أقصى للواردات من سلعةنظام الحصص
زمنیة معینة على أساس عیني (كمیة) و قیمي (مبالغ).

 :(المنع) مع األسواق الدولیة"یعرف الحظر على أنه "قیام الدولة بمنع التعامل الحظر
و یكون على الصادرات أو الواردات أو كلیهما، و یأخذ أحد الشكلین التالیین:

هو أن تمنع الدولة كل تبادل تجاري بینها و بین الخارج، أي اعتمادها سیاسة حظر كلي:-
االكتفاء الذاتي ، بمعنى عیشها منعزلة عن العالم الخارجي.

ولة بمنع التعامل مع األسواق الدولیة بالنسبة لبعض الدول و بالنسبة هو قیام الدحظر جزئي:-
لبعض السلع.

 :بنظام تراخیص عادة ما یكون تطبیق نظام الحصص مصحوبا بما یعرفنظام تراخیص االستیراد
االستیراد الذي یتمثل في عدم السماح باستیراد بعض السلع إال بعد الحصول على ترخیص (إذن) سابق من 

هة اإلداریة المختصة بذلك.الج
:1تتمثل في:األدوات التجاریة

.68.ص 2007االقتصاديات الدولية , بدون دار نشر , االسكندرية , مصر , عبد الرمحان يسر أمحد , 1
.29ام قادة , مرجع سابق ذكره , ص أقس2
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 :أجهزتها الدبلوماسیة رها من الدول من خاللیهي اتفاق تعقده الدولة مع غاالتفاقات الدولیة التجاریة
التجاریة و االقتصادیة، أمور بغرض تنظیم العالقات التجاریة فیما بینها تنظیما عاما یشمل جانب المسائل

المعاملة بالمثل للدولة األولى بالرعایة طابع سیاسي أو إداري تقوم على مبادئ عامة مثل المساواة وذات 
لطرف ثالث.أي منح الدولة أفضل معاملة یمكن أن تعطبها الدولة األخرى

 :ع تشمل قوائم السلهي اتفاقات قصیرة األجل عن المعاهدة، كما تتسم بأنها تفصله حیثاالتفاقات التجاریة
إجرائي و تنفیذي في إطار المتبادلة و كیفیة تبادلها و المزایا الممنوحة على نحو متبادل، فحصي ذات طابع

المعاهدات التي تضع المبادئ العامة.
 :على تنظیم لكیفیة تكون عادة ملحقة باالتفاقات التجاریة و قد تكون منفصلة عنها، تنطوياتفاقیات الدفع

العملیات الداخلیة في االلتزامات المالیة بین الدولتین مثل تحدید عملة التعامل، تحدیدتسویة الحقوق و 
. التبادل...إلخ
الدولیة سیاسة حریة التجارة المطلب الثالث : 

:في الدولیة تتم دراسة حریة التجارة 
الدولیة تعریف سیاسة حریة التجارة :أوال

السیاسة التي تتبعها الدول و الحكومات عندما ال تتدخل في التجارة بین الدول تعرف سیاسة حریة التجارة بأنها 
من خالل التعریفات الجمركیة و الحصص و الوسائل األخرى. و من هنا نستنتج أن سیاسة الحریة تتركز على 

2واردات.ضرورة إزالة كل العقبات أو القیود المفروضة على تدفق السلع عبر الحدود سواء كانت صادرات أو 

الدولیة مختلف اآلراء لسیاسة حریة التجارة ثانیا : 
3تتمثل مجمل الحجج في: و 

 تتیح حریة التجارة لكل دولة التخصص في إنتاج و تصدیر السلع التي لدیها فیها میزة نسبیة على أن
قامت بإنتاجها تستورد من الخارج السلع التي لدیها فیما ال تتمیز فیها نسبیا و بتكلفة أقل مما لو

محلیا.
 تشجع حریة التجارة التقدم الفني من خالل المنافسة التي تتم بین دول مختلفة مما یؤدي إلى زیادة و

تنشیط العمل و تحسین وسائل اإلنتاج.

.19.ص 2014حساين رقية , سياسات التجارة اخلارجية , حماضرات يف التجارة الدولية , جامعة بسكرة , اجلزائر , 1
.144سید أحمد السریقي , مرجع سابق ذكره , ص 2
.36ة اخلارجية يف اجلزائر , مرجع سابق ذكره صأقسام قادة , متويل التجار 3
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 تؤدي حریة التجارة إلى فتح باب المنافسة بین المشروعات االحتكاریة التي تظهر في غیاب المنافسة
عار بما یضر بالمستهلك في السوق المحلیة.و تتحكم في األس

 تحفز حریة التجارة كل دولة على التوسع في إنتاج السلع المكثفة للعنصر الوفیر و الحد من إنتاج
السلع المكثفة للعنصر النادر.

 تساعد حریة التجارة استخدام كل بلد لموارده اإلنتاجیة استخداما كامال و القضاء على ظاهرة
اطلة.الطاقات الع

الدولیة األدوات المستعملة لسیاسة حریة التجارة ثالثا : 
سواء كان ذلك في مجال السلع و , اعتماد سیاسة الحریة التجاریة ألن معظم دول العالم الیوم تتحول إلى

شأنها أن التجاریة تسعى إلى إزالة جمیع القیود و العوائق و الحواجز التي من الخدمات نجد أن معظم االتفاقات
التجارة عبر الدول و بالتالي فاألدوات المستخدمة في هذا التحول تنحصر أساسا في:تمنع (توقف) حركة

:یأخذ التكامل االقتصادي أشكاال عدة منها:التكامل االقتصادي
 :و هو اتفاق مجموعة الدول على إلغاء كافة الرسوم الجمركیة و القیود الكمیة منطقة التجارة الحرة

مفروضة على التبادل فیما بینها مع احتفاظ كل دولة بتعریفتها الجمركیة و ما تفرضه من قیود كمیة ال
1على تبادلها مع الدول غیر األعضاء.

 :یقصد باالتحاد الجمركي معاهدة دولیة تجمع بمقتضاها الدول األطراف أقالیمها االتحادات الجمركیة
حیث:الجمركیة المختلفة في إقلیم جمركي واحد 

توحید التعریفة الجمركیة الخاصة باالتحاد في مواجهة الخارج.-
تعمل الدول األعضاء في االتحاد الجمركي على تنسیق سیاساتها التجاریة قبل الخارج بصفة خاصة من 

حیث عقد المعاهدات و االتفاقات التجاریة
 :هو تنظیم یتعدى تحریر المبادالت التجاریة إلى تحریر حركة األشخاص و االتحادات االقتصادیة

رؤوس األموال و إنشاء المشروعات و ذلك بفرض إقامة هیكل اقتصادي متكامل مصیره توحید شتى 
2السیاسات االقتصادیة و المالیة. حیث تحقق في المستقبل وحدة اقتصادیة تضم شتى األقالیم. 

الدول األعضاء في حالة السوق المشتركة على إزالة القیود المفروضة على : تتفق السوق المشتركة
حریة التجارة بینها مع وضع تعریفة موحدة في مواجهة الدول األخرى غیر األعضاء، باإلضافة إلى إلغاء 

.62شريف علي الصوص , مرجع سابق ذكره , ص 1
.147يوسف مسعداوي , مرجع سابق ذكره , ص 2
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القیود المفروضة على تحركات عناصر اإلنتاج بینها كالعمل، و رأس المال و من أمثلتها السوق األوربیة 
.1958المشتركة التي تأسست عام 

 :الهدف األساسي من إنشاء منظمة التجارة العالمیة هو السعي إلقامة نظام التخفیض للرسوم الجمركیة
نظام تجاري متعدد األطراف هدفه حریة التجارة الدولیة من خالل تطبیق مبدأ التخفیض المتوالي للرسوم 

في المنظمة الدخول في اتفاقیات للمعاملة حیث تنطوي جمیع الدول األعضاء 1الجمركیة أي یجب على 
على مزایا متبادلة لتحقیق تخفیض كبیر للتعریفات الجمركیة و یختلف معدل خفض الرسوم من سلعة 

إلى أخرى.
أي تعویم سعر الصرف بترك قیمة العملة الوطنیة تفاعل العرض و الطلب في الصرف األجنبي :

تفاعل قوى العرض و الطلب في السوق األجنبي لمنع أي دولة من تتحدد تلقائیا في سوق الصرف ب
احتكار التعامل في النقد األجنبي

الجدید ودوره في تحریر التجارة الدولیة العالمي المبحث الثالث : النظام التجاري

العولمة المتصاعدة التي تزید من تشابك و ترابط العالقات االقتصادیة الدولیة أكثر ما تظهر جلیة في 
میدان التبادالت العالمیة التي استأثرت، في السنوات العشر األخیرة بشكل خاص، بالقسم األكبر من اإلنتاج 

. في حین أن نسبة متوسط 1992ئة خالل عام في الما4.5العالمي، حیث ازداد حجم التجارة العالمیة بنسبة 
في المائة، أي أن التبادل العالمي یسیر بوتیرة تتجاوز ثالثة أضعاف وتیرة 1.1النمو الحقیقي لإلنتاج لم تتعد 

اإلنتاج العالمي.
العولمة االقتصادیة كمعلم للنظام التجاري الجدید المطلب األول : 

استخدم مصطلح العولمة في اآلونة األخیرة , وقد ثار العدید من التساؤالت حول مفهومها  و الجهة التي 
تقف حولها و اآلثار المتوقعة منها . 

تعریف العولمة االقتصادیة : أوال :
منظومة یقصد بالعولمة االقتصادیة عملیة یسود فیها نظام اقتصادي واحد , تنطوي تحت مختلف دول العالم في

ولقد .جات ورؤوس األموال في نطاق كونيمتشابكة من العالقات تقوم عل أساس تبادل الخدمات والسلع و المنت
كانت الشركات المتعددة الجنسیات أحد أهم عوامل ظهور مفهوم العولمة االقتصادیة حیث تضخمت شركات 

معدالت الضرائب , والتوجه نحو تركیز دولیة كبرى الستفادتها من فروق األسعار , ومستویات األجور , و 

.35أقسام قادة , مرجع سابق ذكره .ص 1
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اإلنتاج في تلك الدول أو مناطق التي تحقق اقل تكلفة لذلك اإلنتاج , ونقل ذلك اإلنتاج إلى تلك األسواق 
دون عوائق أو قیود . ومناطق ذات االستهالك الوفیر أو األسواق أسواق الصاعدة والمباشرة , في أسواق مفتوحة 

القتصاد تكاد تتالشى االقتصادیات المحلیة أو تذوب في بوتقة االقتصادیات اإلقلیمیة , وهكذا ففي ظل عولمة ا
1الكبرى أو االقتصاد الكوني .

ثانیا : أركان العولمة وعالقتها بالتجارة الدولیة : 
تتمثل أركان العولمة في ما یلي :

 صندوق النقد الدولي :
وهو منظمة دولیة فوق أممیة خاصة بتصحیح المسارات االقتصادیة للدول األعضاء . وكذلك منح الدول 

2.مقره نیویورك, الحالة االقتصادیة العالمیة والحكومات القروض الالزمة إلصالح االقتصادي ومراقبة 

: دور صندوق النقد الدولي في تحریر التجارة الدولیة
ال یعتبر تحریر التجارة الدولیة من المهام المباشرة لصندوق النقد الدولي , وٕانما یتمثل دوره في المهام و األهداف 

من أجل تسهیل عملیات وصفقات التجارة الخارجیة من حیث أسعار الصرف وتسویة المدفوعات یضطلعالتي 
3وذلك من خالل:

التجارة الدولیة,و العمل على إقامة نظام متعدد األطراف للمدفوعات إلغاء الرقابة على الصرف التي تعیق -
التجاریة الجاریة بین الدول األعضاء في الصندوق ,

العمل على تحقیق النمو المتوازن في التجارة الدولیة, ومن ثم الحفاظ على مستویات الدخول و العمالة و -
الى جعل قطاع التجارة الخارجیة وسیلة للتنمیة تنمیة الموارد اإلنتاجیة .فصندوق النقد الدولي یسعى

االقتصادیة عن طریق التأثیر على المتغیرات االقتصادیة الكلیة داخل الدولة من خالل برامج اإلصالح.
تسهیل عملیة تحویل العمالت بین الدول, ومنع القیود عن الصرف مما یجعل إتمام الصفقات التجاریة أكثر -

سالسة ویسرا.
زیادة حجم التجارة الخارجیة وتوسیع نطاقها, وتحقیق مستویات عالیة من التوظیف و الدخل العمل على-

الحقیقي ,وتنمیة الموارد اإلنتاجیة لجمیع الدول .

.126, ص 2000املعرفة , الكويت , حازم الببالوي , النظام االقتصادي الدويل الدويل املعاصر ,دار 1
112ص 2010إمساعيل عبد الفتاح الكايف .عصر العوملة .دار النشر والتوزيع .عمان . األردن .2
.22. ص 2014., اجلزائر عرييب مرمي . دور سياسات حترير التجارة الدولية يف حتقيق األمن الغذائي املستدام .جامعة سطيف 3
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: البنك الدولي
على إثر مؤتمر برتون وودز . لتوفیر العون المالي و االقتصادي للدول األعضاء وعلى 1947نشأ سنة أ

النامیة لتدعیم وتطویر اقتصادها ,و أموال البنك من مساهمة األعضاء ومن أسواق رأس المال األخص الدول 
1الدولیة ویعمل وفق مبادئ األعمال التجاریة فیقرض الدول القادرة على خدمة الدیون وسدادها .

دور البنك الدولي في تحریر التجارة الدولیة
التجارة الدولیة , إال أنه یمكن الربط بین بعض مهامه و عمالیات ال توجد هناك عالقة بین البنك الدولي و 

2التجارة الدولیة من خالل النقاط التالیة :

تقدیم قروض البرامج وهي قروض تمنح لتمویل برنامج إنمائي أو لتمویل عملیة االستیراد , فالبنك -
الدولي یمكن أن یمنح قروضا في حالة األزمات االقتصادیة .

البنك الدولي استعداده لمنح القروض للدول التي تنتهج االقتصاد المفتوح والتي تكثر فیها یبدي -
االستثمارات األجنبیة , أي أن في أولویتها مساعدة الدول ذات االقتصاد المفتوح وهذا بذاته یعتبر 

مساعدات و دة من التشجیعا لتحریر التجارة الدولیة حیث تجعل الدول تسعى لتحریر تجارتها لالستفا
ي یقدمه البنك .ذاالمتیازات ال

سیاسات اإلصالح االقتصادي والتكیف الهیكلي التي یقدمها البنك الدولي تعتمد على جعل أو تحویل -
انسحاب الدولة من التدخل في اقتصاد دولة معینة إلى اقتصاد السوق واالقتصاد بقطاعاته من خالل

ك یقدم مجموعة سیاسات متكاملة تشمل القطاع المكون النشاط االقتصادي تدریجا , وبما أن البن
لالقتصاد الوطني فإنه یسعى إلى تحریر قطاع التجارة الدولیة .

المطلب الثاني : النظام التجاري العالمي الجدید 

وهو ذلك النظام الذي یحكم قواعد السلوك في كل ما یتعلق بتصدیر واستیراد السلع، وتحدید ما یجوز وال 
اإلجراءات الحمائیة أو إعانات التصدیر، بل والعمل من خالل هذا النظام على تحریر التجارة العالمیة یجوز من

لزیادة التبادل الدولي وترسیخ مبدأ االعتماد المتبادل وتعظیم العائد من التجارة الدولیة لكل أطراف االقتصاد 
العالمي.

.125لكايف .مرجع سابق .ص إمساعيل عبد الفتاح ا1
.56.ص 2009عبد املالك عبد الرمحان املطهر .منظمة التجارة العاملية ودورها يف تنمية التجارة الدولية .دار شتات للنشر .مصر .2
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(االتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة ) الجات أوال : 
 : تعریفها

جوالت أخرى من المفاوضات 8م .وتم عقد 1947دولة في عام 76هي اتفاقیة دولیة متعددة األطراف وقعتها 
, حول تحریر التجارة العالمیة و بها شق حمایة حقوق الملكیة الفكریة لكافة المنتجات في مختلف أنحاء العالم . 

ذه االتفاقیة من خالل مفاوضات شاقة انتهت إلى ضرورة رفع الحواجز المختلفة أما انتقال السلع وتمت ه
والخدمات بین مختلف بلدان العالم , و أهمها الحواجز الجمركیة , وكذلك نشر مفهوم التجارة الحرة لمواجهة مبدأ 

1.ظل العالم القریة الواحدةبشر في الحمائیة الذي ساد في القرن الماضي , وذلك من أجل رفاهیة ال

الرئیسیة للجات :مبادئ
بینها عندما تنظم الدول إلى الجات فإنها تلتزم بمجموعة من القواعد والضوابط لتنظیم التجارة الدولیة في ما

في : المبادئوتتمثل هذه الضوابط أو 
القیود الغیر التعریفیة مثل نظام إلىاللجوء هي الوسیلة الوحیدة للحمایة , وعدأن التعریفة الجمركیةااللتزام

في حاالت خاصة و بإجراءات محددة.إالالحصص الكمیة, 
 غیر ذلك من القیود یكون بطرقة غیر تمییزیة ,أي توفیر نفس مستوى التعریفة أواستخدامالتعهد ألن

المعاملة للمنتج المستورد من أي دولة عضو .
ویتم من خالل مفاوضات للخفض الدولیة على المدى الطویل .الحمایة وتحریر التجارة التعهد بالتخلي عن

المتبادل للتعریفات الجمركیة , و عدم رفعها إال وفقا ضوابط وٕاجراءات محددة ال تسبب ضرر لباقي الدول 
.األعضاء

 رعایة .األكثرااللتزام بتعمیم المعاملة الممنوحة للدولة
غیر التعریفیة مثل الضرائب أو الرسوم أو إلىلمعاملة القومیة و الذي یقضي بعد اللجوء االلتزام بمبدأ ا

كوسیلة لحمایة المنتج المحلي .األخرىالقوانین و القرارات التنظیمیة 
 جات من تو تعني تصدیر منتجاتهم بأسعار أقل من السعر الطبیعي لهذه المناإلغراقالتعهد بتجنب سیاسة

بالتالي إیقاع الضرر بمصالح المنتجین المحلیین في الدولة المتعاقدة المستوردة.بلد المنشأ و 
. التعهد بتجنب دعم الصادرات
 إجراءات وقائیة في حاالت الطوارئ مثل إعطاء الحمایة للصناعات الولیدة لتمكینها من إلىإمكانیة اللجوء

التكیف و اكتساب القدرة التنافسیة.
.56نفس املرجع السابق , 1
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ة وقوع أزمة في میزان المدفوعات ي للتجارة في حالإمكانیة التقییم الكم.
 المعاملة المتمیزة و األكثر تفضیال للدول النامیة , وهي تتعلق بإجراءات إضافیة تتیح لها مرونة كافیة في

.ر الحمایة الالزمة لقیام الصناعةتعدیل هیكل التعریفة الجمركیة بما یوف
جوالت الجات التفاوضیة

، وكان عدد الدول األعضاء المشاركة في 1947بدأ اتفاق الجات أولى جوالته التفاوضیة في جنیف في عام 
دولة هي الدول المؤسسة للجات، وكان من بینها دولتان عربیتان هما الجمهوریة العربیة السوریة 23هذه الجولة 

فیما بعد. وكان الهدف من اجتماع هذه الدول معالجة القیود التجاریة االتفاقولبنان، إال أنهما انسحبتا من 
المتزایدة عقب الحرب العالمیة الثانیة، وٕانشاء نوع من التوازن بین حق الدولة في حمایة منتجاتها والتمتع بمزایا 

1ألي من تلك الدول.االقتصاديزیادة الصادرات وتدفق التجارة الخارجیة، لما لهذا األمر من فائدة على البنیان 

لقد كانت مفاوضات الجات تركز على تحریر التجارة العالمیة في السلع عن طریق تخفیض وتثبیت التعریفة 
، أي في 1961-1947الجمركیة وتخفیف الحواجز غیر التعریفیة بالنسبة للسلع. وكان ذلك خالل الفترة 

ضات إلى مكافحة اإلغراق. أما في جولة طوكیو فقد الجوالت الخمس األولى. وفي جولة كنیدي، تطرقت المفاو 
اإلجراءات لعوائق الفنیة أمام التجارة، قواعد التقییم الجمركي، اهي: اتفاقیات هامةتسعة تم التوصل إلى

، إجراءات مواجهة اإلغراق،  الدعم واإلجراءات المضادة، المشتریات الحكومیة، االستیرادالخاصة بتراخیص 
التجارة في الطائرات المدنیة، ولم ینضم إلى هذه اللحوم البقریة،  التجارة في منتجات األلبان، التجارة في
الخمسة االتفاقاتسوى عدد محدود من الدول األعضاء في الجات. وفي جولة أوروجواي تم تحویل االتفاقیات

تطبق حزمة واحدة االتفاقاتلك فإن متعددة األطراف، وذلك بعد إدخال تعدیالت علیها. وبذاتفاقاتاألولى إلى 
على جمیع الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمیة.

 جولة أوروجواي
دولة، 123جاءت هذه الجولة لتكون آخر جولة تفاوضیة للجات، وشارك فیها عدد كبیر من الدول األعضاء بلغ 

دولة. وقد 100ف، ارتفع عدد الدول بنحو معظمها من الدول النامیة. ومقارنة بجولة المفاوضات األولى في جنی
، واعتمدت الدول المشاركة فیها نتائجها 1993دیسمبر15وانتهت في 1986سبتمبر20بدأت الجولة في 

2.تأسیس المنظمة العالمیة للتجارة وفیها ثم .1994أفریل15الرسمیة في مدینة مراكش بالمغرب في 

.87.ص 2009.مصر .رجع سابق ذكره املطهر .معبد املالك عبد الرمحان1
.26.ص 2007عي .اإلسكندریة .دار الفكر الجام,.تحریر التجارة الدولیة وفقا إلتفاقیة الجات في مجال الخدمات,العزیز عمارةرانیا محمود عبد 2
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وحتى 1948عقدت منذ إنشاء االتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة عام بیان بالجوالت التي ) :4جدول رقم (
1994شاء منظمة التجارة العالمیة إن

المفاوضات عدد الدول  اسم المدینة اسم الجولة  الجولة 
بند 45000مفاوضات التعریفات الجمركیة وتخفیض حوالي 

من بنود التعریفات الجمركیة .
دولة 23 مدینة جنیف بسویسرا 

1948–1939
جولة جنیف  األولى 

بند من بنود 5000تخفیض التعریفات  الجمركیة بحوالي 
التعریفات الجمركیة .

دولة 13 1949مدینة أنیس بفرنسا 
–1950

جولة أنس  الثانیة 

تنازل تعریفي .7800تقدیم تنازالت تقدر بحوالي   دولة 38 منتجع توروكراى بجنوب 
–1950غرب إنجلترا 

1951

جولة توركراى  الثالثة 

ملیار دوالر .2.5تخفیض في التعریفات الجمركیة مقدارها  دولة 33 مدینة جنیف بسویسرا 
1956

جولة جنیف  الرابعة 

تنسیق اتفاق التعریفة مع دول المجموعة االقتصادیة 
تنازل تعریفي بقیمة سلع 4400األوروبیة وانتهت بإقرار 

ملیار دوالر 40تقدر ب 

دولة 36 مدینة جنیف بسویسرا 
1960–1961

جولة دیلون  الخامسة 

التعریفات و إجراءات المضادة لإلغراق وقدرت التعریفات 
ملیار دوالر 40مقدار الجمركیة المنخفضة ب

دولة 53 مدینة جنیف بسویسرا 
1964–1967

جولة كیندي  السادسة 

ملیار دوالر , 155تخفیض التعریفات الجمركیة یقدر حوالي 
المعاملة التفضیلیة للدول النامیة , عقد اتفاقات قانونیة تحد 
من آثار التدابیر التعریفیة , واتفاق خاص بلحوم األبقار , 

جات األلبان , التجارة في الطائرات المدنیة .منت

دولة 99 مدینة طوكیو بالیابان و 
مدینة جنیف بسویسرا 

1973–1979

جولة طوكیو  السابعة 

إدخال تجارة الخدمات و الملكیة الفكریة ألول مرة باإلضافة 
إلى المعاملة الخاصة للدول النامیة ومنع اإلغراق وختام 

.wTOالجولة بالتوقیع على منظمة التجارة العالمیة 

دولة في نهایة 103
دولة 117و 1986

.1993في نهایة 
15دولة في 125

.199أفریل .

مدینة بو نتادیل إست 
وجواي بأمریكا الجنوبیة بأور 

ومدینة مراكش بالمغرب 
1986–1994.

جولة 
أوروجواي 

الثامنة 

دار الفكر الجامعي ,إلتفاقیة الجات في مجال الخدمات.تحریر التجارة الدولیة وفقا,رانیا محمود عبد العزیز عمارة:صدرالم

.17.18.19.ص 2007.اإلسكندریة .
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المنظمة العالمیة للتجارة : ثانیا 
هاتعریف

" هي عبارة عن إطار قانوني ومؤسسي لنظام التجارة متعدد األطراف . ویؤمن ذلك اإلطار اإللزامات التقاعدیة 
األساسي التي تحدد للحكومات كیف یمكن صیاغة وتحدید األنظمة والضوابط التجاریة المحلیة , كما أن 

ات والمفاوضات الجماعیة واألحكام المنظمة منتدى لتنظیم العالقات التجاریة بین الدول من خالل المناقش
القضائیة للمنازعات التجاریة "   

م , والتي وقع بیانها الختامي في اجتماع 1993دیسمبر 15تاریخ التأسیس : بعد ختام جولة األروغواي في 
1م .1995جانفي 1م , تأسست منظمة التجارة العالمیة رسمیا في 1994مراكش أفریل 

 ة الدولیة: هیكل منظمة التجار
منظمة التجارة العالمیة منظمة دولیة تعنى بتنظیم التجارة بین الدول األعضاء , وتشكل منتدى للمفاوضات 

وهیكلها التنفیذیة:متعددة األطراف , وقد أنیط بها بشكل أساسي مهمة تطبیق اتفاقیة أورجواي ,ومن أهم لجانها 
:المؤتمر الوزاري

یتألف المؤتمر الوزاري من وزارة التجارة للدول األعضاء بمنظمة التجارة العالمیة و یعتبر رأس السلطة 
المؤتمر الوزاري األول في انعقدفي المنظمة. ویجتمع المؤتمر الوزاري مرة كل عامین على األقل , وقد 

, و الثالث في 1998ي مایو المؤتمر الوزاري الثاني في جنیف فوانعقدفي سنغافورة , 1996دیسمبر 
, 2001الدوحة في نوفمبر , والرابع في1999سیاتل بالوالیات المتحدة األمریكیة في دیسمبر 

2005.2, و السادس في هونغ كونغ 2003والخامس في كانكون بالمكسیك 

: األمانة  العامة
عن الدول التي ینتمون إلیها , وال توجد باالستقاللتتكون من المدیر العام للمنظمة و موظفین یتمتعون 

لألمانة سلطة اتخاذ القرار حیث تتمثل واجباتها الرئیسة في اإلسناد الفني و المهني للمجالس و اللجان  
.ختلفة الم

-WWW.abahe.co.uk1

2 .Yannik Laure , Michel  Durembourg ; Pouvoir au menu  de L’O.M.C ,l’agriculture et les services,
Paris 2000 .p 89.
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: یضم ممثلین عن الدول األعضاء في المنظمة , یجتمع مرة واحدة على االقل شهریا , وله المجلس العام
لك التي یسندها له المؤتمر الوزاري , كما أنه جهاز لفض المنازعات التجاریة , و فحص عدة وظائف منها ت

.السیاسات التجاریة .و تخضع له جمیع المجالس الرئیسیة و اللجان الفرعیة و مجموعات العمل
: المجالس الرئیسیة

1تتكون المجالس الرئیسیة من:

ویحتوي على عدة لجان , منها اللجنة الزراعیة و لجنة اإلجراءات الوقائیة ولجنة مجلس تجارة السلع:-
مراقبة المنسوجات و لجنة الممارسات ضد اإلغراق.

ویشرف على عدة مجموعات منها مجموعة المفاوضات حول االتصاالت و مجلس تجارة الخدمات:-
لجنة تجارة الخدمات المصرفیة.

ویهتم ببحث القضایا المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة ذات العالقة :مجلس حقوق الملكیة الفكریة-
بالتجارة .

.117عبد املالك عبد الرمحان املطهر , مرجع سابق ذكره , ص1
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ة) :  هیكل منظمة العالمیة للتجار 1مخطط (

: أ. عیاش  قویدر و أ.إبراھیم عبد هللا .آثر انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمیة بین التفاؤل و التشاؤم .مجلة اقتصادیات شمال المصدر
.14. .ص02إفریقیا . جامعة األغواط. عدد 

 : 1و تعنى بدراسة تأثیر التجارة على البیئة .لجنة التجارة و البیئة

: تي تهتم بالعالم الثالث و باألخص الدول األقل نموا.اللجنة التجارة والتنمیة
.لجنة القیود المفروضة ألهداف ترتبط بمیزان المدفوعات

.117نفس املرجع السابق , ص 1

مجلس السیاسات          

المجلس العام        

مجلس التجارة في 
الخدمات       

مجلس التجارة في 
الملكیة          

مجلس التجارة في 
السلع        

لجان في مجال     

لجان في : 

التجارة في الخدمات المالیة -
لجان خاصة -

لجان عمل : 
خدمات متخصصة -
تجارة في الخدمات قواعد ال-

لجان متنوعة : 
لجنة التجارة في الطائرات -
لجنة مشتریات الحكومة -

لجان في : 

الوصول إلى سوق الزراعة -

العوائق –فض المنازعات -
مكافحة –الدعم –الفنیة 

تقیم الضرائب –اإلغراق 
قواعد المنشأ –الجمركیة 

حصص االستیراد-

االستثمار المتعلقة بالتجارة -

مراقبة –الوقایة من الخطر -
التجارة في –المنسوجات 

مجال مشروعات تكنولوجیا 
لجنة االتفاقیة –المعلومات 

لجان في : 

لجنة –التجارة و التنمیة -
–فرعیة للدول األكثر نموا 
اتفاقیة التجارة اإلقلیمیة 

إدارة الموازین المدفوعات -

إدارة وتمویل الموازنة -

فرق العمل 

االتصاالت المباشرة -
لجان عمل في :

التجارة و االستثمار -
التجارة وسیاسات -

المنافسة 
الشفافیة في المشتریات -

الحكومیة 

المجلس الوزاري              

مجلس فض المنازعات    



الخلفیة التاریخیة لتطورات التجارة الدولیة الفصل األول

36

 : وتشرف على المسائل الداخلیة للمنظمة , وتختلف حصص لجنة المیزانیة و المالیة و اإلدارة
الدول األعضاء في میزانیة المنظمة , وذلك ألن الدول الغنیة یمكنها أن تتحمل نصیب أعلى في 

.ملیون دوالر أمریكي 74حوالي 2000المیزانیة , وقد بلغت مساهمات األعضاء عام 

. مجموعات العمل:6
ة المنظمة ,إضافة إلى مجموعة العالقة بین التجارة و االستثمار و المجموعة وتختص بدراسة الترشیحات لعضوی

المختصة بسیاسة المنافسة.
وتتعامل العدید من اللجان المتخصصة و مجموعات و العمل وفرق العمل مع االتفاقیات , كل اتفاقیة على حدة 

التجارة اإلقلیمیة .و مواضیع أخرى مثل البیئة و التنمیة و طلبات العضویة و اتفاقیات 
أوال: أهداف منظمة التجارة العالمیة:

1:تحقیق األهداف التالیةإلىالمیة المنشئة لمنظمة التجارة العالمیة تسعى منظمة التجارة العاالتفاقیةوفقا ألحكام 

: تحریر التجارة الدولیة
إن الجهود التي بذلت إلنشاء منظمة التجارة العالمیة كان بهدف إنشاء نظام تجاري دولي جدید یسعى األطراف 

القیود و العقبات التي تشوه حریة التبادل التجاري الدولیة وٕازالةمزید من تحریر التجارة الدولیة إلىمن خالله 
الهدف على ضوء المبادئ عالمیة تسعى لتحقیق هذاوتعیق انتقال السلع و المنتجات , إن منظمة التجارة ال

: التالیة 

 : مبدأ الدولة األولى بالرعایة
أن المزایا الممنوحة أو التي یمكن أن یمنح في المستقبل سواء بمقتضى إجراءات ’’معنى هذا الشرط هو

خر المماثلة أو اآلذاتیة أو اتفاقات تجاریة لمصلحة دولة ثالثة , تطبق بالمثل  على منتجات الطرف
.’’المشابهة 

: مبدأ المعامل الوطنیة
ومعنى هذا المبدأ أن عل الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمیة أن تطبق نفس المعاملة التي تمنحها 
لمنتجاتها الوطنیة , على المنتجات المستوردة من الدول األعضاء المماثلة للمنتج الوطني سواء في الرسوم أو 

.203, ص 2006حسني القتالوي ,منظمة التجارة العامليىة , دار الثقافة , عمان , األردن , 1
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التنظیمات وهذا المبدأ یعتبر امتدادا للمبدأ السابق , وذلك بغرض تحقیق المنافسة الكاملة و المساواة بین 
1المنتجات الوطنیة و المنتجات المستوردة المماثلة لها .

: مبدأ خفض الرسوم الجمركیة و إلغاء القیود الكمیة
التحریر الكامل للتجارة الدولیة وٕازالة جمیع إلىیعتبر هذا المبدأ مكمال للمبدأین السابقین في سبیل الوصول 

المعوقات المشوهة لحریة التجارة الدولیة .
: مبدأ الشفافیة

ات جاء هذا المبدأ لیحقق الهدف من حریة التجارة الدولیة و كموجه للدول في تعامالتها و المتعلقة بالسیاس
القرارات الحكومیة اتخاذالمحلیة من للشفافیةاألعضاء باألهمیة الراسخة یتعرف’’ التجاریة (فقرة یاء) ما نصه 

األعضاء أو للنظام  التجاري متعدد القتصادیاتفي األمور المتعلقة بالسیاسات التجاریة سواء بالنسبة 
2.’’ األطراف

ة :تحقیق طموحات الجنس البشري في مجال التنمی
هذا الهدف هو بمثابة آمال وطموحات الجنس البشري , تلك اآلمال التي عبرت عنها الجمعیة العامة لألمم 

إن األحداث الجاریة قد ألقت ’’ بقولها 1974المتحدة في اإلعالن عن إقامة نظام اقتصادي عالمي جدید عام 
یمكن فصلها الواحدة عن األخرى , وأنه یوجد الضوء على حقیقة أن مصالح الدول المتطورة و الدول النامیة  ال

تالزم و ترابط وثیق بین رخاء الدول المتقدمة و نمو الدول الفقیرة و ان سعادة الجماعة الدولیة في مجموعها 
’’ ة بسعادة العناصر المكونة لهامرتبط
نظام تجاري دولي دائم و متكاملإقامة

د لنظام تجاري دولي جدید یتمتع هذا النظام بمقومات و عناصر تعزز إن إنشاء منظمة التجارة العالمیة هو میال
من ثباته و دیمومته وفي نفس الوقت تعزز تكامل هذا النظام و تقویه وتساعد على بقائه , وهذه العناصر و 

.المقومات وردت في المادة الثالثة من اتفاقیة مراكش الخاصة بإنشاء منظمة التجارة العالمیة 

.211حسني القتالوي , مرجع سابق الذكر , ص 1
.165, ص 2008الدولية وفقا ألتفاقية اجلات , دار املستقيل العريب , األسكندرية , مصر , رانيا حممود عبد العزيز , حترير التجارة 2
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المبادئ التي تقوم علیها منظمة التجارة العالمیة:ثالثا: 
تسیر منظمة التجارة العالمیة كغیرها من المنظمات الدولیة على مبادئ و محاور أساسیة تكون بمثابة المرشد 
تلتزم بها خالل مسیرة عملها و تكون هذه المبادئ أیضا مانعا للمنظمة من االنحراف عما رسم لها من أهداف  

1ما أعطیت من سلطات ویمكن إیجاز هذه المبادئ وهذه المحاور في النقاط التالیة :و 

:مبدأ التجارة بدون تمییز
و هي ضمن الوثیقة الختامیة لجولة أوروجواي 1994وٕاعماال بهذا المبدأ نصت المادة األولى من اتفاقیة الجات 

لى مبدأ شرط المعاملة الوطنیة وعدم التمییز بین , ع3على شرط الدولة األولى بالرعایة , كما نصت المادة 
المنتجات الوطنیة و األجنبیة , و هناك استثناء على هذین المبدأین یتمثل في حمایة الصناعة الوطنیة , وكذلك 

.ة و مناطق التجارة الحرة یستثني االتحادات الجمركی
:مبدأ المعاملة التفضیلیة للدول النامیة

یلي :ماویمكن إجمال ذلك في
 منظمة التجاریة العالمیة (اتفاقات جولة أوروجواي) بمصالح الدول النامیة عن اتفاقاتاهتمام أغلب

طریق وجود أحكام خاصة بها و التي أصبحت جزء من النظام التجاري الدولي الراهن.
 اء من أجل الوف–من تلك الممنوحة للدول المتقدمة –منح الدول النامیة فترة سماح أطول

.التزاماتهابتعهداتها و ا
 اتفاق حول تحریر التجارة في المنسوجات و المالبس الجاهزة و السلع الزراعیة وٕادراج إلىالتوصل

, و تعتبر وهذه المنتجات ذات أهمیة بالنسبة للدول النامیة من 94هذه المنتجات ضمن جات 
الناحیة التصدیریة .

:إمكانیة إعادة التفاوض
ذلك باعتبار, 2المنشئة لمنظمة التجارة العالمیة في المادة الثالثة فقرة رقم االتفاقیةتم النص على المبدأ في 

السابق تقدیمها , و الموافق علیها , أو االلتزاماتأحد وظائف المنظمة األساسیة.كما یمكن إعادة التفاوض حول 
2.تجاریة الاالتفاقاتعلیها اشتملتحول بعض األحكام التي 

.147صعبد املالك عبد الرمحان املطهر , مرجع سابق ذكره , 1
.69ناصر عدواين , مرجع سابق ذكره , ص 2
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: مبدأ المساواة بین الدول األعضاء
یعد هذا المبدأ من أهم المبادئ الهامة في النظام التجاري , حیث یعني هذا المبدأ األهلیة الكاملة لجمیع الدول 
األعضاء في التمتع بجمیع الحقوق المترتبة على العضویة على قدم المساواة بین الجمیع الدول األعضاء , 

ركتها في التجارة الدولیة.حجم مشااالقتصادیة أو العسكریة أو بصرف النظر عن حجمها أو قوتها 

الثالث : اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة و دورھا في تحریر التجارة الدولیة المطلب
مجاالت التجارة الدولیة لدى المنظمة تتضمن ثالثة قطاعات هي : قطاع السلع و قطاع الخدمات و قطاع 
الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة ، وفیما یلي تعریف مختصر لهذه القطاعات ، وبیان موجز 

فاقیات المنظمة :فیها حسب ما ورد في وثائق بروتوكول اتلما 
ر قطاع السلع اتفاقیات حول تحریأوال : 
  سلعة ، وتحكـم تجارة السلع االتفاقیة 7177السلع الصناعیة والزراعیـة المصنفة لدى المنظمـة  تبلغ

).1994(الجاتالعامة بالتعریفات الجمركیة والتجارة
 رأسها االتفاقیة مذكرات تفاهم وعلى 3اتفاقیة و 20یخضع تنظیم التجارة الدولیة في قطاع السلع إلى

م) 1947) والتي أبرمت بین األطراف المتعاقدة عام (47العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة ( الجات 
م  .1994) عام 94وعدلت لتكون إحدى اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة ( الجات 

 الدول المتقدمة تطالب من أبرز المشكالت بین الدول المتقدمة والدول النامیة في تجارة السلع ؛ أن
الدول النامیة بتخفیض السقوف الجمركیة على الواردات الزراعیة بینما تطالب الدول النامیة الدول 

المتقدمة بتخفیض الدعم الزراعي وعدم دعم الصادرات .
باإلعفاء من الرسوم الجمركیة لبعض السلع مثل المواد الصیدالنیة وأجهزة تقنیة المعلومات وبعدالتزم

ثالث  سنوات سیتم إعفاء  أجهزة  الحاسب  اآللـي ولوازمها وأجهزة االتصاالت الهاتفیة ( ثابت وجوال) 
 تلغى جمیع الرسوم النوعیة ، التي كانت تطبق كحد أدنى للتحصیل الجمركي على بعض السلع باستثناء

الدجاج والبیض والتبغ .
90  الملتزم بها مع المنظمة  " المثبتة " على الرسوم % من السلع الزراعیة تزید رسومها الجمركیة

% وهذا یزید على الرسوم المطبقة 15المطبقة ، ویبلغ متوسط الرسوم على السلع الزراعیة حوالي 
بمقدار الضعف .

 مع المنظمة والتوجه لعدم رفعها إال عند الحاجة المطبقة على بعض السلع,بعض الرسوم الجمركیة
سلعة رسومها المطبقة صفر بینما ال یوجد سوى ثالث 223، كما یوجد ألعضاءنسیق مع دول اوبالت
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1بصفر .سلع مثبتة مع المنظمة 

:الخدمات قطاع ثانیا : 
 الخدمات هي األنشطة التجاریة في سلع غیر حسیة  ( غیر مجسدة ) مثل االتصاالت والتعلیم والبنوك

.مة في الخدمات وتحكمها االتفاقیة العا
 الخدمات یغطي جمیع األنشطة الخدمیة فیما عدا التي تقع في نطاق صالحیات الحكومة مثل قطاع

اس خدمات المصارف المركزیة ، والتأمینات االجتماعیة ، ومعاشات التقاعد والتي ال تقدم على أس
.تجاري 

یة قطاعات الخدمات الرئیسیة هي : خدمات االتصاالت ومن ضمنها االتصاالت الهاتفیة والسمع
خدمات األعمال ومن ضمنها ,وما یتعلق بها من خدمات هندسیة خدمات اإلنشاءات,والبصریة والبرید 

خدمات التوزیع ومن ضمنها خدمات البیع بالوكالة وتجارة , هنیة والعقاریة وخدمات التأجیر الخدمات الم
.لجملة والتجزئة وعقود االمتیاز ا
 متوسط ، وفي % في ال40الناتج المحلي اإلجمالي في العالم تبلغ نسبة مساهمة قطاع الخدمات في

.% 50الدول النامیة 
 من إجمالي حجم التجارة العالمیة ( سلع وخدمات ) 23مثلت التجارة العالمیة في الخدمات نحو %

2.) ملیار دوالر 1440(م  نحو2005حیث بلغت قیمة الصادرات العالمیة من الخدمات عام  

المنظمة هي:ئیسیة والفرعیة في الخدمات ت المحددة على القطاعات الر أهم االلتزاما
  الخدمات القانونیة / %75خدمات األعمال : الملكیة األجنبیة في الخدمات المهنیة تصل إلى )

المحاسبیة / الهندسیة / الطبیة ) ، عدم حضور المحامین األجانب للمرافعة في المحاكم .
 : 70- %49الملكیة األجنبیة في خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة من خدمات االتصال%

حسب نوع الخدمة .
 بعد ثالث سنوات ، وبحد أدنى لرأس المال %75ترفع  إلى %51خدمات التوزیع : الملكیة األجنبیة

3.األجنبي 

قطاع حقوق الملكیة الفكریةثالثا: 
 األفكار الحق في تملكها واالستفادة المادیة منها عن طریق حمایتها یقصد بالملكیة الفكریة منح أصحاب

خالل فترة معینة ومنع اآلخرین من التعدي علیها دون موافقة أو ترخیص من مالكها وقد صارت إحدى 
مجاالت التجارة الدولیة خالل مفاوضات  جولة األورجواي التي انتهت بإعالن منظمة التجارة العالمیة 

.ة من حقوق الملكیة الفكریة ضمینها اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجار في مراكش وت
6, ص 32العدد 2011, الرياض , السعودية , جملة االقتصاد العريب ها , ابراهيم الناصر. منظمة التجارة العاملية و آثارها الثقافية وموقف اململكة في1
6, ص 32العدد 2011, الرياض , السعودية , جملة االقتصاد العريب ابراهيم الناصر. منظمة التجارة العاملية و آثارها الثقافية وموقف اململكة فيها , 2
.134نفس املرجع السابق , ص 3
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العالمات التجاریة ,المؤلف  والحقوق المتعلقة بها تنحصر هذه االتفاقیة في مجاالت ثمانیة هي : حقوق
10لصناعیة ومدة الحمایة النماذج ا,ت السریة ( األسرار التجاریة ) المعلوما, المؤشرات الجغرافیة,
التصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة ومدة الحمایة , سنة20ت االختراع ومدة الحمایة براءا, نوات س

سنة.25-20األصناف النباتیة ومدة الحمایة من , سنوات  10
 : هذه االتفاقیة عبارة عن إحالة إلى االلتزام بأحكام عدد من االتفاقیات الدولیة في هذا المجال وهي
) باریس ) لحمایة الملكیة الصناعیة .اتفاقیة
. اتفاقیة (بیرن )  لحمایة  المصنفات األدبیة والفنیة
1.معاهدة الملكیة الفكریة المتصلة بالدوائر المتكاملة

.182عبد العزيز , مرجع سابق ذكره , ص رانيا حممود 1
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الفصل األول خالصة
اعتمدت التجارة الدولیة في مختلف مراحل تطورها على مبدأین أساسیان كان لهما األثر الكبیر في تحدید 
طبیعة العالقات االقتصادیة الدولیة؛ فمبدأ حریة التجارة الدولیة قد ساد قبل الحرب العالمیة األولى وبعد الحرب 

ل التجاري بین جمیع البلدان لالستفادة من المزایا العالمیة الثانیة، وكان یدعو إلى ضرورة إطالق حریة التباد
ترة ما بین الحربین العالمیتین،أما مبدأ تقیید التجارة الدولیة  فقد ساد في فالعدیدة التي تختص بها كل دولة ؛ 

من خالل إقامة الحواجز والقیود أمام حركة التجارة الدولیة من أجل حمایة الصناعات المحلیة من المنافسة 
ن المبدأین كسیاسة جنبیة ولتحقیق االستقالل االقتصادي. وتؤثر األحداث والمتغیرات الدولیة في اعتماد أي ماأل

حتى أن وصلت النظریة الحدیثة إلى تبسیط عملیات وتطورت النظریات المفسرة للتجارة الدولیة تنتهجها الدول.
التجارة الدولیة بین الدول . 

وخاصة التجارة الدولیة تعمل بعض الدول على إدخال سیاسات وذلك بتباع قوانین و للحفاظ على قطاع التجارة 
وتشریعات لحمایتها والبعض یعمل على عدم تدخل في التجارة بین الدول من خالل التعریفات الجمركیة ونظام 

الحصص والوسائل األخرى .
ظهور المنظمة العالمیة للتجارة اكتملت بللنظام التجاري الجدید حومع بروز مصطلح العولمة االقتصادیة  أصب

مؤسسات النظام االقتصادي العالمي، فقد تأخر إنشاؤها نتیجة الظروف والترتیبات االقتصادیة الدولیة، في حین 
ظهر في وقت سابق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر الذْین تولیا اإلشراف على تنفیذ القواعد 

القات االقتصادیة الدولیة. وتشكل المؤسسات الثالثة الدعائم النقدیة والمالیة والتجاریة التي یقوم التي تنظم الع
علیها النظام االقتصادي العالمي الجدید.



الفصل الثاني : نظریات واستراتیجیات 
االستثمار األجنبي المباشر
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مقدمة الفصل الثاني 
أدى االستثمار األجنبي المباشر خالل النصف الثاني من القرن الماضي دورا هاما في دعم نمو اقتصادیات 

وتفسر ال سیما خالل العقدین الماضیین اللذین شهدا زیادة كبیرة في حجم التدفقات االستثماریة .،الدول النامیة 
التغیرات التي طرأت على هیكل االقتصاد العالمي معظم تلك الزیادة وهي االتجاه نحو اقتصاد السوق في معظم 

فضال عن زیادة مساهمة هذه الدول في التكامل االقتصادي ،الدول النامیة وتحریر نظم التجارة و االستثمار 
العالمي .

مة لمسیرة التكامل العالمي من خالل المساهمة في ربط أسواق وقد أعطى االستثمار األجنبي المباشر دفعة ها
ومع نشوء شبكة عالمیة رأس المال و أسواق العمل وزیادة األجور و إنتاجیة رأس المال في الدول المضیفة له .

من الروابط المتعددة , زادت حركة التجارة الدولیة بشدة كما تبنت شركات متعددة الجنسیات استراتجیات ذات 
طابع عالمي متزاید لالستفادة من الوفرات الناجمة عن التخصص وتوزیع األنشطة .

ومن أجل التعرف على أهم الجوانب المتعلقة بهذه الظاهرة االقتصادیة قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى المباحث 
التالیة : 

المبحث األول : مفاهیم أساسیة حول االستثمار األجنبي المباشر .
ي : عوامل و محددات االستثمار األجنبي المباشر .المبحث الثان

صدام أم توافق ؟ التجارة الدولیةاألجنبي المباشر ستثماراالالمبحث الثالث : 
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ر المبحث األول : مفاهیم أساسیة حول االستثمار األجنبي المباش
یعتبر االستثمار األجنبي المباشر حركة من حركات رؤوس األموال طویلة األجل وهو بمثابة ظاهرة متعددة 

بسبب الصعوبة التي واجهت االقتصادیین والمفكرین والمدارس االقتصادیة في تحدید أبعاده الخاصة ،الجوانب 
هذا المبحث مختلف التعاریف كما سنتطرق و أهدافه المختلفة ولكي نتعرف على أهم هذه المفاهیم سنتناول  في 

إلى أنواع وأشكال االستثمار األجنبي المباشر وكذا نظریات المفسرة له .
المطلب األول : مفهوم وأهمیة االستثمار األجنبي المباشر 

وبین سوف یتم التطرق في هذا المطلب تعریف االستثمار األجنبي المباشر باإلضافة إلى ألهدافه  و الفرق بینه 
االستثمار األجنبي الغیر المباشر .

أوال : تعریف االستثمار األجنبي المباشر 
توجد العدید من التعریفات لالستثمار األجنبي المباشر , وكل تعریف یختلف عن األخر من حیث الزاویة التي 

لالستثمار األجنبي ینظر بها لالستثمار و الغرض أو الهدف من االستثمار , في ما یلي نورد بعض التعریفات
المباشر : 

هو نوع من أنواع االستثمار الدولي الذي یعكس حصول كیان مقیم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في 
مؤسسة مقیمة في اقتصاد آخر . ویشار إلى الكیان المقیم باصطالح " المستثمر المباشر " و إلى المؤسسة 

1باصطالح " مؤسسة االستثمار المباشر " .

نكتاد ) االستثمار األجنبي المباشر بأنه توظیفات أجنبیة و قد عرف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمیة (االو 
2غیر وطنیة في موجودات رأسمالیة ثابتة في دول معینة .

االستثمار األجنبي 1993) في كتاب میزان المدفوعات الصادر في عام IMFعرفه صندوق النقد الدولي (
لى أنه " االستثمار الذي یتم الكتساب مصلحة مستدیمة في المشروعات التي یتم إدارتها في دول المباشر ع

% من 15بخالف الدولة التي ینتمي إلیها المستثمر األجنبي لصوت فعال في إدارة المشروع عن طریق امتالك 
.3ملكیة المشروع 

331. ص 1.ط2008موسى سعيد مطر و آخرون .التمويل الدويل .دار صفاء للنشر والتوزيع .عمان .األردن . 

2 UNCTAD- WORLD WVESTMEMT REPOE.NEW YORK 2000.
, ص 2006.اجلليل القرنشاوي , االستثمار األجنيب املباشر يف العامل العريب .عوامل اجلذب واملعوقات , مؤمتر االستثمار والتمويل , القاهرة ,  . حامت عبد 3

18.
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ة , حیث تتفق جمیعها في نظرتها لالستثمار یتضح مما سبق وجود تشابه من حیث المضمون للتعریفات المذكور 
األجنبي كونه تدفق لرأس المال على دولة غیر دولة صاحبة رأس المال بغرض إنشاء مشروع طویل األجل 

لهدف المتمثل في تحقیق الربح . فالعناصر األساسیة التي ایتولى المستثمر إدارته كلیا أو جزئیا وذلك خدمة 
ستثمار األجنبي المباشر تتمثل في وجود تدفق األموال النقدیة من دولة إلى أخرى یتطلب توفیرها في تعریف اال

وذلك بغرض إنشاء مشروع ربحي من خالل تولي إدارة ذلك المشروع كلیا أو جزئیا .
ثانیا : أهداف االستثمار األجنبي المباشر 

وع االستثمار وكذلك یهدف إلى تكوین إن الهدف العام لالستثمار األجنبي  هو تحقیق العائد وذلك مهما كان ن
ولكن یهدف االستثمار ،الثروة وتنمیتها و تأمین الحاجات وكذلك المحافظة على قیمة الموجودات بصفة عامة 

األجنبي المباشر بصفة خاصة إلى : 
 أي إبقاء الدول .الحصول على المواد الخام من الدول المستقبلة ألجل استخدامها في صناعات مختلفة

المستقبلة للتمویل الدولي مصدرا للموارد الطبیعیة .
 إیجاد أسواق جدیدة لتصریف المنتجات وبضائع الشركة األجنبیة , أي إبقاء الدولة المستقبلة سوقا

لتصریف منتجاتها. 
لمتخصصة في االستفادة من میزة انخفاض عناصر التكلفة في الدول المستقبلة , بینما تبقى هي الدولة ا

1اإلنتاج النمطي .

 االستفادة من القوانین والتشریعات من الدول المستقبلة , والمتعلقة بالتشجیع و اإلعفاءات الضریبیة التي
.تمنحها الدول المستقبلة 

 سیطرة الدول المانحة أو المستثمرة على اقتصادیات البلد المستقبل بسهولة لقیام شركاته بمنافسة
اعات المحلیة من حیث الجودة , و االعتمادیة واألسعار المنخفضة وذلك ألنها تمتلك الشركات والصن

تكنولوجیا متطورة ومتقدمة .
الحصول على التكالیف اإلنتاج بأقل ارتفاع
2.تسهیل اختراق األسواق العالمیة

147.ص. .2013رائد عبد اهللا العبیدي . التمویل الدولي ..دار األیام للنشر والتوزیع , عمان .,األردن .1
.05. ص 2010. الملتقى الدولي حول آثر االستثمار األجنبي المباشر على سوق العمل في الجزائر . جامعة بسكرة . الجزائر .بلعید عاید عبیر 2
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المطلب الثاني :  أشكال و مكونات االستثمار األجنبي المباشر 
تتصف األشكال و المكونات بالتعدد والتنوع , لذا سنتناول في هذا المبحث أشكال االستثمار األجنبي المباشر 

.من حیث تعددها وكذلك مكونات هذا النوع من االستثمار 
أوال : أشكال االستثمار األجنبي المباشر 

والذي یتمثل في تملك المستثمر األجنبي لالستثمار األجنبي أشكال متعددة منها االستثمار األجنبي المباشر , 
لجزء أو كل االستثمارات في المشروع , إضافة إلى حقه في إدارة المشروع . وعلیه یمكن تلخیص أشكال 

االستثمار األجنبي المباشر في ما یلي : 
 : ( االستثمار المشترك ) مشروعات ملكیتها مشتركة

وتعتبر هذه المشروعات مشتركة بین االستثمار األجنبي واالستثمار المحلي , وبنسب متفاوتة , تتحدد وفقا 
الشركاء , وحسب القوانین المنظمة لتملك األجانب , حیث تنص قوانین كثیرة من الدول یقام فیها التفاق 

رأس مال المشروع , وذلك تفادیا % من49المشروع المشترك على أن ال تتجاوز نسبة المستثمر األجنبي 
للهیمنة األجنبیة على جانب مهم من مشروعات االقتصاد المحلي .إذ أن الدول التي تستضیف االستثمارات 
األجنبیة تحرص على أن تكون القرارات التي یتم اتخاذها في إطار االستثمار األجنبي تأخذ في اعتبارها 

االستثمار المشترك ضیف , وعادة یكون تحقیق هذا الهدف من خالل المصالح الحیویة والهامة لالقتصاد الم
1.

 : االستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي
وتتمثل في قیام الشركات المتعددة الجنسیات بإنشاء فروع لها لإلنتاج أو التسویق أو أي نوع أخر من أنواع 

لى أن تكون لها الحریة الكاملة في اإلدارة والتحكم في هذه النشاط اإلنتاجي أو الخدمي بالدولة المضیفة ع
النشاطات .ویعتبر هذا النوع من االستثمارات األكثر تفضیال لدى الشركات المتعددة الجنسیات .و من مزایا هذا 

النوع من االستثمارات أن زیادة حجم تدفقات النقد إلى الدولة المضیفة .
ساهمة الجدیة في إشباع حاجات المجتمع المحلي من السلع أو الخدمات یؤدي كبر حجم المشروعات إلى الم

المختلفة مع احتمال وجود فائض تصدیر أو تقلیل الواردات مما یترتب على هذا تحسین میزان المدفوعات 
2للدولة المستقبلة .

.101. ص 1.ط2011ماجد أحمد عطا اهللا . إدارة االستثمار . دار أسامة للنشر و التوزیع .عمان. األردن .1
54موسى السعید و آخرون .مرجع سابق ذكره .ص2
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 : مشروعات أو عملیات التجمیع
خر وطني سواء عام أو خاص , یقوم من خاللها وتأخذ هذه المشروعات شكل اتفاقیة بین طرف أجنبي و آ 

الطرف األجنبي بتوفیر المكونات األصلیة لمنتج معین ولیكن سیارة مثال على أن یقوم الطرف الوطني بتجمیعها 
لتصبح منتجا نهائیا , وقد تنطوي مشروعات التجمیع على االستثمار المشترك أو الشكل التملك الكامل للمشروع 

انب الطرف األجنبي وفي هذه الحالة وبالنسبة للمزایا والعیوب سوف یكتسب المشروع مزایا االستثماري من ج
وعیوب النمط  الذي ینتمي إلیه سواء المشترك أو المملوك كلیا للمستثمر األجنبي , وبشكل خاص یعاب على 

من تفشي أسرار هذا النوع من االستثمارات قلة نقل التكنولوجیا , وذلك لخوف الشركات صاحبة المنتج 
التكنولوجیا المستخدمة في صناعة هذا المنتج حیث تعتمد إلى الطرف المحلي بعملیات میكانیكیة بسیطة ال 

1تستحق قدر عالي من التقنیة و التأهیل .

 برم بین الشركة المتعددة الجنسیات وٕاحدى الشركات الوطنیة (عامة أوت: عقود التصنیع وعقود اإلدارة
المستقلة یتم بمقتضاها قیام الطرف األول بتصنیع وٕانتاج سلعة معینة أي أنها اتفاقات خاصة ) بالدول

إنتاج بالوكالة أما اإلدارة فهي عبارة عن اتفاقیة أو مجموعة من الترتیبات و اإلجراءات القانونیة یتم 
قاء عائد مادي بمقتضاها قیام الشركة متعددة الجنسیات بإدارة كل أو جزء من  المشروع االستثماري ل

معین أو لقاء المشاركة في المشاركة في األرباح.
: وفیه تضمن المؤسسة األجنبیة تصدیر مؤسسة محلیة إذا تتضمن أحكام هذا العقد عقود التصدیر

جال معینة للعملیات یتم بعدها تحویل عملیات التصدیر إلى الشركاء المحلیین.آ
: قوم بمقتضاه الشركات األجنبیة بالتصریح للمستثمر المحلي هو اتفاق تعقود التراخیص و االمتیاز

باستعمال التكنولوجیا و براءة االختراع و الخبرات الفنیة و نتائج األبحاث اإلداریة و الهندسیة مقابل 
عائد معین .

( اتفاقیات المشروعات) هي عبارة عن اتفاق یتم بین الطرفین األجنبي و عقود المفتاح في الید :
ي حیث یقوم األول بإقامة المشروع االستثماري و اإلشراف علیه حتى بدایة التشغیل وما ان یصل الوطن

المشروع الى مرحلة التشغیل یتم تسلیمه إلى الطرف الثاني و عادة ما تكون مثل هذه العقود في مجال 
2الصناعات التحویلیة وكذا المرافق العامة .

, 2011, بیوض محمد العید , تقیم آثار االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي , أطروحة دكتورا , غیر منشورة, جامعة سطیف , الجزائر 1
.43ص

152رائد عبد الخالق عبد اهللا العبیدي , التمویل الدولي , مرجع سابق ذكره , ص 2
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مباشر ثانیا : مكونات االستثمار األجنبي ال
1یتكون االستثمار األجنبي المباشر من ثالث ركائز أساسیة تتمثل في ما یلي : 

 : رأس المال المستثمر
وهو مبلغ التمویل الذي یقدمه المستثمر األجنبي لشراء حصة من مشروع في البلد المضیف , وتشترط بعض 

على األقل من رأس المال المشروع %10المؤسسات الدولیة منها صندوق النقد الدولي بلوغ هذه المساهمة نسبة 
المساهم فیه لیصبح هذا االستثمار مباشرا .

ااألرباح المعاد استثماره:
وهي الحصة الخاصة بالمستثمر األجنبي من أرباح االستثمارات التي دخل فیها في البلد المضیف و دون 
تحویلها إلى بلده األصلي وتبقى محتجزة داخل المشروع في البلد المضیف الذي هو مصدر هذا الربح بهدف 

جم االستثمار األجنبي المباشر هو إعادة استثمارها . أي یتم تحویلها إلى استثمارات أخرى , وبهذا یصبح ح
حاصل جمع المساهمات األولیة مع األرباح المعاد استثمارها داخل نفس البلد .

القروض داخل الشركة نفسها:
وتتمثل في الدیون طویلة األجل للشركة األم اتجاه فروعها في الخارج أو بین فروع الشركة الواحدة المتواجدة في 

.عدة بلدان
الث : النظریات المفسرة لالستثمار األجنبي  المباشر المطلب الث

لقد تعددت النظریات المفسرة لالستثمار األجنبي المباشر فسنحاول من خالل هذا المطلب عرض أهم النظریات 
الحدیثة المفسرة لالستثمار األجنبي المباشر .

 : نظریة عدم كمال األسواق
افسة الكاملة  في أسواق الدول المضیفة  باإلضافة إلى نقص تقوم هذه النظریة على افتراض غیاب المن

المعروض من السلع فیها , كما أن توفر بعض جوانب وعناصر القوة تجعل هذه الشركات أكثر قدرة على 
ومن أهم عناصر القوة للشركات األجنبیة التي توفر لها القدرة المنافسة المشروعات المحلیة في الدول المضیفة.

2ة ما یلي :التنافسی

. اختالفات جوهریة في نوعیة إنتاجها بالمقارنة مع اإلنتاج المحلي
. توفر مهارات إنتاجیة وتسویقیة مقارنة مع الشركات المحلیة

.68ص موسى سعید مطر وآخرون , مرجع سابق ذكره , 1
.   43, ص  2010عصام عمر مندور , محددات االستثمار األجنبي المباشر في ظل المتغیرات االقتصادیة الدولیة , دار التعلیم الجامعي , مصر , 2
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. التفوق التكنولوجي للشركات األجنبیة
 االستفادة من االمتیازات والتسهیالت المالیة التي تمنحها الشركات األجنبیة

االنتقادات التي وجهت لهذه النظریة أنها تفترض وعي الشركات األجنبیة بجمیع فرص االستثمارات ومن بین 
األجنبیة في الواقع وهذا غیر واقعي من الناحیة العلمیة .

كما یمكن القول بأن مدى إمكانیة أو واقعیة نظریة عدم كمال األسواق في تحقیق أهداف الشركات األجنبیة 
وتعدد الشروط و اإلجراءات الجمركیة والضوابط التي تضعها حكومات الدول المضیفة مشروط بمدى مرونة 

دول المضیفة الومن ثم فإن قدرة الشركة األجنبیة على جوانب القوة فیها التي تمیزها عن غیرها من الشركات 
سوف تتأثر هي األخرى لنفس السبب.

:نظریة الحمایة
راءات و التدابیر التي تعتمدها الشركات األصلیة لحمایة االختراعات أهم اإلجتقوم هذه النظریة على توضیح

فترة ممكنة.التي طورتها في كل المجاالت , وضمان عدم تسربها إلى الدول األخرى المضیفة ألطول
هذه الشركات زیادة وتعظیم نسبة أرباحها إذا قامت بأكبر قدر ممكن من حمایة الكثیر من أنشطتها تستطیع

الدول األخرى (مثل البحوث و اإلخترعات و المهارات اإلداریة و الفنیة و إلى, وضمنت عدم تسربها الخاصة 
التطویرات التكنولوجیة), ومنه نجد أن أغلب الشركات الرائدة في العالم حالیا هي من بین الشركات التي 

1إلى حد بعید ضمان حمایة جزء أو كل من أنشطتها. استطاعت

 : نظریة الموقع
االستثمار في الخارج , ترتكز هذه النظریة على الدوافع و العوامل التي تدعو الشركات متعددة الجنسیات إلى

وهي الدوافع المتعلقة بالمزایا المكانیة للدول المضیفة لالستثمار, بمعنى أنها ترتكز على المحددات و العوامل 
ت استثمار الشركات متعددة الجنسیات في الدول المضیفة .الموقعیة أوالبیئیة المؤثرة على قرارا

إن هذه النظریة تهتم بالمتغیرات البیئیة في الدول المضیفة و التي ترتبط بالعرض و الطلب , تلك العوامل التي 
تؤثر على األنشطة اإلنتاجیة و التسویقیة و البحوث و التطویر و نظم اإلدارة...إلخ.

لشركات متعددة الجنسیات لالستثمار األجنبي المباشر في الدول ؤثر على كل قرارإن العوامل الموقعیة ت
المفاضلة بین هذا النوع من االستثمار ,بین التصدیر لهذه الدولة و غیرها من , المضیفة وكذلك بقرارها الخاص 

.181, ص 2004فلحيح حسن خلف ., التمويل الدويل , عمان , مؤسسة الوراق . 1
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اإلدارة باإلضافة إلى الدول المضیفة وتشمل هذه العوامل كافة العوامل المرتبطة بتكالیف اإلنتاج و التسویق 
و ذلك على النحو التالي :العوامل المرتبطة بالسوق

 العوامل المرتبطة بالسوق : مثل حجم السوق ومدى اتساعها , معدل نمو السوق , الرغبة لي المحافظة
على العمالء السابقین ....الخ .

 ووكالء اإلعالن ,درجة التقدم العوامل التسویقیة : مثل درجة المنافسة , مدى توافر منافذ التوزیع
التكنولوجي..الخ 

. العوامل المرتبطة بالتكالیف : مثل القرب من المواد الخام والمواد األولیة ...الخ
 ضوابط التجارة الدولیة : مثل التعریفة الجمركیة , نظام الحصص , القیود األخرى المفروضة على

1.االستیراد والتصدیر

وج : "" تطرقنا إلیها سابق "نظریة دورة حیاة المنت
.في المبحث األول , المطلب الثاني , نظریات الحدیثة في التجارة الدولیة

مزایا وعیوبه والمبحث الثاني : محددات ودوافع االستثمار األجنبي 
إلى أهم بعد ما تطرقنا إلى مفهوم االستثمار األجنبي المباشر والنظریات المفسرة له سیتم التعرض فیما یأتي 

التفاصیل المتعلقة باالستثمار األجنبي المباشر والمتمثلة في محددات االستثمار األجنبي المباشر والدوافع لكل 
من المستثمر األجنبي و البلد المضیف و كذلك إلى مزایا وعیوب هذه الظاهرة االقتصادیة .

المطلب األول : محددات االستثمار األجنبي المباشر 
محددات االستثمار األجنبي المباشر في أي دولة والتي ساعدت على وجوده بالمحددات التالیة یمكن أن نلخص

 :
: تلعب المحددات االقتصادیة الدور األساسي في توجیه هذه االستثمارات واستفادة المحددات االقتصادیة أوال :

ما یلي : هعن غیرها ومن محدداتو دولة معینة منها 
العالم الخارجي : درجة االنفتاح على

یمیل االستثمار األجنبي المباشر إلى التوجه إلى االقتصادیات المفتوحة أو البعیدة عن االقتصادیات المغلقة وفي 
سبیل التعرف على درجة اإلنفتاح یمكن االستعانة ببعض المؤشرات االقتصادیة التي تعكس سلوك االقتصاد عن 

2ذه المقاییس :الفترة السابقة ولفترات قادمة, ومن ه

101سابق ذكره , ص ماجد أحمد عطا اهللا , إدارة االستثمار , مرجع1
.102.101نفس املرجع السابق , ص ص 2
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 . نسبة الصادرات إلى اإلنتاج القومي
. درجة التركیز في الصادرات
: القوة التنافسیة لالقتصاد القومي

تتمثل هذه التنافسیة لالقتصاد القومي أحد المحددات الرئیسیة في جذب االستثمارات األجنبیة فكلما تحسن 
, ویمكن 1المركز التنافسي لالقتصاد القومي .كان ذلك مدعاة للمزید من االستثمارات األجنبیة والعكس صحیح 

تعریف القوة التنافسیة من خالل عدد من المقاییس أهمها : 
 القیاسي ألسعار الصادرات .لرقم
. 2معدل النمو

: القدرة على إدارة االقتصاد القومي
إن وجود هذه االستثمارات واستمرارها مرهون بحسن إدارة االقتصاد القومي والقدرة على مواجهة الظروف 

ي ذلك یمكن االقتصادیة المتغیرة , وما تتخذه اإلدارة االقتصادیة من سیاسات لمواجهة ذاك , إن النجاح ف
التعرف علیه من خالل العدید من المؤشرات أهمها :

. قیمة االحتیاطیات ومعدالت التغیر بها
. نسبة الدین الخارجي وخدمته إلى الناتج القومي
 . عدد شهور تغطیة الواردات
 . شروط التجارة وقوة اتجاهاتها
 : السیاسات المختلفة لمعالجة هذه االستثمارات

في سبیل جذب االستثمارات األجنبیة تتنافس الدول المختلفة على منح التسهیالت المختلفة , وعلى العكس فإن 
التعقیدات والقیود المختلفة قد تكون سببا في هروبه من دولة أخرى ومن هذه السیاسات : 

. اإلعفاءات الضریبیة
.القیود على التحویالت و األرباح و الفوائد
 المختلفة لتشجیع االستثمار الخاص .االمتیازات

.72عصام عمر مندور .  ,مرجع سابق ذكره  , ص1
.23, ص 2000فرید النجار , االستثمار الدولي و التنسیق الضریبي ,مؤسسة شباب الجامعة , اإلسكندریة , 2
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: المحددات السیاسیةثانیا : 
حیث تعتبر البیئة السیاسیة من العوامل القادرة على توجیه االستثمار إلى بلد دون أخر , وتتكون البیئة السیاسیة 

من : 
االستقرار السیاسي المحلي.

. المخاطر اإلقلیمیة
. 1العالقات الدولیة

المحددات القانونیة والتشریعیة : ثالثا : 
تتمثل البیئة القانونیة بالقوانین و التشریعات التي تكفل للمستثمر حوافز االستثمار من قوانین الضرائب والجمارك 
والحمایة من المخاطر الغیر اقتصادیة مثل التأمیم و المصادر وكذلك حق تحویل أرباحه ألي دولة ولهذا تتنافس 

تشریعات محفزة لالستثمار فیما بینها بشرط أن ال تؤدي تلك الحوافز إلى ضیاع الموارد الدول في إصدار 
2.القومیة و األخذ من سیادة الدولة ومكانة الدولة المضیفة

وضع السوق ودرجة وطبیعة المنافسة :  رابعا : 
وٕامكانیة اتساعه وخاصة في وتتمثل بحجم الطلب على المنتجات المشاریع االستثماریة المتأثرة بنطاق السوق 

المناطق التي یتم فیها ترویج السلعة في نفس منطقة المشروع االستثماري .باإلضافة إلى  أن حدة المنافسة لها 
مخاطر عدة خاصة في ما یتعلق بالترویج السلع المراد ترویجها إذ تطلب تكالیف كبیرة وهذا یؤثر على تدفق 

یلجأ المستثمرون لالستثمار في الدول النامیة لتوفر فرص االستثمار وانعدام االستثمار األجنبي المباشر ,ولهذا
3المنافسة بعكس الدول المتقدمة .

كما أن هناك بعض المحددات تضعها األنكتاد كمحددات لجذب االستثمار األجنبي المباشر , والتي یمكن 
4تلخیصها كما یلي : 

. توفیر البنیة التحتیة
ؤة وتوفر المواد األولیة .توفر العمالة الكف
. السیاسات التجاریة والضریبیة

.132ماجد أحمد عطا اهللا , إدارة االستثمار , مرجع سابق ذكره , ص 1
.46فبحیح حسن خلف اهللا  , مرجع سابق ذكره, ص2
.147ص 80.2010. موفق أحمد, االستثمار األجنبي المباشر وآثره على البیئة االقتصادیة , مجلة اإلدارة واالقتصاد , جامعة الموصل .العراق , العدد 3
.211. یوسف مسعداوي . , مرجع سابق ذكره , ص 4
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. سیاسات وبرامج الخصخصة
 متوسط دخل الفرد , والذي یقاس كمتوسط للنتاج المحلي اإلجمالي للفرد ؛
 حجم السوق المحلي , والذي یقاس بناتج المحلي اإلجمالي ؛

المطلب الثاني : دوافع االستثمار األجنبي المباشر 
ف دوافع المستثمر الراغب االستثمار خارج وطنه عن دوافع البلد الراغب في جذب واستقبال هذا المستثمر تختل

,ونعرض في ما یلي أهم دوافع الطرفین :
تكمن أبرز دوافع الدول المضیفة التي تسع من وراء قبولها وتشجیعها أوال:  دوافع الدولة المضیفة :

لالستثمارات األجنبیة بما یلي : 
 االستفادة من التقدم التكنولوجي المتطور وتقدم علم اإلدارة الحدیثة الذي تمتاز به الدول المتقدمة مع

توظیف الخبرات اإلداریة النادرة في كثیر من األحوال .
 التقلیل من الوردات وذبك من خالل زیادة المنتوج المحلي لكي یستبدل بالسلع المستوردة بالسلع المنتجة

1محلیا .

 باالستثمار تحاول الدول المضیفة رفع نسبة الصادرات وزیادتها و بالتالي تحسین میزان مدفوعاتها
وخاصة عند قیام المشروعات المعینة بتصدیر منتجتها إلى الخارج كما هو الحال مثال في تونس إذ 

تفرض على المستثمرین األجانب عدم تصریف منتجاتها داخل البلد بل تصدیر منتجاتها .
 تحقق الدول المضیفة جلب رؤوس األموال األجنبیة لالستثمار لدیها محاولتا منها القضاء أو التخفیف

من مشكل البطالة , ومحدودیة فرص العمل وذلك بتشغیل عدد أكبر من العاملین في المشروعات التي 
یتم إنشائها.

2ة و والتأمین ؛ إنشاء صناعة حدیثة ومتطورة , والتوسع في الصناعات الخدماتیة كسیاح

 یساهم االستثمار األجنبي في زیادة المقبوضات المالیة من الخارج للبلد المضیف له عندما یتبنى هذا
األخیرة إستراتیجیة اإلنتاج من أجل التصدیر .كما یساهم في تقلیص المدفوعات الخارجیة في حالة 

ت .وفي كلتا اإلستراتیجیتین یكون األثر تلني البلد المذكور إستراتیجیة اإلنتاج من أجل إحالل الوردا
إیجابي على المیزان التجاري للبلد المضیف لالستثمار .

.142األجنبي المباشر و آثره على البیئة االقتصادیة . مرجع سابق ذكره ص موفق أحمد , االستثمار 1
.201ح حسن خلف , التمویل الدولي مرجع سابق ذكره .ص یفلح2
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 االستغالل األمثل للموارد الطبیعیة حیث تمتلك بعض البلدان موارد طبیعیة ضخمة كالمعادن
واألراضي الشاسعة والمیاه الجوفیة .....الخ .

كفي الستغالل هذه الموارد أو بعضها , األمر الذي یجع الطاقات اإلنتاجیة للبلد المعني ال تإن
1االستثمار األجنبي المباشر مكمال لهذه الطاقة اإلنتاجیة .

ثانیا : دوافع المستثمر األجنبي 
تكمن دوافع المستثمر األجنبي في النقاط واألهداف التالیة التي یسعى إلى تحقیقها من خالل التوجه نحو 

مباشر : االستثمار األجنبي ال
 الوصول إلى أسواق جدیدة أو تحقیق اختراق أكبر لألسواق األجنبیة ولقد وجد أن التكامل االقتصادي–

من العوامل المشجعة لالستثمار األجنبي المباشر . كما قد یسع المستثمر األجنبي من االستفادة مما 
االحتیاجات اإلقلیمیة و المحلیة یتوافر في بعض الدول من مراكز بحثیة متطورة , ومهارات عالیة لسد 

.وفي العادة یتم تفضیل خیار االستثمار األجنبي المباشر كبدیل عن خیارات الترخیص بهدف رفع 
االستجابة ألوامر الشراء وزیادة المقدرة على تلبیة احتیاجات الطلب المحلي .

 و الدولة المضیفة تعتبر من تعظیم األرباح : حیث أن اختالف تكالیف اإلنتاج بین الدولة المستثمرة
2أهم العوامل لتوجیه االستثمار تبعا للمیزة النسبیة التي تتوافر في الدول المضیفة .

 تجنب العواقب التي تعترض حركة التجارة واالستثمار ومنها الرسوم العالیة على الواردات أو فرض
ي تعترض حركة التجارة رسوم جدیدة علیها من أجل مكافحة اإلغراق , ومن ضمن الحواجز الت

واالستثمار أیضا نظام ( قواعد المنشأ ) .الذي یقضي بأن یتم التصنیع في منطقة معینة أو أن تكون 
هناك نسبة من عناصر اإلنتاج المحلیة في المنتج النهائي .

ثمار من زیادة العوائد دون زیادة المخاطر التي قد یتعرض لها المستثمر , وتتحقق الزیادة في عائد االست
عدة أوجه منها التخلص من تكالیف التصدیر أو تخفیض بعض التكالیف تكالیف اإلنتاج الخاصة 

 السیاسة االقتصادیة لدولة المستثمر والرغبة في الهیمنة بتشجیع شركاتها على االستثمار في الخارج
لى فتح بأسواق جدیدة باعتبار أن هذا االستثمار یعود بفوائد عدیدة على اقتصادها الوطني إذ یؤدي إ

. 54, ص 2008.عبد الكرمي بعداش , االستثمار األجنيب املباشر . رسالة دكتورا يف العلوم االقتصادية ,غري منشورة  , جامعة اجلزائر ,  1

تثمار األجنيب املباشر , ر بن سامل الزهراين , االستثمار األجنيب املباشر ودوره يف النمو االقتصادي , مداخلة مقدمة إىل أعمال املؤمتر العريب يف ترقية االسبند2
.12, ص 2011السعودية .
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أمامها , وزیادة حجم تجارتها الدولیة وتأمین حصولها على المواد الخام بأسعار معتدلة مما یؤدي في 
1نهایته إلى تحسین وضعها االقتصادي  وزیادة دورها في الحیاة التجاریة الدولیة .

المطلب الثالث : مزایا وعیوب االستثمار األجنبي المباشر 
االستثمار األجنبي دورا كبیرا في تحقیق فوا ئد ومنافع هامة للدولة المتلقیة له ,كما أن له آثار اقتصادیة یلعب 

على هاته الدول وهذا ما سنتطرق له في ما یلي :
أوال : مزایا االستثمار األجنبي المباشر 

تهدف الجهود لتدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى االستفادة من التكنولوجیا والمعرفة الفنیة و اإلداریة التي 
تصاحب تدفق هذا االستثمار إذ أن بعض الدول قد تتوافر لدیها األموال الالزمة إلقامة المشروعات , إال أن 

مكن إیجاز أهم مزایا االستثمار األجنبي المباشر في توافر التقنیة الحدیثة یحول تنفیذ تلك المشروعات .  وی
النقاط التالیة : 

 تدریب العمالة المحلیة التي تتاح لها فرص العمل بفروع الشركات األجنبیة ,واكتساب المهارات
التكنولوجیة الحدیثة باستخدام أحدث أسالیب العمل والتدریب ویقوم العاملون بهذه الفروع بنقل واستخدام 

تهم ومعرفتهم العلمیة والفنیة واإلداریة إلى الشركات المحلیة عندما یلتحقون بالعمال بها .مهارا
 یؤدي االستثمار األجنبي المباشر إلى استفادة المستهلكین من خالل قیام المستثمر األجنبي باستخدام

التكنولوجیا المتقدمة مما سیؤدي إلى انخفاض تكالیف اإلنتاج وتحسین نوعیة المنتج
 یقوم المستثمر األجنبي بتقدیم الخبرة والتدریب للید العاملة المحلیة المناسبة في هذا المجال جراء امتالكه

.لكفاءة األداء 
 تستفید الدولة المضیفة لالستثمار األجنبي نتیجة زیادة موارد الضرائب التي تفرضها على هذا االستثمار

.
روعات البنى االرتكازیة لالقتصاد , مما یعود بالفائدة على قد یقوم المستثمر األجنبي بإقامة بعض مش

البلد المضیف لهذا االستثمار .
القطاع الخاص في الدول النامیة ال زال قاصرا وغیر متمكن للدخول في بعض الصناعات ذات إن

والتي تمكن التكنولوجیا المتطورة كالصناعات الثقیلة والتي تحتاج إلى رؤوس األموال كبیرة وخبرة عالیة 
2للمستثمر األجنبي القیام بمثل هذه المشروعات ویحقق للبلد فوائد كثیر.

.76, ص 2006وحدة العربیة , بیروت , درید محمود السمراني .االستثمار األجنبي المعوقات والضمانات القانونیة , مركز دراسات ال 1

.94فرید النجار , مرجع سابق ذكره, ص  2
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ثانیا : عیوب االستثمار األجنبي المباشر 
بالرغم من المزایا والدور الهام الذي یقوم به االستثمار األجنبي المباشر تنمیة اقتصادیات الدول المضیفة من 
خالل استفادة تلك الدول من المزایا السالف ذكرها , إال أنه یواجه العدید من االنتقادات والتي نذكر منها التالي :  

یق أقصى قدر ممكن من األرباح و بالتالي الحصول على أكبر إن أهداف المساهم األجنبي هو في الواقع تحق
معدل عائد استثماري ولیس المساهمة في تنمیة وتطویر االقتصاد المحلي بدرجة أساسیة , وقد یكون تحقیق هذا 

الهدف على حساب استخدام األمثل للموارد االقتصادیة المحلیة .
لمساهمات و أسالیب اإلنتاج الفنیة عادة ما تكون مصممة التقنیة المستخدمة في مثل هذه الشركات أو اأن

لتحقیق هدف تعظیم الربح وفقا لظروف اقتصاد متقدم وبالتالي قد ال تالءم ظروف االقتصاد النامي خاصة 
1فیما یتعلق بتشغیل الید العاملة و من ثم فهي ال تحقق بعض مستهدفات التنمیة المحلیة 

دولیة الكبیرة عادة ما تمتلك إدارات متطورة ومتخصصة لها القدرة على تفلت أن االستثمارات أو الشركات ال
من الرقابة وتقوم بنشاطات غیر مرغوب فیها أو غیر مناسبة ألولویات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة , 
كما أن حجمها الضخم قد یمكنها من التكوین أو تشكیلة احتكاریة معینة تسیطر بها على بعض مجاالت 

2اإلنتاج في االقتصاد المحلي .

.  عدم تطابق استراتجیات شركات متعددة الجنسیات مع إستراتیجیات الدول النامیة
 تستخدم الشركات المتعددة الجنسیات أسالیب غیر قانونیة كالرشوة لتسیر أمورها .ومن ثم تلعب دورا هاما

ل النامیة .في إفساد الحیاة السیاسیة واالجتماعیة و االقتصادیة بالدو 
 هناك عیب آخر  ویتمثل في تركز االستثمارات األجنبیة أحیانا في بعض الصناعات الملوثة للبیئة , في

الدول المضیفة تلك الصناعات التي یتطلب إقامتها في دول متقدمة ( الدولة األم )  بقدرتها على إنفاق 
مثل الصناعات الكیمائیة , المنسوجات , تكالیف عالیة للمحافظة على البیئة مقارنة بالدول النامیة .

3الصلب , اإلسمنت و السیرامیك .

؟صدام أم توافق و التجارة الدولیة المبحث الثالث : االستثمار األجنبي المباشر
إن االستثمار األجنبي المباشر و التجارة الدولیة متشابكان تشابكا یتعذر حله، سواء على مستوى االقتصاد 
الجزئي لالستراتیجیات و عملیات الشركات أم على مستوى االقتصاد الكلي لالقتصادیات الوطنیة، و هما بذلك 

. 21.22.ص ص 2003عبد السالم أبو قحف , األشكال و السیاسات المختلفة لإلستثمارات األجنبیة , مؤسسة شباب الجامعة , مصر , 1

. 138.ص 10, العدد 2010لباحث , جامعة ورقلة, الجزائر  .سلیمان ناصر , االستثمار األجنبي المباشر والتمویل الدولي . مجلة ا 2

.206أیمن النحراوي , لوجستیات التجارة الدولیة , مرجع سابق ذكره , ص  3
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الروابط التي تربطهما ببعضها، أدى هذا األمر یؤثران على عملیة التنمیة بشكل مشترك و غیر مباشر من خالل 
سقة نإلى تزاید جهود الحكومات و الشركات عابرة القومیات و المنظمات الدولیة لتأسیس إطار ذي نهج م

لسیاسات االستثمار األجنبي المباشر و التجارة في البیئیة الجدیدة لهما.ومن خالل هذا المبحث سوف نتطرق 
باالستثمار األجنبي المباشر و اتفاق اإلجراء المتصل بالتجارة و أیضا تحریر االستثمارات عالقة التجارة الدولیةل

األجنبیة المباشر 
لمطلب األول : عالقة التجارة الدولیة باالستثمار األجنبي المباشر ا

الدول التي تؤثر التجارة الدولیة على االستثمار األجنبي المباشر حیث تفضل الشركات المستثمرة التوجه نحو
تقوم بتحریر تجارتها الدولیة یشكل تام وسوف نحاول في هذا المطلب تحدید العالقة المشتركة بین هذین 

المصطلحین االقتصادیین .
باالستثمار األجنبي المباشر الدولیةأوال: عالقة التجارة

تعددة، أن فرض تعریفة عالیة قد یمكن لسیاسات التجارة الدولیة  تحفیز االستثمار األجنبي المباشر بطرق م
بذلك یكون   كافیا لحث االستثمار األجنبي المباشر على خدمة السوق المحلي بدال من الصادرات،و یعطل

إجراءات حمایة التجارة. أن المكاسب المتحققة من هذا اإلجراء قد تكون محدودة، ألن االستثمار األجنبي 
یمیل إلى أن یأخذ شكل وحدات اإلنتاج لغرض تجهیز السوق المحلي، المباشر المنجذب إلى األسواق المحمیة 

و بذا تكون هذه الوحدات غیر منافسة لغرض اإلنتاج من أجل التصدیر. السیما إذا كانت المدخالت المحلیة 
ز مكلفة أو من نوعیة ردیئة. و بالمقابل فإن مستوى أوطأ من حمایة الواردات أو االنفتاح و تحریر التجارة یحف

1بشكل قوي االستثمار األجنبي المباشر المتجه للتصدیر. 

ثم إسناد هذه النتائج بدراسة للبنك الدولي وجدت أن نسبة الصادرات إلى مجموع مبیعات الشركات المنتسبة 
، في حین 1992) في عام 45الیابانیة في قطاع الصناعة التحویلیة في الدول األسیویة المفتوحة نسبیا كان (

) فقط، فضال عن ذلك فإن االتفاقیات التجارة 23كانت النسبة المناظرة في دول أمریكا الالتینیة المحمیة نسبیا (
اإلقلیمیة أثرا واضحا على زیادة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، في سبیل المثال، االتفاقات الخاصة 
بمناطق التجارة الحرة، و االتحادات الجمركیة والنافتا ( اتفاقیة التجارة الحرة ألمریكا الشمالیة)، كما یقدم التكامل 

قتصادي األوروبي أفضل مثال على التحرك من عالقة االستثمار األجنبي المباشر والتجارة البسیطة إلى اال
عالقة مركبة، إذ ارتفعت مشاركة الشركات عابرة القومیات األمریكیة و الیابانیة في أسواق االتحاد األوروبي بعد 

.244, ص2006حشماوي محمد , االتجاهات الجدیدة للتجارة الدولیة في ظل العولمة االقتصادیة , أطروحة دكتورا ,( غیر منشورة ).جامعة الجزائر . 1
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االتحاد األوروبي من جهة و التجارة داخل شبكة تحریر التجارة في المنطقة، مما زاد بالتالي من التجارة داخل 
1الشركة من جهة ثانیة .

بات من المتوقع مع االتجاه العام لتحریر التجارة واالنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة تسهیل عملیة انتقال 
واسع للنشاط رؤوس األموال و زیادة االستثمارات األجنبیة المباشرة . وقد شهدت األلفیة الظاهرة تدویل 

االقتصادي یمكن أن تعزى إلى زیادة معدالت العولمة .  وقد أسهم تحریر التجارة الدولیة بال شك في زیادة عدد 
الشركات التي تحاول استكشاف األسواق خارج حدودها الوطنیة . 

المجدي كما تساهم خفض الرسوم الجمركیة , في انخفاض تكالیف النقل والمواصالت األمر الذي جعل من 
تقسیم عمالیات اإلنتاج بالشكل الذي معه تستطیع أن تتخصص في مرحلة معینة من اإلنتاج .وبالتالي ارتفع 

2عنصر الواردات والصادرات الدول المضیفة , األمر الذي دعم وزاد من أهمیة االستثمارات األجنبیة المباشرة .

ع األنشطة االقتصادیة نموا , في جمیع ألنحاء العالم فاستثمار األجنبي المباشر األجنبي المباشر هو أحد أسر 
عن أعلى %32, منخفضا بنسبة 2011تریلیون دوالر في عام 1.5بعد التجارة الدولیة , حیث بلغ حوالي 

3.تحریر  التجارة و االستثمارات الدولیةتریلیون دوالر .1.98والبالغة 2008قیمة حققت في عام 

ثانیا :  تحریر التجارة واالستثمارات الدولیة 
لعل االتجاه الجدید في العالقات االقتصادیة الدولیة یكمن في إلغاء أو تخفیض القیود التي كانت تعترض 
التجارة الدولیة و االستثمارات، و لتحقیق هذا الهدف استعملت عدة آلیات تمثلت في اإلصالحات في السیاسات 

االتفاقات العالمیة و اإلقلیمیةالتجاریة و
:إصالح السیاسات التجاریة

فمنذ أواسط الثمانینات هناك ترویجا متنامیا لفكرة إمكانیة تحقیق النمو في البلدان النامیة من خالل إتباع 
حریر سیاسات تجاریة أكثر انفتاحا. و هذا في إطار دعوات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي بحجة أن ت

التجارة في هذه البلدان یعد بكفاءة أعلى في استخدام الموارد البشریة و یسهم في االندماج اقتصادي بین البلدان 
المتقدمة والنامیة و بین هذه األخیرة نفسها. فضال عن تحقیق مكاسب من التخصص و اقتصادیات اإلنتاج 

الموسع.

.115أمين النحراوي , لوجستيات التجارة الدولية , مرجع سابق ذكره .ص  1

ية العلوم عبد احلميد حممد شهاب , آثر اإلنظمام إىل منظمة التجارة العاملية يف زيادة تدفق االستثمار األجنيب املباشر , مقاالت إقتصادية , كلمحمد2
.26, ص 2013, 66اإلدارية . الرياض,السعودبة , العدد 

3world Investment Report (:New Y0RK : UNCTAD.2012)
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و تحریر أنظمتها التجاریة مرتبطة بتبني برامج التكییف لقد اتخذت عدة بلدان نامیة خطوات مهمة نح
الهیكلي، و في العدید من الحاالت، كان تحریر التجارة عنصرا مهما ضمن جهود التكیف المدعومة من برامج 
الصندوق و البنك الدولیین. فعلى سبیل المثال، قلصت الكثیر من البلدان النامیة الحواجز غیر الجمركیة و 

ایة عن الصناعات المحلیة و قامت بترشید هیكل التعریفات. و من جهتها قامت  بلدان أخرى أزالت الحم
بتخفیض الحواجز الجمركیة و غیر الجمركیة على السواء.

و عموما دفعت برامج التكییف الهیكلي البلدان النامیة إلى تبني سیاسة اإلنتاج الموجهة للتصدیر بدال من 
تبني سیاسات تجاریة و مالیة مساندة و ذلك رغبة منها في االستفادة  من رفع نصیبها إحالل الواردات مرفقة ب

في التجارة الدولیة و جلب االستثمارات األجنبیة و ما یترتب عنها من نمو و تنمیة القتصادیاتها.    و على 
ق تحریر التجارة إلى مدى وجه العموم، فإن برامج االستقرار و التكیف الهیكلي دفعت بالبلدان النامیة على طری

أبعد بكثیر مما هي مطالبة و ملتزمة به في إطار النظام التجاري العالمي و االتفاقیات الجدیدة عقب جولة 
األوروغواي.

و المفارقة هي أن هذه البلدان تتعرض للضغط من أجل تحریر نظم تجارتها الدولیة، في حین تطبق الدول 
1ة ضد منتجات البلدان النامیة المصدرة إلیها.الصناعیة المتقدمة الحمای

:إصالح النظام التجاري العالمي
تاریخ تأسیس اتفاقیة الجات التي كانت تهدف إلى تحریر التجارة 1947بعد جهود بدأت منذ عام 

ة أوسع للمنافسة الدولیة بإزالة الحواجز التجاریة و الجمركیة و غیر الجمركیة على السلع، و فتح األسواق إلتاح
، حیث أن تحریر WTOمنظمة التجارة العالمیة 1994الدولیة، برزت ، بعد انتهاء جولة األوروجواي عام 

التجارة الدولیة وصل إلى مستوى مرتفع مع ظهور هذه المنظمة، بحیث هبط معدل التعریفة الجمركیة على السلع 
2% 4الصناعیة في البلدان المتقدمة إلى أقل من 

لعل من اآلثار المهمة لهذه الجولة على الصعید العالمي، أنه تولد عنها نظام تجاري متعدد األطراف لیشكل 
إطارا للتجارة العالمیة. ففي األجل البعید یتوقع أن تسهم نتائج هذه الجولة في تعزیز أواصر العولمة بین البلدان 

مجموعة إلى المجموعة األخرى بدون حواجز و ال النامیة و البلدان المتقدمة و تسمح بوصول صادرات كل 
.قیود

.105فرید النجار , االستثمار الدولي و التنسیق الضریبي ,. ص 1

.214حشماوي محمد , , مرجع  سابق ذكره, ص  2
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تحریر نظم االستثمار األجنبي المباشر
ومن المظاهر المهمة لتحریر أنظمة االستثمار األجنبي المباشر في البلدان النامیة إقامة مناطق حرة. منها 

المستثمرین (األجانب بشكل مناطق تجهیز الصادرات، تقدم هذه المناطق مزایا قانونیة وضریبیة إلى 
رئیس)، متضمنة إعفاء من الرسوم على المدخالت المستوردة، و یتم تصدیر مخرجات هذه المناطق 
كوسیلة لدعم الصادرات وجذب االستثمار األجنبي المباشر. انتشرت هذه المناطق في البلدان النامیة خالل 

قل، مع مناطق أخرى في طریقها إلى التأسیس ) بلدا على األ70) عاما الماضیة، و توجد اآلن في (30(
. و كما هو الحال 1و تشتمل هذه المناطق على نحو نصف االستثمار األجنبي المباشر في البلدان النامیة

مع االستثمار األجنبي المباشر عموما، فإن االستثمار في مناطق تجهیز الصادرات مركز بشكل كثیف، إذ 
) من االستخدام الكلي لهذه المناطق (باستثناء الصین)من جانب %84لى () بلدا نامیا و ع12یهیمن في (

آخر، فإن قیام معظم الدول بإصالحات متشابهة مستندة إلى آلیة السوق، جعل االستثمار الدولي أكثر 
تنافسیة من قبل و لم یعد كافیا بالنسبة للبلدان أن تنشئ قانونا استثماریا مناسبا و إطار عمل اقتصاد كلي 
مالئم لتنتظر اندفاع المستثمرین األجانب المباشر في مثل هذا المناخ التنافسي، حیث أن تقارب التحریر 

2على نطاق العالم زاد من حریة اختیار مواقع االستثمار المتعددة و البدیلة من الشركات عابرة القومیات.

ر األجنبي المباشر. و على الرغم من ذلك إن الحوافز لیست من بین المحددات الرئیسیة لقرارات موقع االستثما
فإن التنافس بین البلدان على جذب االستثمار والمحافظة علیه من خالل الحوافز أصبح منتشرا و قویا،و یمكن 

تصنیف حوافز االستثمار إلى:
 : و تتضمن تجهیز رؤوس األموال على نحو مباشر للمستثمر األجنبي من قبل حوافز تمویلیة

ضیفة على شكل ضمانات استثماریة و قروض مدعومة أو منح، و معونات و هبات.الحكومة الم
 : و تهدف إلى تخفیض العبء الضریبي على المستثمر األجنبي عموما، و لهذا حوافز مالیة

الصنف تتبع فقرات كاإلعفاءات الضریبیة و االستثناءات من رسوم االستیراد على المواد الخام و 
السلع الرأسمالیة.المدخالت الوسیطیة و

و تهدف إلى تعزیز ربحیة المستثمر بطرق شتى غیر مباشرة، في سبیل حوافز غیر مباشرة ،
المثال، قد تقدم الحكومة األرض و البنى األساسیة القائمة علیها بأقل من األسعار.

الجدول التالي :باالضافة مقاییس االستثمار األجنبي المباشر في التجارة الدولیة كما هو موضح في 

.117.118یوسف مسعداوي , مرجع سابق ذكره , ص ص  1

107ص - 2002دولیة. بیت الحكمة بغداد هناء عبد القادر: االستثمار األجنبي المباشر و التجارة ال 2
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) مقاییس االستثمار األجنبي المباشر في التجارة الدولیة5جدول (
اآلثار االقتصادیة المتوقعة المقاییس 

التأثیر في موقع االستثمار الدولي واختیار دولة 
مضیفة دون غیرها 

تقید ملكیة االستثمار 
تتطلب تحویل تكنولوجیا 
تقید التحویالت المالیة 
تقید التحویالت المالیة 

قیود اإلنتاج 
اإلحالل محل الدول المنافسة 
اإلحالل محل الدول المنافسة 
اإلحالل محل الدول المنافسة 

اإلحالل للواردات 
تقیید الصادرات 

التسعیر التراكمي للواردات 

حوافز االستثمار –1
*اإلعفاءات الضریبیة 
* اإلعفاءات الجمركیة 

* الدعم 
* منح االستثمار 

متطلبات األداء –2
*الشروط المحلیة للملكیة 

*شروط الترخیص 
*شروط تحویل رأس المال و األرباح

*شروط العمالت األجنبیة 
*قیود التصنیع 

*شروط تحویل  التكنولوجیا المتقدمة 
*شروط المنتج 

*شروط المیزان التجاري 
*شروط التصدیر 

*شروط اإلحالل محل الوردات 

.64المصدر : فرید النجار , مرجع سابق ذكره , ص 

المطلب الثاني : اتفاق إجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة 
اتفاق إجراءات االستثمار المتصل بالتجارة أول اتفاق دولي یقوم بوضع قواعد االستثمار األجنبي المباشر یعتبر 

إطار النظام التجاري الجات ومنظمة التجارة العالمیة , فضال عن احتمال تأثیره على تدفق بالدولة المضیفة في 
االستثمارات األجنبیة المباشرة على المستوى العالمي .

أوال : التعریف بإجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة :
واإلجراءات التي تنظم التعامل مع یقصد بإجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة القوانین واللوائح والقواعد 

االستثمارات األجنبیة المباشرة حینما یكون لها تأثیر أو انعكاس على التجارة الدولیة , حیث تفرض حكومات 
الدول المختلفة عادة مجموعة من القوانین واللوائح و اإلجراءات التي تنظم أسلوب التعامل مع االستثمارات 
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ذلك من خالل تقریر عدد من مزایا و الحوافز لجذب تلك االستثمارات األجنبیة األجنبیة المباشرة , ویتحقق
المباشرة وتوجیهها لمجاالت وأنشطة معینة تتمتع بأولویة خاصة وفقا لخطط وبرامج التنمیة االقتصادیة التي 

دولي فإنها تعرف بتدابیر تطبقها الدولة , وحینما یكون لهذه التدابیر واإلجراءات ارتباطا لحركة التبادل التجاري ال
.االستثمار المتصلة بالتجارة  

وقد حدد اتفاق إجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة . معنى هذه اإلجراءات بأنها الشروط التي تضعها السلطات 
المحلیة على االستثمارات األجنبیة التي ترغب في العمل في نطاقها اإلقلیمي , والتي تنطوي على تقید وتشویه

, و أن هذه 1994التجارة العالمیة وذلك من خالل تعارضها مع المبادئ العامة التي تقوم علیها اتفاقیة الجات 
1اإلجراءات تحد من نمو التجارة العالمیة وتضع العراقیل أمام حركة االستثمارات عبر الحدود الدولیة .

: خصائص إجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة  –ثانیا 
2إجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة بالخصائص اآلتیة :تتسم

 , تمیل إجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة إلى التركز في صناعات محددة ,مثل صناعة السیارات
الصناعات الكیمائیة والبترو كیمیائیة , وصناعة البرمجیات و أجهزة الكمبیوتر وبالرغم من ذلك فإن

المتعلقة بإجراءات االستثمار تكون قابلة للتطبیق على كل الصناعات في عدد كبیر من اللوائح والنظم 
الدول .

 أن الشرط المكون المحلي یكون األكثر شیوعا في صناعات السیارات من شرط التصدیر , والعكس فإنه
شیوعا من في صناعة البرمجیات والمعلومات و أجهزة الكمبیوتر ,فغن شرط التصدیر یكون هو األكثر 

شرط المكون المحلي بینما یتواجد الشرطان معا في الصناعات الكیمائیة والبترو كمیائیة .
 أن إجراءات االستثمار المتصلة  بالتجارة توجد في كل من الدول المتقدمة والدول النامیة , ولكنها أكثر

جارة قد توجد بصورة ضمنیة في انتشارا في الدول النامیة , بالرغم أن إجراءات االستثمار المتصلة بالت
الدول المتقدمة في شكل " قواعد المنشأ " والتي تماثل " شرط المكون المحلي " 

 یتكون مصطلح إجراءا المتصلة بالتجارة من قسمین یتعلق القسم األول بالجزء الخاص بإجراءات
نبیة المباشرة وتدفقات االستثمار , ویقصد بها مجموعة اإلجراءات المنظمة لحركة االستثمارات األج

رؤوس األموال العالمیة , أما القسم الثاني فیتعلق بالجزء الخاص من تلك اإلجراءات المتصلة بالتجارة .

ركة االستثمار األجنيب  صفوت عبد السالم عبد اهللا , منظمة التجارة العاملية واالستثمار األجنيب املباشر , دراسة آلثار احملتملة التفاق الرتميز على تطور ح1
. 1790إىل الدول النامية , مؤمتر اجلوانب القانونية و االقتصادية التفاقيات منظمة العاملية للتجارة, الكويت . ص املباشر

.511, مرجع سابق ذكره ص الك عبد الرمحان مطهر , عبد امل 2
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ویترتب على هذه الخاصیة الرابعة أن اتفاق إلجراءات االستثمار ال یشمل مجمل إجراءات االستثمار بصفة 
باشرة من كافة القیود المفروضة علیها , وٕانما یتعلق األمر عامة وتحریر حركة االستثمارات األجنبیة الم

بالمعالجة الجزئیة لمجموعة اإلجراءات المتعلقة فقط بالتجارة الدولیة  , ولهذا یوصف هذا االتفاق بأنه اتفاق 
اق  جزئي لتحریر حركة االستثمار األجنبي المباشر كما یالحظ أن إجراءات االستثمار التي تم معالجتها في اتف

تقتصر على التجارة في السلع فقط . أما ما یخص التجارة في الخدمات فقد عولج في اتفاق الخدمات .
ثالثا : األحكام األساسیة التفاق إجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة الدولیة 

هم األحكام یتكون إجراء االستثمار المتصل بالتجارة من تسع مواد وملحق لالتفاق وسوف نعرض في ما یلي أل
1التي تضمنها هذا االتفاق وعلى النحو التالي :

 : نطاق تطبیق االتفاق
حددت المادة األولى نطاق تطبیقه فنصت على أن " ینطلق هذا االتفاق على تدابیر االستثمار المتصلة بالتجارة 

متصلة بالتجارة , أما ما في السلع وحدها , ومن ثم فإن هذا االتفاق ال ینطبق على إجراءات االستثمار غیر 
یخص بتجارة الخدمات فقد تمت معالجته في إطار االتفاقیة العامة للخدمات .

: اإلجراءات المحظورة طبقا التفاقیة الترمیز
طبقا للمادة الثانیة من االتفاق " ال یجوز ألي عضو أن یطبق أي إجراء لالستثمار متصل بالتجارة ال یتفق مع 

بشأن االلتزام بإلغاء العم للقیود الكمیة من 11أن مبدأ االلتزام بالمعاملة الوطنیة , أو المادة بش3أحكام المادة 
.1994اتفاقیة الجات 

ویستفاد من ذلك أن إجراءات  االستثمار المحظورة طبقا لهذه االتفاقیة هي تلك اإلجراءات التي ال تتفق مع 
مباشرة بنفس المعاملة الوطنیة , أو مع االلتزام مبدأ اإللغاء العم للقیود االلتزام مبدأ معاملة االستثمارات األجنبیة ال

الكمیة وقد أورد ملحق هذه االتفاقیة قائمة توضیحیة بإجراءات االستثمار التي تعتبر مخالفة لمبدأي المعاملة 
2الوطنیة و إلغاء القیود الكمیة .

ر المتصلة بالتجارة التزام الدول األعضاء في منظمة كما هو معلوم فإنه یترتب على اتفاق إجراءات االستثما
التجارة العالمیة بتفكیك وٕازالة عدد كبیر من إجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة والتي تخالف أحكام و قواعد ال 

ارات سیما مبدأ المعاملة الوطنیة و اإللغاء العام للقیود الكمیة , وذلك من أجل تخفیف القیود على تدفق االستثم
.األجنبیة المباشرة و زیادة نمو حركتها على مستوى العالم

.1795ره , ص صفوت عبد السالم عبد اهللا , منظمة العالمیة للتجارة و االستثمار األجنبي المباشر , مرجع سابق ذك 1

.1795نفس المرجع السابق , ص  2
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المطلب الثالث : اتجاهات االستثمار األجنبي المباشر 
ظاهرة تشغل بالمسئولین خالل السنوات األجنبیة إلى المضیفةأصبح موضوع تدفق االستثمارات

األخیرة بصفة خاصة وتكثر اإلشادة بها في تصریحاتهم وبیاناتهم بشكل متكرر و مكثف. وتوحي هذه المواقف  
وتحقیق النمو االقتصادي ال یمكن أن یتم إال من خالل سبیل أساسي هو ین بأن حل مشاكل االقتصاد للكثیر 

.ى السبل ومنحه المزایا والتیسیرات واإلعفاءات التي تشجعه على التدفقاجتذاب رأس المال األجنبي بشت
االتجاهات العالمیة–االستثمار األجنبي  في ضوء األزمة االقتصادیة:أوال

إذا كان اجتذاب رأس المال األجنبي قرار قد تم اتخاذه ، فمن المهم التعرف على اتجاهات رأس المال األجنبي 
قة من حیث حجمه ومدى انتظام تدفقه، ومن حیث توجهاته الجغرافیة والمناطق التي یفضل خالل السنوات الساب

التوجه إلیها، و القطاعات االقتصادیة التي یفضلها، لیمكن بالتالي التعرف على أهم اآلثار المتوقعة على تدفقه 
1في ظل األزمة الحالیة .

حدة للتجارة والتنمیة ( األونكتاد) عن االستثمار وبشیر التقریر األخیر الصادر عن  مؤتمر األمم المت
2إلى عدد من النقاط الهامة : 2008العالمي لعام 

 ملیار 1833ارتفاع  إجمالي  تدفقات رأس المال األجنبي في العالم إلى مستوى غیر مسبوق بلغ
ة یقل عن نظیره % عن العام السابق، وان كان معدل الزیاد30بزیادة نسبتها 2007دوالر أمریكي في 

%. وطبقا للتقریر فان األزمات المالیة واالئتمانیة التي بدأت في 47والذي بلغ 2006المسجل في 
لم  یكن لها آثار ذات مغزى على حجم تدفقات رأس المال األجنبي خالل العام، ولكنها 2007أواخر 

ي. كما یشیر التقریر إلى أن تلك أضافت المزید من عوامل عدم التیقن  والمخاطر إلى االقتصاد العالم
–2008األزمات المالیة واالئتمانیة قد تؤدي إلى آثار سلبیة على حجم االستثمارات األجنبیة في 

، إال انه ال یمكن التنبؤ بأیة درجة من درجات الدقة عن حجم هذه التدفقات المستقبلیة نظرا  لما 2009
یمیز هذه التدفقات من تقلب دائم .

جزء األكبر من االستمارات األجنبیة في عملیات االندماج واالستحواذ عبر الحدود، وهي تركز ال
الظاهرة التي بدأت في التعاظم منذ تسعینات القرن الماضي بصفة خاصة. وقد بلغ إجمالي التدفقات 

% عن الرقم المناظر في21ملیار دوالر أمریكي ، بزیادة نسبتها 1627الموجهة لهذا الغرض نحو 
وهو العام الذي شهد أعلى مستوى لتدفقات رءوس األموال األجنبیة لغرض االستحواذ 2000عام 

.3.2, ص ص 2011محمد نور الدین , االستثمار األجنبیة في ظل األزمة العالمیة , مداخلة في مؤتمر العربي لالستمارات العربیة ,مصر ,   1

.7نفس المرجع السابق , ص  2
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واالندماج. وفي المقابل تراجع عدد المشروعات الجدیدة التي نفذتها الشركات دولیة النشاط في كل دول 
.2007مشروعا في 11703إلى2006العالم  من  مشروعا في 

 وس األموال األجنبیة في الدول الرأسمالیة المتقدمة ذاتها، حیث ؤ من تدفقات ر كما تركز القدر األكبر
% عن 33بزیادة كبیرة نسبتها 2007ملیار دوالر من هذه التدفقات خالل عام 1248خضها نحو 

68. وبذلك اختصت هذه الدول بأكثر من 2005العام السابق.وبما یزید عن مثل الرقم المناظر في 
% 67و2005% في 64مقابل ما نسبته 2007تدفقات رأس المال األجنبي في %  من أجمالي

. ویعكس هذا التركز اقتران ما سلفت اإلشارة إلیه من غلبة التدفقات المخصصة لعملیات 2006في 
االستحواذ واالندماج بین الشركات والبنوك دولیة النشاط، وهي عملیات یتم جانبها األكبر فیما بین 

.رأسمالیة المتقدمةالدول ال
 أن هناك زیادة في األرقام 2007وس األموال األجنبیة خالل ؤ ویظهر التوزیع الجغرافي لتدفقات ر

كبر بالنسبة لكل من أالمطلقة للتدفقات إلى كافة المجموعات الدولیة، إال أن التدفقات تزید بمعدالت 
الدول الرأسمالیة المتقدمة والدول االشتراكیة السابقة في أوروبا. أما الدول النامیة ،فرغم زیادة التدفقات 

% عن العام السابق فان نصیبها النسبي من  هذه التدفقات استمر في االنخفاض من 21بنحو إلیها
. وال شك أن هذه النتائج 2007ي % ف327لیستقر عند 2006% في 29إلى2005% في 33

تعكس األولویات التي تضعها الشركات دولیه النشاط الستثماراتها، ومدى توزعها الجغرافي والقطاعي 
1في األسواق المختلفة بما یحقق لها اكبر عائد ویضمن سالمتها في ذات الوقت.

 األداء االقتصادي القوي 2007یعكس حجم الزیادة الكبیرة في تدفقات رأس المال األجنبي في
واستمرار النمو االقتصادي بمعدالت مرتفعة في مختلف مناطق العالم . إال انه بجانب ذلك تمیز عام 

بارتفاع كبیر في أرباح الفروع التابعة للشركات دولیة النشاط خارج حدود دولها األم. وقد بلغت 2007
اهمت في تغلب الشركات األم على مشكلة النقص ملیار دوالر أمریكي س1100قیمة هذه األرباح نحو 

األمریكیة ، حیث أعید استثمار جانب كبیر واالئتمانیةالنسبي في التمویل الناتجة عن األزمة المالیة 
% من إجمالي تدفقات رأس المال األجنبي خالل العام. ویشیر التقریر في هذا 30منها قدر بنحو 

% ( صافي 7ات دولیة النشاط خالل العام ارتفع إلى أكثر من الصدد إلى أن معدل الربح في الشرك
الربح إلى المبیعات )، وان الجزء األكبر من هذا الربح قد تحقق في الدول النامیة.

.4نفس المرجع السابق , ص  1
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تدفق رأس المال األجنبي في العالم:) 6جدول رقم (

UNCTAD,WORLD INVESTMENT REPORT 2008,P.3

 دالالت على درجة عالیة من 2007األجنبیة المباشرة في كما یظهر التوزیع القطاعي لالستثمارات
وعلى األخص –األهمیة. فقد استمرت االستثمارات األجنبیة الموجهة لقطاعات النشاط األولي 

في الزیادة على النحو الذي شهدته السنوات السابقة، بحیث أصبح نصیبه -الصناعات االستخراجیة 
علیه في الثمانینات من القرن الماضي. وقد ارتفعت تدفقات من هذه االستثمارات یناظر ما كان 

- 2004% من إجمالي االستثمارات في األعوام 13االستثمارات األجنبیة الموجهة لهذا القطاع لتبلغ 
%. وفي حین أن رصید االستثمارات 8، كما أن نصیبه من رصید االستثمارات األجنبیة یبلغ 2006

التحویلیة  یمثل نحو ثلث أجمالي االستثمارات األجنبیة في العالم ، فقد األجنبیة في  قطاع الصناعة
لوحظ انه حصل فقط على ربع التدفقات الجدیدة حالل األعوام الثالثة األخیرة. وبالتالي كان قطاع 
الخدمات هو المستفید األساسي، وهو القطاع الذي یضم االتصاالت والطرق والنقل والكهرباء والمیاه 

ك والتأمین والصحة والتعلیم.وهي القطاعات التي یتطلع رأس المال األجنبي للدخول إلیها خالل والبنو 
السنوات المقبلة خاصة من خالل عملیات الخصخصة التي تتم للمرافق ومشروعات البنیة األساسیة 

1سواء في الدول الرأسمالیة المتقدمة ذاتها أو دول العالم الثالث.

.145عبد الكریم بعداش , مرجع سابق ذكره , ص  1
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االستثمار األجنبي المباشرثانیا  : تطور 
تریلیون دوالر في 1.23ارتفعت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر على نطاق العالم ارتفاعا معتدال لتصل إلى 

عن متوسطها قبل األزمة العالمیة , وهذا مباین للنتاج %  15, ولكنها ما تزال أدنى بنسبة 2010علن 
الذي عاد إلى مستویاته قبل األزمة , و یقدر األونكتاد أن االستثمار الصناعي و التجاري على نطاق العالم 

1.6إلى مستواه القائم قبل األزمة , أي سیزداد إلى 2011األجنبي المباشر العالمي سینتعش لیصل في عام 
یجابي .و هذا السیناریو اإل2008من الذروة التي كان قد بلغها في عام 2013تریلیون دوالر , ویقترب في عام 

صحیح إذ لم تحدث صدمات إیجابیة اقتصادیة عالمیة غیر متوقعة یمكن أن تنشأ عن عدد من عوامل الخطر 
1التي ما زالت تمارس مفعولها .

أثبتت التقاریر أن تدفق االستثمارات األجنبیة المباشرة إلى الدول النامیة أكبر من التدفقات إلى الدول المتقدمة , 
من %52بلیون دوالر .وشكلت نسبة قویة قدرها 3.7حیث سجلت  ثاني أعلى مستوى لها لتصل إلى 

بلیون دوالر 143إلى البلدان المتقدمة بلغ قدره التدفقات العالمیة ,متجاوزتا في سابقة من نوعها مجموع التدفقات 
وبمكن توضیح ذلك من خالل الشكل التالي : 

-2013(واإلسقاطات للفترة )2012- 2004(تدفقات االستثمار األجنبي المباشر للفترة: )2الشكل رقم (
(ببالیین الدوالرات))2015

.2013العالمي االستثمارالمصدر :األونتكاند, تقریر

.1, ص 2011مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمیة , تقریر االستثمار العالم,  1
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بلیون دوالر , وهو ما 422بلغت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصادرة عن االقتصادیات الدول النامیة 
ورغم االنحسار االقتصادي العالمي , استمرت الشركات % 31یمثل حصة قیاسیة من المجموع العالمي قدرها 

العبر وطنیة المملوكة للبلدان النامیة في توسعها في الخارج .وظلت البلدان األسیویة تمثل أكبر مصدر 
. وزادت مجموع التدفقات في الدول النامیةلالستثمارات األجنبیة المباشرة , حیث عادلت حصتها ثالث أرباع 

ثمار األجنبي المباشر الصادر عن إفریقیا بثالثة أمثالها , فیما تظل التدفقات الصادرة عن البلدان التدفقات االست
2011.1النامیة في آسیا و أمریكا الالتینیة و منطقة بحر الكاري في مستویاتها المسجلة في عام 

ن , جنوب إفریقیا ) في واستمرت بلدان مجموعة بریكس ( البرازیل , و التحاد الروسي , و الهند و الصی
احتالل مركز الریادة , بین البلدان المستثمرة الناشئة , في مجال االستثمار األجنبي المباشر , و ارتفعت 

2000بالیین دوالر في عام 7التدفقات الوارد من هذه االقتصادیات الخمس من 
(ببالیین الدوالرات)2012اقتصاد مضیفا, 20): أكبر 3الشكل رقم (

.2013المصدر :األونتكاند, تقریر االستثمار العالمي 
هبوط تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة:

في المائة، 32انخفضت التدفقات الوافدة من االستثمار األجنبي المباشر إلى االقتصادیات المتقدمة  بنسبة 
سنوات. وسجلت 10وهو مستوى لم یشهد له نظیر من ما یقرب -بلیون دوالر 561لتستقر عند عتبة 

.8.ص 2013مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمیة , تقریر االستثمار العالمي ,  1
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أسترالیا ونیوزیلندا. ومّثل االتحاد مجموعتا أوروبا وأمریكا الشمالیة هبوطًا في التدفقات الوافدة شأنهما شأن
األوروبي لوحده زهاء ثلثي االنخفاض العالمي المسجل في االستثمار األجنبي المباشر. بید أن التدفقات الوافدة 

1.إلى الیابان سجلت قیمة إیجابیة بعد سنتین متتالیتین من الهروب الصافي لالستثمارات

(ببالیین الدوالرات )2012مستثمرا , 20): أكبر اقتصاد 4الشكل رقم (

2013:األونتكاند, تقریر اإلستثمار العالمي المصدر 
وانخفضت التدفقات الصادرة عن االقتصادات المتقدمة، التي كانت محرك انتعاش االستثمار األجنبي المباشر 

أي أنها اقتربت من - الر بالیین دو 909في المائة لتستقر عند عتبة 23، بنسبة 2011-2010في الفترة 
. وسجلت كل من أوروبا وأمریكا الشمالیة انخفاضًا كبیرًا في 2009مستوى الحضیض المسجل في عام 

التدفقات الصادرة عنها، رغم أن الیابان قد خالف االتجاه، وحافظ على موقعه كثاني أكبر بلد مستثمر في العالم.

2011:2المباشر في العالم والدول العربیة وفقًا لتقریر االستثمار العالمي ثالثًا: مؤشر االستثمار األجنبي 

م الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (األنكتاد) أن 2011أظهر تقریر االستثمار العالمي لعام 
ا الكاملة م لم تستعد بعد عافیته2010االستثمارات األجنبیة المباشرة على المستوى العالمي خالل عام 

..11نفس المرجع السابق , ص 1

.9, ص 2012مناخ االستثمار و أهمیة جذبه .مركز الدراسات و البحوث الیمنیة , الیمن . عاطف ,عبد الكرمي أمحد  2
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ومستویاتها الحقیقیة خالل فترة ما قبل األزمة المالیة واالقتصادیة العالمیة، حیث أشار إلى ارتفاع طفیف لتدفقات 
م في أعقاب تراجع 2010ملیار دوالر خالل عام 1244% إلى 5االستثمار األجنبي المباشر الوافدة بنسبة 

م مقارنة 2008ملیار دوالر عام 1744وهبوط إلى )،1(م2009ملیار دوالر عام 1185% إلى 32بمعدل 
م. 2007ملیار دوالر عام 1971بـ

:التوزیع الجغرافي
بدرجة كبیرة سواًء من حیث نمط االستثمار أو التوزیع 2010تباینت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر للعام 

الدول النامیة ودول االقتصادات المتحولة في الجغرافي فیما بین األقالیم االقتصادیة، وألول مرة تنجح مجموعتا 
% من إجمالي 52ملیار دوالر وبنسبة 642استقطاب تدفقات تفوق نصف اإلجمالي العالمي، حیث اجتذبت 

االستثمار العالمي ویرجع ذلك بصفة أساسیة إلى انتقال اإلنتاج الدولي واالستهالك العالمي إلیهما في اآلونة 
ت غیر الوطنیة لتوجیه استثماراتها بصورة متزایدة إلى تلك الدول حیث شهدت دول األخیرة مما دفع الشركا

% على 14% و34منطقة شرق وجنوب شرق آسیا ودول أمریكا الالتینیة نموًا قویًا في تلك التدفقات بمعدل 
تحولة التوالي، ومن جهة أخرى تراجعت التدفقات المتجهة إلى مجموعتي الدول المتقدمة واالقتصادات الم

واألقالیم االقتصادیة األكثر فقرًا واألقل نموًا، مثـل: الدول األفریقیة، والدول النامیة غیر الساحلیة، ودول الجزر 
2الصغیرة. 

وقد حافظت الوالیات المتحدة األمریكیة على تصدر قائمة أكبر الدول حول العالم اجتذابًا لالستثمار األجنبي 
، ثم هونج كونج، )3(ملیارات دوالر106ملیار دوالر تلتها الصین بقیمة 228م بقیمة 2010المباشر في عام 

فبلجیكا، ثم البرازیل وألمانیا والمملكة المتحدة، ثم روسیا وسنغافورة وفرنسا، وقد حلت السعودیة في المرتبة الثانیة 
عشرة عالمیًا. 
وفق تقریر االستثمار 2010مؤشر االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربیة عام

: 2011العالمي 
% إلى 13.1دولة) انخفاضًا بمعدل 21شهدت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربیة (

م وهو ما یتفق مع بیانات تقریر مناخ 2009ملیار دوالر عام 76.2م مقارنة مع 2010ملیار دوالر عام 66.2
بیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات م الصادر عن المؤسسة العر 2010االستثمار في الدول العربیة لعام 

2H. Sala-1- Martin and E.V. Artad, Economic growth and investment in the Arab world, Which was prepard for the
Arab world competitiveness pepart (World Economic Forum, October 2002. P. 25
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دولة) 18م، والذي أشار إلى تراجع التدفقات الواردة إلى الدول العربیة (2011في أوائل شهر یولیو » ضمان«
ملیار دوالر. 64.3م إلى 2010خالل العام 

1.24العالمي البالغ % من اإلجمالي 5.3دولة) ما نسبته 21ومثلت االستثمارات الوافدة إلى الدول العربیة (
ملیار دوالر، وكانت حصة الدول العربیة من 573.6% من إجمالي الدول النامیة البالغ 11.5تریلیون دوالر، و

% عام 4.8إجمالي التدفقات العالمیة قد شهدت تذبذبًا خالل الفترة الماضیة حیث تراجعت بشكل طفیف من 
% عام 6.4قبل أن تقفز بقوة إلى 2008% عام 5.5ى ثم عاودت االرتفاع إل2007% عام 4.1إلى 2006
2009 .1

دول عربیة فقط (لبنان، لیبیا، سلطنة عمان، الصومال، 5وتشیر بیانات التقریر إلى ارتفاع التدفقات الواردة إلى 
دولة (السعودیة، مصر، قطر، اإلمارات، الجزائر، األردن، السودان، تونس،16وموریتانیا) فیما تراجعت في 

العراق، سوریة، المغرب، البحرین، فلسطین، الكویت، جیبوتي والیمن). وأوضح التقریر أن السعودیة حلت في 
ملیار دوالر 28.1المرتبة األولى عربیًا كأكبر دولة مضیفة لالستثمارات األجنبیة المباشرة بتدفقات بلغت 

م حیث 2009% مقارنة بالعام 12ة % من اإلجمالي العربي رغم تراجع التدفقات بنسب42.5وبحصة بلغت 
ورأس تنورة » داو كیمیكالز«اتجهت االستثمارات األجنبیة إلى عدد من المشاریع النفطیة الضخمة مثل ینبغ و

% ثم قطر في المرتبة الثالثة بقیمة 9.6ملیار دوالر وبنسبة 6.4المتكامل، تلتها مصر في المرتبة الثانیة بقیمة 
مع إتمام آخر محطة من محطات الغاز 2010% رغم تراجع التدفقات في عام 8.4ملیار دوالر وبنسبة 5.5

، ثم لبنان في 2009الطبیعي المسال (قطر غاز) والتي كانت قد دعمت االستثمار األجنبي المباشر في عام 
قات ، وفي اإلمارات ظلت التدف2% من اإلجمالي العربي7.5ملیار دوالر وبنسبة 5.0المرتبة الرابعة بقیمة 

، عندما 2009الداخلة من االستثمار األجنبي المباشر عند نفس المستوى المنخفض الذي كان قائمًا في عام 
ملیارات دوالر بسبب األزمة االقتصادیة، أما التدفقات الواردة إلى لیبیا فقد ازدادت بأكثر من 4هبطت بحدة إلى 

ه الطفرة یبدو أنها قصیرة األجل بالنظر إلى ملیارات دوالر، ولكن هذ3.8لتصل إلى 2010% في عام 40
الوضع السیاسي الراهن في البلد بشكل خاص ودول شمال أفریقیا بشكل عام التي من المرجح أن تشهد تراجعًا 
في التدفقات الواردة حیث لم تحدث عملیات كبیرة تتعلق باندماج واجتیاز الشركات عبر الحدود على مدى 

م. 2011األشهر الخمسة األولى من

.9نفس المرجع السابق, ص 1

.15, ص2005ا لمؤسسة العربیة لضمان االستثمار و إئتمان الصادرات , تقریر مناخ االستثمار في الدول العربیة, , العدد الفصلي الثاني  2
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ویشیر التقریر إلى إن انخفاض التدفقات الواردة من االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربیة ُیحتمل وفقًا 
م بید أن وجود القلق بشأن عدم االستقرار السیاسي في المنقطة.2011للبیانات األولیة، أن یبلغ منتهاه في عام 

التدفقات الواردة كنسبة من التكوین الرأسمالي الثابت خالل العام وفیما یتعلق بتصنیف الدول العربیة بحسب 
% بما یشیر إلى اعتماد اقتصاد جیبوتي على تدفقات 67.2م، فقد تصدرت جیبوتي التصنیف بنسبة 2009

االستثمار األجنبي المباشر كأحد األدوات الهامة لتمویل االستثمار المحلي أو لردم فجوة التمویل الناجمة عن 
كفایة المدخرات المحلیة لتمویل االستثمار الوطني، تلتها مجموعة الدول التي تضم كًال من لیبیا، لبنان، عدم

% وأخیرًا 48.85% إلى 21.35األردن، السعودیة، الصومال، السودان، العراق، فلسطین، بنسب تتراوح ما بین 
الجزائر ، البحرین، اإلمارات، حلت كل من مصر، قطر، تونس، سوریة، سلطنة عمان، الكویت، المغرب،

الیمن، وموریتانیا ضمن مجموعة الدول التي ال تتجاوز نسبة التدفقات الواردة من التكوین الرأسمالي حاجز 
1%.20الـ

.16, 15نفس المرجع السابق , ص ص  1
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خالصة الفصل الثاني
بعد دراستنا بمختلف المفاهیم األساسیة حول االستثمار األجنبي المباشر , وبالنظر إلى كل ما سبق إلیه ندرك 
أن االستثمار األجنبي المباشر ال یقتصر فقط كونه شكل من أشكال اقتحام األسواق  , بل یتعدى لیكون حركة 

بین من یجسده ومن یستقبلها , ونظرا ألهمیته األموال بین الدول والتي تجري في شكل تدفقاترؤوسانتقال 
قدمت العدید من النظریات شرحا ألسباب هذه الظاهرة االقتصادیة .

ومن جهة أخرى فإن االستثمار األجنبي المباشر یخضع إلى مجموعة من العوامل و المحددات التي تصب 
به , مع العلم أن المناخ یختلف من في مجملها إلى توفیر مناخ مناسب من طرف الدولة المضیفة بغرض جذ

دولة إلى أخرى , كما أن للطرفین دوافع خاصة به تجعله أكثر تعلقا بهذا االستثمار على الرغم من تباین وجهات 
أدركنا أن لما له من مزایا والتي تعود على و ة االستثمار األجنبي المباشر .النظر حول مدى أهمیة وفعالی

نه له عیوبا وعوائق , لذ ینبغي استغالل المزایا أحسن استغالل , أدم ونمو اقتصادي إال فة له من تقالدول المضی
. ومحاولة التغلب على مساوئه



تحریر التجارة الدولیة و الفصل الثالث : دراسة مقارنة ل
آثرها على االستثمار األجنبي المباشر

و الجزائر )–( األردن 
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مقدمة الفصل الثالث 
یعد تحریر التجارة الدولیة من أهم مالمح التطورات االقتصادیة العالمیة خالل العقد األخیر من القرن 

إذ ارتبطت سیاسات التحریر هذه ارتباطا وثیقا بالسیاسات التي تسیر علیها منظمة التجارة ،العشرین 
و بات من المتوقع أن یتالزم مع العالمیة وما تفرضه من إجراءات نحو االندماج االقتصادي العالمي .

ل رؤوس األموال و االتجاه لتحریر التجارة الدولیة و االنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة تسهیل انتقا
و قد أسهم هذا التحریر بال شك في تزاید أعداد الشركات التي ،زیادة االستثمارات األجنبیة المباشرة 

.تحاول اكتشاف األسواق خارج حدودها الوطنیة 
یهدف هذا الفصل إلى دراسة تحریر التجارة الدولیة وانعكاساتها على االستثمار األجنبي المباشر في كل 

وذلك من خالل التطرق إلى المباحث التالیة : زائر و األردن مقارنتا .من الج
في الجزائر و األردن دولیة تحریر التجارة الالمبحث األول : 
)تدفق االستثمار األجنبي المباشر في ظل تحریر التجارة الدولیة ( األردن و الجزائرالمبحث الثاني : 
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ارة الدولیة في الجزائر و األردنتحریر التجالمبحث األول :
ظهر منذ األلفیة الجدیدة سعي الدول العربیة لتحریر تجارتها الخارجیة تماشیا مع النظام التجاري العالمي 

و ذلك بإجراء عدة إصالحات على مستوى التجارة الخارجیة و الدخول في المنظومة التجاریة ،الجدید 
له في هذا المبحث بتحریر و تطور التجارة الخارجیة .العالمیة وهذا ما سنتطرق

الجزائر و األردن في المنظومة التجاریة العالمیة اندماجالمطلب األول : 
نتطرق في هذا المطلب كیفیة تحریر الخارجیة في األردن و الجزائر وعالقتهما بالمنظمة العالمیة للتجارة .

أوال: التجارة الخارجیة في الجزائر
حلقة الربط بین الجزائر والعالم الخارجي، ة جارة الخارجیة والمتمثلة في آوننظرا لألهمیة الكبیرة لقطاع الت

حرصت الدولة منذ السنوات األولى لالستقالل على وضع هذا القطاع تحت دائرة الرقابة، ولكن ابتداء من 
ل التي عرفتها المشاكوتنظیمیا، ولكن مع الدولة إلى احتكار هذا القطاع احتكارا إداریا انتقلت1971سنة 

(FMI)الذي فرض علیها الشروع في إصالحات اقتصادیة عمیقة مست جمیع1986الجزائر ابتداء من 
القطاعات بما فیها قطاع التجارة الخارجیة الذي عرف تحریرا تدریجیا في ولجوءها إلى المؤسسات الدولیة

1اقتصاد السوق.إطار االنفتاح االقتصادي والتحول إلى

 مراحل تحریر التجارة الخارجیة في الجزائر
ویمكن حصرها في النقاط التالیة :

 ) كأغلب ) :1988- 1962وضعیة قطاع التجارة الخارجیة في ظل االقتصاد المخطط
( االقتصادیات النامیة التي اتبعت سیاسة تنمویة مستقلة، اتخذت الجزائر في الفترة الممتدة مابین

) مجموعة من اإلجراءات التقلیدیة التي كانت ترمي إلى فرض رقابة حكومیة على 1963-1970
التجارة الخارجیة، وبالخصوص على الواردات، تمثلت هذه اإلجراءات في وضع نظام للحصص، 

المهنیة .قابة من خالل التجمعاتوالرفع من التعریفات الجمركیة والرقابة على الصرف، وكذلك الر 
راء ولكن بالنظر للمشاكل التي عرفها قطاع التجارة الخارجیة خالل الفترة السابقة والتي ربطت للش

حینها بالحریة النسبیة التي لجأت الدولة إلى احتكار عملیات االستیراد والتصدیر خالل الفترة ( 

مجلة الباحث , جامعة فیصل بهلولي ,التجارة الخارجیة في الجزائر بین اتفاق الشراكة األرومتوسطیة و االنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة , 1
.112, ص 2012, ص 11البلیدة , الجزائر ,عدد 
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من بإصدار مجموعة1971كان یتمتع بها هذا القطاع ، البدایة سنة - )، فكانت 1971-1989
1.تكار كانت نقطة التحول من خالل تعزیز هذا االح1978القوانین واألوامر، غیر أن سنة 

 ) لقد ):1993-1989التحریر التدریجي للتجارة الخارجیة في ظل اإلصالحات االقتصادیة األولیة
أن1989لمتبع، فبحلول نهایة سنة عیوب األسلوب التنموي ا1986األزمة النفطیة لسنة أظهرت

تدل المؤشرات أنسببها انهیار أسعار النفط، حیث االقتصاد الجزائري یتخبط في أزمة اقتصادیة 
%)، أما -3,1( ـ بِ تعلى خطورة الوضع، فلقد سجل الناتج المحلي الخام  معدل نمو سالب قدر 

ملیار 1825سجل المیزان التجاري عجزا قدره والناتج اإلجمالي% من 1,7عجز المیزانیة فقد بلغ 
.ملیار دوالر أمریكي25,32د.ج في حین بلغ حجم المدیونیة 

أما فیما یخص التجارة الخارجیة فتعتبر هذه المرحلة مرحلة تحریر تدریجي أو تحریر مقید، حیث یعتبر 
إلى41و 40أشار في مادتیه إذاالنواة الحقیقیة لهذا التغییر 1990قانون المالیة التكمیلي لسنة 

وفي المقابل وكما تم االتفاق علیه في اتفاق التثبیت، فقد جاء .التحریر الجزئي لعملیات التجارة الخارجیة
.بتخفیض جوهري للرسوم1992قانون المالیة لسنة 

% وهو ما أدى إلى التهرب الجمركي 120قد وصلت إلى 1986الجمركیة، فبعدما كانت في قانون 
أقصى نشاطات التجارة كحد% 60إلىتخفیضهاتمحیثالخارجیة،التجارةوالعزوف عن نشاطات

2% كحد أقصى.60الخارجیة،حیث تم تخفیضها إلى 

 ) 1998-1994التحریر الكلي للتجارة الخارجیة في ظل اإلصالحات االقتصادیة المعمقة(
عوامل أساسیة تمثلت في أربعة1992تعرضت الجزائر من جدید إلى اختالل هیكلیة عمیقة مع بدایة 

هي المدیونیة الخارجیة، عجز المیزانیة، لتضخم واإلعسار المالي، األمر الذي أدى بالجزائر في الشروع 
.في إصالحات اقتصادیة عمیقة مست جمیع القطاعات بما في ذلك قطاع التجارة الخارجیة

 ) ل لحصیلة التجارة : المتأم)2009-1998التجارة الخارجیة الجزائریة باألرقام خالل الفترة
یجد أن المیزان التجاري الجزائري سجل رصیدا موجبا )2009-1998( الخارجیة خالل الفترة

الصادرات یالحظ هشاشة االقتصاد الجزائري ذلك على طول هذه الفترة، غیر أن المتفحص لهیكل 
3.أنه اقتصاد ریعي یعتمد بصفة آلیة على قطاع النفط

.225, ص 2005حول تحدیات االتجاه نحو العولمة , مركز الدراسات العربیة ,بیروت , لبنان , –محمد األطرش , هموم اقتصادیة عربیة 2
.85أقسام قادة , تمویل التجارة الخارجیة في الجزائر ,  مرجع سابق ذكره ,ص  2

.2012منشورة للوزارة التجارة الجزائریة ,  3
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 الجزائر و المنظمة العالمیة للتجارة
وزارة وهو ما سیسمح برعایة مصالح كل 23عضوا یمثلون 70لقد كان وفد الجزائر المفاوض مشكال من 

وطیلة مسار المفاوضات التي توقفت مع بدایة ظا على مصلحة االقتصاد الجزائري ،قطاع حفا
سؤال من 1200, حیث تلقت الجزائر ما یفوق 2001وتحركت عام 1996التسعینیات واستأنفت في 

دولة 40ومن قبل حوالي نظمة العالمیة للتجارة مالجزائر للانضمامقبل خبراء الفوج المكلف بمتابعة 
1من المبدالت التجاریة الجزائریة  في الخارج .% 65على اغلبها من االتحاد األوروبي الذي یسیطر 

 اآلثار المترتبة على الجزائر عند االنضمام للمنظمة العالمیة للتجارة
2:ویمكن طرحها في النقاط التالیة 

 : تتعلق بالقیود التي تتخذ طابعًا أمنیا أو صحیا أو بیئیا وقد حددت القیود الفنیة على التجارة
مالحق وٕان الدخل المتعاقدة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة ومجبرة 3مادة و15المنظمة ذلك في 

على االلتزام بمواصفات قیاسیة المتعاقدة في إطار عالقة المنظمة العالمیة للتجارة مجبرة على االلتزام 
صفات قیاسیة محددة في إطار عالقة المنظمة العالمیة بمنظمة التفسیر الدولیة والتي تخص بموا

) ومن المعلوم أن الجزائر التي تتعدى 140000ISO -9000ISOمواصفات السلع والخدمات (
ملكیتها لعدد محدود جدا من الشهادات للنوع الثاني ونفس الشيء بالنسبة للنوع األول، في حین تملك 

دول المتقدمة عشرات اآلالف منها وتشمل هذه المواصفات:ال
الجودة.- 
أنظمة إدارة البیئة.- 
مواصفات المواد األولیة.- 
المواد المصنعة.- 
مواد التعبئة والتغلیف.- 

.61, ص 02,2002عیاش قویدر , آثر انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة بین التفاؤل و التشاؤم , مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا , عدد  1

.143ناصر دادي عدوان , الجزائر و المنظمة العالمیة للتجارة , مرجع سابق ذكره , ص  2
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إذا جئنا إلى مقارنة بسیطة نجد أن التقدم في مجال المواصفات بالنسبة للدول المتقدمة حدث في فترة تمتد 
ن وهو ما یوضح لنا الصعوبة التي ستواجهها الجزائر في اختصار هذا الزمن في بعض عبر قرن من الزم

عقود فقط.
ال یمكن الیوم ألیة مؤسسة أن تحقق التنافسیة بغیاب مثل هذه المواصفات التي یمكن االستدالل بقوة أحد 

الخبراء المكلفین بتطبیق هذه االتفاقیات.
یومیا تعلیمات ولوائح وأنظمة لمواصفات واشتراطات صحیة وبیئة "إن الوالیات المتحدة األمریكیة تصدر

للحد من دخول السلع إلى أراضیها وخاصة السلع الغذائیة والنسیجیة والصناعیة بصورة عامة، وتقوم 
السوق األوروبیة بالمقابل باتخاذ إجراءات متشابهة وهو ما ینعكس على الصناعة العربیة التي ال بد أن 

تطورات هذا یقودنا إلى القول أن الجزائر مجبرة إن أرادت االستفادة من االنفتاح العالمي أن تواجه تلك ال
تنتج سلعا ذات جودة وفق المواصفات الدولیة ببذل مجهود استشاري وبحثي كبیر، مع عدم إغفال أن 

الدول المتقدمة ستصدر المزید من المواصفات غیر المعروفة الیوم".
1967مادة وقد جاءت مكملة التفاقیة باریس سنة 73تحكمها ة: حقوق الملكیة الفكری

الخاصة بحقوق ال.... وتقبى 1971المتضمنة حقوق الملكیة الصناعیة واتفاقیته بارن سنة 
االتفاقیة على منح األعضاء نفس المعاملة التي تمنحها لمواطنیها فیما بخص حقوق الملكیة 

الفكریة وتتعلق بـ:
الملكیة الفكریة ونطاق استخدامها.ضمان حقوق - 
براءة االختراع.- 
الرسومات الطبوغرافیة.- 
حمایة المعلومات السریة.- 
الرقابة على الممارسات غیر التنافسیة.- 

المالحظة أن هذا الجانب یهم كثیرا الدول األعضاء المفاوضة للجزائر وخاصة ما تعلق منها 
االلتزامات التي یضمن االستجابة لها الوصول إلى العضویة وقد بظاهرة تقلید المنتجات وتعد من بین 

أین طلبت الدول المفاوضة 02/12/2003تمت مناقشة هذه القضیة بین الجزائر وهذه الدول بتاریخ 
وتقدیم ضمانات الحترام هذه االلتزامات وبالطبع ستكون عبارة عن ةائر من هذه األخیرة حمایة عالمللجز 

د ذلك.قوانین أفعال تؤك
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هذا من الناحیة القانونیة، ولكن الواقع یطرح صعوبة كبرى في الحد من الظاهرة وهو ما یؤكد 
مفتشو الجمارك، إذ أنه ال یمكن في كثیر من الحاالت التمیز بین المنتج المقلد واألصلي وغیاب اآللیات 

المنظمة والفعالة لمحاربة هذه الظاهرة.
لیة تحقیق مستوى عالي في القوانین واآللیات التي بإمكانها كل هذا سیلقي على الجزائر مسؤو 

الحد من الظاهرة وطمأنة الدول المفاوضة وخاصة استصدار قوانین صارمة تقمع التعدي على حقوق 
الملكیة الفكریة والمثال الواضح هو التأخر في انضمام الصین إلى المنظمة نتیجة إلصرار األمریكي على 

القانوني والعملي في محاربة الظاهرة التي أخرت بالشركات األمریكیة.تقدیم الصین الدلیل 
أن أثر هذه االتفاقیة سیكون واضحا على الجزائر في مجموعة من الصناعات الدوائیة الغذائیة 

الكیمیاویة، االلكترونیة...الخ.
 :1ر في جانبین:یتمثل أثر االتفاق حول إجراءات االستثماإجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة

الجانب األول:-
.وجود إمكانیة استثمار خصبة في الجزائر وتوفرها على إمكانیات اإلنتاج
.وجود سوق استهالكي كبیر
.إمكانیة الشركة مع رأس المال الوطني
الجانب الثاني:-

تضعف اإلمكانیات الكبیرة للشركات العالمیة وتخرج الصناعة الجزائریة من السوق، وهذا لقدرة الشركات قد
العالمیة على الدعایة وتحمل الخسارة االنتقالیة، ومن ثم فرص نفسها في السوق.

 :مضمون هذه االتفاقیة هو:الزراعة وتدابیر الصحة الحیوانیة والنباتیة
بخفض التعریفات الجمركیة.الوصول إلى أسواق - 
خفض الدعم وتخویل القیود غیر التعریفیة إلى قیود تعریفیة.- 
اخاذ إجراءات السالمة الصحیة.- 
تحسین أوضاع صحة اإلنسان والحیوان والنباتات.- 

إن أثر هذه االتفاقیة یظهر من خالل بعض الصناعات الغذائیة المعتمدة على المنتجات الزراعیة، النباتیة
والحیوانیة ومثل ما هو معروف أن الجزائر:

.71عیاش قویدر , مرجع سابق ذكره , ص  1
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ملیار دوالر تقریبًا.3تستورد كمیات معتبرة من األغذیة تصل سنویا إلى حدود - 
بوب، الزیوت النباتیة، األلبان، السكر...) على استیراد من حعتمد كثیر من الصناعات (صناعة الت- 

خاللها .... من الخارج.
وهو ما یعیق صادرات الجزائر من المزروعات وانخفاض قدرتها التنافسیة العالمیة.

 :تدل األرقام على األهمیة التي أصبح یحتلها هذا القطاع خاصة في اقتصادیات تجارة الخدمات
البلدان المتقدمة وهو ما حدى بهذه الدول إلى العمل على إدخال بند جدید في اتفاقیات المنظمة غداة 

األوروغواي خاصة بالنسبة لدول مثل الوالیات المتحدة وألمانیا والیابان والدول الصناعیة جولةهاء انت
ملیار دوالر أي .... 1415ما یفوق 2000األخرى فقد بلغ حجم التجارة العالمیة من الخدمات عام 

االعتبار العملیات التي التجارة العالمیة الكلیة وهذه بالنسبة تعد أقل من الحقیقة ألنها لم تأخذ بعین
تجدي داخل الدولة بین الشركات األجنبیة والشركات المحلیة وت....كل من الوالیات المتحدة االتحاد 

صادرات العالم منها وهي لنفس األهمیة 3/2ملیار دوالر أي 939األوروبي والیابان وكندا على 
ملیار دوالر وهي تمثل 30اإلفریقیةبلدان التي نحبها في االستیراد وبالمقابل ال تتجاوز صادرات ال

ملیار دوالر وهي 38أي مجموعة %2.7من صادرات الخدمات العالمیة والواردات تقدر بـ: 2.1%
نسبة ضعیفة بالمقارنة مع الدول المتقدمة األخرى.

االتفاق أن تجارة الخدمات في بدایتها هو ما نص علیه االتفاق الذي وضع اإلطار وترك المعروف
النهائي بالتدریج في السنوات المقبلة وتشمل الخدمات في الجزائر:

العمال المقیمین بالخراج.مدا خیلالتحویالت بدون المقابل والتي تشمل في - 
السیاحة.- 
االستثمار.مدا خیل- 

إذا كانت اتفاقیة الخدمات تمنع على الدول بأن تقیس من دخول التحویالت من العمال بالخارج إلى
الجزائر إال أن النسبة الضعیفة التي یحولونها مقارنة ببلدان أخرى كتونس والمغرب تجعل من هذا البند 

1أثرا ضعیفا.

.80, ص 20, العدد 2000بفة شریف , المنظمة العالمیة للتجارة و االقتصاد الجزائري ,مجلة بحوث اقتصادیة عربیة , مصر ,  1
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في األردن التجارة الخارجیة ثانیا : 
سوف نلقي الضوء على مسار األردن مع منظمة التجارة العالمیة و األسباب التي جعلت األردن تنظم 

لهته الهیئة التجاریة العالمیة .

:األردن ومنظمة التجارة العالمیة
في إطار عضویة األردن في منظمة التجارة العالمیة والتي دخلت حیزا النفاذ في 

من االصطالحات على نظامه التجاري شملت تغیرات في البیئة ، أدخل األردن جملة 11/04/2000
القانونیة النظامیة التجاري بما ینسجم من اتفاقیة المنظمة، حیث تم تعدیل واستحداث عدد من القوانین 
خاصة في مجال الملكیة الفكریة كما تم تعدیل القوانین المتعلقة بالمواصفات والمقاییس والزراعة وحمایة 

محلي والضریبة العامة على المبیعات والجمارك واالستیراد والتصدیر إلى جانب نظام استثمارات اإلنتاج ال
غیر األردنیین.

ومن جانب آخر، التزم األردن بموجب انضمامه إلى المنظمة بتحریر عدد من القطاعات الخدمیة 
في المنظمة إلى السوق بما یوفر حریة نفاذ موردي الخدمات والمستثمرین األجانب من الدول األعضاء

األردني وبما ینسجم من التشریعات األردنیة الساریة أما في مجال التجارة بین السلع فقد تضمنت 
) في عام %30فة الجمركیة لتكون بحدها األعلى (یااللتزامات األردنیة تجاه المنظمة تخفیض نسب التعر 

فة الجمركیة األردنیة عند یلیستقر التعر وأخیرا 2005) في العام %25ومن ثم تخفیض إلى (2000
، مع استثناء بعض السلع من هذا التخفیض حیث تم ربط سقف التفرقة 2010) في العام %20مستوى (

) مثل السیارات وبعض األدوات الكهربائیة وبعض السلع الزراعیة مثل البندورة %30الجمركیة لها على (
كحد أعلى %50رسم الجمركي لبعض السلع الزراعیة على والخیار وزیت الزیتون، كما ثم ربط سقف ال

في بعض أشهر السنة مثل بعض الحمضیات والعنب والثوم والتین لها ترتیبات خاصة لتخفیض الرسوم 
1للرسوم الجمركیة من طرف األردن .وفي ما یلي جدول بوضح التخفیضاتوالجمركیة.

:في األردن ترتیبات تخفیض الرسوم الجمركیة): 7رقم (جدول

.28, ص 2011ماجستبر , األردن , لیث محمود حسن , قضایا منظمة العالمیة للتجارة و إنعكساتها على األردن و الدول العربیة , مذكرة  1
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تاریخ تطبیق االلتزامالسقف الذي تم ربط الرسوم الجمركیة عندهالسلع

11/04/2000%150السجائر والتبغ

11/04/2000%200بعض أنواع التبغ

11/04/2000%200الكحول

بعض السلع الخاضعة لرسوم 
جمركیة بنسبة:

20%

15%2005

السلع الخاضعة لرسوم بعض 
%30جمركیة بنسبة: 

تخفض الرسوم تدریجیا لتصل 20%
2005سنة 20%

رسالة , أثر المنظمة العالمیة للتجارة على التشریعات في األردن مراد عبد الحلیم مجید ،المصدر :
.92ص ماجستیر ، األردن ،

المحلي الذي تقدمه اإلجماليوفیما یخض الدعم في القطاع الزراعي فیترتب على األردن لتخفیض الدعم 
) سنوات من تاریخ االنضمام إلى 7) على مدى (%13.3الحكومة للمنتجین الزراعین المحلین بنسبة (

بـ (صفر ) دینار أردني وكذلك تحدید سقف دعم الصادرات الزراعیة1.539.199المنظمة من أجل (
إلغاء)، أما دعم الصادرات في القطاع الصناعي والذي یعد محظورا ضمن اتفاقیات المنظمة، فقد تم %

إلغاءویترتب 31/12/2002برنامج البنك المركزي الخاص بدعم الفائدة على قروض الصادرات بتاریخ: 
(بعد أن تم تمدید 2007عام األرباح المتأنیة عن الصادرات في إعفاءبرنامج دعم الصادرات من خالل 

برنامج بموجب االستثناء الذي تم نتحه لألردن وبعض الدول النامیة في المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة 
1).2007في عام 

فة والتجارة یإلى ما كان یعرف باالتفاقیة العامة للتعر .1994یذكر أن األردن قدم طلبه في عام 
1995والذي تم تحویل ال حقا إلى طلب انضمام إلى منظمة التجارة العالمیة في عام ) , (الجات 

(الخلف القانوني التفاقیات الجات)، وانتهت مفاوضات األردن لالنضمام إلى المنظمة بالتوقیع على 

.30نفس المرجع السابق , ص  1
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قانون تصدیق انضمام 2000) لسنة 4بروتوكول االنضمام والذي أصبح بدوره جزء من القانون رقم (
1مملكة األردنیة الهاشمیة إلى منظمة التجارة العالمیة.ال

) دولة أمام الصادرات األردنیة 150یوفر انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمیة فتح أسواق (
والقوانین واألنظمة التي تحكم لتبادل اإلجراءاتمن السلع والخدمات ضمن بیئة واضحة وشفافیة من 

االقتصادیة على المستوى اإلصالحاتتفاقیات المنظمة ومن جانب آخر ساهمت التجاري وفقا لقواعد ا
بیئة جاذبة إیجادالوطني والتشریعات الجدیدة التي تم وضعها لغرض االنضمام إلى المنظمة في 

لالستثمارات واألعمال في األردن، كما توفر العضویة بالمنظمة فرص جدیدة للنفاذ إلى أسواق الدول 
الدولة التنمویة (جولة المفاوضات التجاریة المتعددة األطراف التي ،لسلع والخدمات ضمن خرى في ااأل

).2001أطلقت بموجب المؤتمر الوزاري الرابع من الدوحة عام 
أنهى األردن بنجاح كبیر المراجعة األولى لسیاسته التجاریة في إطار منظمة التجارة العالمیة وقد
وتأثیر أهمیة المراجعة للمملكة كونها المراجعة األولى للسیاسة التجاریة 12/11/2008-10خالل الفترة 

.2000األردنیة بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمیة في العام 
ردن في كلمته أمام هیئة مراجعة السیاسة التجاریة والدول األعضاء أهمیة الدور الذي وبین األ

واإلجراءاتتلعبه آلیة المراجعة في تعزیز مبدأ الثقافیة وتعمیق الفهم لدى الدول األعضاء بالسیاسات 
بها األردن التي قام اإلصالحاتالتجاریة التي تمارسها الدولة العضو تحت المراجعة، كما تم استعرض 

للنهوض باقتصاده وجعله في مصاف الدول المتقدمة، منذ انتهاجه لسیاسة التحرر االقتصادي والتي أدت 
إلى تخفیض نمو اقتصادي بالرغم من التحدیات المختلفة التي تواجه االقتصاد األردني، والتي تشمل 

ة والتي ألقت بظاللها على االقتصاد بالفقر والبطالة والتضخم إلى جانب األزمة المالیة العالمیة الحالی
.العالمي

المراجعة بتقدیم رئیس هیئة مراجعة السیاسة التجاریة للملكة لدى منظمة التجارة العالمیة تقریرا وتم 
التي قامت المملكة بتنفیذها وفقا للمالحظات االیجابیة وتقدیم واإلصالحاتشامال مشیدا باإلجراءات 

2الدول األعضاء للسیاسة التجاریة األردنیة.

.101, ص 2003عبد الحمید عبد المطلب , الجات و آلیة المنظمة العالمیة للتجارة , الدار الجامعیة , االسكندریة , مصر ,  1

.103, ص 2003نفس المرجع السابق ,  2
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:أسباب انضمام األردن لمنظمة التجارة الدولیة
في ضوء التطورات الدولیة أصبح بقاءه دولة خارج إطار منظمة التجارة العالمیة تعد من األمور 
الصعبة وأن االنضمام للمنظمة أصبح أمرا حتمیًا، وال سیما أن آثارها سوف تؤثر على جمیع دول العالم 

عدم انضماما لمنظمة من المملكة األردنیة الهاشمیة أنه في حالة وٕادراكااألعضاء منهم وغیر األعضاء 
1التجارة عالمیة ستكون األردن:

 مضطرة لقبول توفیر حمایته طبقا للمستویات التي تحددها المنظمة أو ربما أعلى منها في إطار
االتفاقیات التي تدخل فیها مثل اتفاقیات المشاركة مع االتحاد األوروبي.

فاقیة منظمة التجارة في إطار عقود قد تكون مجبرة على توفیر شروط ومعاییر الحمایة في ات
التراخیص التي تبرمها مع الشركات األجنبیة.

 سوف یتم تطبیق قیود علیها من األطراف المتعاقدة والتي ال تستطیع مجابهتها في مجال التعامل
التجاري والسوق الدولیة.

المطلب الثاني : سیاسات التجارة الخارجیة في الجزائر و األردن 
في هذا المطلب یتم التطرق إلى السیاسات التجاریة التي تتبعها دول محل المقارنة لإلنفتاح على االقتصاد 

.العالمي 
أوال : سیاسات التجارة الخارجیة في الجزائر 

2: صاد السوق إلى اإلجراءات التالیةفي ظل اقتالتجاریةفي تطویر سیاساتها ،عمدت الدولة الجزائریة 

 مرحلة االتجاه إلى اقتصاد الرقابة على الصرف : حیث عرفت الجزائر استقرار سعر الصرف في
هذا االستقرار كان ضروریا بالنظر إلى المرحلة التي كان یعیشها االقتصاد الوطني و ،السوق 

التي تمیزت بتنمیة كثیفة تتطلب استثمارات كبیرة .
ستحداث معدالت جدیدة و تم تنویع تشكیلها من أجل التعریفة الجمركیة : وفي هذا المجال تم ا

صدر 1993وتشجیع الصناعة التحویلیة .وفي اد الوطني من المنافسة الخارجیة ،حمایة االقتص
یعتمد هذا األمر التفریق بین المنتجات حسب یتعلق بتأسیس أول تعریفة جمركیة ،أول أمر 

ها الجغرافي للدولة من جهة أخرى .ر طبیعتها و تخصیصها من جهة , وحسب طبیعتها ومصد
فحسب ترتیب المنتجات نجد ثالثة تصنیفات لتطبیق التعریفة الجمركیة هي : 

.302جاسم محمد منصور  , التجارة الدولیة, مرجع سابق ذكره ص  1

.83أقسام قادة , تمویل التجارة الخارجیة في الجزائر , مرجع سابق ذكره , ص  2
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 تخضع لها سلع التجهیز و المواد األولیة .% 10تعریفة جمركیة محددة ب
 تخضع لها المنتجات نصف مصنعة .% 20إلى 5تعریفة جمركیة في حدود
 تخضع لها المنتجات التامة الصنع .% 20إلى 15تعریفة جمركیة في حدود
منحت رخص االستیراد سواء بصورة فردیة أو الستیراد : بعد استقالل الجزائر ،تراخیص ا

و التي تحتوي على طبیعة وقیمة السلعة المستوردة ة لجمیع السلع المقید لالستیراد ،جماعی
حویل العملة الصعبة من قبل البنك المركزي بقیمة السلعة التي .كما یترتب على منحها حق ت

سوف تستورد .
 08بتاریخ 63/188نظام الحصص : تم تحدید نظام الحصص في المرسوم التنفیذي رقم

یتم تقدیر حجم الواردات السنویة من خالل تحدید المتضمن لتقید الواردات ،1963اي م
المرغوب فیها في استیرادها من كل مجموعة من الدول الحصص الكلیة من المجموع من السلع

التي تحظى بامتیاز التعامل التجاري مع الجزائر .
االتفاقیات التجاریة التي قامت لها الجزائر 

1: یليوتتمثل في ما

: تعد الجزائر من آخر الدول المغاربیة التي وقعت على اتفاقیة الشراكة اتفاقیة الشراكة األورومتوسطیة
, وكان التوقیع 2001دیسمبر 19ة في األحرف األولى یوم وقد تم التوقیع للشراكومتوسطیة ،األور 

.2005سبتمبر 01.ودخل حیز التنفیذ في 2005مارس 14الرسمي علیه في 
التفاق الوحید الذي اعتمداه الجزائر للدخول في مضمار المبدالت یعتبر اتفاق الشراكة األورومتوسطیة ا

التجاریة مع االتحاد األوروبي مما له من ایجابیات أو سلبیات.

. 114فیصل بهلولي , مرجع سابق الذكر, ص  1
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ثانیا : سیاسات التجارة الخارجیة في األردن
انتهجت األردن سیاسة تجاریة مبنیة على أساس االنفتاح االقتصادي وتحویل تجارتها، حیث بذل األردن
في السنوات القلیلة والماضیة جهودًا مكثفة لفتح اقتصاده أمام التجارة واالستثمارات األجنبیة بهدف زیادة 

1فرص النمو وتحقیق الرفاه ألبناء شعبه، ویتم ذكرها في النقاط التالیة:

مة تعزیز العالقات االقتصادیة والتجاریة لألردن مع الدول العربیة الشقیقة من خالل اتفاقیة منظ
التجارة الحرة العربیة واتفاقیات التجارة الحرة بین الدول العربیة.

 إلى جانب توثیق العالقات مع دول العالم من خالل االنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة وٕابرام
حاد األوربي واتفاقیة التجارة الحرة والمناطق الصناعیة المؤهلة مع الوالیات تاتفاقیة الشركة مع اال

سنغافورا ودول اتفاقیة التبادل التجاري الحر ن حدة األمریكیة واتفاقیة التجارة الحرة مع كل مالمت
كما هو ممثل في الجدول التالي : العربیة المتوسطة (أغادیر)

التي یرتبط بها األردنریةاتفاقیات التجا) : 8جدول  رقم (
التنفیذتاریخ دخول االتفاقیة حیز تاریخ التوقیعاالتفاقیة

19/02/199701/01/1998منطقة التجارة العربیة الكبرى

منطقة التجارة الحرة مع رابطة 
اـــــــــــــدول األفت

21/06/200101/01/2002

24/11/199701/05/2002راكة األردنیة األوروبیةالش

منطقة التجارة الحرة مع الوالیات 
المتحدة األمریكیة

24/10/200016/12/2001

،2011،تقریر االستراتیجیة األردنیة للتجارة الخارجیة ،جارة األردنیة وزارة الصناعة و التالمصدر :
.12ص 

اتخاذ العدید من بالجهود المبذولة على صعید تحریر التجارة الخارجیة مكن طرف الحكومة األردنیة.
1السیاسات واإلجراءات من أبرزها:

.41لعربیة ,مرجع سابق ذكره , ص لیث محمود حسن , قضایا منظمة العالمیة للتجارة و إنعكساتها على األردن و الدول ا 1
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الحواجز والقیود الكمیة أمام حركة التجارة، وذلك من خالل إلغاء رخص االستیراد والتصدیر، إزالة
إضافة إلى تقلیص الحواجز الجمركیة من خالل إلغاء الرسوم الجمركیة أو تخفیضها على 

مجموعة واسعة من السلع الرأسمالیة.
 والمعاد تصدیرها في رسم واحد، حیث توحید الرسوم والضرائب المستوفاة على البضائع المستوردة

، وقد أشار دراسات 2000) في عام %30تم تخفیض الحد األقصى لهذا الرسم لیصل إلى (
قلیم الشرق البنك الدولي إلى أن الوسط المرجح للتعریفة الجمركیة في األردن هو األقل في دول إ

األوسط وشمال إفریقیا.
األردنالخارجیة في الجزائر وور التجارة المطلب الثالث : تط

واردات ) لدول –سنحاول في هذا المطلب إعطاء صورة إجمالیة عن تطور التجارة الخارجیة (صادرات 
.2013- 2000محل المقارنة,  خالل الفترة الممتدة من 

أوال : تطور التجارة الخارجیة في الجزائر
تمیزت الصادرات الجزائریة كغیرها من الدول العربیة و الدول النامیة وهو ما سنراه في هذا الجزء من 

ئر خالل التطرق صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات .وللوقوف على نتائج تطور صادرات الجزا
:سوف نقوم بالتطرق إلى ما یلي 

.43نفس المرجع السابق , ص  1
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)2013- 2000فترة ( خاللات الجزائریة تطور قیمة الصادر ) : 9رقم (جدول 

الوحدة : ملیون دوالر

20002001200220032004200520062007200820092010201120122013السنوات

قیمة 
الصادرات

216501909018700244603220046330547406059078590451857090728907147064430

الموقع اإللكتروني إحصائیات:إعداد الطالب باالعتماد على المصدر: من
http//www.bank-of-algeria.dz/html/bulletin statistique.htm

)2013- 2000ات الجزائریة خالل فترة ( تطور قیمة الصادر ) : 5رقم (شكل

من إعداد الطالب باالعتماد على الجدول أعالهالمصدر:
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أعاله أن الصادرات الجزائریة عرفت فائضا و ارتفاعا طوال فترة و الشكلنالحظ من خالل الجدول
سعار البترول تقدر ب أین كانت أ2000الدراسة .حیث عرفت الصادرات رصیدا ایجابیا خالل سنة 

دوالر للبرمیل الذي كان سببا في تحقیق الرصید اإلیجابي , إال أن هذا الرصید انخفض خالل 28.5
.2002دوالر للبرمیل سنة 18.7و 2001دوالر للبرمیل سنة 19.09السنتین التالیتین لیصل إلى 

98.96صل سعر البرمیل إلى رواجا كبیرا أین و 2008إلى سنة 2003إال أنه و انطالقا من سنة 
دوالر للبرمیل.

وذلك نتیجة انخفاض 2009ملیون دوالر سنة 45180كما عرفت صادرات الجزائر انخفاضا وصل إلى 
. لكن الصادرات الجزائریة 2011, 2010أسعار المحروقات .لتعاود الصادرات اإلجمالیة تزایدا سنتي 

ملیون 64430صلت الصادرات اإلجمالیة غایة حیث و 2013, 2012عرفت انخفاضا طفیفا سنتي 
دوالر وذلك نتیجة النخفاض صادرات من المحروقات . 

إن قیام الجزائر بإصالح تجارتها الخارجیة كان من بین أهدافها هو زیادة الصادرات الجزائریة و التقلیل 
من الواردات , وعلى ضوء ذلك سوف نقوم بدراسة تطور قیمة الواردات .

 ) 2013- 2000تطور قیمة الواردات خالل الفترة. (

عرفت الواردات الجزائریة زیادة في قیمتها خالل السنوات األخیرة نظرا لتحریر تجارتها الخارجیة وهو ما 
یمكن مالحظته في الجدول الموالي : ( القیمة بالملیون دوالر )
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الوحدة : بالملیون دوالر)2013- 2000( فترة الجزائریة خالل الوارداتتطور قیمة ) :10رقم (جدول

المصدر : من إعداد الطالب باالعتماد على إحصائیات من :                                                             

http://www.douen.gov.dz المدیریة العامة للجمارك الجزائریة على الموقع اإللكتروني:

الوحدة : بالملیون دوالر)2013- 2000( فترة الجزائریة خالل الوارداتتطور قیمة ) : 06رقم (شكل

الجدول أعاله.المصدر : من إعداد الطالب باالعتماد على
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2008إلى 2000الجزائریة خالل الفترة المدروسة بزیادات متتالیة من یوضح هذا الجدول أن الوردات
ملیون دوالر 39479بقیمة 2008ملیون دوالر وسنة 9173قیمة الواردات 2000حیث كانت عام 

ملیون 54903حیث قدرت 2013ولكن ابتداء من هذه السنة عرفت الواردات تزایدا كبیرا إلى غایة 
دوالر .

القول بان الجزائر كانت والزالت في مصف الدول النامیة في تجارتها الخارجیة, و من هنا یمكن
بتزاید صادراتها من المحروقات .( الواردات ) األكبر استیرادا

ثانیا : تطور التجارة الخارجیة في األردن  
نامیة في العالم الثالث , یمكن وصف النظام االقتصادي في األردن على أنه اقتصاد مختلط كأي دولة 

معنى ذلك أن خناك تدخل من جانب السلطات الرسمیة في أمور معینة و في أوقات معینة وذلك بهدف 
تصویب األوضاع االقتصادیة خدمتا لمصلحة االقتصاد المحلي , و أیضا هناك حریة اقتصادیة تتمتع بها 

المؤسسات االقتصادیة األردنیة .
ال زال یواجه العدید من التحدیات والصعوبات االقتصادیة و المالیة –امیة األخرى مع الدول الن–واألردن 

التي تؤثر على طموحاته و تطلعاته المستقبلیة لكن رغم هذا , إال أنه یبذل الجهود الحدیثة للتخفیف من 
ط حدة اآلثار السلبیة المترتبة على تلك الصعوبات و التحدیات , و ذلك من خالل مجموع من خط

وارد المتاحة التي تملكها مو الاإلمكانیاتالتنمویة االقتصادیة و االجتماعیة , و التصرف في حدود 
1األردن .

.2013-2000لتطور التجارة الخارجیة في األردن في الفترة الممتدة من جدولوفي ما یلي عرض

.302جاسم محمد , التجارة الدولیة , رجع سابق ذكره , ص  1
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الوحدة : ملیون دوالر)2013-2000خالل الفترة (الصادرات األردنیة):  تطور قیمة 11جدول رقم(

.2014من إعداد الطالب بناء على معطیات : غرفة التجارة األردنیة , المصدر :

)2013-2000تطور قیمة الصادرات األردنیة خالل الفترة () :7شكل رقم (

من إعداد الطالب بناء على الجدول أعاله:المصدر 
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ارتفاع قیمة الصادرات األردنیة بوتیرة معتدلة للفترة  ( 1و الشكل أعاله, نالحظ من خالل الجدول
ملیون دوالر .في حین تحسنت وارتفعت 35791.6إلى 2009) , ولكن تراجعها عام 2000-2008

نتیجة 2011, كما عرفت انخفاض رهیبا في 2009عن مستواها في عام 42147.7إلى 2010عام
ینسي 2013و 2012ألسباب سیاسة تدور في منطقة الشرق األوسط . وعادت إلى طبعتها في العامین 

اكة متفاوت نتیجة قیام الحكومة األردنیة بتفعیل سیاسات التجارة الخارجیة مع دول العالم و دول الشر 
االقتصادیة مع األردن .

2014,غرفة التجارة ,عمان , األردن , 2013مقارنة مع عام 2014مأمون صیدم , تقریر تفصیلي حول أداء العام للتجارة الخارجیة األردنیة لعام 

.13, ص  1
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الوحدة : ملیون دوالر)2013-2000هالل الفترة (قیمة الواردات األردنیةتطور) :12دول (ج

2014غرفة التجارة األردنیة , .من إعداد الطالب بناء على معطیات المصدر :

)2013-2000) : تطور قیمة الواردات األردنیة خالل الفترة (8الشكل رقم (

المصدر : من إعداد الطالب بناء على الجدول أعاله .
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ھو التزاید المستمر و الصعودي في اتجاه الواردات و الشكل,ما یمكن مالحظتھ من ھذا الجدول 

ملیار 10و.10حیث قدرت ب 2008إلى غایة 2000األردنیة حیث ازدادت ھذه الواردات من سنة 

واردات األردنیة إلى ازدادت قیمة ال2010, وفي عام 2009ر , وعرفت تراجعا نسبیا خالل عام دوال

.1ملیون دوالر 12619نسب متفاوت قدرت ب ب2013غایة 

ومن الجدیر بذكر أن االنفتاح على الغرب ساعد و بشكل مباشر على تنامي ثقافة التفضیل للسلع 
ك التظاهري , دون مراعاة أن مستوى الدخل بین المواطن األردني و األجنبیة , وهذا ساعد على االستهال

مواطن الدول الصناعیة یتصف بالتفاوت الواسع .
األردنیةالتجارة الخارجیةحركةشهدتفقدالعامةإحصاءاتعن دائرةالصادرةالبیاناتألحدثوفقا

تصدیرهوالمعادالصادرات الوطنیةسجلتحیثالتجارينشاطهافيتفاوت. 2012العامخالل
واضحاتقادمااألردنیةسجلت المستورداتحینفي)%1.5بنسبة (تراجعاالكلیة)الصادرات(إجمالي

2.األردنیةمعظم المستورداتیسجلالنفط الخامكانوان)%9.3(بنسبةزیادةأدائها حین سجلتفي

الوطنیة باألحداثالصادراتتأثرأهمهاعواملبعدةالخارجیةالتجارةتأثرإلىالتباینهذاویعزى
الكبرىالدول العربیةمنعددشهدتهاالتيواالجتماعیةواالقتصادیةالسیاسیةللتحوالتالمصاحبة

العربیةاالقتصادیاتمعظملتطالاألحداثهذهتداعیاتامتدتالتيالیمن)لیبیا,تونس,سوریا,(مصر,
السیاحيقوالتدفوالصادراتاإلنتاجفيمسبوق غیرتراجعإلىالتطوراتهذهأدتثحیاألخرى
إلىبدورهأدىيذالاألمرج,بالخار العاملینتالتحویع وتراجالمباشرةاألجنبیةماراتتثاالسؤوتباط
الوطنیةالصادراتسجلتفقدملحوظةبمعادالتاألحداثهذهدتهشالتيدوللاممعظاقتصادشانكما

بنسبةنمواالمستورداتسجلتحینفي)%2(بلغطفیفاتقدماالكبرىالعربیةالحرةالتجارةمنطقةدولل
)%5(.

منعددفيفیةتقشسیاساتوتبنيالیورومنطقةفيیةالسیاسالدیونمبتفاقالخارجیةالتجارةرتأثوتكما
االتحاددوللالوطنیةالصادراتسجلتفقدالدیونهذهمتفاقمخاطرهة لمواجاألوروبياالتحاددول

تراجعاتلكمنالسلعیةالمستورداتوسجلتكما)%2(بةبنستراجعا2012م العالالخاألوروبي
.)%6.1(بنسبة2012مالعالخال

.20نفس المرجع السابق , ص  1
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األردن )–تدفق االستثمار األجنبي في ضل تحریر التجارة الدولیة ( الجزائر المبحث الثاني : 
یتم في هذا المبحث التطرق لدراسة المناخ االستثماري و تطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في 

دول محل المقارنة وكذا التوزیع الجغرافي لالستثمارات لكل منهما 
المطلب األول : مناخ االستثمار في الجزائر و األردن 

عه المختلفة التي تؤثر في جذب وتنشیط یعتمد مناخ االستثمار بصورة رئیسیة ألي بلد على أوضا
و بالتالي فإن دراسة المناخ االستثماري في كل من الجزائر و األردن سیساعد على معرفة االستثمارات ,

العوامل الجاذبة و الطاردة لالستثمارات األجنبیة المباشرة .
أوال : مناخ االستثمار في الجزائر

, كما أنها وضعت الجزائر كافة الشروط الطبیعیة و البشریة من أجل خلق مناخ استثماري جدید
تمحور مضمونها 2001ثم 1993سنت القوانین التي من شأنها ترقیة هذا االستثمار وذلك في عام  

حول إلغاء الممیزات التي كان یستحوذ علیها المستمر العام على حساب المستثمر الخاص , كما أنها 
إضافتا إلى وضع حد لتدخالت الدولة في منح بعض االمتیازات الضریبیة ألغت الممیزات بینهما ,

الجمركیة و المالیة من أجل جذب االستثمار األجنبي المباشر و إصالح السیاسات االقتصادیة .
% 60بهدف زیادة اإلنفتاح على العالم الخارجي تم تحریر الواردات بتخفیض التعریفة الجمركیة من 

لغاء القیود على عملیة االستیراد كتبك الخاصة بتحدید القیود المالیة على , وتم إ% 45إلى 
االستیراد, أو قائمة السلع الممنوعة من االستیراد , و في إطار تعزیز الصادرات تم إنشاء هیئة من 

1.أجل دعم و ترقیة الصادرات , كما تم تخفیض الدینار الجزائري و ذلك استكماال لدعم التصدیر 

 مناخ االستثمار في الجزائر وفق المؤشرات الدولیة تقیم
الل الجدول المطلوب , و یتضح أكثر من ختزال الجزائر في مستوى متذبذب ولیس على المستوىال

: التالي 

10.ص 2012ناجي بن حسین , دراسة تحلیلیة لمناخ االستثمار في الجزائر , مجلة االقتصاد والمجتمع , الجزائر ,  1
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حسب المؤشرات العامة لقیاس مناخ االستثمار خالل الفترة : ترتیب الجزائر)13رقم (جدول
 )2000-2010. (

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المؤشر

102 82 115 128 117 118 95 93 94 102 109
مؤشر أدى القطر في جذب االستثمار 

األجنبي المباشر

- 77 71 69 67 66 65 73 75 79 82
مؤشر إمكانات القطر في جذب 

االستثمار األجنبي المباشر

136 136 132 125 116 128 - - - - - مؤشر أدى سهولة األعمال

83 99 81 77 76 78 71 74 - - - مؤشر التنافسیة

كریمة فرحي ,أهمیة االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامیة , رسالة دكتوراه , غیر المصدر : 
.231, ص 2013, في العلوم االقتصادیة , منشورة 

یلي:نرى من خالل الجدول السابق ما

 االستثمارنظرا لتدھور حالة الجزائر في كل من مؤشري أداء و إمكانات القطر في جذب

) فإنھا كانت ضمن المجموعة الرابعة ذات األداء 2003-1993( 1األجنبي المباشر طیلة الفترة 

) و 2007-2004المجموعة الثانیة و ھي دون إمكاناتھا خالل الفترة  ( إلىالمنخفض ثم تحولت 

ھذا لتحسن مركزھا على المستوى العالمي خالل نفس الفترة بالنسبة لمؤشر إمكانات القطر في 

األجنبي المباشر و لكن لم تلقى في ھذا المستوى بعد ذلك ألنھا رجعت الى االستثمارجذب 

ألداء .المجموعة الرابعة متدنیة ا

األخرى محل المقارنة فإن الجزائر تراجعت في ترتیبھا بالنسبة لمؤشر سھولة ةعلى عكس الدول

مراتب و ھذا 8ـــبتدھورت  أي2010عام 136إلى2005عام 128من األعمالاألداء 

رغم 2010یوم عام 630إلى2005یوم عام 407مدة تنفیذ العقود من الرتفاعنظرا 

بالنسبة ألغلب المؤشرات المالحظالمسجل في عدد اإلجراءات ة كذا التحسن االنخفاض

2الفرعیة.

.19.18نفس المرجع السابق , ص ص 1

.48ص 2012ئر، ,الجزا16العدد- الوكالة الوطنیة لدعم االستثمار "استثمر في الجزائر "  ,مجلة االستثمار 2
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 نقطة عام 3.67ـــ بمؤشر تنافسیة النمو من رصید یقدر, تراجعت الجزائر ھي األخرى في

أن رصیدھا في مؤشر التنافسیة العالمیة خالل       إال2005نقطة في عام 3.46إلى2004

نقطة 3.06مقابل 2010نقطة عام 4.0إلى) تحسن بحیث وصل ھذا الرصید 2006-2010( 

یشھد العدید من الصعوبات خاصة االستثماريو رغم ھذا التحسن فال یزال مناخھا 2006عام 

) و ھي 2012-2011العالمي سنة ( االقتصاديتقریر التنافسیة للمؤتمر , تلك التي أكدھا 

% وھو 19.2في الجزائر بنسبة لالستثمارالتمویل الذي یعتبر أھم معیق إلىالوصول صعوبة 

ما یبین ضعف أداء النظام المالي الجزائري , یلیھ البیروقراطیة و ضعف فعالیة أداء الحكومة

.%16نسبة الفساد بنسبة ارتفاعوثالث معیق ھو %18.4بنسبة  

ثانیا : مناخ االستثمار في األردن 
أدرك األردن أهمیة االستثمارات األجنبیة المباشر و دورها المؤثر في جهود التنمیة االقتصادیة الشاملة 

, وحاجة األردن إلى في ظل محدودیة المدخرات المحلیة وقصورها عن تلبیة الحاجات االستثماریة 
ت .الخبرات اإلداریة والفنیة والتكنولوجیة الحدیثة التي توفرها هذه االستثمارا

االقتصادیة : المتغیرات
معدل النمو االقتصادي مرتفع , حیث بلغ متوسط النمو في الناتج المحلي اإلجمالي خالل فترة

وهي من النسب المرتفعة في المقاییس العالمیة .% 8.2حوالي 2010-2011
, حیث ارتفعت معدالت التضخم خالل العامین االرتفاع المستمر في معدالت التضخم

المنصرمین مصاحبة لمعدالت النمو المرتفعة في الناتج المحلي اإلجمالي حیث وصل معدل 
وكان هناك عدة أسباب الرتفاع معدل التضخم والتي من 2011عان % 6.5التضخم إلى 

.إضافة إلى ات رفع الدعم أبرزها االرتفاع الموالي ألسعار النفط عالمیا , وما رفقها من سیاس
االرتفاع العدید من السلع و الخدمات في األسواق العالمیة .

 ملیار دوالر2.1: ارتفع العجز في المیزان التجاري من تزاید العجز في المیزان التجاري األردني
نتیجة ارتفاع المستوردات بنسبة كبیرة , 2011ر سنةملیار دوال5.3لیصل حوالي 2009عام
ي حین ارتفعت الصادرات األردنیة بنسبة محدودة ..ف



دراسة مقارنة لتحریر التجارة الدولیة وآثارھا على االستثمار األجنبي الفصل الثالث :
)األردن–المباشر ( الجزائر 

102

 : ارتفاع عجز الموازنة العامة
إذ ارتفع العجز في عام تواجه الموازنة العامة معضلة أساسیة تتمثل في االرتفاع المستمر في العجز فیها.

. وتعود من الناتج المحلي اإلجمالي% 4.4ملیون دوالر , مشكال ما نسبته 444إلى حوالي 2010
أسباب هذا العجز إلى تراجع المساعدات الخارجیة و االرتفاع الكبیر ألسعار النفط عالمیا .

تزاید الفجوة االدخاریة المحلیة : 
ملیار دوالر في عام 2.5لتصل إلى نحو 2009ملیار دوالر عام 1.6ارتفعت الفجوة االدخاریة من 

رات المحلیة عن تغطیة حاجات المملكة من , هذا األمر الذي أدى إلى قصور المدخ2011
االستثمارات الالزمة لتحقیق النمو االقتصادي المستدام .و بالتالي البد من السعي لتغطیة الثغرات 
التمویلیة و الماثلة أساسا بین المدخرات المحلیة و حاجة األردن إلى إقامة مشاریع اقتصادیة جدیدة أو 

1التوسع في القائم منها .

وفق المؤشرات الدولیةاألردنفيمناخ االستثمارتقیم

أشادت بعض الهیئات الدولیة أن اإلجراءات و البرامج التنفیذیة التي تبنتها المملكة األردنیة و التي 
استهدفت تحسین بیئتها االستثماریة , قد عززت من وضعیتها في المؤشرات الدولیة لمناخ االستثمار في 

حسب الجدول التالي : 2010–2000بقیاس مناخ االستثمار خالل فترة 

ترتیب األردن حسب المؤشرات العامة لقیاس مناخ االستثمار خالل الفترة ) : 14ول رقم (الجد
)2000 -2010(

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المؤشر

57 56 50 29 25 66 98 126 113 110 102
مؤشر أدى القطر في جذب االستثمار 

األجنبي المباشر

- 88 92 88 87 85 81 75 70 71 72
مؤشر إمكانات القطر في جذب 

االستثمار األجنبي المباشر

94 106 114 126 165 141 - - - - - مؤشر أدى سهولة األعمال

70 81 77 71 63 53 62 58 - 51 - مؤشر التنافسیة

.2011, من إعداد الطالب بناء على معطیات : مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمیةالمصدر : 

. 201.ص 2013محمد بابل , مناخ االستثمار في األردن بین الواقع و الطموح , تقریر االستثمارات الدولیة في األردن ,  1
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یلي :مایمكن أن نستنتج من أرقام الجدول السابق 

 عرفت أدنى أداء لھا كان فإن األردن,االستثمار األجنبي المباشربالنسبة لمؤشر أداء القطر في جذب

المنخفض ثم شھدت بعد ذلك ) مما جعلھا ضمن مجموعة ذات األداء 2004-1997خالل الفترة ( 

أین أصبحت في مجوعة الدول التي تجاوزت 2006ھذا المؤشر خاصة  في سنة تحسنا في

ابتداءالمجموعة الثالثة إلىاألجنبي المباشر (من المجموعة الرابعة االستثمارإمكانیاتھا في جذب 

).2005من سنة 

قة سنوات من اإلصالحات المتعل5وبعد ،2005بلد عام 155من بین 141المركزاحتلت األردن

رتبة 47ـــبأي تحسن 2010بلد سنة 181من بین94أصبحت في المركز األعمالبممارسة أنشطة 

عدد و مدة تأسیس المشروع من عشرة أداء األعمال أصبحت في نتیجة في في مؤشر  سھولة

وكذا في مدة و ،2010أیام عام 7إجراءات تستغرق 6إلى2005یوم عام 34إجراءات خالل 

ترخیص في 25إلى2005یوم عام 263ترخیص التي تحتاج 30خیص المستخرجة من عدد الترا

یوم 504تسدید خالل 39ولیس ھذا فقط حتى في دفع الضرائب من ،2010یوم عام 218مدة 

غیرھا من التحسینات التي جعلت األردنو 2010یوم سنة 433تسدید في 29مقابل  2005عام 

حا في ھذه الفترة .من بین الدول أكثر إصال

إلى2001نقطة عام 4.03من تراجعا في رصیدھا بالنسبة للمؤشر تنافسیة النموعرفت األردن

- 2006وحتى في وضعھا بالنسبة لمؤشر التنافسیة العالمیة خالل الفترة (2005نقطة عام 3.96

وقد أكد تقریر التنافسیة 2006عام 4.07مقابل 2010عام نقطة4.0ـــ ب) برصید بقدر2010

%13.6ـــ بالسیاسات  استقرار) أن مصر الزالت تعاني من عدم 2012-2011(العالمیة لعام  

.وھي تعتبر كأھم المشاكل %10.6ـــ بالتمویل إلىیلیھا صعوبة الوصول 
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)في( الجزائر و األردنتدفق االستثمار األجنبي المباشرالمطلب الثاني :
أوال : تدفق االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر

تعمل الجزائر على جلب المزید من االستثمارات األجنبیة المباشرة منذ صدور قوانین المشجعة 
) یبین لنا تطور االستثمار األجنبي المباشر في  الفترة الممتدة 15لالستثمارات ومن خالل الجدول (

)2000–2010 (
السنواتللجزائر خاللالمباشرةاألجنبیةاالستثماراترصیدتطوریبین):15(رقمجدول

دوالرملیار: الوحدة)2002-2012(

اإللكتروني:عن الموقعنقالالجزائر وبنك: المصدر

algeria.dz/html/bulletin_statistique.htm-of-http://www.bank

االستثمار األجنبي المباشر السنوات

0.97 2002

0.62 2003

0.62 2004

1.06 2005

1.76 2006

1.35 2007

2.28 2008

2.54 2009

3.47 2010

2.04 2011

1.52 2012
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حیث 2012- 2002جنبیة المباشرة خالل السنوات الجدول أعاله تطور رصید االستثمارات األیمثل 
- 2000االستثمار األجنبي المباشر بعد التذبذب الذي كان فیه خالل السنوات یبین هذا الجدول أن 

.وانخفاضمن خالل ارتفاع2004
رصید كانأین2005أین كان رصید2005االستثمارات األجنبیة المباشرة بدءا من سنة عرفت

ملیار دوالر عرفت هذه االستثمارات ارتفاعا مستمرا ولكن 1.06االستثمارات األجنبیة المباشرة یقدر ب 
بمبلغ 2010ملیار دوالر وسنة 2.45بمبلغ 2009ضئیلة جدا لترتفع إلى أكبر قیمة لها سنتي بنسب
2009ویرجع أحد الخبراء االقتصادیین أن زیادة االستثمارات األجنبیة المباشرة سنة .ملیار دوالر3.47

النقدي حیث قامت البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر برفع رؤوس یخص فقط الجانب2010و 
تقویة القاعدة المالیة لتلك إلى الجزائر وهذا في إطارأموالها مما سمح بدخول حجم كبیر للعملة الصعبة
.المحلیةعلى البنوككلالبنوك خاصة وأن الجزائر تعتمد في تمویل استثمارا

تثمار األجنبي المباشر في األردنثانیا : تدفق االس
الرسمیة المفصلة لالستثمارات األجنبیة المباشرة , لكن التدفقات اتباإلحصائیإن األردن ال یحتفظ 

المتراكمة التي یتعقبها البنك المركزي األردني تشیر إلى الحجم اإلجمالي .ووافقت مؤسسة تشجیع 
, مما یعكس 2012ملیار دوالر في عام 2.94مشروع بلغت قیمتها حولي 498االستثمار األردنیة على 

ملیار دوالر 1.79.وتم تخصیص حوالي 2011مقارنة باألرقام الصادرة في عام %58ة هذه الزیادة بنسب
من جمیع %51مشروع مختلف في قطاع الصناعة .ویمثل االستثمار األجنبي المباشر 218من أجل 

2012.1االستثمارات الموافق علیه من قبل مؤسسة االستثمار األردنیة في عام 

.2013تركي مجحم الفواز، االستثمار األجنبي في األردن، دائرة اإلحصاءات العامة، جامعة البلقاء التطبیقیة/كلیة الزرقاء الجامعیة، 1
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)2012-2007(نفي األردحجم  االستثمار األجنبي المباشروضح) : ی16جدول رقم (

ملیون دوالر )–(القیمة الفترة 
2007636
20081.473
20091.706
20102.433
20112.883
20122.94

.2012د الطالب بناء على معطیات : تقریر مناخ االستثمار في األردن امن إعدالمصدر : 

بالملیار دوالراألردنبي المباشر إلىتدفقات االستثمار األجن) 17جدول رقم (

200520062007200820092010الدولة
النسبة  من 

2010اإلجمالي 
(%)

معدل النمو 
2009 /2010

(%)

)29.88(1.9843.5442.6222.8292.4301.7042.57األردن

.2011والتنمیة (إنكتاد) تقریر االستثمار العالمي المصدر: قاعدة البیانات مؤتمر األمم المتحدة 

من أهم السمات الممیزة لسیاسة االستثمار في األردن هي عدم وجود قیود على تملك األجنبي لمشروعات 
االستثمار وٕاطالق حریة المستثمر في اختیار شكل االستثمار وبصرف النظر عن كونه مباشرا أو غیر 

1مباشر.

همة االستثمارات األجنبیة بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مكتب تشجیع ولقد أناط القانون م
االستثمارات، وخول األجانب العدید من االمتیازات والحوافز، ولقد مرت تلك الحوافز بثالث مراحل:

طبیقیة، أحمد زكریا صیام، آلیات جذب االستثمارات الخارجیة الى الدول العربیة في ظل العولمة االقتصادیة (األردن كنموذج)، جامعة البلقاء الت1
2012، 03،مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، عدداألردن
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قرر:1972بمقتضى القانون الصادر سنة الذي 
.اإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركیة على الواردات من األصول الثابتة وقطع الغیار
اإلعفاء لمدة ال تقل عن ست سنوات من ضرائب الدخل والضمان االجتماعي
اإلعفاء من الضرائب العقاریة لمدة ال تقل عن خمس سنوات
استغالل األراضي المملوكة للدولة خارج عمان كمنحة من الحكومة
 حریــة تحویــل األربــاح ورأس المــال بعــد عــامین مــن بــدء اإلنتــاج علــى أن یــتم ذلــك علــى ثالثــة

أقساط متساویة .
عـام مـن 12حیث صدر مرسوم یقضي بإعفـاء جمیـع الصـادرات بالمنـاطق الحـرة لمـدة 1978وبدأت عام 

الضرائب على الصادرات وذلك بعد عام من بدء اإلنتاج
لتشجیع االستثمار، وتم فیها تقسیم البالد إلى مناطق استثمار یتم 1984بمقتضى القانون الصادر سنة

منح الحوافز بین المشروعات، فعمان والعقبة تحصل على نصیب أقل من المناطق يبناء علیها التمییز ف
الجنوبیة والصحراویة، والمناطق األخرى وسط بین عمان و الصحراء.

ستثمارات األجنبیة المباشرة في الجزائر و األردن المطلب الثالث : التوزیع الجغرافي لال
یشكل التوزیع الجغرافي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة للدول محل المقارنة جوهر العملیة 

إلى تحقیق جملة من األهداف اقتصادیاتهاالتحلیلیة لمدى تحقیق هذه التدفقات لقیم مضافة تساهم في دفع 
االجتماعیة و البیئیة , والتي تجتمع كلها في تحقیق التنمیة االقتصادیة .االقتصادیة و 

في الجزائرأوال : التوزیع الجغرافي لالستثمارات األجنبیة المباشر 
في إطار المخططات الخماسیة التي تبنتها الجزائر خالل العهدات الثالثة المتعاقبة للرئیس عبد العزیز 

كما ’ مختلف المشاریع ومن أمثلتها ة كبرى للخبرات األجنبیة في عملیة تشیدبوتفلیقة  فقد تم ایالء أهمی
) ك قطاع االتصاالت .أوراسكوم المصریة و التي حصلت على 16هي موضح في الجدول رقم (

.مشاریع 6في ملیار دوالر 2.8حصص معتبرة في السوق بحجم استثمارات یقدر ب 
عامل و قدرة 4500احتلت الشركة السویسریة المرتبة األولى من حیث إجمالي فرص العمل ب كما

ملیار دوالر 3.5باستثماراتهالي إجما
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شركات في الجزائر                           القیمة : ملیون دوالر10استثمار أكبر ) : 18جدول رقم (

االستثمارإجمالي فرص العملإجمالي المشاریععدد المصدر اسم الشركة

3.539 4.500 5 سویسرا  Jelmoli Holding AG

2.814 4.481 6 مصر Orascom Group

2.049 2.344 4 اسبانیا Grudo Ortiz Construccion

649 1.095 5 فرنسا Accor

98 187 6 السعودیة Dallah Albaraka Group

70 252 7 الیابان Nissan

60 114 6 تونس Tunisie Leasing

66 202 6 فرنسا BNP Paribas

64 146 5 المملكة المتحدة HSBC

51 95 5 فرنسا Société General (soc gen)

2014االستثمار العالمي : مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمیة , تقریرالمصدر 

مشاریع و ید عاملة 7المشاریع ب المرتبة األولى من حیث عدد NASSINالشركة الیابانیة  لتاحتو 
ملیون دوالر.70تثمار قدر عامل و حجم اس252

ومن خالل مالحظتنا للجدول أعاله أن االستثمارات المتجهة إلى الجزائر غائبة تماما عن كل القطاعات 
یمكن وصفها بالحساسة مثل : الزراعة و الصحة و النقل .مما یخلق مصاعب لما توفره من دعم 

الجزائر في تحسین نوعیة الحیاة وتحقیق األمن الغذائي ,و إحالل الصادرات الغذائیة .لمساعي
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2013إلى2007من )الجزائر(األجنبي المباشر االستثمار) : مشاریع 09الشكل رقم (

االستثماراتعدد المشاریع وحجم 

, 2014الصادرات , العدد الفصلي األول , مارس ائتمانالمؤسسة العربیة لضمان االستثمار و المصدر :
14ص

إال أن المبلغ اإلجمالي الذي لزم إلقامة هذه 2012مشروع لعام 70رغم استقطاب الجزائر  ألكثر من 
ذلك المسجل في یون  دوالر لرأس المال المستثمر وهو ما یفوق بكثیر مل20المشاریع لم یتجاوز عتبة  

36عتبة 2012األعوام التي سبقتها , وباألخذ بعین االعتبار عدد سكان الجزائر والذي تجاوز عام 

.رأس المال المستقطب یعد غیر كافيملیون نسمة , فإن 
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األردنفي ةالمباشر ثانیا: التوزیع الجغرافي لالستثمارات األجنبیة 

األسیویةفقد استأثرت الدول التاریخي , السیاسي , و الجغرافي , لألردن في القارة األسیویةلالرتباطنظرا 
) .17وشركاتها على جل االستثمار في األردن كما هو موضح في الجدول رقم (

4877مشاریع و إجمالي فرص العمل SEITEPORP RAAME//6حیث نالت الشركة اإلماراتیة //
عامل .

و غیرها من ملیون دوالر 157مشاریع بقیمة 4التي تستحوذ على latotو كذلك شركة الفرنسیة 
1ملیار دوالر.2.062الشركات الموزعة على مختلف القطاعات في  األردن قدر حجمها حوالي 

القیمة : ملیون دوالر شركات في األردن 10استثمار أكبر ) : 19جدول رقم (

االستثمارإجمالي فرص العملإجمالي عدد المشاریع المصدر اسم الشركة

1.288 4.877 6 اإلمارات Emaar Properties

257 285 4 الكویت Zain (mobile
télécominication compny)

157 1.105 4 فرنسا Total

145 156 6 الكویت Kuwit Projecte (kipcoo)

106 119 7 اإلمارات Dubai Islamic Bank (DIB)

44 195 4 كوریا الجنوبیة LG

23 452 3 الوالیات المتحدة Hewlett Packard (HP)

20 399 3 الكویت Alshaya

18 485 4 السعودیة Fawaz Alhokair Group

4 45 5 مصر Travko Group
international

2014: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمیة , تقریراالستثمار العالمي المصدر

المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات. 1
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2013إلى 2007من )األردن() : مشاریع االستثمار األجنبي المباشر 10الشكل رقم (

عدد المشاریع وحجم االستثمارات

2014المصدر :المؤسسة العربیة لضمان االستثمار و إئتمان الصادرات , العدد الفصلي األول , مارس 

.10,ص 

كان 2009إلى 2007) أكبر مشاریع االستثمار في األردن في الفترة 10كما نالحظ من الشكل رقم (
ملیون دوالر ,في حین عرفت تقدما واضحا في 15مشروع برأس مال قدر 30إلى 20یتراوح مابین   

مشروع نظرا لما عرفته األردن من رواج اقتصادي في تلك الفترة إلى 47ب 2010عدد المشاریع سنة 
) عرفت األردن نقص في عدد المشاریع وهذا راجع لألحوال 2013- 2012ادمة (أن مع السنوات الق

األمنیة التي كانت تدور في الشرق األوسط.  
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ثالثصل الخاتمة الف

في دور تحریر التجارة الدولیة في دول محل المقارنة ,الإبراز مختلف الفروقات في حولنا في هذا الفصل 
تختلف حسب الوضع االقتصادي لكل دولة و مدى قدرة هاالمباشر , نجد أنتفعیل االستثمار األجنبي 
على االقتصادیات العالمیة .اقتصادیاتها في  االنفتاح 

االستثمارات األجنبیة المباشرة وتوزیعها على قطاعات مختلفة حیث تعتبر األردن األكثر مستفیدا من تدفق 
و قد قامت األردن بتعدیل في سیاساتها التجاریة  مما مكنها ,عضو في منظمة التجارة العالمیة باعتبارها

االستثماریة أكثر مالئمة مع هذا النوع من االستثمارات .بیئیتهامن جعل 

لتوجه نحو التحرر الكامل االقتصادي إال أن هذا ال یكفي اإلصالحورغم أن الجزائر انتهجت سیاسات 
هذا من جهة و من جهة أخرى اختالل في توزیع االستثمار األجنبي المباشر على ،للتجارة الخارجیة 

ویرجع هذا على طبیعة االقتصاد الریعي للجزائر .،مختلف القطاعات 



الخاتمة العامة
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الخاتمة العامة:
جد أن تحریر التجارة الدولیة أسفر عن تغیرات جذریة وجوهریة في نمن واقع ما استعرضناه، 

مالمح النشاط االقتصادي العالمي وتوجهاته، كما أن التوجه الجدید للدول العالم ترجم في تغیر موقفها 
لما له من أهمیة في زیادة ذبه جأجلمنسیاستها التجاریة نستثمار األجنبي المباشر في تحسیبشأن اال,

معدالت النمو االقتصادي واالجتماعي إلى جانب اعتماده كوسیلة تمویلیة خارجیة بدیلة.
بیئة مالئمة لجذب االستثمارات األجنبیة المباشرة یتطلب على الدولة إیجادولكن من أجل 

المضیفة انتهاج استراتیجیات واضحة المعالم تنیر أساسًا على توفیر الشروط االستقطابیة وتفعیل مختلف 
سیاسات تمریر التجارة الدولیة.

 اختبار فرضیات البحث
سیاسات تحریر دور كالیة المطروحة والمتعلقة على اإلشاإلجابةلقد حولنا من خالل هذا البحث 

ویمكن حصر .مقارنة بین الجزائر واألردنالتجارة الدولیة في تفعیل االستثمار األجنبي المباشر مع دراسة 
أهم النتائج التي تم التوصل إلیها في النقاط التالیة:

ة رادنمیة، كما أن وما زال مرتبط بإلتتحریر التجارة الدولیة یعتبر محركا قویا وفعاًال في عملیة النمو وا
باستخدام اسم المنظمة العالمیة الدول المتقدمة وفق ما تراه مناسبًا لظروفها ومصالحها التجاریة.

یهدف إلى تحریر التجارة ریة في ظل النظام التجاري الجدیدتطبیق السیاسات التجاو كذلك للتجارة , 
وهذا ما یثبت صحة ،بالكامل ظهریًا، وٕانما باطنیًا تهدف كل دولة إلى الحمایة التجاریة القتصادها

.الفرضیة األولى
 یعتبر االستثمار األجنبي المباشر من أهم المتغیرات االقتصادیة الحدیثة حیث یعد بمثابة المحرك

لى التكنولوجیا و اختراق األسواق العالمیة ، ویوفر العدید من الرئیسي للتنمیة حیث یتیح الوصول إ
المزایا االقتصادیة , مما أدى بالدول إلى التسابق في ما بینها لتقدیم الحوافز , التسهیالت , اإلعفاءات 

ما یثبت صحة الفرضیة الثانیة .و هالضریبیة , و وبالتالي تفعیله و 
 من , لسیاسات تحریر التجارة الدولیة في تدفق االستثمارات األجنبیة المباشرة هناك تأثیر واضح

د الجمركیة و التي تعتبر كمناخ استثماري تحبذه و ، و إلغاء كافة القیالل إنشاء المناطق الحرة خ
.هذا ما یثبت صحة الفرضیة الثالثةالشركات المستثمرة الكبرى 
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صیات و التوصیات التي تم التوصل إلیها من خالل معالجتنا لموضوع كما یمكن صیاغة أهم النتائج والتو 
بحثنا في ما یلي : 

 النتائج
ثمار األجنبي المباشر و یظهر هذا الدور تؤثر سیاسات تحریر التجارة الدولیة على تدفقات االست

الكبرى .بشكل أوضح في تدفق االستثمارات العالمیة من خالل االندماج في التكتالت االقتصادیة 
 المباشرة في الجزائر محدودا بالنظر إلى عدم توفرها على مناخ ال یزال حجم االستثمارات األجنبیة

استثماري أكثر تهیئا و إصالحا من حیث اإلجراءات و القوانین و انتهاج سیاسات االنفتاح التجاري .
 ، وما سبقه من قانون االستثمار هناك تأثیر واضح النضمام األردن إلى المنظمة العالمیة للتجارة

األجنبي المباشر و إنشاء الهیئة العامة لالستثمار ، في تدفق االستثمارات األجنبیة المباشرة وفي 
.إحداث  في هیكل توزیع تلك االستثمارات و بشكل یختلف عن النمط السائد قبل تلك اإلجراءات

المقترحةالتوصیات
 األجنبیة خاصة في ظل ما توفره منظمة التجارة العالمیة من استقطاب المزید من االستثمارات

قوانین تحمي الدول النامیة من یخاطر االستثمارات خاصة في ما یتعلق بانتقال رؤوس 
األموال وهذا بتوفیر كل الظروف المناسبة للقضاء على العراقیل التي تقف في وجه 

المستثمرین.
 التجاریة الجزائریة للمضي قدمًا إلى اقتصاد السوق صالح السیاسات خطط إلإیجادضرورة

االقتصاد الجزائري بالكامل.رصاد المحروقات الذي سیطر أو احتكوالخروج من بؤرة اقت
 یمكن أن یكون االنضمام للمنظمة العالمیة للتجارة به، عواقب وسلبیات على االقتصاد

من المبادالت %98هیئة باعتبار أن الجزائري، إال أنه ال بد من الجزائر االنضمام لهذه ال
منعزلة تمامًا عن هذه الحركة بقىالجزائر تفي حین دور في هذه المنطقة التجاریة في العالم ت

التجاریة العالمیة.
خصوصًا في القطاعات ذات المیزة , لمشاریع االستثماریةتركیز الجهود نحو استقطاب ا

زید من العمل في ظل القوة العاملة في الجزائر.النسبیة كالخدمات والصناعات بغیة خلق الم
 الجزائر , قد ینجر عنه عدة آثار و انعكاسات على االقتصاد الوطني , و االنضمامإن

بسبب أن الجزائر قامت بعدة إصالحات اقتصادیة , و التي بدأت تعطي ثمارها , فمثال في 
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الجودة الشاملة و تمكنت شهادة ى مؤسسة عمومیة , عل30المجال الصناعي , تحصلت  
من إبرام عقود شراكة مع عدة دول .

 العمل على صیاغة قوانین االستثمار في قطاعات أخرى  على نحو یمكنها االستفادة من
على إجراء والعمل االستثمار األجنبي المباشر في حالة التوسع في النشاط االقتصادي , 

في الجزائر , لتشمل المتغیرات االقتصادیة االستثمار األجنبي المباشر دراسة حول محددات 
.و المؤسساتیة 

 بحث مستقبلیة للآفاق
وفي الختام فإن بحثنا هذا ما هو إلى فاتحة و مقدمة , لمن یهمه البحث في هذا الموضوع , لذا 

نقترح بعض المواضیع و التي قد تكون إشكالیة لمواضیع أخرى و ذلك حسب التالي : 
 الدولیة في الجزائر في ظل العولمة االقتصادیة .تطور التجارة
. السیاسات التجاریة و آثرها على تدفق االستثمار األجنبي المباشر
 الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة انضمامآثر.
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