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 تصدير
 

ذه                  تتضمن هذا الدراسة ت   تتضمن هذا الدراسة ت     أثير ه ى ت ا تتطرق إل ذه                  حليًال ألنشطة الشرآات عبر الوطنية في دول اإلسكوا، آم أثير ه ى ت ا تتطرق إل حليال  ألنشطة الشرآات عبر الوطنية في دول اإلسكوا، آم
ن             ل م تين لك التين خاص ة ح ى دراس افة إل ر، باإلض ي المباش تثمار األجنب ارة واالس ى التج رآات عل ن            الش ل م تين لك التين خاص ة ح ى دراس افة إل ر، باإلض ي المباش تثمار األجنب ارة واالس ى التج رآات عل  الش

دولتين نظرًا ألنهم                 دولتين نظرا  ألنهم                دولة اإلمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وقد تم اختيار هاتين ال ا يستضيفان   ا يستضيفان   دولة اإلمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وقد تم اختيار هاتين ال
وم      .  .  أآبر عدد من الشرآات عبر الوطنية في دول اإلسكوا        أآبر عدد من الشرآات عبر الوطنية في دول اإلسكوا         وم      وفي هذا الخصوص، نقدم الشكر إلى السيد إبراهيم عك وفي هذا الخصوص، نقدم الشكر إلى السيد إبراهيم عك

 ..لدراسة حالة دولة اإلمارات العربية المتحدةلدراسة حالة دولة اإلمارات العربية المتحدة
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 ملخص تنفيذي
 

طة         ا أنش ر وله ة المق ة األم أو دول ي الدول ي ف ا الرئيس رآة مقره ا ش ة بأنه ر الوطني رآة عب رف الش طة       تع ا أنش ر وله ة المق ة األم أو دول ي الدول ي ف ا الرئيس رآة مقره ا ش ة بأنه ر الوطني رآة عب رف الش تع
ا حصة                       ك أن له ى ذل ا حصة                      وعمليات موزعة على أآثر من دولة سواء عن طريق مشروع أو شرآات تابعة ويضاف إل ك أن له ى ذل وعمليات موزعة على أآثر من دولة سواء عن طريق مشروع أو شرآات تابعة ويضاف إل

ق إنشاء مشاريع           وتوسع الشرآات عبر  وتوسع الشرآات عبر  .  .  آبيرة في القطاع الذي تمارس فيه نشاطها      آبيرة في القطاع الذي تمارس فيه نشاطها       ق إنشاء مشاريع            الوطنية نشاطها إما عن طري  الوطنية نشاطها إما عن طري
ة    .  .  جديدة في الدول أو عن طريق االقتناء أو االندماج مع شرآات من دول أخرى    جديدة في الدول أو عن طريق االقتناء أو االندماج مع شرآات من دول أخرى     دول النامي ين ال ة    وآانت العالقة ب دول النامي ين ال وآانت العالقة ب

دول  ذه ال ا ه ي تتبعه رتبط بالسياسات االقتصادية الت ة ت ر الوطني دول والشرآات عب ذه ال ا ه ي تتبعه رتبط بالسياسات االقتصادية الت ة ت ر الوطني ي .  .  والشرآات عب رة الت ه خالل الفت ُيالحظ أن ي ف رة الت ه خالل الفت ي الحظ أن ف
ذه                     أعقبت حصول ه  أعقبت حصول ه   ى االشتراآية، وأن ه ة عل تقاللها السياسي، آانت السياسة االقتصادية مبني ى اس ذه                     ذه الدول عل ى االشتراآية، وأن ه ة عل تقاللها السياسي، آانت السياسة االقتصادية مبني ى اس ذه الدول عل

ة التي تتطلب سياسة اقتصاد السوق                ر الوطني ى توسع أنشطة الشرآات عب ا ال تشجع عل ة التي تتطلب سياسة اقتصاد السوق               السياسة بطبيعته ر الوطني ى توسع أنشطة الشرآات عب ا ال تشجع عل ا  .  .  السياسة بطبيعته ا  أم أم
اد        المرحلة الثانية   المرحلة الثانية    ات ومع اعتم اد        فبدأت منذ أواخر الثمانين ات ومع اعتم ة           سياسة اقتصاد السوق ا        سياسة اقتصاد السوق ا       فبدأت منذ أواخر الثمانين ى المنافسة وحري وم عل ي تق ة          لت ى المنافسة وحري وم عل ي تق لت

 . . حرآة رؤوس األموال والسلع وخصخصة الشرآات التابعة للقطاع العامحرآة رؤوس األموال والسلع وخصخصة الشرآات التابعة للقطاع العام
 

ي المباشر    تثمار األجنب المي لالس دفق الع ي الت يًا ف ة دورًا رئيس ر الوطني رآات عب ي المباشر  وتلعب الش تثمار األجنب المي لالس دفق الع ي الت يا  ف ة دورا  رئيس ر الوطني رآات عب ى أن .  .  وتلعب الش ى أن حت حت
تثمار الشرآات                 تثمار الشرآات                بعض الكتابات تشير إلى أن االستثمار األجنبي المباشر هو اس ة   بعض الكتابات تشير إلى أن االستثمار األجنبي المباشر هو اس ر الوطني ة   عب ر الوطني اليب      .  .  عب م أس اليب      ومن أه م أس ومن أه

دول                    ر من ال رامج الخصخصة في الكثي دد ب ين الشرآات آنتيجة لتع دول                   تدفق هذه االستثمارات، االندماج واالقتناء ب ر من ال رامج الخصخصة في الكثي دد ب ين الشرآات آنتيجة لتع تدفق هذه االستثمارات، االندماج واالقتناء ب
ا يسمى                             .  .  الناميةالنامية دة أو م ذلك إنشاء مشاريع جدي ل يشمل آ اء ب دماج أو االقتن ى االن تثمار عل ا يسمى                             وال يقتصر هذا االس دة أو م ذلك إنشاء مشاريع جدي ل يشمل آ اء ب دماج أو االقتن ى االن تثمار عل وال يقتصر هذا االس

ـ ـب تثمار      .  .  ”Greenfield projects”ب دفق االس ادر ت ن مص در م م مص ثالن أه ا زاال يم دماج م اء واالن تثمار      إال أن االقتن دفق االس ادر ت ن مص در م م مص ثالن أه ا زاال يم دماج م اء واالن إال أن االقتن
رن الماضي             ذ التسعينات من الق رن الماضي            األجنبي المباشر وخاصة من ذ التسعينات من الق ا زالت               .  .  األجنبي المباشر وخاصة من دماج م ات االن ر عملي الرغم من أن أآب ا زالت               وب دماج م ات االن ر عملي الرغم من أن أآب وب

ع في السنوات               ة ارتف ع في السنوات              تقوم بين شرآات تابعة ومقيمة في الدول المتقدمة فإن نصيب الدول النامي ة ارتف  الماضية، خاصة    الماضية، خاصة   تقوم بين شرآات تابعة ومقيمة في الدول المتقدمة فإن نصيب الدول النامي
 ..بعد توسع برامج الخصخصة نتيجة فشل قطاعات مهمة مثل قطاع الخدماتبعد توسع برامج الخصخصة نتيجة فشل قطاعات مهمة مثل قطاع الخدمات

 
ي      .  .   دورا  هاما  في نقل التكنولوجيا      دورًا هامًا في نقل التكنولوجيا     آما تلعب الشرآات عبر الوطنية    آما تلعب الشرآات عبر الوطنية      ا يل ؤثرة م ي      ومن أهم العوامل الم ا يل ؤثرة م ) ) ١١: (: (ومن أهم العوامل الم

ى االقتصاد       ) ) ٢٢((وجود إطار قانوني يحمي الملكية الفكرية؛       وجود إطار قانوني يحمي الملكية الفكرية؛        ى االقتصاد       تكوين آثار جانبية عل ل مدى     (Spillover)تكوين آثار جانبية عل ا يمث ل مدى      وهو م ا يمث  وهو م
ارآة         ة أو المش رآة التابع تفادة الش ط اس يس فق ا ول ل التكنولوجي ة نق ن عملي ل م اد آك تفادة االقتص ارآة        اس ة أو المش رآة التابع تفادة الش ط اس يس فق ا ول ل التكنولوجي ة نق ن عملي ل م اد آك تفادة االقتص ز .  .  اس ز وتتمي وتتمي

دول المضيفة،                 ة في ال ق شرآاتها التابع وفير فرص عمل عن طري دول المضيفة،                الشرآات عبر الوطنية أيضًا بمقدرتها على ت ة في ال ق شرآاتها التابع وفير فرص عمل عن طري الشرآات عبر الوطنية أيضا  بمقدرتها على ت
ؤدي  .  .  ي تقدمها للعاملين لديهاي تقدمها للعاملين لديهاآما أنها تتميز بارتفاع قيمة األجور الت     آما أنها تتميز بارتفاع قيمة األجور الت      ؤدي  فنجاح الدول في استقطاب هذه الشرآات قد ي فنجاح الدول في استقطاب هذه الشرآات قد ي

إلى انخفاض البطالة، وزيادة القدرة الشرائية للعاملين لدى هذه الشرآات وبالتالي المساهمة في انخفاض مستوى                  إلى انخفاض البطالة، وزيادة القدرة الشرائية للعاملين لدى هذه الشرآات وبالتالي المساهمة في انخفاض مستوى                  
ى حوالي ثلث                       .  .  الفقرالفقر ة حيث تسيطر عل ًا في التجارة الدولي ذه الشرآات دورًا محوري ى حوالي ثلث                       آما تلعب ه ة حيث تسيطر عل ا  في التجارة الدولي ذه الشرآات دورا  محوري ذه التجارة  آما تلعب ه ذه التجارة  ي ه .  .  ي ه

تفيد                          دول المضيفة، حيث تس ة في ال ى السياسة التجاري ار عل ة آث تفيد                         ولتواجد الشرآات عبر الوطنية وشرآاتها التابع دول المضيفة، حيث تس ة في ال ى السياسة التجاري ار عل ة آث ولتواجد الشرآات عبر الوطنية وشرآاتها التابع
ى بعض السلع أو الصناعات، من                              دول المضيفة عل ة التي تفرضها ال ة من سياسة الحماي ى بعض السلع أو الصناعات، من                             الشرآات عبر الوطني دول المضيفة عل ة التي تفرضها ال ة من سياسة الحماي الشرآات عبر الوطني

يف  دول المض ي ال ع ف دات توزي انع أو وح ة مص الل إقام يف خ دول المض ي ال ع ف دات توزي انع أو وح ة مص الل إقام إن .  .  ةةخ ذلك ف إن آ ذلك ف  آ
ة التي تلعب أيضًا دورًا         (Inter company trade)التجارة بين الشرآات التجارة بين الشرآات  ين الشرآة األم وشرآاتها التابع ادة ب ة التي تلعب أيضا  دورا           تتم ع ين الشرآة األم وشرآاتها التابع ادة ب  تتم ع

أساسيا  في التجارة الخارجية، حيث تصدر الشرآة األم اآلالت والمعدات وتستورد السلع المصنعة من الشرآات                   أساسيًا في التجارة الخارجية، حيث تصدر الشرآة األم اآلالت والمعدات وتستورد السلع المصنعة من الشرآات                   
 ..التابعة في الدول األجنبية المضيفةالتابعة في الدول األجنبية المضيفة

 
دأت مجموعة            رن الماضي حيث ب دأت مجموعة          ويعود دور الشرآات عبر الوطنية في دول اإلسكوا إلى عشرينات الق رن الماضي حيث ب ويعود دور الشرآات عبر الوطنية في دول اإلسكوا إلى عشرينات الق

ة                     ة                    من شرآات النفط، وهي أولى الشرآات عبر الوطنية، تنشط في عدد من دول اإلسكوا بعد انتهاء الحرب العالمي من شرآات النفط، وهي أولى الشرآات عبر الوطنية، تنشط في عدد من دول اإلسكوا بعد انتهاء الحرب العالمي
ى      .  .  األولىاألولى ى      وآما هو الحال في الدول النامية األخرى فإن نظرة دول اإلسكوا إل ر     وآما هو الحال في الدول النامية األخرى فإن نظرة دول اإلسكوا إل ذه الشرآات تغيرت بتغي ر      دور ه ذه الشرآات تغيرت بتغي  دور ه

ة تحولت السياسة الرسمية               .  .  الظروف االقتصادية الدولية والمحلية على حد سواء      الظروف االقتصادية الدولية والمحلية على حد سواء       دول النامي ة ال ى غرار بقي ة تحولت السياسة الرسمية               وعل دول النامي ة ال ى غرار بقي وعل
ة         ر الوطني ة        نحو هذه الشرآات من المنع أو التقييد إلى تقديم الحوافز وحتى الدعم لجذب أآبر عدد من الشرآات عب ر الوطني نحو هذه الشرآات من المنع أو التقييد إلى تقديم الحوافز وحتى الدعم لجذب أآبر عدد من الشرآات عب

ود ه  .  .  إلى دول اإلسكوا  إلى دول اإلسكوا   ود ه  ويع ى قواعد السوق            ويع ى عل دة بالدرجة األول اج سياسة اقتصادية معتم ى انته ر إل ى قواعد السوق            ذا التغيي ى عل دة بالدرجة األول اج سياسة اقتصادية معتم ى انته ر إل ذا التغيي
 ..وبالتالي على المنافسةوبالتالي على المنافسة



-ي - 

 
ة       ور دول ي تط ًا ف ر دورًا هام ي المباش تثمار األجنب ة واالس ر الوطني ة وعب رآات األجنبي ت الش د لعب ة     وق ور دول ي تط ا  ف ر دورا  هام ي المباش تثمار األجنب ة واالس ر الوطني ة وعب رآات األجنبي ت الش د لعب وق

اع الن    ي القط ت ف ي عمل رآات الت ن الش دءًا م دة ب ة المتح ارات العربي اع الن   اإلم ي القط ت ف ي عمل رآات الت ن الش دءا  م دة ب ة المتح ارات العربي م  اإلم ن ث ات، وم ر الثالثين ذ أواخ م  فطي من ن ث ات، وم ر الثالثين ذ أواخ فطي من
اءات     اع اإلنش ا قط اع، ومنه ذا القط ور ه ول تط ور ح طتها تتمح ت أنش رى آان ات أخ ي قطاع رآات ف اءات    الش اع اإلنش ا قط اع، ومنه ذا القط ور ه ول تط ور ح طتها تتمح ت أنش رى آان ات أخ ي قطاع رآات ف  الش

 ..وقطاع الخدمات المالية وغيرهاوقطاع الخدمات المالية وغيرها
 

ه   ويشكل االستقرار  ويشكل االستقرار    ة آون ه   السياسي في دولة اإلمارات العربية المتحدة عامًال هامًا لجذب الشرآات األجنبي ة آون السياسي في دولة اإلمارات العربية المتحدة عامال  هاما  لجذب الشرآات األجنبي
م ا ن أه م ام ن أه ة وم رآات األجنبي ذها الش ي تأخ ل الت ة ولعوام رآات األجنبي ذها الش ي تأخ ل الت ارلعوام ي االعتب ة ف ر الوطني رآات عب ارالش ي االعتب ة ف ر الوطني رآات عب ة الش دى دراس ة  ل دى دراس   ل

ة     .  .  دخول سوق ما  دخول سوق ما   ى أن دول ر إل ة     أما بالنسبة إلى موضوع الفساد، فيشير أحد المراجع المعتمدة في إعداد هذا التقري ى أن دول ر إل أما بالنسبة إلى موضوع الفساد، فيشير أحد المراجع المعتمدة في إعداد هذا التقري
ة     ن ناحي ين م ل دولت ًا آأق ى عربي ة األول ارآان المرتب ان تتش لطنة عم ارات وس ة    اإلم ن ناحي ين م ل دولت ا  آأق ى عربي ة األول ارآان المرتب ان تتش لطنة عم ارات وس ي اإلم اع بتفش ي  االنطب اع بتفش   االنطب

اد ادالفس ًا         .  .  الفس اري قياس ل التج هيل التعام ال تس ي مج ر ف دًا أآب ذل جه ارات أن تب ة اإلم ى دول أن عل دو ب ه يب ا          إال أن اري قياس ل التج هيل التعام ال تس ي مج ر ف دا  أآب ذل جه ارات أن تب ة اإلم ى دول أن عل دو ب ه يب  إال أن
ة              ل من اإلجراءات البيروقراطي ة التقلي ة، خاصة من ناحي دول المتقدم ة             بما هو عليه الوضع في ال ل من اإلجراءات البيروقراطي ة التقلي ة، خاصة من ناحي دول المتقدم ذا باإلضافة   .  .  بما هو عليه الوضع في ال ذا باإلضافة   ه  ه

ة في الشرآات        أن القوانين الحالية ال تزال تشترط     أن القوانين الحالية ال تزال تشترط     إلى  إلى   ة األجنبي ة في الشرآات         أال تتجاوز الملكي ة األجنبي تثناء بعض     ٤٩٤٩ أال تتجاوز الملكي ة، باس تثناء بعض      في المائ ة، باس  في المائ
الشرآات المهنية والشرآات العاملة في المناطق الحرة المتعددة الموجودة في مختلف إمارات الدولة والتي تسمح                 الشرآات المهنية والشرآات العاملة في المناطق الحرة المتعددة الموجودة في مختلف إمارات الدولة والتي تسمح                 

النظ  .  .   في المائة للشرآات األجنبية     في المائة للشرآات األجنبية    ١٠٠١٠٠بملكية بنسبة   بملكية بنسبة    النظ  وأخيرًا، ال توجد محاآم تجارية مختصة ب ر في المنازعات   ر في المنازعات   وأخيرا ، ال توجد محاآم تجارية مختصة ب
 ..التجاريةالتجارية

 
جيع   ص تش ا يخ دة فيم ة المتح ارات العربي ة اإلم ا دول ي اتبعته راءات الت ات واإلج د أدت السياس جيع ولق ص تش ا يخ دة فيم ة المتح ارات العربي ة اإلم ا دول ي اتبعته راءات الت ات واإلج د أدت السياس ولق

ذ             بالد بشكل ملحوظ من ي المباشر في ال ذ            الشرآات األجنبية وجذب االستثمار األجنبي، إلى زيادة االستثمار األجنب بالد بشكل ملحوظ من ي المباشر في ال الشرآات األجنبية وجذب االستثمار األجنبي، إلى زيادة االستثمار األجنب
، وارتفعت نسبة    ، وارتفعت نسبة    ٢٠٠٣٢٠٠٣ مليار دوالر عام      مليار دوالر عام     ٥٫٦٥٫٦ إلى نحو     إلى نحو    ١٩٨٠١٩٨٠ عام    عام    مليون دوالر   مليون دوالر  ٤٠٠٤٠٠أوائل الثمانينات، من نحو     أوائل الثمانينات، من نحو     
ام          ١٫٤١٫٤هذه االستثمارات من نحو     هذه االستثمارات من نحو      ام           في المائة من إجمالي الناتج المحلي ع ى    ١٩٨٠١٩٨٠ في المائة من إجمالي الناتج المحلي ع ى     إل ام        ٤،٤٤،٤ إل ة ع ام         في المائ ة ع     ..٢٠٠٣٢٠٠٣ في المائ

 .. لدولة اإلمارات العربية المتحدة لدولة اإلمارات العربية المتحدةغير أن هذه االستثمارات ما زالت دون حجم االقتصاد النسبيغير أن هذه االستثمارات ما زالت دون حجم االقتصاد النسبي
 

دور   ع ال دور ويق ع ال ي،    ويق كل أساس اري بش اط التج ي النش اعي، ف ا القط د توزعه ا يؤآ رآات، آم ذه الش ر له ي،    األآب كل أساس اري بش اط التج ي النش اعي، ف ا القط د توزعه ا يؤآ رآات، آم ذه الش ر له األآب
ا                     ًا، مم ة دورًا ثانوي ا                    وتحديدًا في مجال االستيراد والتصدير، في حين يلعب القطاع الصناعي والصناعات التحويلي ا ، مم ة دورا  ثانوي وتحديدا  في مجال االستيراد والتصدير، في حين يلعب القطاع الصناعي والصناعات التحويلي

 في هذا المجال وفي تطوير          في هذا المجال وفي تطوير         يعني عدم إسهام الشرآات األجنبية والشرآات عبر الوطنية بنقل التكنولوجيا الحديثة          يعني عدم إسهام الشرآات األجنبية والشرآات عبر الوطنية بنقل التكنولوجيا الحديثة          
ذه الشرآات تلعب              .  .  القطاع الصناعي القطاع الصناعي  إن ه ة ف ذه الشرآات تلعب              وتشير البيانات أيضا إلى أنه حتى في مجال استخدام العمالة المحلي إن ه ة ف وتشير البيانات أيضا إلى أنه حتى في مجال استخدام العمالة المحلي

اطق التجارة الحرة من شرط توظيف                    ة في من اء الشرآات العامل ا إعف ة منه ك ألسباب مختلف اطق التجارة الحرة من شرط توظيف                   دورًا هامشيًا، وذل ة في من اء الشرآات العامل ا إعف ة منه ك ألسباب مختلف دورا  هامشيا ، وذل
ام  عمالة وطنية، وتفضيل العمالة الوط  عمالة وطنية، وتفضيل العمالة الوط   ام  نية على إيجاد فرص عمل في القطاع الع اطق     .  .  نية على إيجاد فرص عمل في القطاع الع ى أن من ارة إل اطق     وتجدر اإلش ى أن من ارة إل وتجدر اإلش

ارات،                               ة اإلم ى دول ة إل ر الوطني ة والشرآات عب رًا في جذب الشرآات األجنبي د لعبت دورًا آبي ارات،                              التجارة الحرة ق ة اإلم ى دول ة إل ر الوطني ة والشرآات عب را  في جذب الشرآات األجنبي د لعبت دورا  آبي التجارة الحرة ق
رة  وافز آبي اء ح الل إعط ن خ ك م رة وذل وافز آبي اء ح الل إعط ن خ ك م ة  .  .  وذل اطق المتخصص ذه المن مل ه ة  وتش اطق المتخصص ذه المن مل ه  وتش

 ..ت اإلعالم، ومراآز مالية، ومناطق لتقنية المعلومات، وغيرهات اإلعالم، ومراآز مالية، ومناطق لتقنية المعلومات، وغيرهامناطق تجارية حرة، ومناطق شرآامناطق تجارية حرة، ومناطق شرآا
 

ة             ريعات الخاص وانين والتش وير الق نين بتط ر الس ى م دة عل ة المتح ارات العربي ة اإلم ت دول د قام ة           وق ريعات الخاص وانين والتش وير الق نين بتط ر الس ى م دة عل ة المتح ارات العربي ة اإلم ت دول د قام وق
دي                      الي والنق اح االقتصادي والم ذلك من سياسات االنفت تفيدة ب دي                     باالستثمار األجنبي المباشر واالستثمار عمومًا مس الي والنق اح االقتصادي والم ذلك من سياسات االنفت تفيدة ب باالستثمار األجنبي المباشر واالستثمار عموما  مس

د        .  .  م اتباعها من قبل الحكومة االتحادية وحكومات اإلمارات المختلفة        م اتباعها من قبل الحكومة االتحادية وحكومات اإلمارات المختلفة        التي ت التي ت  ة وتزاي د        والتطورات التي شهدتها الدول ة وتزاي والتطورات التي شهدتها الدول
اخ          ين المن ى تحس ة إل ود الهادف تكمال الجه تم اس ية تح ة الماض نوات القليل الل الس ة خ ي المنطق ا ف ة دوره اخ         أهمي ين المن ى تحس ة إل ود الهادف تكمال الجه تم اس ية تح ة الماض نوات القليل الل الس ة خ ي المنطق ا ف ة دوره أهمي

ا حت   م تحقيقه ي ت زات الت ى المنج ة عل اري للمحافظ تثماري والتج ا حت  االس م تحقيقه ي ت زات الت ى المنج ة عل اري للمحافظ تثماري والتج ة االس تعداد للمرحل ة ى اآلن واالس تعداد للمرحل  ى اآلن واالس
ية             ع مستوى التنافس ى رف الي والحاجة إل ي سياق التحرر التجاري والم دولي ف افس ال ا التن تد فيه ة التي يش ية            المقبل ع مستوى التنافس ى رف الي والحاجة إل ي سياق التحرر التجاري والم دولي ف افس ال ا التن تد فيه ة التي يش المقبل

 . . واإلنتاجية في آافة القطاعاتواإلنتاجية في آافة القطاعات
 



-ك - 

دما أقامت                           رن الماضي عن تينات من الق ى الس ة إل ر الوطني دما أقامت                         أما في مصر فيعود تاريخ نشاط الشرآات عب رن الماضي عن تينات من الق ى الس ة إل ر الوطني أما في مصر فيعود تاريخ نشاط الشرآات عب
ة إلشباع السوق                            مجموعة  مجموعة   ى إنشاء صناعة أدوي بالد من أجل الوصول إل ا في ال ة نشاطًا له ة إلشباع السوق                            من شرآات األدوي ى إنشاء صناعة أدوي بالد من أجل الوصول إل ا في ال ة نشاطا  له من شرآات األدوي
ة خالل السنوات الماضية بحيث                          .  .  المحليالمحلي ة مصر العربي ة في جمهوري ر الوطني ة خالل السنوات الماضية بحيث                          وقد تطور نشاط الشرآات عب ة مصر العربي ة في جمهوري ر الوطني وقد تطور نشاط الشرآات عب

ي  ل الصناعة والس ن القطاعات االقتصادية مث ر م دد آبي ي ع تثمار ف ي االس ارك ف ي أصبحت تش ل الصناعة والس ن القطاعات االقتصادية مث ر م دد آبي ي ع تثمار ف ي االس ارك ف ة أصبحت تش ة احة والمعلوماتي احة والمعلوماتي
 . . وغيرها من األنشطة االقتصاديةوغيرها من األنشطة االقتصادية

 
دفقات                    دفقات                  وتمكنت جمهورية مصر العربية من االستفادة من عوامل عدة خالل نهاية التسعينات الستقطاب ت وتمكنت جمهورية مصر العربية من االستفادة من عوامل عدة خالل نهاية التسعينات الستقطاب ت

ة                         ر وطني ا شرآات عب وم به ة تق تثمارات أجنبي ا اس ة                        آبيرة من االستثمارات األجنبية المباشرة التي تشكل بمجمله ر وطني ا شرآات عب وم به ة تق تثمارات أجنبي ا اس .  .  آبيرة من االستثمارات األجنبية المباشرة التي تشكل بمجمله
وامل البيئة االقتصادية والسياسية المؤاتية، والسياسات والقوانين االستثمارية المناسبة فضال  عن            وامل البيئة االقتصادية والسياسية المؤاتية، والسياسات والقوانين االستثمارية المناسبة فضًال عن            ومن أهم هذه الع   ومن أهم هذه الع   

ؤتي            .  .  التزام الدولة ببرنامج الخصخصة المتبع في تلك الحقبة       التزام الدولة ببرنامج الخصخصة المتبع في تلك الحقبة        تثمار ت اخ االس ة لتحسين من ؤتي            وبدأت الجهود الحكومي تثمار ت اخ االس ة لتحسين من وبدأت الجهود الحكومي
ام    ن ع داًء م ا ابت ام   ثماره ن ع داء  م ا ابت ي ا   ٢٠٠٤٢٠٠٤ثماره تثمار األجنب دفق االس ع ت ث ارتف ي ا    حي تثمار األجنب دفق االس ع ت ث ارتف ر  حي ر لمباش  لمباش

 ..٢٠٠١٢٠٠١ ماليين دوالر عام  ماليين دوالر عام ٥١٠٥١٠ مليون دوالر أميرآي مقابل  مليون دوالر أميرآي مقابل ١١  ٥٣٨٥٣٨إلى إلى 
 

اك مجموعة                      ة، ال زالت هن ة مصر العربي اك مجموعة                    وبالرغم من التحسن الملحوظ في مناخ االستثمار في جمهوري ة، ال زالت هن ة مصر العربي وبالرغم من التحسن الملحوظ في مناخ االستثمار في جمهوري
ي المب                            تثمار األجنب دفق االس ر لت تثمار مشجع أآث اخ اس ى من ا للوصول إل ي المب                           من العقبات التي ال بد من معالجته تثمار األجنب دفق االس ر لت تثمار مشجع أآث اخ اس ى من ا للوصول إل اشر  اشر  من العقبات التي ال بد من معالجته

ين           . . ولنشاط الشرآات عبر الوطنيةولنشاط الشرآات عبر الوطنية راوح ب ذي يت اد ال ين           ويأتي الفساد في مقدمة هذه المشاآل، حيث أن مؤشر الفس راوح ب ذي يت اد ال  ويأتي الفساد في مقدمة هذه المشاآل، حيث أن مؤشر الفس
غ ١٠١٠ و و١١ غ  بل أن     ٣٣ بل ًا ب ة، علم ر العربي ة مص ي جمهوري أن      ف ا  ب ة، علم ر العربي ة مص ي جمهوري ن     ١٠١٠ ف ة م ر نظيف ي تعتب دول الت و لل ن      ه ة م ر نظيف ي تعتب دول الت و لل   ه

اد ضخمة               ١١الفساد و الفساد و  اني من مشاآل فس ة تع اد ضخمة                يشير إلى أن الدول اني من مشاآل فس ة تع اك      .  .   يشير إلى أن الدول ذلك ال زالت هن اك      آ ذلك ال زالت هن ة         آ ة إقام اع تكلف ة          قضية ارتف ة إقام اع تكلف  قضية ارتف
ن              دد م ى ع اج إل روع يحت ة أي مش ى أن إقام ام إل ير األرق ث تش ة، حي ر العربي ة مص ي جمهوري اريع ف ن             المش دد م ى ع اج إل روع يحت ة أي مش ى أن إقام ام إل ير األرق ث تش ة، حي ر العربي ة مص ي جمهوري اريع ف المش

ى  ي مصر إل ى اإلجراءات تصل ف ي مصر إل تغرق ١٣١٣اإلجراءات تصل ف راء تس تغرق  إج راء تس ل ٤٣٤٣ إج ًا، مقاب ل  يوم ا ، مقاب تغرق ٩٩ يوم ط تس راءات فق تغرق  إج ط تس راءات فق ي ١٤١٤ إج ًا ف ي  يوم ا  ف  يوم
ات المحاآم من تاريخ بدء الدعوة إلى االنتهاء من إجراءات           ات المحاآم من تاريخ بدء الدعوة إلى االنتهاء من إجراءات           أما من ناحية آلفة تنفيذ العقود أي إجراء       أما من ناحية آلفة تنفيذ العقود أي إجراء       .  .  تونس مثال  تونس مثالً 

 ..المحاآم فما زالت في مصر تستغرق وقتا  طويال  نسبيا المحاآم فما زالت في مصر تستغرق وقتًا طويًال نسبيًا
 

 شرآات تمارس نشاطها في         شرآات تمارس نشاطها في        ٥٠٤٥٠٤) ) شرآات تابعة، مشارآة، فروع   شرآات تابعة، مشارآة، فروع   ((وقد بلغ عدد الشرآات عبر الوطنية       وقد بلغ عدد الشرآات عبر الوطنية        
ادية   ات االقتص ف القطاع ادية  مختل ات االقتص ف القطاع والي     .  .  مختل ة ح ر الوطني رآات عب ل الش والي     وتمث ة ح ر الوطني رآات عب ل الش الي    ٣٣٥٥وتمث ن إجم ة م ي المائ الي     ف ن إجم ة م ي المائ   ف

ة      ة مصر العربي ة     الشرآات األجنبية العاملة في جمهوري ة مصر العربي رة للشرآات        .  .  الشرآات األجنبية العاملة في جمهوري ا آثي ة مزاي ة مصر العربي وفر جمهوري رة للشرآات        وت ا آثي ة مزاي ة مصر العربي وفر جمهوري وت
ذلك                       بيًا وآ ة المنخفضة نس ة وذات الكلف ة المدرب دي العامل ذلك                      عبر الوطنية منها السوق االستهالآي الكبير وتوفر األي بيا  وآ ة المنخفضة نس ة وذات الكلف ة المدرب دي العامل عبر الوطنية منها السوق االستهالآي الكبير وتوفر األي

ات    ي قطاع رة ف بية آبي ا نس وفر مزاي ات   ت ي قطاع رة ف بية آبي ا نس وفر مزاي دمات ت از والخ ياحة والغ ل الس دمات مث از والخ ياحة والغ ل الس ة   .  .  مث وفر فرص ارة ي ر التج ا أن تحري ة   آم وفر فرص ارة ي ر التج ا أن تحري آم
ة دول      ى بقي دير إل ري والتص اد المص ي االقتص اطها ف يع نش ادرات لتوس ى الص ز عل ي ترتك رآات الت ة دول     للش ى بقي دير إل ري والتص اد المص ي االقتص اطها ف يع نش ادرات لتوس ى الص ز عل ي ترتك رآات الت  للش

الم المالع طة         .  .  الع يع أنش م لتوس اخ المالئ وفر المن تثمار وي طة االس هل أنش ا يس ة مم ة الحديث ة التحتي وفر البني ذلك ت طة         آ يع أنش م لتوس اخ المالئ وفر المن تثمار وي طة االس هل أنش ا يس ة مم ة الحديث ة التحتي وفر البني ذلك ت آ
 ..ت عبر الوطنيةت عبر الوطنيةالشرآاالشرآا

 
الي     ٠٫٦٠٫٦ ألف عامل، أي ما يعادل     ألف عامل، أي ما يعادل    ١٤٥١٤٥وقد وفرت هذه الشرآات فرص عمل لحوالي        وقد وفرت هذه الشرآات فرص عمل لحوالي          ة من إجم الي      في المائ ة من إجم  في المائ

وفر رواتب                            .  .  القوى العاملة القوى العاملة  ادة ت ذه الشرآات ع ى أن ه ه يجب النظر إل رًا فإن يس آبي وفر رواتب                            وبالرغم من أن هذا العدد ل ادة ت ذه الشرآات ع ى أن ه ه يجب النظر إل را  فإن يس آبي وبالرغم من أن هذا العدد ل
ة وآذلك توفر تدريبا  يزيد من الكفاءة اإلنتاجية لهؤالء  ة وآذلك توفر تدريبًا يزيد من الكفاءة اإلنتاجية لهؤالء  وأجور أعلى من تلك التي توفرها الشرآات العامة الحكومي       وأجور أعلى من تلك التي توفرها الشرآات العامة الحكومي       

ددها، حيث                        .  .  العمالالعمال ة بع ذه الشرآات ضخم مقارن ددها، حيث                        أما من حيث التأثير على المبيعات فيالحظ أن حجم مبيعات ه ة بع ذه الشرآات ضخم مقارن أما من حيث التأثير على المبيعات فيالحظ أن حجم مبيعات ه
 مليار دوالر وهذا يدل على مدى تأثير هذه الشرآات على االقتصاد الوطني في جمهورية مصر            مليار دوالر وهذا يدل على مدى تأثير هذه الشرآات على االقتصاد الوطني في جمهورية مصر           ١٣٫٠١٣٫٠يصل إلى   يصل إلى   
ة ةالعربي ز        .  .  العربي ظ ترآ ة ُيالح ة مصر العربي ي جمهوري ة ف ر الوطني رآات عب اعي للش ع القط ى التوزي بة إل ز        وبالنس ظ ترآ ة ي الح ة مصر العربي ي جمهوري ة ف ر الوطني رآات عب اعي للش ع القط ى التوزي بة إل وبالنس

ا أضفنا     ٦١٦١استثمارات هذه الشرآات في قطاعات الخدمات، التي تضم     استثمارات هذه الشرآات في قطاعات الخدمات، التي تضم      ذه الشرآات، إذا م ا أضفنا      في المائة من مجمل ه ذه الشرآات، إذا م  في المائة من مجمل ه
د اس   .  .  االتصاالت والمصارف والشرآات المالية إلى الخدمات   االتصاالت والمصارف والشرآات المالية إلى الخدمات    د اس   أما القطاع الصناعي فق ا   ١٩٦١٩٦تقطب تقطب أما القطاع الصناعي فق ا    شرآة، أي م  شرآة، أي م

 . .  في المائة من مجمل الشرآات في المائة من مجمل الشرآات٣٩٣٩يعادل يعادل 
 



-ل - 

ًا                       ة، معلومات ودروس ة مصر العربي ة المتحدة وجمهوري ارات العربي ا                      ويمكن أن توفر دراستا حالتي اإلم ة، معلومات ودروس ة مصر العربي ة المتحدة وجمهوري ارات العربي ويمكن أن توفر دراستا حالتي اإلم
ادة   ة وزي ر الوطني ي جذب الشرآات عب اهم ف ي تس اذ االجراءات الت ى اتخ ة عل ة دول المنطق اعد بقي بة تس ادة  مكتس ة وزي ر الوطني ي جذب الشرآات عب اهم ف ي تس اذ االجراءات الت ى اتخ ة عل ة دول المنطق اعد بقي بة تس مكتس

 ..تثمار األجنبي المباشر فيهاتثمار األجنبي المباشر فيهامساهمة االسمساهمة االس
 



 مقدمة
 

ة، وإن              دول المتقدم ة لل ًا في التجارة الدولي رون، دورًا محوري دة ق ذ ع ة، من ر الوطني ة، وإن            لعبت الشرآات عب دول المتقدم ة لل ا  في التجارة الدولي رون، دورا  محوري دة ق ذ ع ة، من ر الوطني لعبت الشرآات عب
ذه                     .  .  بدرجات متفاوتة بدرجات متفاوتة  رن الماضي، حيث سيطرت ه رين من الق دين األخي ة في العق دور ازداد أهمي ذا ال ذه                     إال أن ه رن الماضي، حيث سيطرت ه رين من الق دين األخي ة في العق دور ازداد أهمي ذا ال إال أن ه

ي الت  ن ثلث ر م ى أآث رآات عل ي الت الش ن ثلث ر م ى أآث رآات عل ر  الش ي المباش تثمار األجنب المي لالس دفق الع ى الت يطرت عل ا س ة آم ارة الدولي ر  ج ي المباش تثمار األجنب المي لالس دفق الع ى الت يطرت عل ا س ة آم ارة الدولي .  .  ج
أضف إلى ذلك تحكم هذه الشرآات في التطور التكنولوجي على المستوى العالمي حيث استطاعت، بما تملكه من                  أضف إلى ذلك تحكم هذه الشرآات في التطور التكنولوجي على المستوى العالمي حيث استطاعت، بما تملكه من                  

االت   ي مختلف المج ي ف ى التطور التقن ة عل به المطلق يطرة ش ة، الس ل متقدم رية ومعام ة وبش وارد مالي االت  م ي مختلف المج ي ف ى التطور التقن ة عل به المطلق يطرة ش ة، الس ل متقدم رية ومعام ة وبش وارد مالي ا ..م ا   آم   آم
تثمار          ة واالس ارة الدولي ي التج ة، وه ائز العولم م رآ ث أن أه رآات، حي ذه الش ر له ة أآب ة أهمي ت العولم تثمار         أعط ة واالس ارة الدولي ي التج ة، وه ائز العولم م رآ ث أن أه رآات، حي ذه الش ر له ة أآب ة أهمي ت العولم أعط
تثمار     موا االس رين س ض المفك ى أن بع ة، حت ر الوطني رآات عب يطرة الش ت س ا تح ع آله ا، تق تثمار    والتكنولوجي موا االس رين س ض المفك ى أن بع ة، حت ر الوطني رآات عب يطرة الش ت س ا تح ع آله ا، تق  والتكنولوجي

 ..الدولي باستثمار الشرآات عبر الوطنيةالدولي باستثمار الشرآات عبر الوطنية
 

ي     ة الت وى الهائل رًا للق ي   ونظ ة الت وى الهائل را  للق رات      ونظ يفة فت ة المض دول النامي ا بال هدت عالقته رآات، ش ذه الش ا ه ع به رات      تتمت يفة فت ة المض دول النامي ا بال هدت عالقته رآات، ش ذه الش ا ه ع به  تتمت
ة                     دول النامي ل ال رة شك وتخوف من قب ة بفت ذه العالق ة                    من التعقيد حيث مرت ه دول النامي ل ال رة شك وتخوف من قب ة بفت ذه العالق ذه      .  .  من التعقيد حيث مرت ه ان العامل األساسي في ه ذه      وآ ان العامل األساسي في ه وآ

ا أن  يفة، آم دول المض ي ال داخلي ف وازن ال ى الت رآات عل ذه الش أثير ه ن ت ة م دول النامي وف ال ة تخ ا أن العالق يفة، آم دول المض ي ال داخلي ف وازن ال ى الت رآات عل ذه الش أثير ه ن ت ة م دول النامي وف ال ة تخ  العالق
ذه الشرآات             ا مع ه تحفظ في عالقته ذه الشرآات            ارتباط هذه الشرآات بالدول األم، وأغلبها دول متقدمة، جعل الدول النامية ت ا مع ه تحفظ في عالقته ارتباط هذه الشرآات بالدول األم، وأغلبها دول متقدمة، جعل الدول النامية ت

 ..خوفا  من التدخل في شؤونها الداخليةخوفًا من التدخل في شؤونها الداخلية
 

ة                          دول النامي دأت ال رن الماضي، حيث ب رين من الق ة                        إال أن هذه العالقة تغيرت جذريًا خالل العقدين األخي دول النامي دأت ال رن الماضي، حيث ب رين من الق إال أن هذه العالقة تغيرت جذريا  خالل العقدين األخي
درة التنافسية لصادراتها                    بتنفيذ برامج لإلصالح ا    بتنفيذ برامج لإلصالح ا     ادة الق وارد وزي اءة االقتصادية للم ادة الكف درة التنافسية لصادراتها                    القتصادي بهدف زي ادة الق وارد وزي اءة االقتصادية للم ادة الكف القتصادي بهدف زي

ي المباشر      تثمار األجنب ي المباشر     وآذلك محاولة سد الفجوة االستثمارية عن طريق تدفق االس تثمار األجنب ذه الشرآات     .  .  وآذلك محاولة سد الفجوة االستثمارية عن طريق تدفق االس دور ه ذه الشرآات     ونظرًا ل دور ه ونظرا  ل
ديم  في رفع اإلنتاجية وتحسين القدرة على إدارة الموارد وسيطرتها على االستثمار، فق  في رفع اإلنتاجية وتحسين القدرة على إدارة الموارد وسيطرتها على االستثمار، فق   ديم  د دفعت الدول النامية إلى تق د دفعت الدول النامية إلى تق

اون    ة تع ى عالق د إل ة شك وتقيي ن عالق ة م ت العالق ذه الشرآات وتحول ادة أنشطة ه هيالت الضرورية لزي اون   التس ة تع ى عالق د إل ة شك وتقيي ن عالق ة م ت العالق ذه الشرآات وتحول ادة أنشطة ه هيالت الضرورية لزي التس
 ..وتسهيالتوتسهيالت

 
اريخ نشاطها                        نفط، حيث يرجع ت اريخ نشاطها                      وفي دول اإلسكوا آان لهذه الشرآات دور رائد في مجال التنقيب عن ال نفط، حيث يرجع ت وفي دول اإلسكوا آان لهذه الشرآات دور رائد في مجال التنقيب عن ال

ى قطاعات أخرى        .  .  لى عشرينات القرن الماضي لى عشرينات القرن الماضي في هذه الدول وفي هذا القطاع إ  في هذه الدول وفي هذا القطاع إ   ذه الشرآات إل ى قطاعات أخرى        وتوسع نشاط ه ذه الشرآات إل وتوسع نشاط ه
ر                          رن الماضي في عدد آبي ات من الق ر                         مثل األدوية في مصر في الستينات وقطاع الصناعة والخدمات في الثمانين رن الماضي في عدد آبي ات من الق مثل األدوية في مصر في الستينات وقطاع الصناعة والخدمات في الثمانين

 ..من دول اإلسكوامن دول اإلسكوا
 

ا يمكن     إال أن نشاط هذه الشرآات في دول اإلسكوا ما زال محدودا  جدا  خارج نطاق النفط وا      إال أن نشاط هذه الشرآات في دول اإلسكوا ما زال محدودًا جدًا خارج نطاق النفط وا        از وهو م ا يمكن     لغ از وهو م لغ
ذه الشرآات               ادة أنشطة ه ًا في زي امًال مهم ذه الشرآات              إعادته إلى عدة أسباب من أهمها بطء عملية الخصخصة التي تعتبر ع ادة أنشطة ه ا  في زي إعادته إلى عدة أسباب من أهمها بطء عملية الخصخصة التي تعتبر عامال  مهم

ة      ة المخصخص رآات المحلي اء للش دماج واالقتن ق االن ن طري ة     ع ة المخصخص رآات المحلي اء للش دماج واالقتن ق االن ن طري ادي    .  .  ع الح االقتص طء اإلص ا أن ب ادي    آم الح االقتص طء اإلص ا أن ب  آم
طة          د ألنش ر المقي ه األث ان ل ه آ دول ومحدوديت ن ال د م ي العدي طة         ف د ألنش ر المقي ه األث ان ل ه آ دول ومحدوديت ن ال د م ي العدي ب     ف ق بالجان ا يتعل ة فيم رآات وخاص ذه الش ب     ه ق بالجان ا يتعل ة فيم رآات وخاص ذه الش  ه

 ..المؤسسي منهاالمؤسسي منها
 

م             ى أه رف عل كوا والتع ي دول اإلس ة ف ر الوطني رآات عب ل دور الش ى تحلي ة إل ذه الدراس دف ه م           وته ى أه رف عل كوا والتع ي دول اإلس ة ف ر الوطني رآات عب ل دور الش ى تحلي ة إل ذه الدراس دف ه وته
ارة       تثمار والتج ة وخاصة االس ادية المختلف طة االقتص ي األنش ا ف رآات ودوره ذه الش ذب ه ي تج ات الت ارة      القطاع تثمار والتج ة وخاصة االس ادية المختلف طة االقتص ي األنش ا ف رآات ودوره ذه الش ذب ه ي تج ات الت القطاع

 ..والعمالة ونقل التكنولوجياوالعمالة ونقل التكنولوجيا
 

وباإلضافة إلى إجراء مسح عام إلنشاء وتاريخ هذه الشرآات وعالقتها بالدول المضيفة، تتطرق الدراسة       وباإلضافة إلى إجراء مسح عام إلنشاء وتاريخ هذه الشرآات وعالقتها بالدول المضيفة، تتطرق الدراسة        
ر              اول دور الشرآات عب ا تتن دول المضيفة، آم ذه الشرآات بال ة ه ين عالق ة تقن ر             إلى دور األمم المتحدة في محاول اول دور الشرآات عب ا تتن دول المضيفة، آم ذه الشرآات بال ة ه ين عالق ة تقن إلى دور األمم المتحدة في محاول

ذ       دور ه امل ل يًال ش رض تحل ة وتع ورة عام كوا بص ي دول اإلس ة ف ذ      الوطني دور ه امل ل يال  ش رض تحل ة وتع ورة عام كوا بص ي دول اإلس ة ف ل  الوطني ي آ رآات ف ل  ه الش ي آ رآات ف  ه الش
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دين عن                .  .  من دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية       من دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية        ذه الشرآات في البل ل دور ه م تحلي د ت دين عن                وق ذه الشرآات في البل ل دور ه م تحلي د ت وق
دولتين     .  .  طريق مسح عينة لمجموعة من الشرآات عبر الوطنية في قطاعات اقتصادية مختلفة           طريق مسح عينة لمجموعة من الشرآات عبر الوطنية في قطاعات اقتصادية مختلفة            دولتين     وتم اختيار هاتين ال وتم اختيار هاتين ال

 ..الوطنية في دول اإلسكواالوطنية في دول اإلسكوالكونهما تستضيفان أآبر عدد من الشرآات عبر لكونهما تستضيفان أآبر عدد من الشرآات عبر 
 

ر                  وقد  وقد    تثمارات الشرآات عب ه من اس ر                  بات هنالك توافق على أن االستثمار األجنبي المباشر هو في معظم تثمارات الشرآات عب ه من اس بات هنالك توافق على أن االستثمار األجنبي المباشر هو في معظم
اخ                           ئ المن ا أن تهي ة عليه تثمارات األجنبي اخ                          الوطنية، ولذلك أصبح واضحًا عند معظم الدول أنه من أجل جذب االس ئ المن ا أن تهي ة عليه تثمارات األجنبي الوطنية، ولذلك أصبح واضحا  عند معظم الدول أنه من أجل جذب االس

رآات  ذه الش تقطاب ه الزم الس رآات ال ذه الش تقطاب ه الزم الس ع أن جمهو.  .  ال ع أن جمهووم دولتان   وم ا ال دة هم ة المتح ارات العربي ة واإلم ة مصر العربي دولتان   ري ا ال دة هم ة المتح ارات العربي ة واإلم ة مصر العربي ري
ر                    ان الكثي ابقًا، تواجه ه س ر                   األآثر استقطابًا للشرآات عبر الوطنية في منطقة اإلسكوا، فإنهما ما زالتا، آما ُأشير إلي ان الكثي ابقا ، تواجه ه س األآثر استقطابا  للشرآات عبر الوطنية في منطقة اإلسكوا، فإنهما ما زالتا، آما أ شير إلي

اهج ا           ة، ووضع المن وانين الالزم اهج ا          من المشاآل من حيث خلق بيئة اقتصادية مؤاتية، وسن التشريعات والق ة، ووضع المن وانين الالزم ة  من المشاآل من حيث خلق بيئة اقتصادية مؤاتية، وسن التشريعات والق ة  لتعليمي لتعليمي
رًا    دير، وأخي ة التص ز إمكاني ية تحف اء تنافس ة، وبن ة المنتج ف العمال وير وتثقي ة لتط را    الالزم دير، وأخي ة التص ز إمكاني ية تحف اء تنافس ة، وبن ة المنتج ف العمال وير وتثقي ة لتط  الالزم

 ..تهيئة المناخ المالئم لنقل التكنولوجياتهيئة المناخ المالئم لنقل التكنولوجيا
 

ر             ر           وتنقسم هذه الدراسة إلى خمسة فصول حيث يتناول الفصل األول نبذة تاريخية عن تطور الشرآات عب وتنقسم هذه الدراسة إلى خمسة فصول حيث يتناول الفصل األول نبذة تاريخية عن تطور الشرآات عب
دول المضيفة و ا بال ة وعالقته دول المضيفة والوطني ا بال ة وعالقته دول الوطني ذه ال ي ه ذه الشرآات ف اطات ه يم نش اوالت تنظ دول مح ذه ال ي ه ذه الشرآات ف اطات ه يم نش اوالت تنظ اول الفصل .  .  مح اول الفصل ويتن ويتن

ي                  تثمار األجنب ى االس ا عل ك تأثيره ا في ذل ي                 الثاني أثر الشرآات عبر الوطنية على اقتصاديات الدول المضيفة، بم تثمار األجنب ى االس ا عل ك تأثيره ا في ذل الثاني أثر الشرآات عبر الوطنية على اقتصاديات الدول المضيفة، بم
ة         ة        المباشر ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل والتجارة الدولي ى نشاط ا      .  .  المباشر ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل والتجارة الدولي ا الفصل الثالث فيتطرق إل ى نشاط ا      أم ا الفصل الثالث فيتطرق إل لشرآات  لشرآات  أم

ي   ة ف ر الوطني رآات عب ارآة الش اه مش دول تج ذه ال ات ه كوا وسياس ي دول اإلس ة ف ر الوطني ي  عب ة ف ر الوطني رآات عب ارآة الش اه مش دول تج ذه ال ات ه كوا وسياس ي دول اإلس ة ف ر الوطني  عب
ع دراسة الشرآات      .  .  التنمية االقتصادية وخاصة في مجال تدفق االستثمار األجنبي المباشر       التنمية االقتصادية وخاصة في مجال تدفق االستثمار األجنبي المباشر        اول الفصل الراب ع دراسة الشرآات      ويتن اول الفصل الراب ويتن

ر الع    ة مص دة وجمهوري ة المتح ارات العربي ة اإلم ن دول ل م ي آ ة ف ر الوطني ر الع   عب ة مص دة وجمهوري ة المتح ارات العربي ة اإلم ن دول ل م ي آ ة ف ر الوطني ةعب ةربي تم .  .  ربي تم ويخت  ويخت
 ..الفصل الخامس الدراسة بمجموعة من التوصيات حول سياسة هذه الشرآاتالفصل الخامس الدراسة بمجموعة من التوصيات حول سياسة هذه الشرآات
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 تعريفها ونبذة تاريخية عنها :   الشرآات عبر الوطنية-أوال 
 ومحاولة تنظيمها

 
   تعريف الشرآات عبر الوطنية ونبذة تاريخية عنها-ألف

 
ي الدول   ا الرئيسي ف رآة مقره ة هي ش ر الوطني رآة عب ي الدول الش ا الرئيسي ف رآة مقره ة هي ش ر الوطني رآة عب ات الش ا أنشطة وعملي ر وله ة المق ات ة األم أو دول ا أنشطة وعملي ر وله ة المق ة األم أو دول

ذي             ذي            موزعة على أآثر من دولة سواء عن طريق فروع أو شرآات تابعة، آما يكون لها حصة آبيرة في القطاع ال موزعة على أآثر من دولة سواء عن طريق فروع أو شرآات تابعة، آما يكون لها حصة آبيرة في القطاع ال
 ..تمارس فيه نشاطها وتقوم بنشاط متكامل من اإلنتاج إلى التوزيع والتسويقتمارس فيه نشاطها وتقوم بنشاط متكامل من اإلنتاج إلى التوزيع والتسويق

 
ر                 روع في أآث ة الضخمة ف ر الوطني ر               ويوجد لبعض الشرآات عب روع في أآث ة الضخمة ف ر الوطني ا أن مجموعة        ٥٠٥٠ أو    أو   ٤٠٤٠ من     من    ويوجد لبعض الشرآات عب ة، آم ا أن مجموعة         دول ة، آم  دول

ى           ذه الشرآات تسيطر عل ى          صغيرة من ه ذه الشرآات تسيطر عل ه نشاطها، حيث أن           ٦٠٦٠صغيرة من ه ذي تمارس في ة من مبيعات القطاع ال ه نشاطها، حيث أن            في المائ ذي تمارس في ة من مبيعات القطاع ال  في المائ
ر    ٥٠٥٠ أنشطة تنقيب عن النفط في حوالي    أنشطة تنقيب عن النفط في حوالي   (Royal Deutsche/Shell)شيل شيل //لشرآة رويال دوتشيلشرآة رويال دوتشي ة، وتسيطر أآب ر     دول ة، وتسيطر أآب  دول

 . . ))١١((ائة من مبيعات السيارات في العالمائة من مبيعات السيارات في العالم في الم في الم٦٠٦٠ شرآات منتجة للسيارات على  شرآات منتجة للسيارات على ٥٥
 

رآة      واق البورصة أو ش ي أس همها ف داول أس اهمة تت رآة مس ون ش ة أن تك ر الوطني رآة عب ن للش رآة    ويمك واق البورصة أو ش ي أس همها ف داول أس اهمة تت رآة مس ون ش ة أن تك ر الوطني رآة عب ن للش ويمك
 ..))٢٢((خاصةخاصة

 
ق   دول أو عن طري ي ال دة ف اريع جدي اء مش ق إنش ا عن طري ة نشاطها إم ر الوطني ق وتوسع الشرآات عب دول أو عن طري ي ال دة ف اريع جدي اء مش ق إنش ا عن طري ة نشاطها إم ر الوطني وتوسع الشرآات عب

ة       .  .  أخرىأخرىاالقتناء أو االندماج مع شرآات من دول        االقتناء أو االندماج مع شرآات من دول         دول وخاصة النامي ذ ال ة       وقد توسع االقتناء واالندماج نتيجة تنفي دول وخاصة النامي ذ ال وقد توسع االقتناء واالندماج نتيجة تنفي
ة         رات فني وال وخب ن أم ديها م وفر ل ا يت ة بم ر الوطني رآات عب تطاعت الش ث اس ة، حي رامج للخصخص ا ب ة        منه رات فني وال وخب ن أم ديها م وفر ل ا يت ة بم ر الوطني رآات عب تطاعت الش ث اس ة، حي رامج للخصخص ا ب منه
دول                       د من ال ام التي تمت خصخصتها في العدي ر من شرآات القطاع الع دول                      وإنتاجية وتسويقية في امتالك عدد آبي د من ال ام التي تمت خصخصتها في العدي ر من شرآات القطاع الع وإنتاجية وتسويقية في امتالك عدد آبي

 ..ية ودول أوروبا الشرقيةية ودول أوروبا الشرقيةالنامالنام
 

ابع عشر حيث انتقلت أنشطة الشرآات في                            رن الس ى الق ة إل ر الوطني وين الشرآات عب ابع عشر حيث انتقلت أنشطة الشرآات في                          وترجع بداية تك رن الس ى الق ة إل ر الوطني وين الشرآات عب وترجع بداية تك
الم          ف دول الع ي مختل تعمراتها ف ى مس دا إل ا وهولن ة بريطاني ة وخاص دول األوروبي ض ال الم         بع ف دول الع ي مختل تعمراتها ف ى مس دا إل ا وهولن ة بريطاني ة وخاص دول األوروبي ض ال ل  .  .  ))٣٣((بع ن أوائ ل  وم ن أوائ وم

رة آانت شرآة شرقي ا        ك الفت ة في تل رة آانت شرآة شرقي ا       الشرآات عبر الوطني ك الفت ة في تل ة للتجارة    الشرآات عبر الوطني د البريطاني ة للتجارة    لهن د البريطاني  British East India Tradingلهن
Company        ًا  .  .  ))٤٤(( التي توسعت في آل من آسيا وأفريقيا وأمريكا         التي توسعت في آل من آسيا وأفريقيا وأمريكا ا   إال أن الشرآات عبر الوطنية المتعارف عليها حالي إال أن الشرآات عبر الوطنية المتعارف عليها حالي

ى مصادر       .  .  ))٥٥((لم تظهر إال في القرن التاسع عشر نتيجة التوسع الصناعي وظهور الرأسمالية           لم تظهر إال في القرن التاسع عشر نتيجة التوسع الصناعي وظهور الرأسمالية            ى مصادر       وقد لعبت الحاجة إل وقد لعبت الحاجة إل
ي    يًا ف واق لتصدير المنتجات الصناعية دورًا أساس ع الصناعي والبحث عن أس الزم للتوس نفط ال ل ال ة مث ي   الطاق يا  ف واق لتصدير المنتجات الصناعية دورا  أساس ع الصناعي والبحث عن أس الزم للتوس نفط ال ل ال ة مث الطاق
ذه                   ر له ذه                  توسيع الشرآات عبر الوطنية لنشاطها خارج دول أوروبا إلى الدول النامية وخاصة لمستعمرات دول المق ر له توسيع الشرآات عبر الوطنية لنشاطها خارج دول أوروبا إلى الدول النامية وخاصة لمستعمرات دول المق

دول األم   دول األم  الشرآات أو ال د طرق المواصالت ف       .  .  الشرآات أو ال ى م ا أن الحاجة إل د طرق المواصالت ف       آم ى م ا أن الحاجة إل ام      آم واد الخ ل الم ة لتسهيل نق دول النامي ام      ي ال واد الخ ل الم ة لتسهيل نق دول النامي ي ال
 ..والتجارة لعبت أيضا  دورا  في قيام شرآات عبر وطنية في مجال المواصالتوالتجارة لعبت أيضًا دورًا في قيام شرآات عبر وطنية في مجال المواصالت

 

                                                      
))١١((    Greer, Jed and Singh Kavaljit, A Brief History of Transnational Corporations, Corpwatch, 2000, p. 1.. 

 ..٢٢  المرجع نفسه، ص   المرجع نفسه، ص ))٢٢((

 ..٢٢ ص  ص   المرجع نفسه،  المرجع نفسه،))٣٣((

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٤٤((

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٥٥((
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ن   ة م رآات النفطي ر الش ة فتعتب ورة خاص كوا بص ة ودول اإلس ورة عام ة بص دول العربي ي ال ا ف ن أم ة م رآات النفطي ر الش ة فتعتب ورة خاص كوا بص ة ودول اإلس ورة عام ة بص دول العربي ي ال ا ف  أم
دول في بد               ذه ال دول في بد              أوائل الشرآات عبر الوطنية التي مارست نشاطها في ه ذه ال اة       أوائل الشرآات عبر الوطنية التي مارست نشاطها في ه تثناء شرآة قن رن العشرين باس ة الق اة       اي تثناء شرآة قن رن العشرين باس ة الق اي

 ..السويس التي تعتبر من أوائل الشرآات التي آان لها نشاط حيوي في دول اإلسكواالسويس التي تعتبر من أوائل الشرآات التي آان لها نشاط حيوي في دول اإلسكوا
 

د آانت مصالحها             ا فق د آانت مصالحها           ونظرًا إلى أن الشرآات عبر الوطنية تهتم بالدرجة األولى بمصالح المساهمين فيه ا فق ونظرا  إلى أن الشرآات عبر الوطنية تهتم بالدرجة األولى بمصالح المساهمين فيه
دفًا            في آثير من األحيان متعارضة مع مصالح الدول التي تما         في آثير من األحيان متعارضة مع مصالح الدول التي تما          ذه الشرآات ه دفا             رس نشاطها فيها، األمر الذي جعل ه ذه الشرآات ه رس نشاطها فيها، األمر الذي جعل ه

ى وقف                .  .  لكثير من االنتقاد أو المنع أو تقييد أنشطتها       لكثير من االنتقاد أو المنع أو تقييد أنشطتها        ة هدفت إل ى وقف                آما أن بعض الثورات التي قامت في الدول النامي ة هدفت إل آما أن بعض الثورات التي قامت في الدول النامي
ورات    ذه الث حايا ه ى ض ت أول ي آان ة الت دول النامي ادات ال ة القتص ر الوطني رآات عب ض الش تغالل بع ورات   اس ذه الث حايا ه ى ض ت أول ي آان ة الت دول النامي ادات ال ة القتص ر الوطني رآات عب ض الش تغالل بع اس

ذه                           . . واالنقالباتواالنقالبات ع ه ان من الي ف ة االستعمارية وبالت ذه الشرآات بالحقب ر من ه ذه                            آما ساهم في ذلك ارتباط عدد آبي ع ه ان من الي ف ة االستعمارية وبالت ذه الشرآات بالحقب ر من ه  آما ساهم في ذلك ارتباط عدد آبي
ل عدد                     ل عدد                    الشرآات من مزاولة نشاطها أو تغيير هذه األنشطة آان يعتبر جزءًا من استعادة الحرية االقتصادية بعد ني الشرآات من مزاولة نشاطها أو تغيير هذه األنشطة آان يعتبر جزءا  من استعادة الحرية االقتصادية بعد ني

رًا من  ددًا آبي ية، خاصة وأن ع ا السياس ة حريته دول النامي ن ال ر م را  من آبي ددا  آبي ية، خاصة وأن ع ا السياس ة حريته دول النامي ن ال ر م ة آبي تراآية آسياس تهج االش ة ان دول النامي ة ال تراآية آسياس تهج االش ة ان دول النامي ال
طة        د أنش م تحدي اج وت وارد اإلنت ى م ام عل اع الع يطر القط الي س ادية وبالت طة       اقتص د أنش م تحدي اج وت وارد اإلنت ى م ام عل اع الع يطر القط الي س ادية وبالت  اقتص

 ..القطاع الخاص بما في ذلك الشرآات عبر الوطنية التي أممت أرصدتها في عدد آبير من هذه الدولالقطاع الخاص بما في ذلك الشرآات عبر الوطنية التي أممت أرصدتها في عدد آبير من هذه الدول
 

ة             ر الوطني ة           ولم يقتصر انتقاد الدور الذي اضطلعت به الشرآات عب ر الوطني ل             ولم يقتصر انتقاد الدور الذي اضطلعت به الشرآات عب ة ب دول النامي ى السياسيين من ال ل              عل ة ب دول النامي ى السياسيين من ال  عل
ذي آتب أن                ذي آتب أن               تعداه إلى بعض االقتصاديين المشهورين من أمثال آدم سميث ال ر          ""تعداه إلى بعض االقتصاديين المشهورين من أمثال آدم سميث ال أن وجود الشرآات عب ر          االدعاء ب أن وجود الشرآات عب االدعاء ب

 ..))٦٦((""الوطنية ضروري إلدارة أو تحكم افضل في التجارة ليس له أساسالوطنية ضروري إلدارة أو تحكم افضل في التجارة ليس له أساس
 

   عالقة الشرآات عبر الوطنية بالدولة-باء
 

ذه  .  .  عبر الوطنية بالدولة خالل العقود والقرون الماضية تطورا  الفتا عبر الوطنية بالدولة خالل العقود والقرون الماضية تطورًا الفتًاتطورت عالقة الشرآات  تطورت عالقة الشرآات    ذه  فقد بدأت ه فقد بدأت ه
طة              ت أنش أت وتبن ة أنش ي، أي أن الدول ة تبن ة آعالق ر الوطني رآات عب ور للش ي أول ظه ة ف طة             العالق ت أنش أت وتبن ة أنش ي، أي أن الدول ة تبن ة آعالق ر الوطني رآات عب ور للش ي أول ظه ة ف  العالق

ة ودافعت عن مص                      ا االقتصادية الخارجي ة ودافعت عن مص                     الشرآات عبر الوطنية التابعة لها، وآانت أداة من أدوات عالقاته ا االقتصادية الخارجي الحها الحها الشرآات عبر الوطنية التابعة لها، وآانت أداة من أدوات عالقاته
دول األم                  رة مع مصالح ال ان آثي دول األم                 التي آانت تتطابق في أحي رة مع مصالح ال ان آثي ا             .  .  التي آانت تتطابق في أحي ذه الشرآات آانت تحتكره ا             ويجب مالحظة أن ه ذه الشرآات آانت تحتكره ويجب مالحظة أن ه

اد         ى االقتص يطر عل ت تس ي آان دول الت ي ال دا وه دة وهولن ات المتح ا والوالي ة وخاصة بريطاني دول المتقدم اد        ال ى االقتص يطر عل ت تس ي آان دول الت ي ال دا وه دة وهولن ات المتح ا والوالي ة وخاصة بريطاني دول المتقدم ال
وع من ال              وع من ال             والتجارة في العالم خالل الفترة التي شهدت ظهور هذا الن ا عن                والتجارة في العالم خالل الفترة التي شهدت ظهور هذا الن ى حد م ا عن                شرآات والتي آانت تختلف إل ى حد م شرآات والتي آانت تختلف إل

 ..مفهومها الحاليمفهومها الحالي
 

دول                  ذه ال ا ه دول                والعالقة بين الدول النامية والشرآات عبر الوطنية تربطها السياسات االقتصادية التي تتبعه ذه ال ا ه .  .  والعالقة بين الدول النامية والشرآات عبر الوطنية تربطها السياسات االقتصادية التي تتبعه
ة االقتصادية   تقاللها السياسي آانت السياس ى اس دول عل ذه ال ي أعقبت حصول ه رة الت ه خالل الفت المالحظ أن ة االقتصادية  ف تقاللها السياسي آانت السياس ى اس دول عل ذه ال ي أعقبت حصول ه رة الت ه خالل الفت المالحظ أن ف

ا       المبنيالمبني ة بطبيعته ذه السياس ة، وأن ه دول النامي ن ال ر م دد آبي ي ع ذة ف ي المنف تراآية ه ى االش ا       ة عل ة بطبيعته ذه السياس ة، وأن ه دول النامي ن ال ر م دد آبي ي ع ذة ف ي المنف تراآية ه ى االش  ة عل
وق    ة اقتصاد الس ب سياس ي تتطل ة الت ر الوطني رآات عب طة الش ع أنش ى توس جع عل وق   ال تش ة اقتصاد الس ب سياس ي تتطل ة الت ر الوطني رآات عب طة الش ع أنش ى توس جع عل ذه .  .  ال تش اط ه ا أن ارتب ذه آم اط ه ا أن ارتب آم

م االستعمار خلق شكوآا  م االستعمار خلق شكوآا  الشرآات بالدول المتقدمة وخاصة تلك التي آانت مسيطرة على عدد من الدول النامية أيا      الشرآات بالدول المتقدمة وخاصة تلك التي آانت مسيطرة على عدد من الدول النامية أيا      
ك            ا في ذل ذه الشرآات وأنشطتها بم ك           لدى هذه الدول تجاه أنشطة هذه الشرآات، األمر الذي أدى إلى تقييد حرآة ه ا في ذل ذه الشرآات وأنشطتها بم لدى هذه الدول تجاه أنشطة هذه الشرآات، األمر الذي أدى إلى تقييد حرآة ه

ة       دول النامي ن ال ر م دد آبي ي ع دتها ف أميم أرص ى ت وء إل ة      اللج دول النامي ن ال ر م دد آبي ي ع دتها ف أميم أرص ى ت وء إل ة   .  .  اللج ة التجاري ة الحماي ا أن سياس ة   آم ة التجاري ة الحماي ا أن سياس  آم
حتى منتصفها أدت إلى تقييد أنشطة هذه الشرآات حيث اتبعت           حتى منتصفها أدت إلى تقييد أنشطة هذه الشرآات حيث اتبعت           التي فرضتها الدول النامية خالل فترة السبعينات و       التي فرضتها الدول النامية خالل فترة السبعينات و       

أما المرحلة الثانية فكانت بداية الثمانينات حيث أدى تفكك االتحاد السوفيتي            أما المرحلة الثانية فكانت بداية الثمانينات حيث أدى تفكك االتحاد السوفيتي            . . الدول النامية سياسة إحالل الواردات    الدول النامية سياسة إحالل الواردات    
ى ا                         وم عل تبدالها بسياسة اقتصاد السوق التي تق ى ا                        السابق إلى أفول عهد االشتراآية آسياسة اقتصادية واس وم عل تبدالها بسياسة اقتصاد السوق التي تق لمنافسة  لمنافسة  السابق إلى أفول عهد االشتراآية آسياسة اقتصادية واس

 ..وحرية حرآة رؤوس األموال والسلع وخصخصة الشرآات التابعة للقطاع العاموحرية حرآة رؤوس األموال والسلع وخصخصة الشرآات التابعة للقطاع العام
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ة              ًا للظروف االقتصادية القائم ة            واختلفت العالقة بين الشرآات عبر الوطنية والدول المضيفة طبق ا  للظروف االقتصادية القائم فخالل  فخالل  .  .  واختلفت العالقة بين الشرآات عبر الوطنية والدول المضيفة طبق
ة         ة وحماي ا الطبيعي ى موارده ة عل يطرة الدول ى س دة عل ادية المعتم ية االقتص ذ السياس رة تنفي ة        فت ة وحماي ا الطبيعي ى موارده ة عل يطرة الدول ى س دة عل ادية المعتم ية االقتص ذ السياس رة تنفي    فت
ة      ة     الصناعات المحلية عن طريق فرض رسوم جمرآية عالية على الواردات وسياسة نقدية مبنية على سيطرة الدول الصناعات المحلية عن طريق فرض رسوم جمرآية عالية على الواردات وسياسة نقدية مبنية على سيطرة الدول
ذه الشرآات أو حدت من                    ى ه الي سيطرت عل وى وبالت ان أق ة المضيفة آ إن مرآز الدول ذه الشرآات أو حدت من                   على أسعار الصرف ف ى ه الي سيطرت عل وى وبالت ان أق ة المضيفة آ إن مرآز الدول على أسعار الصرف ف

وق           رآات للس ذه الش ول ه ة دخ د حرآ راءات تقي وانين وإج رض ق ق ف ن طري طتها ع وق          أنش رآات للس ذه الش ول ه ة دخ د حرآ راءات تقي وانين وإج رض ق ق ف ن طري طتها ع ةأنش ة المحلي  .  .   المحلي
ة                         د ظهور أزم ة، خاصة بع دول النامي ة لل ر مؤاتي ة غي ة                        إال أنه ومع بداية الثمانينات، آانت البنية االقتصادية الدولي د ظهور أزم ة، خاصة بع دول النامي ة لل ر مؤاتي ة غي إال أنه ومع بداية الثمانينات، آانت البنية االقتصادية الدولي
ى       اد عل ادة االعتم ى زي دول إل ذه ال ع ه ا دف و م ة، وه دول النامي راض ال ن إق ة ع وك العالمي ف البن ديون وتوق ى      ال اد عل ادة االعتم ى زي دول إل ذه ال ع ه ا دف و م ة، وه دول النامي راض ال ن إق ة ع وك العالمي ف البن ديون وتوق ال

ر   .  .  ات عبر الوطنية على هذا النوع من التمويل الخارجي        ات عبر الوطنية على هذا النوع من التمويل الخارجي        االستثمار األجنبي المباشر حيث تسيطر الشرآ     االستثمار األجنبي المباشر حيث تسيطر الشرآ      ر   وهنا تغي وهنا تغي
ا آانت                      وى مم ة من مرآز أق دول النامي ا آانت                     ميزان القوى لصالح الشرآات عبر الوطنية ودخلت في مساومات مع ال وى مم ة من مرآز أق دول النامي ميزان القوى لصالح الشرآات عبر الوطنية ودخلت في مساومات مع ال

ة               .  .  عليه في ستينات وسبعينات القرن الماضي     عليه في ستينات وسبعينات القرن الماضي      دول النامي ة               وقد أدى هذا إلى تغيير في جوهر السياسة االقتصادية لل دول النامي وقد أدى هذا إلى تغيير في جوهر السياسة االقتصادية لل
ود                           اء أو خفض القي ادة دور القطاع الخاص وإلغ ود                          تمثل في عدة أمور منها انكماش دور العولمة في االقتصاد وزي اء أو خفض القي ادة دور القطاع الخاص وإلغ تمثل في عدة أمور منها انكماش دور العولمة في االقتصاد وزي

وال وظهور سياسة المنافسة وقواعد السوق                وال وظهور سياسة المنافسة وقواعد السوق               الكمية وغير الكمية على حرآة التجارة وانتقال رؤوس األم ذه  .  .  الكمية وغير الكمية على حرآة التجارة وانتقال رؤوس األم ذه  وه وه
ذه  يطرة ه رًا لس ة نظ ر الوطني ة للشرآات عب ة جاذب ذه السياسة هي سياس يطرة ه ة نظرا  لس ر الوطني ة للشرآات عب ة جاذب تثمار السياسة هي سياس دفقات االس م ت ى معظ تثمار الشرآات عل دفقات االس م ت ى معظ الشرآات عل

 ..األجنبي المباشر والتجارة الدوليةاألجنبي المباشر والتجارة الدولية
 

ى أن                   ى أن                 آما أن العولمة أعطت دفعًا قويًا للموقف التفاوضي للشرآات عبر الوطنية إزاء الدول المضيفة، حت آما أن العولمة أعطت دفعا  قويا  للموقف التفاوضي للشرآات عبر الوطنية إزاء الدول المضيفة، حت
دول المضيفة آرؤساء ال        دول المضيفة آرؤساء ال       المدراء التنفيذيين للشرآات الكبرى، مثل مايكروسفت، باتوا يستقبلون في ال ا  .  .  دولدولالمدراء التنفيذيين للشرآات الكبرى، مثل مايكروسفت، باتوا يستقبلون في ال ا  وهن وهن

ي إصالح         رة ترغب ف ذه األخي ث أن ه يفة حي دول المض رآات وال ذه الش ين ه ترآة ب لحة مش اك مص ًا هن ي إصالح        أيض رة ترغب ف ذه األخي ث أن ه يفة حي دول المض رآات وال ذه الش ين ه ترآة ب لحة مش اك مص ا  هن أيض
ى     دوره عل ى    اقتصاداتها عن طريق زيادة قدرتها التنافسية في اقتصاد عالمي يعتمد على حرآة التجارة وهذا يعتمد ب دوره عل اقتصاداتها عن طريق زيادة قدرتها التنافسية في اقتصاد عالمي يعتمد على حرآة التجارة وهذا يعتمد ب

ة حيث تعت                دول في المنافسة في األسواق العالمي ذه ال ة حيث تعت               مقدرة ه دول في المنافسة في األسواق العالمي ذه ال ة هي المحرك الرئيسي        مقدرة ه ر الوطني ر الشرآات عب ة هي المحرك الرئيسي        ب ر الوطني ر الشرآات عب ب
 ..لعجلة العولمة بما تملكه من قوى مالية تكنولوجية وتجارية وصناعيةلعجلة العولمة بما تملكه من قوى مالية تكنولوجية وتجارية وصناعية

 
 محاوالت تنظيم أنشطة الشرآات عبر الوطنية  -جيم

 
ى                    ة إل ر الوطني ى                  ترجع محاوالت األمم المتحدة لالتفاق على إصدار اتفاقية حول قواعد سلوك الشرآات عب ة إل ر الوطني ترجع محاوالت األمم المتحدة لالتفاق على إصدار اتفاقية حول قواعد سلوك الشرآات عب

ار    بداية السب بداية السب  دت في أي ار    عينات وبالتحديد إلى دورة الجمعية العامة االستثنائية السادسة التي عق دت في أي ام   //عينات وبالتحديد إلى دورة الجمعية العامة االستثنائية السادسة التي عق ايو ع ام   م ايو ع .  .  ))٧٧((١٩٧٤١٩٧٤م
م  ((وتم في العام نفسه، وبقرار من المجلس االقتصادي واالجتماعي    وتم في العام نفسه، وبقرار من المجلس االقتصادي واالجتماعي     م  القرار رق م المتحدة     ))١٩١٣١٩١٣القرار رق ة األم م المتحدة     ، إنشاء لجن ة األم ، إنشاء لجن

ا في ن             دت أول اجتماعاته ة التي عق ا في ن            المعنية بالشرآات عبر الوطني دت أول اجتماعاته ة التي عق ورك في آذار  المعنية بالشرآات عبر الوطني ورك في آذار  يوي ام   //يوي ام   مارس ع وفي  وفي  .  .  ))٨٨((١٩٧٥١٩٧٥مارس ع
ام  ام ع ادي  ١٩٧٤١٩٧٤ع س االقتص اعدة المجل ة لمس ر الوطني رآات عب ؤون الش دة لش م المتح ز األم اء مرآ م إنش ادي  ، ت س االقتص اعدة المجل ة لمس ر الوطني رآات عب ؤون الش دة لش م المتح ز األم اء مرآ م إنش ، ت

ة  ر الوطني رآات عب طة الش ة بأنش ة القضايا المتعلق ي متابع اعي ف ة واالجتم ر الوطني رآات عب طة الش ة بأنش ة القضايا المتعلق ي متابع اعي ف ام .  .  ))٩٩((واالجتم ي أواخر ع ام وف ي أواخر ع ذا ١٩٧٥١٩٧٥وف دأ ه ذا  ب دأ ه  ب
ى  أما أولى مأما أولى م.  .  المرآز مزاولة نشاطه  المرآز مزاولة نشاطه   ى  حاوالت صياغة اتفاقية حول قواعد السلوك للشرآات عبر الوطنية فترجع إل حاوالت صياغة اتفاقية حول قواعد السلوك للشرآات عبر الوطنية فترجع إل

ة                      ١٩٧٦١٩٧٦يوليو  يوليو  //تموزتموز رًا حول القضايا المتعلق ة تقري ر الوطني ة                       حيث أعد مرآز األمم المتحدة لشؤون الشرآات عب را  حول القضايا المتعلق ة تقري ر الوطني  حيث أعد مرآز األمم المتحدة لشؤون الشرآات عب
دي             .  .  بقواعد السلوك بقواعد السلوك  ة للمحاسبة وتق اييس دولي ة لوضع مق ذه االتفاقي دي             وقد بدأت أولى محاوالت صياغة ه ة للمحاسبة وتق اييس دولي ة لوضع مق ذه االتفاقي ارير  وقد بدأت أولى محاوالت صياغة ه ارير  م التق م التق

ة                         .  .  للشرآات عبر الوطنية  للشرآات عبر الوطنية   ا الغربي ذا مع ظهور بعض السياسات االشتراآية في عدد من دول أوروب زامن ه ة                         وت ا الغربي ذا مع ظهور بعض السياسات االشتراآية في عدد من دول أوروب زامن ه وت
 ..))١٠١٠((وحتى في الواليات المتحدة ظهرت حرآات اجتماعية تطالب بمعايير للعمل والبيئةوحتى في الواليات المتحدة ظهرت حرآات اجتماعية تطالب بمعايير للعمل والبيئة.  .  وخاصة إيطاليا وفرنساوخاصة إيطاليا وفرنسا

                                                      
))٧٧((    Center on Transnational Corporation, Reporter, vol. 1, No. 1, December 1976, p. 6.. 

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٨٨((

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٩٩((

))١٠١٠((    New Internationalist, a short History of Corporations, July 2002, p. 2.. 
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وانين التي         أما المفهوم الحالي للشرآات عبر الوطنية فيرجع إلى    أما المفهوم الحالي للشرآات عبر الوطنية فيرجع إلى      رن التاسع عشر مع ظهور الق ة الق وانين التي         بداي رن التاسع عشر مع ظهور الق ة الق بداي
رآات ذه الش اط ه مح بنش رآاتتس ذه الش اط ه مح بنش اء   .  .  تس ى إنش مالي، عل ام الرأس ع النظ ع توس ارة، م ر التج اعد تحري ا س اء   آم ى إنش مالي، عل ام الرأس ع النظ ع توس ارة، م ر التج اعد تحري ا س  آم

وقد أدى هذا التوسع إلى ظهور االحتكار من قبل عدد آبير من الشرآات             وقد أدى هذا التوسع إلى ظهور االحتكار من قبل عدد آبير من الشرآات             .  .  وتوسع أنشطة هذا النوع من الشرآات     وتوسع أنشطة هذا النوع من الشرآات     
ذ تغلت ه ة، حيث اس ر الوطني ذعب تغلت ه ة، حيث اس ر الوطني اطهاعب ة لتوسيع نش دول النامي تعمار لل ة االس اطهاه الشرآات مرحل ة لتوسيع نش دول النامي تعمار لل ة االس ا .  .  ه الشرآات مرحل ا وانعكست قوته وانعكست قوته

ذه          .  .  خاصة في تحديد أجور العمال وتحديد عدد ساعات العمل        خاصة في تحديد أجور العمال وتحديد عدد ساعات العمل         ال وه ين العم ى صراعات ب ذا األمر إل د أدى ه ذه          وق ال وه ين العم ى صراعات ب ذا األمر إل د أدى ه وق
د               الم بع ات المتحدة والتي انتشرت في بعض دول الع ال في الوالي د              الشرآات وظهور ما يسمى بتجربة العم الم بع ات المتحدة والتي انتشرت في بعض دول الع ال في الوالي ك الشرآات وظهور ما يسمى بتجربة العم ك  ذل .  .   ذل

 ..ويعني هذا أن تضارب المصالح بين العمال وهذه الشرآات بدأ في الدول المتقدمة قبل الناميةويعني هذا أن تضارب المصالح بين العمال وهذه الشرآات بدأ في الدول المتقدمة قبل النامية
 

ادئ         ة والمب ور األنظم رت بظه ة تغي ر الوطني رآات عب طة الش اه أنش ة تج ة الحكومي ادئ       إال أن السياس ة والمب ور األنظم رت بظه ة تغي ر الوطني رآات عب طة الش اه أنش ة تج ة الحكومي إال أن السياس
ذه الشرآات     االشتراآية وحرآة التحرير في العالم الثالث حيث بدأ عدد آبير من الدول التفكير ف          االشتراآية وحرآة التحرير في العالم الثالث حيث بدأ عدد آبير من الدول التفكير ف           د أنشطة ه ذه الشرآات     ي تقيي د أنشطة ه ي تقيي

ن      ر م ي آثي ي ف ى السياس ادي إل ال االقتص ه المج دى مفهوم ذي تع وي ال ا الق ن نفوذه د م ن     والح ر م ي آثي ي ف ى السياس ادي إل ال االقتص ه المج دى مفهوم ذي تع وي ال ا الق ن نفوذه د م  والح
االت االتالح ام      .  .  الح ت النظ د أنه ت ق ي آان ة الت دول النامي ي ال بعينات ف ينات والس ذ الخمس أميم من ة الت دأت حرآ د ب ام      وق ت النظ د أنه ت ق ي آان ة الت دول النامي ي ال بعينات ف ينات والس ذ الخمس أميم من ة الت دأت حرآ د ب وق

 ..االقتصادي االشتراآي بعد نيلها االستقاللاالقتصادي االشتراآي بعد نيلها االستقالل
 

دول                 وقد استغ وقد استغ   ة وحكومات ال دول                 رق النقاش حول مسودة السلوك التي تنظم العالقة بين الشرآات عبر الوطني ة وحكومات ال رق النقاش حول مسودة السلوك التي تنظم العالقة بين الشرآات عبر الوطني
ات          .  .  المضيفة لهذه الشرآات من منتصف السبعينات حتى بداية التسعينات        المضيفة لهذه الشرآات من منتصف السبعينات حتى بداية التسعينات         رة إجراء محادث ات          حيث تم خالل هذه الفت رة إجراء محادث حيث تم خالل هذه الفت

م المتحدة       بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة في لجنة األمم المتحدة المعنية بالشرآ          بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة في لجنة األمم المتحدة المعنية بالشرآ           ة ومرآز األم ر الوطني م المتحدة       ات عب ة ومرآز األم ر الوطني ات عب
دول       .  .  لشؤون الشرآات عبر الوطنية من أجل التوافق على أهم بنود هذه المسودة           لشؤون الشرآات عبر الوطنية من أجل التوافق على أهم بنود هذه المسودة            ين ال دول       ويرجع الخالف األساسي ب ين ال ويرجع الخالف األساسي ب

ى توافق                        دفع المفاوضات للوصول إل ة ل وفر اإلرادة السياسية الالزم ى توافق                       النامية والمتقدمة إلى عوامل سياسية آعدم ت دفع المفاوضات للوصول إل ة ل وفر اإلرادة السياسية الالزم النامية والمتقدمة إلى عوامل سياسية آعدم ت
ذه            .  .  سودةسودةعام في الرأي حول الم    عام في الرأي حول الم     اد ه وة خلف اعتم ى الوقوف بق ة إل ذه            وآان العامل األساسي الذي دفع الدول النامي اد ه وة خلف اعتم ى الوقوف بق ة إل وآان العامل األساسي الذي دفع الدول النامي

دخل في                       ى الت ؤدي إل دخل في                      المسودة هو خوفها من النفوذ االقتصادي والمالي الذي تملكه هذه الشرآات، األمر الذي قد ي ى الت ؤدي إل المسودة هو خوفها من النفوذ االقتصادي والمالي الذي تملكه هذه الشرآات، األمر الذي قد ي
 ..عض الدول الناميةعض الدول الناميةشؤونها الداخلية، خاصة وأن هذه الشرآات لعبت دورا  في حدوث تغيير في سياسة بشؤونها الداخلية، خاصة وأن هذه الشرآات لعبت دورًا في حدوث تغيير في سياسة ب

 
راض                  راض                ومن أعمق الخالفات بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة بخصوص مسودة قواعد السلوك هي اعت ومن أعمق الخالفات بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة بخصوص مسودة قواعد السلوك هي اعت

دول                      ًا من ال دول المضيفة، غالب دول                     الدول المتقدمة على عدم وجود حماية آافية ألنشطة الشرآات عبر الوطنية في ال ا  من ال دول المضيفة، غالب الدول المتقدمة على عدم وجود حماية آافية ألنشطة الشرآات عبر الوطنية في ال
على أن المسودة لم تعر اهتماما  آافيا  لموضوع ضرورة محاسبة    على أن المسودة لم تعر اهتمامًا آافيًا لموضوع ضرورة محاسبة    النامية، في حين أن الدول النامية آانت تعترض         النامية، في حين أن الدول النامية آانت تعترض         

 ..))١١١١((الشرآات عبر الوطنية طبقا للقوانين في الدول المضيفةالشرآات عبر الوطنية طبقا للقوانين في الدول المضيفة
 

ات     ى العالق رات عل لوك ظهرت متغي د الس ودة قواع ي رافقت المفاوضات الخاصة بمس رة الت ي الفت ات   وف ى العالق رات عل لوك ظهرت متغي د الس ودة قواع ي رافقت المفاوضات الخاصة بمس رة الت ي الفت وف
ة هو           ة هو          االقتصادية الدولية، آظهور عامل جديد في تمويل التنمي ي المباشر      االقتصادية الدولية، آظهور عامل جديد في تمويل التنمي تثمار األجنب ي المباشر       االس تثمار األجنب د من        .  .   االس دأ العدي ذلك ب د من        آ دأ العدي ذلك ب آ

ام           ديون في ع ام          الدول النامية بعد أزمة ال ديون في ع ة          ١٩٨٢١٩٨٢الدول النامية بعد أزمة ال دافها إعطاء حري م أه رامج لإلصالح االقتصادي من أه ذ ب ة           تنفي دافها إعطاء حري م أه رامج لإلصالح االقتصادي من أه ذ ب  تنفي
ة ة االقتصادية واالجتماعي ي البني ارآة ف ر للقطاع الخاص للمش ةأآب ة االقتصادية واالجتماعي ي البني ارآة ف ر للقطاع الخاص للمش رامج .  .  أآب ذ ب ع تنفي ذا اإلصالح م ق ه د تراف رامج وق ذ ب ع تنفي ذا اإلصالح م ق ه د تراف وق

ى القطاع الخاص    للخصخصة حيث للخصخصة حيث  ة إل ى القطاع الخاص     تم بيع أصول عدد أآبر من الشرآات العام ة إل رامج     .  .   تم بيع أصول عدد أآبر من الشرآات العام ذه الب ذ ه ا أدى تنفي رامج     آم ذه الب ذ ه ا أدى تنفي آم
ا    ت محله بعينات وحل تينات والس ذ الس رة من ي اتبعت خالل الفت تراآية الت ة االقتصادية االش ار السياس ى انحس ا   إل ت محله بعينات وحل تينات والس ذ الس رة من ي اتبعت خالل الفت تراآية الت ة االقتصادية االش ار السياس ى انحس إل

ر     .  .  نافسةنافسةسياسة اقتصادية مبنية على قواعد السوق، وحرية التجارة وحرآة رأس المال والم           سياسة اقتصادية مبنية على قواعد السوق، وحرية التجارة وحرآة رأس المال والم            ر     وبما أن الشرآات عب وبما أن الشرآات عب
ذه                       اه ه اتها تج ر سياس ة من تغيي دول النامي د لل ان ال ب ذه                      الوطنية تلعب دورًا مهمًا في حرآة رأس المال والتجارة فك اه ه اتها تج ر سياس ة من تغيي دول النامي د لل ان ال ب الوطنية تلعب دورا  مهما  في حرآة رأس المال والتجارة فك

 ..الشرآات من أجل زيادة حصتها من االستثمار األجنبي المباشر وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهاالشرآات من أجل زيادة حصتها من االستثمار األجنبي المباشر وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها
 

                                                      
))١١١١((    The center for Transnational corporation reporter, No. 29, spring 1990, p. 1.. 
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دول المضيفة              آما أدت هذه التغييرات إلى ظهور اتفاق م       آما أدت هذه التغييرات إلى ظهور اتفاق م         ة وحكومات ال ر الوطني دول المضيفة              صالح بين الشرآات عب ة وحكومات ال ر الوطني صالح بين الشرآات عب
ديها                           وفر ل ك التي تت ة، خاصة تل دول النامي ى ال اج إل ديها                          حيث أن الشرآات آانت ترغب في نقل جزء من عملية اإلنت وفر ل ك التي تت ة، خاصة تل دول النامي ى ال اج إل حيث أن الشرآات آانت ترغب في نقل جزء من عملية اإلنت
األيدي العاملة المدربة وعناصر اإلنتاج األخرى، من أجل خفض آلفة اإلنتاج وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية في                  األيدي العاملة المدربة وعناصر اإلنتاج األخرى، من أجل خفض آلفة اإلنتاج وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية في                  

ة      .  .  سواق العالمية سواق العالمية األاأل ة      أما الدول النامية فكانت ترغب في زيادة تدفق االستثمار األجنبي المباشر والتكنولوجيا الحديث أما الدول النامية فكانت ترغب في زيادة تدفق االستثمار األجنبي المباشر والتكنولوجيا الحديث
 ..وفتح أسواق لمنتجاتهاوفتح أسواق لمنتجاتها

 
ة،          ر الوطني ة،        إذن فإن وجود هذه المصالح أدى إلى تغيير في سياسة الدول النامية تجاه أنشطة الشرآات عب ر الوطني إذن فإن وجود هذه المصالح أدى إلى تغيير في سياسة الدول النامية تجاه أنشطة الشرآات عب

دول   حيث لم تعد الدول النامية تنظر إ   حيث لم تعد الدول النامية تنظر إ    ذه ال دول   لى هذه الشرآات آمستغل بل آشريك يؤدي إلى رفع آفاءة اقتصادات ه ذه ال لى هذه الشرآات آمستغل بل آشريك يؤدي إلى رفع آفاءة اقتصادات ه
ود                 ود                وإلحاقها باالقتصاد العالمي، خاصة في ظل ظهور االقتصاد الرأسمالي، أي العولمة، وفتح األسواق وإلغاء القي وإلحاقها باالقتصاد العالمي، خاصة في ظل ظهور االقتصاد الرأسمالي، أي العولمة، وفتح األسواق وإلغاء القي

 ..على التجارةعلى التجارة
 

ات الت               ى الخالف دولي عل انون ال ات الت             وأصبحت معظم الدول النامية تقبل بتطبيق الق ى الخالف دولي عل انون ال دول المضيفة     وأصبحت معظم الدول النامية تقبل بتطبيق الق ين ال ع ب دول المضيفة     ي تق ين ال ع ب ي تق
ا                       ى موارده دول عل يادة ال ة بس ا                      والشرآات عبر الوطنية بعد أن آانت تصر على تطبيق القوانين أو المبادئ المتعلق ى موارده دول عل يادة ال ة بس والشرآات عبر الوطنية بعد أن آانت تصر على تطبيق القوانين أو المبادئ المتعلق

د من         .  .  الطبيعية وحقها في تأميم هذه الموارد مقابل تعويضات مناسبة       الطبيعية وحقها في تأميم هذه الموارد مقابل تعويضات مناسبة        ي في العدي انون المحل واد الق ا تغيرت م د من         آم ي في العدي انون المحل واد الق ا تغيرت م آم
ى المعاهدات     .  .  أو المصادرة أو قيدته بشكل آبيرأو المصادرة أو قيدته بشكل آبيرالدول بحيث ألغت مبدأ التأميم      الدول بحيث ألغت مبدأ التأميم       ة إل دول النامي ى المعاهدات     وانضم العديد من ال ة إل دول النامي وانضم العديد من ال

ا             الدولية التي تفصل المقارنات بين الدول المضيفة والشرآات          الدولية التي تفصل المقارنات بين الدول المضيفة والشرآات           تثمر وغيره ة المس ة آمعاهدات حماي ر الوطني ا              عب تثمر وغيره ة المس ة آمعاهدات حماي ر الوطني  عب
 ..من مواد القانون الدولي التي تحكم االستثمار األجنبي المباشرمن مواد القانون الدولي التي تحكم االستثمار األجنبي المباشر

 
ة في          وتدعو مسودة السلو  وتدعو مسودة السلو    ات العام وق اإلنسان والحري ة في          ك إلى ضرورة احترام الشرآات عبر الوطنية لحق ات العام وق اإلنسان والحري ك إلى ضرورة احترام الشرآات عبر الوطنية لحق

دان المضيفة، وضرورة                 دان المضيفة، وضرورة                البالد المضيفة، وأن تقوم بأنشطتها ضمن أولويات التنمية االقتصادية التي وضعتها البل البالد المضيفة، وأن تقوم بأنشطتها ضمن أولويات التنمية االقتصادية التي وضعتها البل
ا التن    ن هيكله دان المضيفة وخاصة ع ي البل طتها ف ة بأنش ات المتعلق ة المعلوم ن آاف ا ع ا التن   إعالنه ن هيكله دان المضيفة وخاصة ع ي البل طتها ف ة بأنش ات المتعلق ة المعلوم ن آاف ا ع تها إعالنه ي وسياس تها ظيم ي وسياس ظيم

ة حول           .  .  المتبعة وضرورة احترامها للتقاليد والثقافات في الدول المضيفة       المتبعة وضرورة احترامها للتقاليد والثقافات في الدول المضيفة        دول النامي ة حول           إال أن الخالف الرئيسي في ال دول النامي إال أن الخالف الرئيسي في ال
ة      ٧٠٧٠المبدأ أفشل آل المحاوالت الرامية إلى اعتماد هذه المسودة التي أنجزت حوالي             المبدأ أفشل آل المحاوالت الرامية إلى اعتماد هذه المسودة التي أنجزت حوالي              ة       في المائة من القضايا العالق .  .   في المائة من القضايا العالق

ات ا  د مفاوضات واجتماع ذا وبع ات ا وهك د مفاوضات واجتماع ذا وبع ام  وهك ن ع تمرت م ام  س ن ع تمرت م ام ١٩٧٦١٩٧٦س ى ع ام  إل ى ع دة  ١٩٩٢١٩٩٢ إل م المتح ة األم تطع لجن م تس دة   ل م المتح ة األم تطع لجن م تس  ل
ذه المسودة            اد ه ة اعتم ر الوطني ذه المسودة           المعنية بالشرآات عب اد ه ة اعتم ر الوطني ك                .  .  المعنية بالشرآات عب رات في السياسة االقتصادية خالل تل د لعبت التغيي ك                وق رات في السياسة االقتصادية خالل تل د لعبت التغيي وق

 ..الفترة دورا  رئيسيا  في الوصول إلى تلك النتيجةالفترة دورًا رئيسيًا في الوصول إلى تلك النتيجة
 

م المتحدة        ولقد أثير مرة أخرى موضوع قواعد السلوك ألنشطة ال      ولقد أثير مرة أخرى موضوع قواعد السلوك ألنشطة ال        ؤتمر األم ة في م ر الوطني م المتحدة        شرآات عب ؤتمر األم ة في م ر الوطني شرآات عب
ر                               ل الشرآات عب ة من قب ى البيئ ادئ للمحافظة عل وع من المب ى صياغة ن ر                              للبيئة والتنمية، إال أن الترآيز آان عل ل الشرآات عب ة من قب ى البيئ ادئ للمحافظة عل وع من المب ى صياغة ن للبيئة والتنمية، إال أن الترآيز آان عل

ذي سمي     ١٩٩٢١٩٩٢وآان الترآيز في مؤتمر ريو الذي عقد في عام          وآان الترآيز في مؤتمر ريو الذي عقد في عام          . . الوطنية ولم ي ناقش موضوع مسودة السلوك     الوطنية ولم ُيناقش موضوع مسودة السلوك      ذي سمي      وال  وال
ى ضرور ة األرض عل ى ضروربقم ة األرض عل ة   بقم ق بالبيئ ا يتعل نوية عن سجالتها فيم ارير س ديم تق ة بتق ر الوطني رآات عب ام الش ة   ة قي ق بالبيئ ا يتعل نوية عن سجالتها فيم ارير س ديم تق ة بتق ر الوطني رآات عب ام الش ة قي

ة          ى البيئ أثيرًا عل ا ت ار أن له ة         وآذلك عن استخدامها للطاقة والموارد الطبيعية باعتب ى البيئ أثيرا  عل ا ت ار أن له ات    .  .  وآذلك عن استخدامها للطاقة والموارد الطبيعية باعتب اش ضمن الهيئ ات    أي أن النق اش ضمن الهيئ أي أن النق
ذي                ة وال ر الوطني دور الشرآات عب ذي               الدولية انتقل من النقاش السياسي واالقتصادي ل ة وال ر الوطني دور الشرآات عب ة      الدولية انتقل من النقاش السياسي واالقتصادي ل ان يجري من خالل لجن ة      آ ان يجري من خالل لجن آ

اهم           ن أن تس ي يمك ة الت ايا البيئي ي القض ور ف اش محص ى نق ة إل ر الوطني رآات عب ة بالش دة المعني م المتح اهم          األم ن أن تس ي يمك ة الت ايا البيئي ي القض ور ف اش محص ى نق ة إل ر الوطني رآات عب ة بالش دة المعني م المتح األم
 ..الشرآات عبر الوطنية فيهاالشرآات عبر الوطنية فيها

 
ى            ا عل ة وتأثيره ر الوطني ى          آذلك حاولت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أن تناقش أنشطة الشرآات عب ا عل ة وتأثيره ر الوطني آذلك حاولت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أن تناقش أنشطة الشرآات عب

ال               حقوق اإلنسان، حيث    حقوق اإلنسان، حيث     ا من مشاريع األعم ة وغيره ر الوطني ال               أشارت الوثيقة الخاصة بمسؤوليات الشرآات عب ا من مشاريع األعم ة وغيره ر الوطني أشارت الوثيقة الخاصة بمسؤوليات الشرآات عب
ا في                                 وق اإلنسان المعترف به رام حق دعم واحت ات ل ا واجب ذه الشرآات عليه ى أن ه وق اإلنسان إل ا في                                في مجال حق وق اإلنسان المعترف به رام حق دعم واحت ات ل ا واجب ذه الشرآات عليه ى أن ه وق اإلنسان إل في مجال حق
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 أو تستفيد من      أو تستفيد من     ، وأن هذه الشرآات والمشروعات يجب أن ال تمارس        ، وأن هذه الشرآات والمشروعات يجب أن ال تمارس        ))١٢١٢((القانون الدولي وآذلك في القانون الوطني     القانون الدولي وآذلك في القانون الوطني     
ن      ا م ائن وغيره ذ الره اإلآراه أو اخ ري أو ب ل القس ذيب أو العم انية والتع رائم ضد اإلنس رب، والج رائم الح ن     ج ا م ائن وغيره ذ الره اإلآراه أو اخ ري أو ب ل القس ذيب أو العم انية والتع رائم ضد اإلنس رب، والج رائم الح ج

دولي  انون ال ي الق ا ف ار إليه رائم المش دولي الج انون ال ي الق ا ف ار إليه رائم المش تغالل  ))١٣١٣((الج ن االس ايتهم م ال وحم وق األطف رام حق ا احت ا عليه تغالل  ، آم ن االس ايتهم م ال وحم وق األطف رام حق ا احت ا عليه ، آم
 ..))١٤١٤((االقتصادياالقتصادي

 
ير ا      تهلك، تش ة المس ا بخصوص حماي ير ا    أم تهلك، تش ة المس ا بخصوص حماي اذ        أم اريع باتخ رآات والمش ذه الش ام ه رورة قي ى ض ة إل اذ        لوثيق اريع باتخ رآات والمش ذه الش ام ه رورة قي ى ض ة إل لوثيق

 ..))١٥١٥((اإلجراءات للتأآد من سالمة ونوعية السلع والخدمات عند توفرهااإلجراءات للتأآد من سالمة ونوعية السلع والخدمات عند توفرها
 

ى المنظمات                    ى المنظمات                  والمالحظ أن موضوع تنظيم ومراقبة أنشطة الشرآات عبر الوطنية انتقل من الحكومات إل والمالحظ أن موضوع تنظيم ومراقبة أنشطة الشرآات عبر الوطنية انتقل من الحكومات إل
ود  ى مس ي التوصل إل ات ف ث فشلت الحكوم ة، حي ر الحكومي ود غي ى مس ي التوصل إل ات ف ث فشلت الحكوم ة، حي ر الحكومي ر غي ات الشرآات عب نظم أنشطة وعملي لوك ت ر ة س ات الشرآات عب نظم أنشطة وعملي لوك ت ة س

ذه األنشطة               ة والتنظيم له وع من الرقاب ذه األنشطة              الوطنية، وتحرص المنظمات غير الحكومية على ضرورة وجود ن ة والتنظيم له وع من الرقاب م  .  .  الوطنية، وتحرص المنظمات غير الحكومية على ضرورة وجود ن م  ول ول
ا بعض                 د األضرار التي ألحقته ة خاصة بع ا بعض                تقتصر هذه األنشطة على الدول النامية بل شملت آذلك الدول المتقدم د األضرار التي ألحقته ة خاصة بع تقتصر هذه األنشطة على الدول النامية بل شملت آذلك الدول المتقدم

ة إضافة ذه الشرآات بالبيئ ة إضافةه ذه الشرآات بالبيئ ل شرآة  ه ذه الشرآات مث ا بعض ه ببت فيه ي تس ة الت ى الفضائح المالي ل شرآة   إل ذه الشرآات مث ا بعض ه ببت فيه ي تس ة الت ى الفضائح المالي رون"" إل رونإن " " إن
(ENRON)األمريكية وقضية التالعب بالحسابات وتضخيم األرباح األمريكية وقضية التالعب بالحسابات وتضخيم األرباح .. 

 
ة      ة    وقد سنحت لألمم المتحدة فرصة تاريخية العتماد قواعد سلوك دولية تفرض على الشرآات عبر الوطني وقد سنحت لألمم المتحدة فرصة تاريخية العتماد قواعد سلوك دولية تفرض على الشرآات عبر الوطني

دولي       االلتزام بها وذلك عن طريق اعتبار هذه      االلتزام بها وذلك عن طريق اعتبار هذه       انون ال دولي        القواعد جزء من الق انون ال ذه المفاوضات أضعف          .  .   القواعد جزء من الق ذه المفاوضات أضعف          إال أن فشل ه إال أن فشل ه
 . . مواقف الدول وخاصة منها النامية أمام القوة المالية والتنظيمية لهذه الشرآاتمواقف الدول وخاصة منها النامية أمام القوة المالية والتنظيمية لهذه الشرآات

 
ة مسودة السلوك                         ر الحكومي ة مسودة السلوك                       من أهم األمثلة على قواعد السلوك التي اعتمدت تحت ضغط المنظمات غي ر الحكومي من أهم األمثلة على قواعد السلوك التي اعتمدت تحت ضغط المنظمات غي

ا   .  .  ))١٦١٦((١٩٧٢١٩٧٢لدولية بخصوص قواعد السلوك لالستثمار الدولي في عام  لدولية بخصوص قواعد السلوك لالستثمار الدولي في عام  التي اعتمدتها غرفة التجارة ا    التي اعتمدتها غرفة التجارة ا     ا   آما ظهر م آما ظهر م
ة   لوك الطوعي د الس مى بقواع ة  يس لوك الطوعي د الس مى بقواع لت   (Voluntary)يس ي فش ة والت لوك الملزم د الس ودة قواع ديل لمس لت    آب ي فش ة والت لوك الملزم د الس ودة قواع ديل لمس   آب

ام  ي ع ا ف ام المفاوضات حوله ي ع ا ف رئيس .  .  ١٩٩٢١٩٩٢المفاوضات حوله ا ال ي طرحه ك الت ة تل د السلوك الطوعي ى قواع ة عل م األمثل رئيس ومن أه ا ال ي طرحه ك الت ة تل د السلوك الطوعي ى قواع ة عل م األمثل ومن أه
 ..))١٧١٧((١٩٩٦١٩٩٦آي بيل آلينتون في عام آي بيل آلينتون في عام األميراألمير

 
ق           ة للتطبي ا عدم وجود آلي ق         غير أن هذه النماذج من قواعد السلوك تظل تعاني من نقاط ضعف آبيرة أهمه ة للتطبي ا عدم وجود آلي غير أن هذه النماذج من قواعد السلوك تظل تعاني من نقاط ضعف آبيرة أهمه

ة،                 ر الحكومي ات غي غط للمنظم ات الض ه جماع وم ب ا تق تثناء م زم باس ر المل ا األث ون له ن يك ذلك ل ة،                وب ر الحكومي ات غي غط للمنظم ات الض ه جماع وم ب ا تق تثناء م زم باس ر المل ا األث ون له ن يك ذلك ل  وب
ام                . . مثل مجموعات حقوق اإلنسان أو السالم األخضر        مثل مجموعات حقوق اإلنسان أو السالم األخضر         م المتحدة في ع م في األم ا ت ام                 آم م المتحدة في ع م في األم ا ت ا يسمى       ٢٠٠٠٢٠٠٠ آم ا يسمى        إطالق م  إطالق م

ة  وليفان العالمي ادئ س ة بمب وليفان العالمي ادئ س رورة (Global Sullivan Principles)بمب ل ض ايير مث ض المع ى بع وي عل ي تحت رورة  والت ل ض ايير مث ض المع ى بع وي عل ي تحت   والت
ن وصحي    ل آم ان عم وفير مك ة وت ات العمالي ات أو المنظم اء المؤسس ة إنش ان، وحري وق اإلنس رام حق ن وصحي   احت ل آم ان عم وفير مك ة وت ات العمالي ات أو المنظم اء المؤسس ة إنش ان، وحري وق اإلنس رام حق .  .  ))١٨١٨((احت

                                                      
لقـة  لقـة  الحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، القواعـد المتع        الحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، القواعـد المتع          المجلس االقتصادي واالجتماعي، لجنة حقوق اإلنسان،           المجلس االقتصادي واالجتماعي، لجنة حقوق اإلنسان،         ))١٢١٢((

 ..٤٤، ص ، ص (E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2)  بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال في مجال حقوق اإلنسانبمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال في مجال حقوق اإلنسان

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))١٣١٣((

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))١٤١٤((

 ..٥٥  المرجع نفسه، ص   المرجع نفسه، ص ))١٥١٥((

))١٦١٦((    Paul, James and Garred, Janson, Making corporation accountable, A background paper for the United Nations 
Financing for Development process, global policy form, 2000, p. 4.                                                                                                           

 ..٥٥  المرجع نفسه، ص   المرجع نفسه، ص ))١٧١٧((

 ..٧٧  المرجع نفسه، ص   المرجع نفسه، ص ))١٨١٨((
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م المتحدة مع             وآخر الترتيبات الت  وآخر الترتيبات الت   ام لألم ين الع ا األم م المتحدة مع             ي توصل إليه ام لألم ين الع ا األم ة عرف       ٥٠٥٠ي توصل إليه ر الوطني ي الشرآات عب ة عرف        من ممثل ر الوطني ي الشرآات عب  من ممثل
 .. والذي تضمن قاعدة سلوك طوعية والذي تضمن قاعدة سلوك طوعية٢٠٠٠٢٠٠٠يوليو يوليو // تموز تموز٢٦٢٦ في  في (Global compact)تحت اسم الميثاق العالمي تحت اسم الميثاق العالمي 

 
ام       ي ع ادي ف دان االقتص ي المي ة ف اون والتنمي ة التع ت منظم ذلك قام ام     آ ي ع ادي ف دان االقتص ي المي ة ف اون والتنمي ة التع ت منظم ذلك قام ادئ األو١٩٧٦١٩٧٦آ ادئ األو بوضع المب ى  بوضع المب ى ل ل

 ::))١٩١٩((للمشروعات عبر الوطنية، من أهمها ما يليللمشروعات عبر الوطنية، من أهمها ما يلي
 
 ..أخذ السياسات المتبعة في الدول المضيفة في االعتبارأخذ السياسات المتبعة في الدول المضيفة في االعتبار -١١
 
 ..المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الدول المضيفةالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الدول المضيفة -٢٢
 
 ..احترام حقوق اإلنساناحترام حقوق اإلنسان -٣٣
 
 ..تشجيع تكوين رأس المال البشري وخلق فرص عمالة وتسهيل التدريب للعمالتشجيع تكوين رأس المال البشري وخلق فرص عمالة وتسهيل التدريب للعمال -٤٤
 
 ..دعم مبادئ الحكم الرشيددعم مبادئ الحكم الرشيد -٥٥
 
تثمرين وأعضاء مجالس                        -٦٦ م المس الي وأه ى أنشطتها ووضعها الم ة عل ات الالزم تثمرين وأعضاء مجالس                       تقديم المعلومات والبيان م المس الي وأه ى أنشطتها ووضعها الم ة عل ات الالزم تقديم المعلومات والبيان

 ..اإلدارةاإلدارة
 
 ..احترام رغبة العمال في إنشاء االتحادات العماليةاحترام رغبة العمال في إنشاء االتحادات العمالية -٧٧
 
 ..المساهمة في القضاء على عمالة األطفال وآذلك العمل الجبريالمساهمة في القضاء على عمالة األطفال وآذلك العمل الجبري -٨٨
 
 ..يئةيئةحماية البحماية الب -٩٩
 

 ..عدم تقديم أو استالم رشاوىعدم تقديم أو استالم رشاوى -١٠١٠
 

   توسع أنشطة الشرآات عبر الوطنية-دال
 

اع                    ائًال نتيجة اتب ًا ه د الماضي ارتفاع ة خالل العق اع                  وقد ارتفع عدد الشرآات عبر الوطنية وشرآاتها التابع ائال  نتيجة اتب ا  ه د الماضي ارتفاع ة خالل العق وقد ارتفع عدد الشرآات عبر الوطنية وشرآاتها التابع
ة                     ى حري ود عل اء القي ة وإلغ دول النامي ر من ال ة                    السياسات االقتصادية الليبرالية في عدد آبي ى حري ود عل اء القي ة وإلغ دول النامي ر من ال ال  السياسات االقتصادية الليبرالية في عدد آبي ال   التجارة ورأس الم .  .   التجارة ورأس الم

والي         ن ح الم م ي الع ة ف ر الوطني رآات عب دد الش د زاد ع والي        وق ن ح الم م ي الع ة ف ر الوطني رآات عب دد الش د زاد ع ام    ٣٧٣٧وق ي ع رآة ف ف ش ام     أل ي ع رآة ف ف ش ن   ١٩٩٣١٩٩٣ أل ر م ى أآث ن    إل ر م ى أآث   إل
 ..٢٠٠٣٢٠٠٣ ألف في عام  ألف في عام ٦٠٦٠

 
ذه الشرآات وخاصة                  ى أنشطة ه ة عل اليب الرقاب ذه الشرآات وخاصة                آما يرجع توسع الشرآات عبر الوطنية إلى ضعف أس ى أنشطة ه ة عل اليب الرقاب آما يرجع توسع الشرآات عبر الوطنية إلى ضعف أس

ة   بعد فشل األمم المتحدة في صياغة مسودة قو       بعد فشل األمم المتحدة في صياغة مسودة قو        ة   اعد سلوك تحكم أنشطة هذه الشرآات وخاصة في الدول النامي ل  .  .  اعد سلوك تحكم أنشطة هذه الشرآات وخاصة في الدول النامي ل  ب ب
ا  ذي زاد من قوته ذه الشرآات األمر ال دخول ه ا ل وفير المزاي ي ت افس ف ة تتن دول النامي ى العكس أصبحت ال ا عل ذي زاد من قوته ذه الشرآات األمر ال دخول ه ا ل وفير المزاي ي ت افس ف ة تتن دول النامي ى العكس أصبحت ال عل
دفق رأس            دفق رأس           التفاوضية مقابل حكومات الدول النامية التي تسعى إلى تحديث اقتصاداتها وخفض نسبة البطالة ودعم ت التفاوضية مقابل حكومات الدول النامية التي تسعى إلى تحديث اقتصاداتها وخفض نسبة البطالة ودعم ت

 ..المال واالستثمار األجنبي المباشر الذي تسيطر عليه هذه الشرآات، وخاصة الكبرى منهاالمال واالستثمار األجنبي المباشر الذي تسيطر عليه هذه الشرآات، وخاصة الكبرى منها

                                                      
 ..٨٨-١١، الصفحات ، الصفحات Guidelines for Multinational Enterprises  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،   منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ))١١٩٩((
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ة           ة         وقد توسعت الشرآات عبر الوطنية ألسباب قانونية واقتصادية وتجاري ة        .  .  وقد توسعت الشرآات عبر الوطنية ألسباب قانونية واقتصادية وتجاري م األسباب القانوني ة        ويرجع أه م األسباب القانوني ويرجع أه
ة      إلى محدودية المسؤولية القانونية للمستثمرين في هذه الشرآات بحسب فئة هذه المساهمة،              إلى محدودية المسؤولية القانونية للمستثمرين في هذه الشرآات بحسب فئة هذه المساهمة،               ألة القانوني ة      إذ أن المس ألة القانوني إذ أن المس

ا                ا               للمستثمر تعتمد على نسبة استثماراته في هذه الشرآات أو نسبة مشارآته في رأس ماله درة     .  .  للمستثمر تعتمد على نسبة استثماراته في هذه الشرآات أو نسبة مشارآته في رأس ماله ا زاد من ق درة     وهو م ا زاد من ق وهو م
ة       .  .  المساهمين على الدخول في مخاطر مالية واقتصادية معتمدين على هذه القاعدة القانونية           المساهمين على الدخول في مخاطر مالية واقتصادية معتمدين على هذه القاعدة القانونية            ة       وهذه تختلف عن حال وهذه تختلف عن حال

ر  ك الش ث أن مال ة حي رآة الفردي ر الش ك الش ث أن مال ة حي رآة الفردي رآة الش ذه الش طة ه ة ألنش ة والمالي اطر القانوني ل المخ رآة آة يتحم ذه الش طة ه ة ألنش ة والمالي اطر القانوني ل المخ باب .  .  آة يتحم ا األس باب أم ا األس أم
ذه التجارة،                      ى ه ة عل ة والكمي ذه التجارة،                     التجارية فترجع إلى تطور التجارة الدولية بسبب انخفاض أو تالشي القيود الجمرآي ى ه ة عل ة والكمي التجارية فترجع إلى تطور التجارة الدولية بسبب انخفاض أو تالشي القيود الجمرآي

ًا ع                         ة، حيث أصبحت تسيطر حالي ى حجم التجارة العالمي ا  ع                        مما أدى إلى زيادة سيطرة هذه الشرآات عل ة، حيث أصبحت تسيطر حالي ى حجم التجارة العالمي ى حوالي   مما أدى إلى زيادة سيطرة هذه الشرآات عل ى حوالي   ل ل
 ..ثلثي حجم التجارة العالميةثلثي حجم التجارة العالمية

 
ل                          ى مث ى التوسع في الطلب عل د أدت إل ل                        أما العوامل المالية، أو ما يسمى باالستثمار األجنبي المباشر، فق ى مث ى التوسع في الطلب عل د أدت إل أما العوامل المالية، أو ما يسمى باالستثمار األجنبي المباشر، فق

ا          رًا لم رآات نظ ذه الش طة ه ع أنش ى توس ة، وإل دول النامي ة ال دول وخاص ف ال ن مختل تثمار م ذا االس ا         ه را  لم رآات نظ ذه الش طة ه ع أنش ى توس ة، وإل دول النامي ة ال دول وخاص ف ال ن مختل تثمار م ذا االس  ه
اج                      تتمتع به من احتياطيات مالية ومعرف     تتمتع به من احتياطيات مالية ومعرف      اءة اإلنت ع مستوى آف دول لرف ا ال اج إليه ة تحت اليب إدارة حديث ة وأس اج                      ة فني اءة اإلنت ع مستوى آف دول لرف ا ال اج إليه ة تحت اليب إدارة حديث ة وأس ة فني

رن السادس         .  .  واإلدارة آجزء من عملية اإلصالح االقتصادي والهيكلي الذي تنفذه        واإلدارة آجزء من عملية اإلصالح االقتصادي والهيكلي الذي تنفذه         رن السادس         وآانت هذه الشرآات خالل الق وآانت هذه الشرآات خالل الق
ثًال، ُيال  .  .  عشر تتمتع بمزايا احتكارية في مجال التجارة للدول األم     عشر تتمتع بمزايا احتكارية في مجال التجارة للدول األم      ثال ، ي ال  ففي المملكة المتحدة، م ة خالل    ففي المملكة المتحدة، م ة خالل    حظ أن الحكوم حظ أن الحكوم

ك الوقت وهي           ة في ذل ر وطني ر عب ك الوقت وهي          تلك الفترة أعطت نوعًا من االحتكار لثالثة من أهم الشرآات التي آانت تعتب ة في ذل ر وطني ر عب تلك الفترة أعطت نوعا  من االحتكار لثالثة من أهم الشرآات التي آانت تعتب
ة              ة األفريقي ة             الشرآة البريطانية لشرقي الهند، وشرآة خليج هدسن وشرآة الملكي ة األفريقي ر حدث        .  .  ))٢٠٢٠((الشرآة البريطانية لشرقي الهند، وشرآة خليج هدسن وشرآة الملكي ر حدث        إال أن التوسع الكبي إال أن التوسع الكبي

ان     ١٨٤٤١٨٤٤في بريطانيا بعد عام     في بريطانيا بعد عام      ان      حيث صدر ق ى تأسيس شرآات األسهم                 حيث صدر ق د عل ذي يعتم ى تأسيس شرآات األسهم                ون تسجيل الشرآات ال د عل ذي يعتم ، ، ))٢١٢١((ون تسجيل الشرآات ال
ويمكن القول أن للدولة دورا  أساسيا  في إنشاء الشرآات            ويمكن القول أن للدولة دورًا أساسيًا في إنشاء الشرآات            .  .  وهو القانون الذي حدد المسؤولية المحدودة للمساهمين      وهو القانون الذي حدد المسؤولية المحدودة للمساهمين      

ي االقت   ة ف ن أدوات الدول ر أداة م ي آانت تعتب ذه الشرآات الت وين ه ى لتك رة األول ة خالل الفت ر الوطني ي االقت  عب ة ف ن أدوات الدول ر أداة م ي آانت تعتب ذه الشرآات الت وين ه ى لتك رة األول ة خالل الفت ر الوطني صاد صاد عب
ذه الشرآات التي                   ة مصالح ه ذه الشرآات التي                  وعالقاتها االقتصادية الخارجية، وقد دخلت بعض الدول في حروب من أجل حماي ة مصالح ه وعالقاتها االقتصادية الخارجية، وقد دخلت بعض الدول في حروب من أجل حماي

 ..آانت تحمي مصالح الدول األمآانت تحمي مصالح الدول األم
 

ور          ل التط ي ظ رآات ف ذه الش اء ه ي إنش رًا ف اءل آثي ة تض ث أن دور الدول ًا حي ف الوضع حالي ور        ويختل ل التط ي ظ رآات ف ذه الش اء ه ي إنش را  ف اءل آثي ة تض ث أن دور الدول ا  حي ف الوضع حالي ويختل
وًا            والتوسع االقتصادي وباألخص خالل سنوات التوسع     والتوسع االقتصادي وباألخص خالل سنوات التوسع      ة نم وا              االقتصادي في التسعينات حيث حققت األسواق المالي ة نم  االقتصادي في التسعينات حيث حققت األسواق المالي

ى                       ذي أدى إل ة المتحدة، األمر ال ى                      آبيرًا سواء في الواليات المتحدة أو بعض دول االتحاد األوروبي، خاصة المملك ذي أدى إل ة المتحدة، األمر ال آبيرا  سواء في الواليات المتحدة أو بعض دول االتحاد األوروبي، خاصة المملك
ات، أد         ا المعلوم ا، وبشكل خاص تكنولوجي ات، أد        التوسع في إنشاء هذه الشرآات، آما أن التقدم الكبير في التكنولوجي ا المعلوم ا، وبشكل خاص تكنولوجي ى ى التوسع في إنشاء هذه الشرآات، آما أن التقدم الكبير في التكنولوجي

دة في آل                .  .  إلى ظهور شرآات عبر وطنية متخصصة في هذا المجال        إلى ظهور شرآات عبر وطنية متخصصة في هذا المجال         ة عدي ذا ظهور شرآات إلكتروني دة في آل                وسبق ه ة عدي ذا ظهور شرآات إلكتروني وسبق ه
ى         .  .  من اليابان والواليات المتحدة وبعض دول االتحاد األوروبي مثل ألمانيا         من اليابان والواليات المتحدة وبعض دول االتحاد األوروبي مثل ألمانيا          ة إل ى         وأدى هذا التوسع في مرحلة الحق ة إل وأدى هذا التوسع في مرحلة الحق

ا       (Consolidation)ما يسمى بالدمج أو الضم      ما يسمى بالدمج أو الضم       ا        في الشرآات في القطاع ا       في الشرآات في القطاع ا      ت التي تنشط فيه ك هو       .  .  ت التي تنشط فيه ك هو       والغرض من ذل والغرض من ذل
ي         ا ف ة له غرى المنافس رآات الص ى الش رى عل رآات الكب يطرة الش ي        س ا ف ة له غرى المنافس رآات الص ى الش رى عل رآات الكب يطرة الش  س

ه ادي نفس اط االقتص هالنش ادي نفس اط االقتص ه   .  .  النش ة إال أن ق الدول ن طري دأ ع ة ب ر الوطني رآات عب ور الش ول أن ظه ن الق ه   ويمك ة إال أن ق الدول ن طري دأ ع ة ب ر الوطني رآات عب ور الش ول أن ظه ن الق  ويمك
ذه الشرآات التي      بل أصبحت الدول حاليا  تحاول تنظيم وت  بل أصبحت الدول حاليًا تحاول تنظيم وت  .  .  أصبح اآلن يتم عن طريق آلية السوق     أصبح اآلن يتم عن طريق آلية السوق      ين أنشطة ه ذه الشرآات التي      قن ين أنشطة ه قن

ة                               وانين المنظم ك الق ل تل اب مث ة أو استغالل غي وانين المرعي ى الق ل عل وة بحيث تستطيع التحاي ة                              أصبحت من الق وانين المنظم ك الق ل تل اب مث ة أو استغالل غي وانين المرعي ى الق ل عل وة بحيث تستطيع التحاي أصبحت من الق
 ..لزيادة أرباحهالزيادة أرباحها

                                                      
))٢٠٢٠((    Janet McLean Transnational Corporations in History: Lesson for Today, 4 April 2003, p. 365.. 
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   أثر الشرآات عبر الوطنية على اقتصاديات الدول المضيفة-ثانيا 
 

   الشرآات عبر الوطنية واالستثمار األجنبي المباشر-ألف
 

حتى أن بعض    حتى أن بعض    .  .  تلعب الشرآات عبر الوطنية دورا  رئيسيا  في التدفق العالمي لالستثمار األجنبي المباشر           تلعب الشرآات عبر الوطنية دورًا رئيسيًا في التدفق العالمي لالستثمار األجنبي المباشر            
دفق       .  .  ))٢٢٢٢((الكتابات تشير إلى أن االستثمار األجنبي المباشر هو استثمار الشرآات عبر الوطنية           الكتابات تشير إلى أن االستثمار األجنبي المباشر هو استثمار الشرآات عبر الوطنية            اليب ت م أس دفق       ومن أه اليب ت م أس ومن أه

ين الشرآات آأحد أ            اء ب ين الشرآات آأحد أ           هذه االستثمارات االندماج واالقتن اء ب رامج الخصخصة في                هذه االستثمارات االندماج واالقتن دد ب اليب نتيجة لتع ذه األس م ه رامج الخصخصة في                ه دد ب اليب نتيجة لتع ذه األس م ه ه
ة دول النامي ن ال ر م ةالكثي دول النامي ن ال ر م اء   .  .  ))٢٣٢٣((الكثي ذلك إنش مل آ ل يش اء ب دماج أو االقتن ى االن تثمار ال يقتصر عل ذا االس اء   إال أن ه ذلك إنش مل آ ل يش اء ب دماج أو االقتن ى االن تثمار ال يقتصر عل ذا االس إال أن ه

تثمار       .  .  (Greenfield projects)مشاريع جديدة مشاريع جديدة  دفق االس م مصدر من مصادر ت تثمار       إال أن االقتناء واالندماج ما زاال أه دفق االس م مصدر من مصادر ت إال أن االقتناء واالندماج ما زاال أه
وم      .  .  جنبي المباشر وخاصة في التسعينات من القرن الماضي       جنبي المباشر وخاصة في التسعينات من القرن الماضي       األاأل وم      وبالرغم من أن أآبر عمليات االندماج ما زالت تق وبالرغم من أن أآبر عمليات االندماج ما زالت تق

د                        د                       بين شرآات تابعة ومقيمة في الدول المتقدمة إال أن نصيب الدول النامية ارتفع في السنوات الماضية خاصة بع بين شرآات تابعة ومقيمة في الدول المتقدمة إال أن نصيب الدول النامية ارتفع في السنوات الماضية خاصة بع
 ..توسع برامج الخصخصة لتشمل قطاعات مهمة مثل قطاع الخدماتتوسع برامج الخصخصة لتشمل قطاعات مهمة مثل قطاع الخدمات

 
ه يتعدى                راض من المصارف نظرًا لكون ديل عن االقت تثمار آب ه يتعدى              وتفضل الدول النامية هذا النوع من االس راض من المصارف نظرا  لكون ديل عن االقت تثمار آب وتفضل الدول النامية هذا النوع من االس

د                      ات وترّش ل من النفق ة تقل ات وترش د                     العامل المالي ليشمل نقل تكنولوجيا جديدة وأساليب إنتاج حديثة وإدارة ذات آفاءة عالي ل من النفق ة تقل العامل المالي ليشمل نقل تكنولوجيا جديدة وأساليب إنتاج حديثة وإدارة ذات آفاءة عالي
 ..اإلنفاق وتقضي على الفساد المالي واإلدارياإلنفاق وتقضي على الفساد المالي واإلداري

 
ا                      آما أن الشرآات ع   آما أن الشرآات ع     دول المضيفة نظرًا لتمتعه ا في ال دة لمنتجاته تح أسواق جدي ا                      بر الوطنية تساعد في ف دول المضيفة نظرا  لتمتعه ا في ال دة لمنتجاته تح أسواق جدي بر الوطنية تساعد في ف

ا    .  .  بالنوعية وبالتالي مقدرتها على المنافسة، أو عن طريق ما تملكه من قنوات توزيع وتسويق      بالنوعية وبالتالي مقدرتها على المنافسة، أو عن طريق ما تملكه من قنوات توزيع وتسويق       ل التكنولوجي ا نق ا    أم ل التكنولوجي ا نق أم
ل التكن               تم نق ة، حيث ي ه الشرآات المحلي تفيد من د ال تس ة وق أتي بصورة تلقائي ل التكن              فال ي تم نق ة، حيث ي ه الشرآات المحلي تفيد من د ال تس ة وق أتي بصورة تلقائي ين الشرآة األم     فال ي ادة ب ا ع ين الشرآة األم     ولوجي ادة ب ا ع ولوجي

ة  ين الشرآات التابع ة ب ات إنتاجي وين عالق اون وتك دول المضيفة، إال إذا حصل تع ي ال ا ف ة له ة والشرآات التابع ين الشرآات التابع ة ب ات إنتاجي وين عالق اون وتك دول المضيفة، إال إذا حصل تع ي ال ا ف ة له والشرآات التابع
ة                               ذة لحماي ة ومنف وانين حازم ا وجدت ق األخص إذا م ا وب ل التكنولوجي ا نق تج عنه د ين ة، التي ق ة                              والشرآات المحلي ذة لحماي ة ومنف وانين حازم ا وجدت ق األخص إذا م ا وب ل التكنولوجي ا نق تج عنه د ين ة، التي ق والشرآات المحلي

دول المضي      ة في ال دول المضي     الملكية الفكري ة في ال أتي          .  .  فةفةالملكية الفكري ي المباشر ال ي تثمار األجنب دفق االس ار أن ت أتي          ويجب أن يؤخذ في االعتب ي المباشر ال ي تثمار األجنب دفق االس ار أن ت ويجب أن يؤخذ في االعتب
اءة استخدام                           ادة آف ى زي ؤدي إل ذي ي ة، األمر ال اءة استخدام                          غالبًا في شكل نقدي بل في شكل آالت ومعدات وتكنولوجيا متقدم ادة آف ى زي ؤدي إل ذي ي ة، األمر ال غالبا  في شكل نقدي بل في شكل آالت ومعدات وتكنولوجيا متقدم

 ..الموارد وبالتالي خفض تكاليف اإلنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسةالموارد وبالتالي خفض تكاليف اإلنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة
 

ع    د ارتف ع  وق د ارتف اص        وق اع الخ ل للقط ة األج دفقات الطويل الي الت ن إجم ر م ي المباش تثمار األجنب يب االس اص        نص اع الخ ل للقط ة األج دفقات الطويل الي الت ن إجم ر م ي المباش تثمار األجنب يب االس  نص
رة       ١٨١٨من  من   رة        في المائة خالل الفت ى    ١٩٧٩١٩٧٩-١٩٧٥١٩٧٥ في المائة خالل الفت ى     إل رة          ٥٥٥٥ إل ة خالل الفت رة           في المائ ة خالل الفت  في حين انخفض      في حين انخفض     ١٩٩٩١٩٩٩-١٩٩٥١٩٩٥ في المائ

 ..))٢٤٢٤(( في المائة فقط خالل الفترة نفسها في المائة فقط خالل الفترة نفسها١٥١٥ في المائة إلى  في المائة إلى ٦٣٦٣نصيب القروض من نصيب القروض من 
 

اء              إن أهم مصدرين    إن أهم مصدرين      ا االقتن ة هم ر الوطني اء              من مصادر االستثمار األجنبي المباشر التي تتبعها الشرآات عب ا االقتن ة هم ر الوطني من مصادر االستثمار األجنبي المباشر التي تتبعها الشرآات عب
دة         اريع الجدي ة والمش ة الخصخص تم بسياس ي ته دول الت ي ال دماج ف دة        واالن اريع الجدي ة والمش ة الخصخص تم بسياس ي ته دول الت ي ال دماج ف ي (Greenfield Projects)واالن ي  ف   ف

ادية        ات االقتص ل القطاع مل آ دودة وال تش رامج مح ذ ب ة أو تنف رامج خصخص ذ ب ي ال تنف دول الت ادية       ال ات االقتص ل القطاع مل آ دودة وال تش رامج مح ذ ب ة أو تنف رامج خصخص ذ ب ي ال تنف دول الت ل وتوت.  .  ال ل فض فض
دماج مع                      اء أو االن ة االقتن دماج مع                     الشرآات أسلوب المشاريع الجديدة خاصة عندما تكون تكلفة هذه المشاريع أقل من تكلف اء أو االن ة االقتن الشرآات أسلوب المشاريع الجديدة خاصة عندما تكون تكلفة هذه المشاريع أقل من تكلف

وفرة   وفرة  شرآات محلية أو حين ال تكون هذه الشرآات مت ى خصوصية الشرآات        .  .  شرآات محلية أو حين ال تكون هذه الشرآات مت اليب عل ار أحد األس د اختي ى خصوصية الشرآات        ويعتم اليب عل ار أحد األس د اختي ويعتم
 ..لمتبعة في الدول المضيفة من ناحية أخرىلمتبعة في الدول المضيفة من ناحية أخرىعبر الوطنية من ناحية وعلى الظروف االقتصادية والسياسات اعبر الوطنية من ناحية وعلى الظروف االقتصادية والسياسات ا

                                                      
))٢٢٢٢((    Kyaw, Sandy, Foreign Direct Investment to Developing Countries in the Globalized Economy, paper presented to 

DSA conference 2003, University of Starthclyde, Glasgow, 10-12 September 2003, p. 2.                                                                         

 ..نفسهنفسه  المرجع   المرجع ))٢٣٢٣((

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٢٤٢٤((
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ة أن               ة األمريكي ر الوطني اليب التي تستخدمها الشرآات عب ة أن             واتضح في إحدى الدراسات التي حللت األس ة األمريكي ر الوطني اليب التي تستخدمها الشرآات عب واتضح في إحدى الدراسات التي حللت األس

دمًا حيث        دما  حيث       هذه الشرآات ترغب أآثر في أسلوب االندماج واالقتناء آلما آان مستوى التنمية في الدولة المضيفة متق هذه الشرآات ترغب أآثر في أسلوب االندماج واالقتناء آلما آان مستوى التنمية في الدولة المضيفة متق
دول التي       في المائة   في المائة  ٦٠٦٠أن أآثر من    أن أآثر من     دول التي       من التدفق الخارجي لالستثمار األجنبي المباشر للواليات المتحدة اتجه نحو ال  من التدفق الخارجي لالستثمار األجنبي المباشر للواليات المتحدة اتجه نحو ال

 ..))٢٥٢٥((تتمتع بمستوى عال من التنميةتتمتع بمستوى عال من التنمية
 

ر أن          ي المباش تثمار األجنب واع االس ار أن ي اختي رآات ف لوك الش ت س ي حلل ة الت يف الدراس ر أن        وتض ي المباش تثمار األجنب واع االس ار أن ي اختي رآات ف لوك الش ت س ي حلل ة الت يف الدراس  وتض
ة بالحصول ام الشرآة المعين ي قي ل ف دود يتمث ر الح اء عب ة بالحصولاالقتن ام الشرآة المعين ي قي ل ف دود يتمث ر الح اء عب ة االقتن ي حين أن إقام ديها، ف وفر ل ى أرصدة ال تت ة  عل ي حين أن إقام ديها، ف وفر ل ى أرصدة ال تت  عل

رآة         أة أو الش تمكن المنش ى ت يفة حت ة المض ي الدول ة ف ة إنتاجي ل وطاق ة معام ي إقام ل ف دة تتمث اريع الجدي رآة        المش أة أو الش تمكن المنش ى ت يفة حت ة المض ي الدول ة ف ة إنتاجي ل وطاق ة معام ي إقام ل ف دة تتمث اريع الجدي  المش
ة             .  .  ))٢٦٢٦((من نقل أرصدتها إلى الخارج    من نقل أرصدتها إلى الخارج     ى تكلف ود إل ة             أما تفضيل الشرآة أو المنشأة إلنشاء مصانع أو طاقة إنتاجية فيع ى تكلف ود إل أما تفضيل الشرآة أو المنشأة إلنشاء مصانع أو طاقة إنتاجية فيع

ة               عوامل اإل عوامل اإل  ة               نتاج، وآلما آانت التكلفة اقل في الدول المضيفة آلما التجأت الشرآة أو المنشأة إلى بناء مصانع وطاق نتاج، وآلما آانت التكلفة اقل في الدول المضيفة آلما التجأت الشرآة أو المنشأة إلى بناء مصانع وطاق
تثمار               .  .  ))٢٧٢٧((إنتاج جديدة إنتاج جديدة  دفق االس إن معظم ت ر والمضيفة ف ي المق اج في دولت تثمار               أما في حالة تقارب آلفة عوامل اإلنت دفق االس إن معظم ت ر والمضيفة ف ي المق اج في دولت أما في حالة تقارب آلفة عوامل اإلنت

ر الحدود             اء عب ر الحدود            األجنبي المباشر يكون في شكل اقتن اء عب ة تسمح                ، مع مر   ، مع مر   ))٢٨٢٨((األجنبي المباشر يكون في شكل اقتن ديل، أي أن الدول ذا الب ل ه وفر مث اة ت ة تسمح                اع ديل، أي أن الدول ذا الب ل ه وفر مث اة ت اع
ي          .  .  باستخدام هذا األسلوب وتنفذ برامج للخصخصة     باستخدام هذا األسلوب وتنفذ برامج للخصخصة      تثمار األجنب ي          وباختصار فإن هناك عاملين يحددان نوعية االس تثمار األجنب وباختصار فإن هناك عاملين يحددان نوعية االس

دم االقتصادي،     دى التق ة االقتصادية أو م توى التنمي و مس ة، األول ه ر الوطني رآات عب ذه الش ذي تنف ر ال دم االقتصادي،    المباش دى التق ة االقتصادية أو م توى التنمي و مس ة، األول ه ر الوطني رآات عب ذه الش ذي تنف ر ال المباش
 ..فة عوامل اإلنتاج وبمعنى أصح حجم هذه التكلفة في دولتي المقر والدولة المضيفةفة عوامل اإلنتاج وبمعنى أصح حجم هذه التكلفة في دولتي المقر والدولة المضيفةوالثاني هو تكلوالثاني هو تكل

 
ر                           ة بالشرآات عب ط الشرآات المحلي ر في رب دماج يساهمان بشكل أآب ر                         يضاف إلى ذلك أن االقتناء واالن ة بالشرآات عب ط الشرآات المحلي ر في رب دماج يساهمان بشكل أآب يضاف إلى ذلك أن االقتناء واالن

ؤدي  .  .  راةراةالوطنية، حيث يؤدي هذا النوع من االستثمار إلى زيادة القدرة اإلنتاجية والكفاءة للشرآة المشت   الوطنية، حيث يؤدي هذا النوع من االستثمار إلى زيادة القدرة اإلنتاجية والكفاءة للشرآة المشت    ؤدي  آما أنه ي آما أنه ي
إلى عالقات أقوى بين الشرآة المشتراة والشرآة األم، أي خلق نوع من التبادلية في العالقة في حين أن المشاريع        إلى عالقات أقوى بين الشرآة المشتراة والشرآة األم، أي خلق نوع من التبادلية في العالقة في حين أن المشاريع        
ة في المشروع              ى العالق ة في المشروع             الجديدة قد ال تؤدي إلى انفتاح على الشرآات المحلية في البلد المضيف فيقتصر األمر عل ى العالق الجديدة قد ال تؤدي إلى انفتاح على الشرآات المحلية في البلد المضيف فيقتصر األمر عل

ة،                         ويوي.  .  الذي تم بناؤه والشرآة األم    الذي تم بناؤه والشرآة األم     ذا المشروع والمشاريع المحلي ين ه ة وتفاعل ب وفر عالق د ال تت ه ق ذا أن ي ه ة،                         عن ذا المشروع والمشاريع المحلي ين ه ة وتفاعل ب وفر عالق د ال تت ه ق ذا أن ي ه عن
ر            و األم رة، وه ناعية ح اطق ص ي من روع ف ذا المش اء ه م بن ة إذا ت ر           خاص و األم رة، وه ناعية ح اطق ص ي من روع ف ذا المش اء ه م بن ة إذا ت  خاص

 ..الحاصل في معظم األحيانالحاصل في معظم األحيان
 

   دور الشرآات عبر الوطنية في نقل التكنولوجيا للدولة المضيفة-باء
 

ى عدد                  إن دور هذه الشرآات في نقل التكنو      إن دور هذه الشرآات في نقل التكنو        د عل ل يعتم ًا أو شامًال ب ى عدد                  لوجيا، بالرغم من أهميته، ليس تلقائي د عل ل يعتم ا  أو شامال  ب لوجيا، بالرغم من أهميته، ليس تلقائي
ة     .  .  من العوامل التي قد تشجع على مثل هذا النقل أو تعيقه       من العوامل التي قد تشجع على مثل هذا النقل أو تعيقه        انوني يحمي الملكي ة     ومن أهم هذه العوامل وجود إطار ق انوني يحمي الملكي ومن أهم هذه العوامل وجود إطار ق

ر شرعية      الفكرية ويساهم في خلق بيئة مناسبة لنقل التكنولوجيا دون الخوف من نشر هذه التكنولوجيا بطري              الفكرية ويساهم في خلق بيئة مناسبة لنقل التكنولوجيا دون الخوف من نشر هذه التكنولوجيا بطري               ة غي ر شرعية      ق ة غي ق
 ..أو استفادة الشرآات المنافسة منها عن طريق النسخ أو االستخدامات غير الشرعية األخرىأو استفادة الشرآات المنافسة منها عن طريق النسخ أو االستخدامات غير الشرعية األخرى

ر      رآات عب اعد الش ة يس ة الملكي وانين لحماي ة المضيفة وق ي اقتصاد الدول ية ف ة تنافس ود بيئ ا أن وج ر    آم رآات عب اعد الش ة يس ة الملكي وانين لحماي ة المضيفة وق ي اقتصاد الدول ية ف ة تنافس ود بيئ ا أن وج آم
ة ي السوق المحلي ية ف درتها التنافس ادة ق ا لزي ل التكنولوجي ى نق ة عل ةالوطني ي السوق المحلي ية ف درتها التنافس ادة ق ا لزي ل التكنولوجي ى نق ة عل ن .  .  ))٢٩٢٩((الوطني ة م ود درجة عالي ك أن وج ن ذل ة م ود درجة عالي ك أن وج ذل

                                                      
))٢٥٢٥((    University of Pennsylvania, Nocke, Volker and Yeaple, Stephen, An Assignment Theory of Foreign Direct 

Investment, 28 November 2004.                                                                                                                                                                  

 ..٣٣  المرجع نفسه، ص   المرجع نفسه، ص ))٢٦٢٦((

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٢٧٢٧((

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٢٨٢٨((

))٢٩٢٩((    Anderson, Jr. Gary, Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico, Spillovers from Foreign Direct Investment and 
Economic Reform, p. 3.                                                                                                                                                                                
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ة                        ر الوطني ة والشرآات عب ين الشرآات المحلي ايش ب ة تع ام عالق ة                       المنافسة في السوق المحلي يصّعب قي ر الوطني ة والشرآات عب ين الشرآات المحلي ايش ب ة تع ام عالق ا أن   .  .  المنافسة في السوق المحلي يصع ب قي ا أن   آم آم
ى                      ة إل ر الوطني ة والشرآات عب ى                     حرية التجارة وبالذات حرية التصدير وإلغاء القيود عليها يؤدي بالشرآات المحلي ة إل ر الوطني ة والشرآات عب حرية التجارة وبالذات حرية التصدير وإلغاء القيود عليها يؤدي بالشرآات المحلي

تفيد من             .  .  ))٣٠٣٠((طيع المنافسة في األسواق الدولية    طيع المنافسة في األسواق الدولية    إدخال التكنولوجيا حتى تست   إدخال التكنولوجيا حتى تست    ة يمكن أن تس تفيد من             آما أن الشرآات المحلي ة يمكن أن تس آما أن الشرآات المحلي
ق                ))٣١٣١((الواردات الصناعية في نقل التكنولوجيا    الواردات الصناعية في نقل التكنولوجيا     ا عن طري ق                ، أي أن حرية التجارة يمكن أن تساهم في نقل التكنولوجي ا عن طري ، أي أن حرية التجارة يمكن أن تساهم في نقل التكنولوجي

ى ت                ا حت ل التكنولوجي ى ت               خلق ظروف تنافسية وبالتالي دفع الشرآات عبر الوطنية إلى نق ا حت ل التكنولوجي ستطيع المنافسة في السوق        ستطيع المنافسة في السوق        خلق ظروف تنافسية وبالتالي دفع الشرآات عبر الوطنية إلى نق
ية درتها التنافس ة تحسين ق ى محاول ة إل دفع الشرآات المحلي ا ت ة، آم ة والدولي يةالمحلي درتها التنافس ة تحسين ق ى محاول ة إل دفع الشرآات المحلي ا ت ة، آم ة والدولي ى أن بعض .  .  المحلي ذا إضافة إل ى أن بعض ه ذا إضافة إل ه

وجي       وجي      الدول اعتمدت سياسة تقديم تسهيالت للشرآات عبر الوطنية التي تستثمر في الصناعات ذات الطابع التكنول الدول اعتمدت سياسة تقديم تسهيالت للشرآات عبر الوطنية التي تستثمر في الصناعات ذات الطابع التكنول
 ..))٣٢٣٢((هذه الدول الصين وماليزيا وسنغافورةهذه الدول الصين وماليزيا وسنغافورةبغرض تشجيع تدفق التكنولوجيا، ومن بغرض تشجيع تدفق التكنولوجيا، ومن 

 
أ من                           ا أآف ل التكنولوجي ة في مجال التصدير ونق ر الوطني أ من                         وتشير دراسة أخرى إلى أن دور الشرآات عب ا أآف ل التكنولوجي ة في مجال التصدير ونق ر الوطني وتشير دراسة أخرى إلى أن دور الشرآات عب

ل      ي نق ب دورًا ف ة تلع رآات التابع ة أو الش رآات الفرعي وق إذ أن الش ات الس ه آلي وم ب ذي تق دور ال ل     ال ي نق ب دورا  ف ة تلع رآات التابع ة أو الش رآات الفرعي وق إذ أن الش ات الس ه آلي وم ب ذي تق دور ال  ال
ارة  ي التج ا وف ارة التكنولوجي ي التج ا وف ث أ))٣٣٣٣((التكنولوجي ث أ، حي دول    ، حي ي ال ا ف وير التكنولوجي يا لتط ة مصدرا رئيس رآات التابع دول    صبحت الش ي ال ا ف وير التكنولوجي يا لتط ة مصدرا رئيس رآات التابع صبحت الش

 ..))٣٤٣٤((المضيفة بعد أن آانت مجرد أداة لتطوير التكنولوجيا التي مصدرها المقر في الدولة األمالمضيفة بعد أن آانت مجرد أداة لتطوير التكنولوجيا التي مصدرها المقر في الدولة األم
 

ل       ة لنق ر الوطني رآات عب ذه الش ذي تتخ رار ال ي الق ؤثر ف ية ت ل أساس دة عوام اة ع ن مراع د م ن ال ب ل     لك ة لنق ر الوطني رآات عب ذه الش ذي تتخ رار ال ي الق ؤثر ف ية ت ل أساس دة عوام اة ع ن مراع د م ن ال ب لك
ا أن الظروف     .  .  لدول المضيفة حيث أن هذه الشرآات ال ترغب في نقل آل أنواع التكنولوجيا            لدول المضيفة حيث أن هذه الشرآات ال ترغب في نقل آل أنواع التكنولوجيا            التكنولوجيا إلى ا  التكنولوجيا إلى ا   ا أن الظروف     آم آم

اء                         دراء األآف ة الجاهزة والم دي العامل وفر األي ة البشرية وت اء                        االقتصادية في البلد المضيف وخاصة مستوى التنمي دراء األآف ة الجاهزة والم دي العامل وفر األي ة البشرية وت االقتصادية في البلد المضيف وخاصة مستوى التنمي
رآا     ذه الش ا ه ن أن تنقله ي يمك ا الت ة التكنولوجي ي نوعي رى دورا ف ي األخ ب ه رآا    تلع ذه الش ا ه ن أن تنقله ي يمك ا الت ة التكنولوجي ي نوعي رى دورا ف ي األخ ب ه د  تلع ى البل ر إل ة المق ن دول د  ت م ى البل ر إل ة المق ن دول ت م

ا، حيث أن                 .  .  المضيفالمضيف ا، حيث أن                 وتلعب نوعية االستثمار األجنبي المباشر دورًا آذلك في مدى مساهمتها في نقل التكنولوجي وتلعب نوعية االستثمار األجنبي المباشر دورا  آذلك في مدى مساهمتها في نقل التكنولوجي
ة أو شرآة                     ة أو شرآة                    لالقتناء أو االندماج دور أآبر في نقل التكنولوجيا من الشرآة المقتناة التي غالبًا ما تصبح شرآة فرعي لالقتناء أو االندماج دور أآبر في نقل التكنولوجيا من الشرآة المقتناة التي غالبا  ما تصبح شرآة فرعي

دى الشرآة األم، وتستطيع، بمساعدتها،      تابعة للشرآة األم وبال   تابعة للشرآة األم وبال    دى الشرآة األم، وتستطيع، بمساعدتها،      تالي تستطيع أن تستفيد من التكنولوجيا المتطورة ل تالي تستطيع أن تستفيد من التكنولوجيا المتطورة ل
أما إذا آان االستثمار األجنبي المباشر       أما إذا آان االستثمار األجنبي المباشر       .  .  أن تطور نفسها تكنولوجيا  تماشيا  مع متطلبات السوق في الدولة المضيفة          أن تطور نفسها تكنولوجيًا تماشيًا مع متطلبات السوق في الدولة المضيفة          

ة تكون محدودة وخاصة       تفادة الشرآات المحلي إن اس د ف ارة عن مشروع جدي ة تكون محدودة وخاصة      عب تفادة الشرآات المحلي إن اس د ف ارة عن مشروع جدي ذه   عب ة من ه ي ظل منافسة قوي ذه    ف ة من ه ي ظل منافسة قوي  ف
د   د  الشرآات والمشروع الجدي ا أو     .  .  الشرآات والمشروع الجدي ل التكنولوجي م من حيث نق تثمار دور مه ذا االس ي ه ة النشاط ف ا أن لطبيع ا أو     آم ل التكنولوجي م من حيث نق تثمار دور مه ذا االس ي ه ة النشاط ف ا أن لطبيع آم

ه                     ه                    عدمه، حيث أن بعض الصناعات التنافسية تحتم على الشرآات عبر الوطنية نقل تكنولوجيا للمنافسة في حين أن عدمه، حيث أن بعض الصناعات التنافسية تحتم على الشرآات عبر الوطنية نقل تكنولوجيا للمنافسة في حين أن
وجي،         في بعض الصناعات أو األنشطة االقتص        في بعض الصناعات أو األنشطة االقتص         ديدة أو ليست ذات طابع تكنول وجي،         ادية التي ال تتصف بالمنافسة الش ديدة أو ليست ذات طابع تكنول ادية التي ال تتصف بالمنافسة الش

 ..يكون مدى نقل التكنولوجيا محدودا وإذا ما وجد قد ال يكون من نوع التكنولوجيا الحديثةيكون مدى نقل التكنولوجيا محدودا وإذا ما وجد قد ال يكون من نوع التكنولوجيا الحديثة
 

ا                        ل تكنولوجي ى نق ؤدى إل د ال ي ة ق ين أو سلعة معين ا                      آما أن تنافس الشرآات التابعة فيما بينها في سوق مع ل تكنولوجي ى نق ؤدى إل د ال ي ة ق ين أو سلعة معين آما أن تنافس الشرآات التابعة فيما بينها في سوق مع
ة تلعب دور           بين هذه الشرآ  بين هذه الشرآ   ذه الشرآات التابع ين ه ة ب ة، أي أن العالق ة تلعب دور           ات وخاصة تلك التي توجد في دول مختلف ذه الشرآات التابع ين ه ة ب ة، أي أن العالق   ااات وخاصة تلك التي توجد في دول مختلف

 ..))٣٥٣٥((في نقل التكنولوجيا فيما بينهافي نقل التكنولوجيا فيما بينها
 

                                                      
))٣٠٣٠((    Branstetter, Lee, is Foreign Direct Investment a channel of Knowledge Spillover2, Evidence from Japan’s FDI in 

the United States, October 2000, p. 3.                                                                                                                                                          

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٣١٣١((

 ..٤٤  المرجع نفسه، ص   المرجع نفسه، ص ))٣٢٣٢((

))٣٣٣٣((    Dan  LI and Ferriera, Manuel Portugal, Technology Transfer within MNES: An Investigation for inter Subsidiary 
Competition and Cooperation, 2003, p. 1.                                                                                                                                                    

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٣٤٣٤((

 ..١٤١٤  المرجع نفسه، ص   المرجع نفسه، ص ))٣٥٣٥((
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ى االقتصاد     ة عل ار جانبي وين آث ي تك ا ف ل التكنولوجي ي نق ة ف ر الوطني رآات عب م الش ل دور معظ ى االقتصاد   ويتمث ة عل ار جانبي وين آث ي تك ا ف ل التكنولوجي ي نق ة ف ر الوطني رآات عب م الش ل دور معظ ويتمث
(Spillover)   ن عم تفيد م ل يس اد آك ل االقتص ن عم    أي جع تفيد م ل يس اد آك ل االقتص ي        أي جع رآات ف ذه الش اس دور ه ث يق ا، حي ل التكنولوجي ة نق ي       لي رآات ف ذه الش اس دور ه ث يق ا، حي ل التكنولوجي ة نق  لي

ذه                           ين ه ة ب ة المتبادل ق العالق ل عن طري ذا النق ة من ه ة أو المحلي تفادة الشرآات الوطني ذه                          نقل التكنولوجيا بمدى اس ين ه ة ب ة المتبادل ق العالق ل عن طري ذا النق ة من ه ة أو المحلي تفادة الشرآات الوطني نقل التكنولوجيا بمدى اس
ة رآات التابع رآات والش ةالش رآات التابع رآات والش املين .  .  الش ى ع ذا يتوقف عل املين وه ى ع ذا يتوقف عل وين  : : وه ة لتك ر الوطني رآات عب تعداد الش دى اس وين  األول م ة لتك ر الوطني رآات عب تعداد الش دى اس األول م

رة     عالقات ت عالقات ت  رة     بادلية مع الشرآات المحلية، بما في ذلك مساعدتها على تطوير قدراتها التقنية؛ والثاني هو قدرة األخي بادلية مع الشرآات المحلية، بما في ذلك مساعدتها على تطوير قدراتها التقنية؛ والثاني هو قدرة األخي
 ..على استيعاب هذه التكنولوجيا، أي مدى قدرتها الذاتية على االستفادةعلى استيعاب هذه التكنولوجيا، أي مدى قدرتها الذاتية على االستفادة

 
ر                         دى الشرآات عب وفرة ل ا المت ة من التكنولوجي تفادة الشرآات المحلي ى أن اس ر                       وتشير إحدى الدراسات إل دى الشرآات عب وفرة ل ا المت ة من التكنولوجي تفادة الشرآات المحلي ى أن اس   وتشير إحدى الدراسات إل

دة أشكال      دة أشكال     الوطنية تأخذ ع درتها التنافسية               : : الوطنية تأخذ ع ى تحسين ق ة عل ر الشرآات المحلي ق المنافسة حيث تجب ا عن طري درتها التنافسية               إم ى تحسين ق ة عل ر الشرآات المحلي ق المنافسة حيث تجب ا عن طري إم
ات                             ق عالق ة، أو عن طري ر وطني دى شرآات عب وا ل ال سبق أن عمل ات                            باستخدام تكنولوجيا حديثة، أو توظيف عم ق عالق ة، أو عن طري ر وطني دى شرآات عب وا ل ال سبق أن عمل باستخدام تكنولوجيا حديثة، أو توظيف عم

 ..))٣٦٣٦((اإلنتاجاإلنتاج
 

ق بحج         ل تتعل ًا بعوام رتبط أيض ا ي ل التكنولوجي ا أن نق ق بحج       آم ل تتعل ا  بعوام رتبط أيض ا ي ل التكنولوجي ا أن نق وع     آم ي ون اطها الرئيس ال نش رآة ومج وع     م الش ي ون اطها الرئيس ال نش رآة ومج م الش
ر للقطاعات التي                 ر للقطاعات التي                التكنولوجيا التي تطورها، حيث أشارت بعض األبحاث إلى أن الشرآات عبر الوطنية مفيدة اآث التكنولوجيا التي تطورها، حيث أشارت بعض األبحاث إلى أن الشرآات عبر الوطنية مفيدة اآث

 ..))٣٧٣٧((تتطلب تكنولوجيا أقل تقدما  أي أنها ليست صناعات ذات طبيعة تقنية عاليةتتطلب تكنولوجيا أقل تقدمًا أي أنها ليست صناعات ذات طبيعة تقنية عالية
 

احثين حول دور الشرآات             احثين حول دور الشرآات           وال يوجد إجماع من قبل الب ا          وال يوجد إجماع من قبل الب ل التكنولوجي ة في نق ر الوطني ا           عب ل التكنولوجي ة في نق ر الوطني الرغم من    .  .   عب الرغم من    فب فب
ة                        ة في الدول ر الوطني ا وتواجد الشرآات عب ل التكنولوجي ين نق ة ب ة إيجابي ى وجود عالق ة                       وجود دراسات تشير إل ة في الدول ر الوطني ا وتواجد الشرآات عب ل التكنولوجي ين نق ة ب ة إيجابي ى وجود عالق وجود دراسات تشير إل

ففي إحدى الدراسات التي شملت قطاع الصناعة في المغرب         ففي إحدى الدراسات التي شملت قطاع الصناعة في المغرب         .  .  المضيفة، هناك دراسات ال تؤآد مثل هذه العالقة       المضيفة، هناك دراسات ال تؤآد مثل هذه العالقة       
ر رآات عب رودور الش رآات عب اك    ودور الش ن هن م تك ث ل لبية حي ة س اك عالق دت هن ا، وج ل التكنولوجي ي نق ة ف اك     الوطني ن هن م تك ث ل لبية حي ة س اك عالق دت هن ا، وج ل التكنولوجي ي نق ة ف   الوطني

رب  ي المغ ناعة ف اع الص ة وقط رآات المحلي ا للش ل التكنولوجي ة لنق ار جانبي رب آث ي المغ ناعة ف اع الص ة وقط رآات المحلي ا للش ل التكنولوجي ة لنق ار جانبي ة ))٣٨٣٨((آث ير دراس ين تش ي ح ة ، ف ير دراس ين تش ي ح  ، ف
ي                 تثمار األجنب ة نتيجة االس ى الشرآات المحلي ي                أخرى إلى أن هناك عالقة إيجابية أو تأثيرًا إيجابيًا عل تثمار األجنب ة نتيجة االس ى الشرآات المحلي المباشر في   المباشر في   أخرى إلى أن هناك عالقة إيجابية أو تأثيرا  إيجابيا  عل

ا                      .  .  ))٣٩٣٩((القطاع الصناعي في الصين   القطاع الصناعي في الصين    ا إم ة التي هي في أغلبه وين الشرآات المحلي ة تك ى طبيع ا                      إال أن هذا يرجع إل ا إم ة التي هي في أغلبه وين الشرآات المحلي ة تك ى طبيع إال أن هذا يرجع إل
ي  ي الشرآات الت ًا ف ر غائب ذا األث ان ه ي حين آ ة، ف ر وطني ع شرآات عب ة أو شرآات تعمل م ي شرآات حكومي ي الشرآات الت ا  ف ر غائب ذا األث ان ه ي حين آ ة، ف ر وطني ع شرآات عب ة أو شرآات تعمل م شرآات حكومي

لترآيب الهيكلي للشرآة المحلية يلعب دورا  في مدى         لترآيب الهيكلي للشرآة المحلية يلعب دورًا في مدى         وهذا يدل على أن ا    وهذا يدل على أن ا    .  .  ))٤٠٤٠((يشارك فيها القطاع الخاص المحلي    يشارك فيها القطاع الخاص المحلي    
ا            ة في الشرآات التي يسيطر عليه ذه الرغب ا           رغبة الشرآات عبر الوطنية في تسهيل نقل التكنولوجيا، حيث تقل ه ة في الشرآات التي يسيطر عليه ذه الرغب رغبة الشرآات عبر الوطنية في تسهيل نقل التكنولوجيا، حيث تقل ه
القطاع الخاص المحلي في حين ترتفع في الشرآات التابعة للقطاع العام مع وجود مشاريع مشترآة مع الشرآات                   القطاع الخاص المحلي في حين ترتفع في الشرآات التابعة للقطاع العام مع وجود مشاريع مشترآة مع الشرآات                   

ي   ..عبر الوطنية عبر الوطنية  ي     وهذا يعود إلى عدم رغبة الشرآات عبر الوطنية في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص المحل   وهذا يعود إلى عدم رغبة الشرآات عبر الوطنية في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص المحل
 ..في حين ال تخشى هذه الشرآات من منافسة شرآات القطاع العامفي حين ال تخشى هذه الشرآات من منافسة شرآات القطاع العام

 
درات                            د المضيف وق دة في البل ة جي ة علمي ر في حال وجود بيئ ر اآب ه أث درات                          آما أن نقل التكنولوجيا يكون ل د المضيف وق دة في البل ة جي ة علمي ر في حال وجود بيئ ر اآب ه أث آما أن نقل التكنولوجيا يكون ل

تطيع أن ة تس تطيع أنبحثي ة تس ابحثي ا وتطويره ذه التكنولوجي ن ه تفيد م ا تس ا وتطويره ذه التكنولوجي ن ه تفيد م ع . .  تس ة م ادل الدراسات والبحوث المحلي ون تب اك يك ع وهن ة م ادل الدراسات والبحوث المحلي ون تب اك يك وهن
ر       ة اآب ر      الشرآات عبر الوطنية عامًال مهمًا في زيادة التفاعل بينها وبالتالي تكون اآلثار الجانبي ة اآب ة عدم     .  .  الشرآات عبر الوطنية عامال  مهما  في زيادة التفاعل بينها وبالتالي تكون اآلثار الجانبي ا في حال ة عدم     أم ا في حال أم

ون      ا تك ل التكنولوجي ن نق تفادة م إن االس ة، ف ة أو بحثي دة علمي ود قاع ون     وج ا تك ل التكنولوجي ن نق تفادة م إن االس ة، ف ة أو بحثي دة علمي ود قاع ة   وج درة اإلنتاجي ادة الق ى زي ة   مقتصرة عل درة اإلنتاجي ادة الق ى زي مقتصرة عل

                                                      
))٣٦٣٦((    Taymaz, Erol and Lenger, Aykut Danish Research Unit for Industrial Dynamics, Working paper No. 04-09 

Multinational corporations as a vehicle for productivity spillovers in Turkey, p. 1.                                                                                    
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ا           . . وتخفيض تكلفة اإلنتاج، أي أن آثارها التنموية تكون محدودة         وتخفيض تكلفة اإلنتاج، أي أن آثارها التنموية تكون محدودة          تيعاب التكنولوجي ى اس درة عل ا يسمى بالق ذا م ا           وه تيعاب التكنولوجي ى اس درة عل ا يسمى بالق ذا م وه
 ..والتعامل معها، حيث أنها تعتبر عامال  أساسيا  في توثيق العالقة بين الشرآات عبر الوطنية والدول المضيفةوالتعامل معها، حيث أنها تعتبر عامًال أساسيًا في توثيق العالقة بين الشرآات عبر الوطنية والدول المضيفة

 
ة حيث تشير                       ومن أهم أمثلة نج   ومن أهم أمثلة نج     ا في المقدم ا جاءت ماليزي ل التكنولوجي ة في نق ة حيث تشير                       اح الشرآات عبر الوطني ا في المقدم ا جاءت ماليزي ل التكنولوجي ة في نق اح الشرآات عبر الوطني

ا أن         ة، آم ر الوطني رآات عب اج الش ن إنت ي م ناعية ه لع الص ادرات والس م الص ى أن معظ ات إل دى الدراس ا أن        إح ة، آم ر الوطني رآات عب اج الش ن إنت ي م ناعية ه لع الص ادرات والس م الص ى أن معظ ات إل دى الدراس إح
ة    ة   الصناعات اإللكتروني ة     ((الصناعات اإللكتروني ر الوطني ا من الشرآات عب ة     معظمه ر الوطني ا من الشرآات عب ر من نصف الصادرات الصناعية      ) ) معظمه ل اآث ر من نصف الصادرات الصناعية      تمث ل اآث .  .  ))٤١٤١((تمث

ة، ونظام                    ة الحديث ة العلمي ة، والبيئ ة الفني ة المدرب ة، ونظام                   ويرجع هذا النجاح إلى عدة أسباب من أهمها توفر األيدي العامل ة الحديث ة العلمي ة، والبيئ ة الفني ة المدرب ويرجع هذا النجاح إلى عدة أسباب من أهمها توفر األيدي العامل
المي              المي             تعليمي متطور، وسياسة اقتصادية تعتمد على قاعدة التصدير والمنافسة في السوق الع ا أن أحد أهداف       .  .  تعليمي متطور، وسياسة اقتصادية تعتمد على قاعدة التصدير والمنافسة في السوق الع ا أن أحد أهداف       آم آم

ة            ماليزيا من تسهيل أنشطة الشرآات عبر الوطنية آا       ماليزيا من تسهيل أنشطة الشرآات عبر الوطنية آا        ة            ن دعم تدفق التكنولوجيا عن طريق السماح للشرآات المحلي ن دعم تدفق التكنولوجيا عن طريق السماح للشرآات المحلي
ة         ر الوطني ع الشرآات عب دات م ق تعاق ة المتطورة عن طري ذه التقني دخول في ه ة        بال ر الوطني ع الشرآات عب دات م ق تعاق ة المتطورة عن طري ذه التقني دخول في ه ز   .  .  ))٤٢٤٢((بال ز   وتشجع سياسة تعزي وتشجع سياسة تعزي

رآات       ة الش ة العالي يغة التقني ة ذات الص لع اإللكتروني ن الس ة م ادرات وخاص رآات      الص ة الش ة العالي يغة التقني ة ذات الص لع اإللكتروني ن الس ة م ادرات وخاص  الص
ة من الشرآة    أأية في الدولة المضيفة، أي  ية في الدولة المضيفة، أي  األجنبية التابعة على إجراء بحوث علم     األجنبية التابعة على إجراء بحوث علم      ة من الشرآة    نها ال تعتمد فقط على تلك المنقول نها ال تعتمد فقط على تلك المنقول

ات       ))٤٣٤٣((األماألم جعة والسياس وانين المش وفير الق ق ت ن طري ادرات ع ز الص ة تعزي اد سياس ق أو اعتم ا أن تطبي ات       ، آم جعة والسياس وانين المش وفير الق ق ت ن طري ادرات ع ز الص ة تعزي اد سياس ق أو اعتم ا أن تطبي ، آم
دوره          اعد ب رية، يس وارد البش رورية والم ادية الض ة االقتص وفير البيئ ع ت ة، م ادية الداعم دوره         االقتص اعد ب رية، يس وارد البش رورية والم ادية الض ة االقتص وفير البيئ ع ت ة، م ادية الداعم  االقتص

ة          ٣٣٣٣وقد توصلت إحدى الدراسات التي شملت       وقد توصلت إحدى الدراسات التي شملت       .  .  استيعاب التكنولوجيا الحديثة  استيعاب التكنولوجيا الحديثة  على  على   ى وجود عالق ة           دولة مضيفة إل ى وجود عالق  دولة مضيفة إل
 ..))٤٤٤٤((قوية بين توفير األيدي العاملة المدربة واستيراد التكنولوجيا من قبل الشرآات عبر الوطنيةقوية بين توفير األيدي العاملة المدربة واستيراد التكنولوجيا من قبل الشرآات عبر الوطنية

 
   الشرآات عبر الوطنية وخلق فرص العمل-جيم

 
ة بم        ر الوطني ة بم      تتميز الشرآات عب ر الوطني دول                      تتميز الشرآات عب ة في ال ق شرآاتها التابع وفير فرص عمل عن طري ى ت درتها عل دول                      ق ة في ال ق شرآاتها التابع وفير فرص عمل عن طري ى ت درتها عل ق

دول في استقطاب                       إن نجاح ال دول في استقطاب                      المضيفة، آما أنها تتميز بارتفاع قيمة األجور التي تقدمها للعاملين لديها، وبالتالي ف إن نجاح ال المضيفة، آما أنها تتميز بارتفاع قيمة األجور التي تقدمها للعاملين لديها، وبالتالي ف
ذه الشرآات                          دى ه املين ل درة الشرائية للع ادة الق ى زي ة، وال ى انخفاض البطال ذه الشرآات                         هذه الشرآات قد يؤدي إل دى ه املين ل درة الشرائية للع ادة الق ى زي ة، وال ى انخفاض البطال الي   هذه الشرآات قد يؤدي إل الي    وبالت  وبالت

 ..المساهمة في خفض مستوى الفقرالمساهمة في خفض مستوى الفقر
 

ة المباشرة،                          ى هي الطريق ة بطريقتين، األول ق عمال دول المضيفة في خل ة المباشرة،                        وتساهم الشرآات التابعة في ال ى هي الطريق ة بطريقتين، األول ق عمال دول المضيفة في خل وتساهم الشرآات التابعة في ال
ر                   ر                  خاصة عندما يكون االستثمار المقدم من الشرآة التابعة هو استثمار في مشاريع جديدة، والثانية هي الطريقة غي خاصة عندما يكون االستثمار المقدم من الشرآة التابعة هو استثمار في مشاريع جديدة، والثانية هي الطريقة غي

ة        المباشرة، وهي ناتجة ع   المباشرة، وهي ناتجة ع    ة والشرآات المحلي ين الشرآات التابع ة ب ة        ن العالقات االقتصادية واإلنتاجي ة والشرآات المحلي ين الشرآات التابع ة ب وتشير  وتشير  .  .  ))٤٥٤٥((ن العالقات االقتصادية واإلنتاجي
 مليون فرصة عمل مباشرة        مليون فرصة عمل مباشرة       ٢٦٢٦ خلق    خلق   ١٩٩٧١٩٩٧إحدى الدراسات إلى أن االستثمار األجنبي المباشر استطاع في عام           إحدى الدراسات إلى أن االستثمار األجنبي المباشر استطاع في عام           

ة        ٤١٫٦٤١٫٦وو دول النامي ل ال ي آ رة ف ر مباش ل غي ة عم ون فرص ة         ملي دول النامي ل ال ي آ رة ف ر مباش ل غي ة عم ون فرص ل    .  .  ))٤٦٤٦(( ملي باب نق م أس ن أه ل    وم باب نق م أس ن أه  وم
ة      أجأج ة مدرب وفر عمال يفة، ت ة المض ى الدول ة األم إل ن الدول ة م ر الوطني رآات عب ة للش ة اإلنتاجي ن العملي ة      زاء م ة مدرب وفر عمال يفة، ت ة المض ى الدول ة األم إل ن الدول ة م ر الوطني رآات عب ة للش ة اإلنتاجي ن العملي زاء م

وفرة                        ك المت ل من تل وفرة                       ورخيصة، أي أن من أهم أسباب استثمار هذه الشرآات في الدول النامية توفر عمالة بكلفة أق ك المت ل من تل ورخيصة، أي أن من أهم أسباب استثمار هذه الشرآات في الدول النامية توفر عمالة بكلفة أق
 ..في الدولة األمفي الدولة األم
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رآات التاب   ا الش ي توفره ة الت اهم العمال رآات التاب وتس ا الش ي توفره ة الت اهم العمال ي   وتس ة، ف ى خفض البطال دول المضيفة، باإلضافة إل ي ال ة ف ي   ع ة، ف ى خفض البطال دول المضيفة، باإلضافة إل ي ال ة ف ع

املين                   املين                  تحسين أجور العاملين في هذه الشرآات حيث أن هذه الشرآات تدفع معدالت أجور أعلى للمحافظة على الع تحسين أجور العاملين في هذه الشرآات حيث أن هذه الشرآات تدفع معدالت أجور أعلى للمحافظة على الع
 ..لديها خوفا  من انتقالهم للعمل في شرآات منافسةلديها خوفًا من انتقالهم للعمل في شرآات منافسة

 
ؤدي         آما أن إنتاجية العاملين في هذه الشرآات أعلى من إنتاجية العا          آما أن إنتاجية العاملين في هذه الشرآات أعلى من إنتاجية العا            ا ي ؤدي         ملين في الشرآات المحلية، وهو م ا ي ملين في الشرآات المحلية، وهو م

ة              املين للعمل في الشرآات المحلي ة             إلى رفع إنتاجية العمالة المحلية عند انتقال هؤالء الع املين للعمل في الشرآات المحلي م التوصل في     .  .  ))٤٧٤٧((إلى رفع إنتاجية العمالة المحلية عند انتقال هؤالء الع د ت م التوصل في     فق د ت فق
ى في                 ى في                إحدى الدراسات إلى أن إنتاج العامل في الشرآات األجنبية في المغرب أعل ين     ٨٨إحدى الدراسات إلى أن إنتاج العامل في الشرآات األجنبية في المغرب أعل ين      مؤسسات صناعية من ب  مؤسسات صناعية من ب

 ..))٤٨٤٨(( في المائة في الصناعات اإللكترونية في المائة في الصناعات اإللكترونية٥٠٥٠صل هذا الفرق إلى صل هذا الفرق إلى  مؤسسة صناعية وي مؤسسة صناعية وي١٢١٢
 

دول األم لمعظم          ل ال رى التي تمث دول األم لمعظم        وقد ظهرت شكاوى من قبل المنظمات العمالية في الدول الصناعية الكب ل ال رى التي تمث وقد ظهرت شكاوى من قبل المنظمات العمالية في الدول الصناعية الكب
تم توظيف                                ه ي ة، أي أن دول النامي ى ال ة إل دول الغني اك تصديرًا للوظائف من ال تم توظيف                               الشرآات عبر الوطنية من أن هن ه ي ة، أي أن دول النامي ى ال ة إل دول الغني اك تصديرا  للوظائف من ال الشرآات عبر الوطنية من أن هن

دول األم           عمالعمال ال من ال ى حساب عم دول األم            من الدول المضيفة عل ال من ال ى حساب عم ل الوظائف أو فرص        .  .   من الدول المضيفة عل ة في نق د ساهمت العولم ل الوظائف أو فرص        وق ة في نق د ساهمت العولم وق
دول               ى ال ة إل دول المتقدم اج من ال ة اإلنت ل جزء من عملي دول              العمل من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، حيث أن نق ى ال ة إل دول المتقدم اج من ال ة اإلنت ل جزء من عملي العمل من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، حيث أن نق

 ..لب على األيدي العاملة في الدول المضيفةلب على األيدي العاملة في الدول المضيفةالنامية التي تتوفر لديها األيدي العاملة المدربة ساهم في زيادة الطالنامية التي تتوفر لديها األيدي العاملة المدربة ساهم في زيادة الط
 

وفر في بعض                       اك شروطًا تت ادًال إذ أن هن ًا أو ع يس مثالي ة ل وفر في بعض                     إال أن توزيع فرص العمل على الدول النامي اك شروطا  تت ا  أو عادال  إذ أن هن يس مثالي ة ل إال أن توزيع فرص العمل على الدول النامي
ا              .  .  الدول ال تتوفر في أخرى    الدول ال تتوفر في أخرى     تيعاب التكنولوجي ى اس ادرة عل ا              ومن أهم هذه الشروط توفر األيدي العاملة المدربة الق تيعاب التكنولوجي ى اس ادرة عل ومن أهم هذه الشروط توفر األيدي العاملة المدربة الق

ة للشرآات في                          الحديثة التي تدخ  الحديثة التي تدخ   ق بالعمل والتي تعطي مرون وانين التي تتعل وفر الق اج الصناعي، وت ة للشرآات في                          ل في اإلنت ق بالعمل والتي تعطي مرون وانين التي تتعل وفر الق اج الصناعي، وت ل في اإلنت
ة وخاصة في                 اني من عدم المرون ة وخاصة في                عمليتي توظيف وتسريح العمال حيث أن القوانين في بعض الدول ال زالت تع اني من عدم المرون عمليتي توظيف وتسريح العمال حيث أن القوانين في بعض الدول ال زالت تع

ال   ريح العم أمين تس ال  ت ريح العم أمين تس ا         .  .  ت اليف اإلنت ض تك هل خف ة تس ة حديث ة تحتي وفر بني ن ت د م ذلك ال ب ا         آ اليف اإلنت ض تك هل خف ة تس ة حديث ة تحتي وفر بني ن ت د م ذلك ال ب دمتها  آ ي مق دمتها  ج وف ي مق ج وف
ديني، حيث أن       . . المواصالت واالتصاالت المواصالت واالتصاالت  ة النشاط الصناعي أو التع ى نوعي ديني، حيث أن       آما يعود حجم الطلب على العمالة إل ة النشاط الصناعي أو التع ى نوعي آما يعود حجم الطلب على العمالة إل

ذي ال يتطلب                      ذي ال يتطلب                     هناك بعض األنشطة التي لها طابع يتطلب عمالة أآثر من بعضها اآلخر، مثل قطاع النفط والغاز ال هناك بعض األنشطة التي لها طابع يتطلب عمالة أآثر من بعضها اآلخر، مثل قطاع النفط والغاز ال
ات بي          ى الماآين ات بي         توفر عمالة آبيرة ألنه يعتمد عل ى الماآين ال                 توفر عمالة آبيرة ألنه يعتمد عل ر من العم ى عدد أآب اج بعض الصناعات األخرى إل ا تحت ال                 نم ر من العم ى عدد أآب اج بعض الصناعات األخرى إل ا تحت .  .  نم

وفير          ا ت ة، عليه وفير         وعليه فإن الدول المضيفة التي ترغب في أن تساهم الشرآات عبر الوطنية في خفض نسبة البطال ا ت ة، عليه وعليه فإن الدول المضيفة التي ترغب في أن تساهم الشرآات عبر الوطنية في خفض نسبة البطال
 ..تسهيالت للشرآات عبر الوطنية في األنشطة التي تتطلب استيعاب عمالة أآثر من رأس المالتسهيالت للشرآات عبر الوطنية في األنشطة التي تتطلب استيعاب عمالة أآثر من رأس المال

 
ا ي   ر فيم ذلك األم ا ي آ ر فيم ذلك األم وق      آ ة الس دف خدم ان اله ه إذا آ ث أن ر، حي ي المباش تثمار األجنب داف االس وق      خص أه ة الس دف خدم ان اله ه إذا آ ث أن ر، حي ي المباش تثمار األجنب داف االس خص أه

د                   د                  المحلي، فإن االتجاه العام يشير إلى أن تأثيره على العمالة ال يكون آبيرًا آما أن نوعية التكنولوجيا المستخدمة ق المحلي، فإن االتجاه العام يشير إلى أن تأثيره على العمالة ال يكون آبيرا  آما أن نوعية التكنولوجيا المستخدمة ق
ة   .  .  ارجارجواألمر يختلف آثيرا  حين يكون الهدف التصدير للخ      واألمر يختلف آثيرًا حين يكون الهدف التصدير للخ      .  .  ال تكون متقدمة من حيث الجودة     ال تكون متقدمة من حيث الجودة      ة   فعندها تكون نوعي فعندها تكون نوعي

ا                  ذه التكنولوجي تيعاب ه ى اس ا                 العمالة المطلوبة وآذلك التكنولوجيا ذات طابع حديث والعمالة مدربة قادرة عل ذه التكنولوجي تيعاب ه ى اس ذا  .  .  العمالة المطلوبة وآذلك التكنولوجيا ذات طابع حديث والعمالة مدربة قادرة عل ذا  ه ه
دفق تلعب دورًا          ذا الت ى ه ة المسيطرة عل دفق تلعب دورا          يعني أن تدفق االستثمار األجنبي المباشر وأنشطة الشرآات عبر الوطني ذا الت ى ه ة المسيطرة عل يعني أن تدفق االستثمار األجنبي المباشر وأنشطة الشرآات عبر الوطني

ت      ت     في حجم ونوعية العمالة المس ذه الشرآات                   في حجم ونوعية العمالة المس ة له اج أو األنشطة التابع دة في اإلنت ا المعتم ذلك التكنولوجي ذه الشرآات                   خدمة وآ ة له اج أو األنشطة التابع دة في اإلنت ا المعتم ذلك التكنولوجي .  .  خدمة وآ
رآات   ذه الش ة ه ث ملكي ن حي ر م ذلك األم رآات  آ ذه الش ة ه ث ملكي ن حي ر م ذلك األم رين وال   : : آ ال آثي تخدام عم ا اس تج عنه ة ال ين ة أقلي ت الملكي إذا آان رين وال   ف ال آثي تخدام عم ا اس تج عنه ة ال ين ة أقلي ت الملكي إذا آان ف

 ..تكنولوجيا متقدمة في حين يكون تأثير الملكية الكاملة اآبر على هذين العنصرين المهمينتكنولوجيا متقدمة في حين يكون تأثير الملكية الكاملة اآبر على هذين العنصرين المهمين
 

ة التشيك،                 ا وهي المجر، وجمهوري ة التشيك،               وقد توصلت إحدى الدراسات التي شملت أربع دول من وسط أوروب ا وهي المجر، وجمهوري وقد توصلت إحدى الدراسات التي شملت أربع دول من وسط أوروب
دة أو المحافظة                     دة أو المحافظة                    واستونيا وسلوفاآيا إلى أن االستثمار األجنبي المباشر قد أدى دورًا مهمًا إما في خلق وظائف جدي واستونيا وسلوفاآيا إلى أن االستثمار األجنبي المباشر قد أدى دورا  مهما  إما في خلق وظائف جدي
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ا      ا     على الوظائف القائمة، وبالتالي ساهم في عدم انخفاض المستوى الع ة    على الوظائف القائمة، وبالتالي ساهم في عدم انخفاض المستوى الع رة االنتقالي ة خالل الفت ة    م للعمال رة االنتقالي ة خالل الفت ه  .  .  ))٤٩٤٩((م للعمال ه  وعلي وعلي
ديًال                   يس ب ق الوظائف ول ة لخل ة أو المحلي ود الوطني ديال                   يمكن القول أن دور االستثمار األجنبي المباشر هو دعم الجه يس ب ق الوظائف ول ة لخل ة أو المحلي ود الوطني يمكن القول أن دور االستثمار األجنبي المباشر هو دعم الجه

 ..))٥٠٥٠((عنهاعنها
 

ق الوظائف            ق الوظائف          آذلك آان دور الشرآات عبر الوطنية في خلق فرص عمل في الدول المضيفة يترآز في خل آذلك آان دور الشرآات عبر الوطنية في خلق فرص عمل في الدول المضيفة يترآز في خل
ة ةذات الطبيع دة     ذات الطبيع ر الجاه ة غي ى العمال ؤثر عل الي ال ت اهرة وبالت ة م ى عمال اج إل ي تحت ة الت دة      التقني ر الجاه ة غي ى العمال ؤثر عل الي ال ت اهرة وبالت ة م ى عمال اج إل ي تحت ة الت اط  التقني اط ، أي أن نش ، أي أن نش

ى                       ادة الطلب عل ق زي ة عن طري ى                      الشرآات عبر الوطنية يساهم على المدى الطويل في إعادة هيكلية العمالة المحلي ادة الطلب عل ق زي ة عن طري الشرآات عبر الوطنية يساهم على المدى الطويل في إعادة هيكلية العمالة المحلي
 ..العمالة الماهرة وتوفير أجور عاليةالعمالة الماهرة وتوفير أجور عالية

 
 والتجارة الدولية  دور الشرآات عبر الوطنية -دال

 
ة                       ى األسواق الخارجي دخول إل ة في ال ر الوطني م أهداف أنشطة الشرآات عب ة                     يتمثل أحد أه ى األسواق الخارجي دخول إل ة في ال ر الوطني م أهداف أنشطة الشرآات عب إن   .  .  يتمثل أحد أه ه ف إن   وعلي ه ف وعلي

عالقة الشرآات عبر الوطنية بالتجارة هي عالقة قديمة قدم هذه الشرآات نفسها حيث توصلت إحدى الدراسات             عالقة الشرآات عبر الوطنية بالتجارة هي عالقة قديمة قدم هذه الشرآات نفسها حيث توصلت إحدى الدراسات             
ى سنة           التي تناولت أنشطة الشرآات عبر الوطنية األمريكية خالل       التي تناولت أنشطة الشرآات عبر الوطنية األمريكية خالل        ى سنة            الفترة من القرن الثامن عشر إل ى أن    ١٩١٤١٩١٤ الفترة من القرن الثامن عشر إل ى أن     إل  إل

ة              ر الوطني ة لتوسع الشرآات عب م األسباب األولي ة             الدخول لألسواق آان من أه ر الوطني ة لتوسع الشرآات عب م األسباب األولي م األسباب الرئيسية     .  .  ))٥١٥١((الدخول لألسواق آان من أه م األسباب الرئيسية     ومن أه ومن أه
ة بإنشاء البضائع التي تخدم                            ل المرتفع ة تالفي أسعار النق ر الوطني ل الشرآات عب ة بإنشاء البضائع التي تخدم                           لالستثمار في الخارج من قب ل المرتفع ة تالفي أسعار النق ر الوطني ل الشرآات عب لالستثمار في الخارج من قب

اليف     .  .  ، حيث آانت هناك عالقة وثيقة بين االستثمار والتجارة        ، حيث آانت هناك عالقة وثيقة بين االستثمار والتجارة        ))٥٢٥٢((ي الدولة المضيفة  ي الدولة المضيفة  المستهلك ف المستهلك ف  ى تك اليف     وباإلضافة إل ى تك وباإلضافة إل
ة، حيث قامت                          ل في وجه التجارة الخارجي رن الماضي، عراقي ة، حيث قامت                         النقل، آانت هناك، وحتى بداية الثمانينات من الق ل في وجه التجارة الخارجي رن الماضي، عراقي النقل، آانت هناك، وحتى بداية الثمانينات من الق

لذي حمل الشرآات عبر الوطنية إلى إنشاء        لذي حمل الشرآات عبر الوطنية إلى إنشاء        سياسة إحالل الواردات، وهي السائدة في معظم الدول النامية، األمر ا          سياسة إحالل الواردات، وهي السائدة في معظم الدول النامية، األمر ا          
ال البضائع والسلع                   ى الصعوبات التي تواجه انتق ى تتغلب عل دول المضيفة حت اج في ال ال البضائع والسلع                  المصانع ومعدات اإلنت ى الصعوبات التي تواجه انتق ى تتغلب عل دول المضيفة حت اج في ال .  .  المصانع ومعدات اإلنت

ال السلع                      ى انتق ة عل ر الكمي ال السلع                     ومنذ التسعينات تالشت العراقيل في وجه التجارة الخارجية وألغيت القيود الكمية وغي ى انتق ة عل ر الكمي ومنذ التسعينات تالشت العراقيل في وجه التجارة الخارجية وألغيت القيود الكمية وغي
الي زادت مساهمتها في التجارة                     والبضائع، مما أد  والبضائع، مما أد   ى التجارة وبالت ة عل الي زادت مساهمتها في التجارة                     ى إلى زيادة اعتماد الشرآات عبر الوطني ى التجارة وبالت ة عل ى إلى زيادة اعتماد الشرآات عبر الوطني

 ..الدوليةالدولية
ي                           اد األوروب ة في التجارة في االتح ة التابع ى أن مساهمة الشرآات األجنبي ي                         آما أشارت دراسة أخرى إل اد األوروب ة في التجارة في االتح ة التابع ى أن مساهمة الشرآات األجنبي آما أشارت دراسة أخرى إل

ا  .  .  ))٥٣٥٣(( في المائة في عدد الدول األعضاء في االتحاد في المائة في عدد الدول األعضاء في االتحاد٣٠٣٠وصلت إلى حوالي    وصلت إلى حوالي     ا  آم ة     أأآم ر الوطني ة     ن تواجد الشرآات عب ر الوطني ن تواجد الشرآات عب
دول المضيفة                   ة في ال ى السياسة التجاري ار عل ه آث ة ل دول المضيفة                  وشرآاتها التابع ة في ال ى السياسة التجاري ار عل ه آث ة ل ة التي تفرضها       ))٥٤٥٤((وشرآاتها التابع ة التي تفرضها        حيث أن سياسة الحماي  حيث أن سياسة الحماي

ق            ن طري ة ع ر الوطني رآات عب ا الش تفيد منه ناعات تس لع أو الص ض الس ى بع يفة عل دول المض ق           ال ن طري ة ع ر الوطني رآات عب ا الش تفيد منه ناعات تس لع أو الص ض الس ى بع يفة عل دول المض  ال
دول المضيفة          دول المضيفة         إقامة مصانع أو وحدات توزيع في ال ثًال، من                  .  .  إقامة مصانع أو وحدات توزيع في ال ة في مصر، م ر الوطني تفادت الشرآات عب د اس ثال ، من                  فق ة في مصر، م ر الوطني تفادت الشرآات عب د اس فق

 ..الحماية الممنوحة لصناعة السيارات بإضافة وحدات تجميع لهذه الصناعة في مصر حتى تستفيد من هذه الحمايةالحماية الممنوحة لصناعة السيارات بإضافة وحدات تجميع لهذه الصناعة في مصر حتى تستفيد من هذه الحماية
 

ين الشرآات   ارة ب ذلك تلعب التج ين الشرآات آ ارة ب ذلك تلعب التج رآاتها ،،(Inter company trade)آ ين الشرآة األم وش ادة ب تم ع ي ت رآاتها  الت ين الشرآة األم وش ادة ب تم ع ي ت  الت
دات وتستورد السلع المصنعة                  التابعة، دورا  التابعة، دوراً  دات وتستورد السلع المصنعة                   أساسيًا في التجارة الخارجية، حيث تصدر الشرآة األم اآلالت والمع  أساسيا  في التجارة الخارجية، حيث تصدر الشرآة األم اآلالت والمع

                                                      
))٤٩٤٩((    Mickiewkz, T, Radosevic, S and Varblane, V, Value of Diversity: Foreign Direct Investment and Employment in 
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ادة الشرآات                  .  .  من الشرآات التابعة في الدول األجنبية المضيفة      من الشرآات التابعة في الدول األجنبية المضيفة       ق زي وع من التجارة عن طري ذا الن ادة الشرآات                  ولقد ازداد ه ق زي وع من التجارة عن طري ذا الن ولقد ازداد ه
ا، حيث تح             ة له اج من الشرآات األم والتابع ا، حيث تح            التابعة وعولمة عملية اإلنت ة له اج من الشرآات األم والتابع اج للشرآات       التابعة وعولمة عملية اإلنت ة اإلنت اج للشرآات       ولت أجزاء من عملي ة اإلنت ولت أجزاء من عملي

 ..األجنبية التابعة في الدول المضيفةاألجنبية التابعة في الدول المضيفة
 

تثمار       ذا االس ة ه اختالف نوعي ارة ب ى التج ر عل ي المباش تثمار األجنب أثير االس ف ت تثمار     ويختل ذا االس ة ه اختالف نوعي ارة ب ى التج ر عل ي المباش تثمار األجنب أثير االس ف ت تثمار .  .  ويختل تثمار فاالس فاالس
ة السوق المح         ة السوق المح        األجنبي، الذي يعني قيام شرآة عبر وطنية بإنشاء وحدة إنتاج في دولة أخرى من أجل خدم ه   األجنبي، الذي يعني قيام شرآة عبر وطنية بإنشاء وحدة إنتاج في دولة أخرى من أجل خدم ي، ل ه   ل ي، ل ل

تيراد ي عن االس ي يغن ي داخل السوق المحل اج ف ارة حيث أن اإلنت ى التج أثير ضعيف عل تيرادت ي عن االس ي يغن ي داخل السوق المحل اج ف ارة حيث أن اإلنت ى التج أثير ضعيف عل ذه السياسة .  .  ))٥٥٥٥((ت ذه السياسة وه وه
ة                               ديها، من ناحي ة، ويوجد ل ى التجارة من ناحي ودًا عل دول التي تفرض قي ة                              انتهجتها الشرآات عبر الوطنية في ال ديها، من ناحي ة، ويوجد ل ى التجارة من ناحي ودا  عل دول التي تفرض قي انتهجتها الشرآات عبر الوطنية في ال

تثما   ام باس ة للقي ر الوطني رآات عب ري الش ر يغ وق آبي رى، س تثما  أخ ام باس ة للقي ر الوطني رآات عب ري الش ر يغ وق آبي رى، س اء  أخ ق إنش ن طري ا ع اء  ر فيه ق إنش ن طري ا ع  ر فيه
 ..المصانع أو معدات اإلنتاجالمصانع أو معدات اإلنتاج

 
ى دول أخرى                      اج إل ة اإلنت ى دول أخرى                    أما االستثمار العمودي، الذي يؤدي إلى نقل جزء من عملي اج إل ة اإلنت دول المضيفة   ((أما االستثمار العمودي، الذي يؤدي إلى نقل جزء من عملي دول المضيفة   ال ، ، ))ال

لعة الواحدة                                     ادل السلع أو أجزاء من الس ى تب ؤدي إل ا ي ة، مم ر من دول ين أآث ه ب وزع في د تت اج ق لعة الواحدة                                    فإن عملية اإلنت ادل السلع أو أجزاء من الس ى تب ؤدي إل ا ي ة، مم ر من دول ين أآث ه ب وزع في د تت اج ق فإن عملية اإلنت
ي أآ ة ف ي أآالمنتج ة ف مل    المنتج ها يش دول، بعض ذه ال ين ه ارة ب ق تج ى خل ي إل ا يفض و م د، وه ن بل ر م مل    ث ها يش دول، بعض ذه ال ين ه ارة ب ق تج ى خل ي إل ا يفض و م د، وه ن بل ر م  ث

 ..))٥٦٥٦((تجارة مكونات السلعة النهائيةتجارة مكونات السلعة النهائية
 

ر                      ى تغيي دول إل ر                    آما أن تدفق االستثمار األجنبي المباشر وأنشطة الشرآات عبر الوطنية أدت في بعض ال ى تغيي دول إل آما أن تدفق االستثمار األجنبي المباشر وأنشطة الشرآات عبر الوطنية أدت في بعض ال
رى في حجم الص                   رى في حجم الص                  ترآيبة الصادرات، حيث أصبحت للسلع المصنعة الحصة الكب ان       ترآيبة الصادرات، حيث أصبحت للسلع المصنعة الحصة الكب الي احتلت مك ان       ادرات، وبالت الي احتلت مك ادرات، وبالت

ة   ر الوطني ل اإلصالح االقتصادي ودخول الشرآات عب ا قب رة م ي فت ائدة ف ي آانت س ة الت لع األولي ة  الس ر الوطني ل اإلصالح االقتصادي ودخول الشرآات عب ا قب رة م ي فت ائدة ف ي آانت س ة الت لع األولي د .  .  الس د وأح وأح
ل          ل         األمثلة على ذلك تغيير الترآيبة البنيوية للصادرات المكسيكية حيث أصبحت الصادرات من السلع المصنعة تمث األمثلة على ذلك تغيير الترآيبة البنيوية للصادرات المكسيكية حيث أصبحت الصادرات من السلع المصنعة تمث

ة من      ٦٧٦٧ بعد أن آانت صادرات النفط تمثل         بعد أن آانت صادرات النفط تمثل        ١٩٩٨١٩٩٨درات في عام    درات في عام     في المائة من إجمالي الصا      في المائة من إجمالي الصا     ٩٠٩٠حوالي  حوالي   ة من       في المائ  في المائ
ة في تجارة             .  .  ))٥٧٥٧((١٩٨٠١٩٨٠الصادرات في عام    الصادرات في عام     ة في تجارة             أما من حيث دور االستثمار األجنبي المباشر والشرآات عبر الوطني أما من حيث دور االستثمار األجنبي المباشر والشرآات عبر الوطني

األمريكي  األمريكي  الدولة األم للشرآة، فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن العالقة بين أرصدة االستثمار األجنبي المباشر                 الدولة األم للشرآة، فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن العالقة بين أرصدة االستثمار األجنبي المباشر                 
ة من    ١١، وأن آل زيادة بنسبة  ، وأن آل زيادة بنسبة  ))٥٨٥٨((في الدول المضيفة والصادرات األمريكية إلى هذه الدول آانت إيجابية     في الدول المضيفة والصادرات األمريكية إلى هذه الدول آانت إيجابية      ة من     في المائ  في المائ

درها    درها   أرصدة هذا االستثمار ساهمت في زيادة ق ذه         ٠٫٢٥٠٫٢٥أرصدة هذا االستثمار ساهمت في زيادة ق ة له ات المتحدة األميرآي ة من صادرات الوالي ذه          في المائ ة له ات المتحدة األميرآي ة من صادرات الوالي  في المائ
ة          ة أمريكي ة         الدول التي تستضيف شرآات أجنبي ة أمريكي ل            وو.  .  ))٥٩٥٩((الدول التي تستضيف شرآات أجنبي د توصلت دراسات أخرى أعدت عن شرآات دول مث ل            ق د توصلت دراسات أخرى أعدت عن شرآات دول مث ق

 ..))٦٠٦٠((السويد وألمانيا واليابان إلى النتيجة نفسهاالسويد وألمانيا واليابان إلى النتيجة نفسها
 

دول المضيفة                  إن دور ال ل، ف دول المضيفة                وآما هو الحال في موضوع دور الشرآات عبر الوطنية في خلق فرص عم إن دور ال ل، ف وآما هو الحال في موضوع دور الشرآات عبر الوطنية في خلق فرص عم
هي           ديم تس ن تق وة م داف المرج ق األه ي تحقي رى ف ة آب ه أهمي ة، ل ة التابع رآات األجنبي هي          للش ديم تس ن تق وة م داف المرج ق األه ي تحقي رى ف ة آب ه أهمي ة، ل ة التابع رآات األجنبي ذه  للش طة ه ذه  الت ألنش طة ه الت ألنش

دم التسهيالت                             ذا األساس تق ى ه ة المضيفة وعل ة للدول ًا ليخدم أهداف تنموي دم التسهيالت                            الشرآات، ألن هذا التدفق جاء أساس ذا األساس تق ى ه ة المضيفة وعل ة للدول ا  ليخدم أهداف تنموي الشرآات، ألن هذا التدفق جاء أساس
ة         ة أنشطتها المختلف ة        للشرآات عبر الوطنية لمزاول ة أنشطتها المختلف م األهداف التي تسعى                  .  .  للشرآات عبر الوطنية لمزاول ز الصادرات من أه د أصبح تعزي م األهداف التي تسعى                  وق ز الصادرات من أه د أصبح تعزي وق
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ة االقتصادية           الدول المضيفة لتحقيقها عن طريق االستعانة بخبر      الدول المضيفة لتحقيقها عن طريق االستعانة بخبر       ة في ظل العولم ر الوطني ة االقتصادية           ة وآفاءة الشرآات عب ة في ظل العولم ر الوطني   ،،ة وآفاءة الشرآات عب
م تسمح   .  .  حيث ال مجال لدخول األسواق الدولية إال للسلع والخدمات األقل تكلفة واألآثر جودة  حيث ال مجال لدخول األسواق الدولية إال للسلع والخدمات األقل تكلفة واألآثر جودة   م تسمح   وحتى الدول التي ل وحتى الدول التي ل

ز الصادرات،                       اطق الحرة بغرض تعزي ز الصادرات،                      للشرآات عبر الوطنية في دخول سوقها المحلي قدمت تسهيالت في المن اطق الحرة بغرض تعزي للشرآات عبر الوطنية في دخول سوقها المحلي قدمت تسهيالت في المن
ى أ  ى أ حت ة             حت ة للشرآات األجنبي دم تسهيالت جمرآي ز الصادرات حيث تق اطق تجهي اطق تسمى من ذه المن ة             ن بعض ه ة للشرآات األجنبي دم تسهيالت جمرآي ز الصادرات حيث تق اطق تجهي اطق تسمى من ذه المن ن بعض ه

ذه                   ى ه داخل تفرض رسوم عل ى ال ع إل ة البي ا للخارج وفي حال ذه                  العاملة في هذه المناطق بشرط أن تصدر منتجاته ى ه داخل تفرض رسوم عل ى ال ع إل ة البي ا للخارج وفي حال العاملة في هذه المناطق بشرط أن تصدر منتجاته
 ..المنتجاتالمنتجات

 
رامج اإل    ذ ب بق تنفي ديرية س ناعية والتص اطق الص ذه المن اء ه ل أن إنش رامج اإل  ب ذ ب بق تنفي ديرية س ناعية والتص اطق الص ذه المن اء ه ل أن إنش دول ب ي ال امل ف الح الش دول ص ي ال امل ف الح الش  ص

ل    ادرات ونق ادة الص رض زي رة بغ اطق الح ي المن ر ف ي المباش تثمار األجنب اط االس مح بنش ث س ة حي ل   النامي ادرات ونق ادة الص رض زي رة بغ اطق الح ي المن ر ف ي المباش تثمار األجنب اط االس مح بنش ث س ة حي النامي
ي الحرة                .  .  التكنولوجياالتكنولوجيا ل عل ة جب ي الحرة                ومن أهم األمثلة الناجحة في منطقة اإلسكوا منطق ل عل ة جب ة المتحدة      ومن أهم األمثلة الناجحة في منطقة اإلسكوا منطق ارات العربي ة المتحدة      في اإلم ارات العربي في اإلم

 ..لعقبة في األردنلعقبة في األردنوالمناطق الحرة على البحر األحمر في مصر واوالمناطق الحرة على البحر األحمر في مصر وا
 

ذ السياسة                      تثمار يمكن أن تساهم في تنفي ى االس درة عل ذ السياسة                    وعليه فإن الشرآات عبر الوطنية وما تمثله من ق تثمار يمكن أن تساهم في تنفي ى االس درة عل وعليه فإن الشرآات عبر الوطنية وما تمثله من ق
ا أن   .  .  االقتصادية للدول المضيفة وتحقق، في الوقت نفسه، المنافع المالية التي تظل الهدف الرئيسي ألنشطتها                االقتصادية للدول المضيفة وتحقق، في الوقت نفسه، المنافع المالية التي تظل الهدف الرئيسي ألنشطتها                 ا أن   آم آم

ه ه وم ب ذي تق تثمار ال ع القطاعي لالس ه هالتوزي وم ب ذي تق تثمار ال ع القطاعي لالس م التوزي ى دع تثمار عل ذا االس أثير ه د ت ي تحدي م ذه الشرآات يلعب دورًا ف ى دع تثمار عل ذا االس أثير ه د ت ي تحدي ذه الشرآات يلعب دورا  ف
ا دور                          .  .  الصادراتالصادرات ان له تثماراتها المباشرة آ ة واس ر الوطني د اتضح أن الشرآات عب ة الهن ا دور                          وفي دراسة عن حال ان له تثماراتها المباشرة آ ة واس ر الوطني د اتضح أن الشرآات عب ة الهن وفي دراسة عن حال

ذآر في الصناع                         ر ي ا أث م يكن له ذآر في الصناع                        إيجابي في تعزيز القدرة التصديرية لقطاع الصادرات غير التقليدية، إال أنه ل ر ي ا أث م يكن له ات ات إيجابي في تعزيز القدرة التصديرية لقطاع الصادرات غير التقليدية، إال أنه ل
 ..))٦١٦١((التقليديةالتقليدية

 
دة                    ى ع دة                  وبصورة عامة فإن تأثير االستثمار األجنبي المباشر على التجارة ليس عملية تلقائية بل يتوقف عل ى ع وبصورة عامة فإن تأثير االستثمار األجنبي المباشر على التجارة ليس عملية تلقائية بل يتوقف عل

ي المباشر وأنشطة                         تثمار األجنب ة االس ى نوعي ؤثر عل ا ت ة ألنه ي للدول دمتها سياسة االقتصاد الكل ي المباشر وأنشطة                        عوامل، في مق تثمار األجنب ة االس ى نوعي ؤثر عل ا ت ة ألنه ي للدول دمتها سياسة االقتصاد الكل عوامل، في مق
دور إيجابي في      فالدول التي تتبنى سفالدول التي تتبنى س.  .  الشرآات عبر الوطنية الشرآات عبر الوطنية  وم ب دور إيجابي في      ياسة اقتصادية تعتمد على تشجيع الصادرات تق وم ب ياسة اقتصادية تعتمد على تشجيع الصادرات تق

آما أن نوعية األنشطة االقتصادية والصناعات         آما أن نوعية األنشطة االقتصادية والصناعات         .  .  فتح المجال ألنشطة الشرآات التي تؤدي إلى تنفيذ هذه السياسة         فتح المجال ألنشطة الشرآات التي تؤدي إلى تنفيذ هذه السياسة         
ى ا          الي عل ى ا         التي تنشط فيها الشرآات عبر الوطنية لها دور في تحديد مدى تأثيرها على قطاع التصدير وبالت الي عل لتجارة  لتجارة  التي تنشط فيها الشرآات عبر الوطنية لها دور في تحديد مدى تأثيرها على قطاع التصدير وبالت

أثير                          .  .  الخارجيةالخارجية د مدى ت ًا في تحدي دول دورًا مهم ك ال ع تل ة وموق ة العالمي أثير                          آما أن لدور الدول في العملية اإلنتاجي د مدى ت ا  في تحدي دول دورا  مهم ك ال ع تل ة وموق ة العالمي آما أن لدور الدول في العملية اإلنتاجي
فإذا آانت الدولة المضيفة إحدى المحطات التي اختارتها الشرآات عبر          فإذا آانت الدولة المضيفة إحدى المحطات التي اختارتها الشرآات عبر          .  .  االستثمار األجنبي المباشر على التجارة    االستثمار األجنبي المباشر على التجارة    
ة                         الوطنية لتنفيذ جزء من العملية اإلنتاجية     الوطنية لتنفيذ جزء من العملية اإلنتاجية      ك الجزء من العملي و في ذل ادة صادراتها ول ى زي ك سيؤثر عل إن ذل ة                          ف ك الجزء من العملي و في ذل ادة صادراتها ول ى زي ك سيؤثر عل إن ذل  ف

 ..اإلنتاجية المنفذة على أراضيهااإلنتاجية المنفذة على أراضيها
 

ى                      ة عل ر الوطني ى                    أما إذا لم تستطع الدول أن توفر الظروف االقتصادية والقانونية التي تشجع الشرآات عب ة عل ر الوطني أما إذا لم تستطع الدول أن توفر الظروف االقتصادية والقانونية التي تشجع الشرآات عب
أثيرات اإل  ن الت يقلل م ك س إن ذل يها ف ى أراض اج إل ة اإلنت ن عملي زء م ل ج أثيرات اإل نق ن الت يقلل م ك س إن ذل يها ف ى أراض اج إل ة اإلنت ن عملي زء م ل ج ةنق ةيجابي ة .  .  يجابي ا أن طبيع ة آم ا أن طبيع  آم

إذا آانت   .  .  النشاط االقتصادي أو الخدمي الذي تنشط فيه هذه الشرآات يحدد مدى تأثير هذا النشاط على التجارة             النشاط االقتصادي أو الخدمي الذي تنشط فيه هذه الشرآات يحدد مدى تأثير هذا النشاط على التجارة              إذا آانت   ف ف
دوماً                        ا سيكون محدودًا أو مع إن تأثيره ة ف ر تجاري ة غي ى خدم ثًال عل دوما                        هذه األنشطة تترآز م ا سيكون محدودا  أو مع إن تأثيره ة ف ر تجاري ة غي ى خدم ثال  عل ان النشاط       .  .  هذه األنشطة تترآز م ا إذا آ ان النشاط       أم ا إذا آ أم

لعة أو                    يترآز في سلعة أو خدمة لها طا      يترآز في سلعة أو خدمة لها طا       ذه الس اءة ه ى آف د عل ذا يعتم ًا وه لعة أو                    بع تجاري فإن هذا التأثير قد يكون إيجابي ذه الس اءة ه ى آف د عل ذا يعتم ا  وه بع تجاري فإن هذا التأثير قد يكون إيجابي
 ..الخدمة ومدى استطاعتها النفاذ إلى األسواق الخارجيةالخدمة ومدى استطاعتها النفاذ إلى األسواق الخارجية

                                                      
))٦١٦١((    Banga, Rashmi, The Differential Impact of Japanese and U.S Foreign Direct Investment and Export of Indian 

Manufacturing, Delhi University, New Delhi, India, p. 22.                                                                                                                         
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   الشرآات عبر الوطنية في دول اإلسكوا-ثالثا 
 

   نبذة تاريخية-ألف
 

اء الحرب         تنشط في عدد من   تنشط في عدد من   التي  التي  شرآات عبر الوطنية    شرآات عبر الوطنية    الالآانت شرآات النفط أولى     آانت شرآات النفط أولى       د انته اء الحرب          دول اإلسكوا بع د انته  دول اإلسكوا بع
على عقد امتياز للبحث عن البترول في العراق          على عقد امتياز للبحث عن البترول في العراق          " " شلشل""وو" " بريتش بتروليوم بريتش بتروليوم ""العالمية األولى، حيث حصلت شرآة      العالمية األولى، حيث حصلت شرآة      

ام   ي ع ام  ف ي ع رآة  .  .  ))٦٢٦٢((١٩٢٠١٩٢٠ف ا ش ة ومنه رآات بريطاني لت ش ا حص رآة  آم ا ش ة ومنه رآات بريطاني لت ش ا حص وم""آم ريتش بترولي ومب ريتش بترولي ى " " ب ى عل  عل
از   ود امتي از  عق ود امتي يعق يف رين  ف ت والبح ن الكوي ل م رين   آ ت والبح ن الكوي ل م ان  .  .  ))٦٣٦٣(( آ ين آ ي ح ان  ف ين آ ي ح ي    ف ة ف ة النفطي رآات األميرآي ور للش ي    أول ظه ة ف ة النفطي رآات األميرآي ور للش  أول ظه

ام  ام ع ام   .  .  ١٩٢٨١٩٢٨ع ان ع از فك ر امتي ا أآب ام   أم ان ع از فك ر امتي ا أآب رآة  ١٩٢٣١٩٢٣أم لت ش دما حص رآة   عن لت ش دما حص ا "" عن ل اوف آاليفورني تاندرد اوي ا س ل اوف آاليفورني تاندرد اوي  " " س
(Standard Oil of California)     دأ أول تصدير ة السعودية وب دأ أول تصدير      على حق امتياز للبحث عن البترول في المملكة العربي ة السعودية وب  على حق امتياز للبحث عن البترول في المملكة العربي

ام   نفط ع ام  لل نفط ع ذا.  .  ))٦٤٦٤((١٩٣٩١٩٣٩لل ذاوبه ادة        وبه ى زي ي أدت إل ل الت م العوام ن أه ان م نفط آ ار أن ال ن االعتب ادة         يمك ى زي ي أدت إل ل الت م العوام ن أه ان م نفط آ ار أن ال ن االعتب   يمك
تينات        .  .  نشاط الشرآات عبر الوطنية في دول اإلسكوا      نشاط الشرآات عبر الوطنية في دول اإلسكوا       تينات        أما شرآات صناعة األدوية فقد دخلت مصر خالل فترة الس أما شرآات صناعة األدوية فقد دخلت مصر خالل فترة الس

تطاعت  تطاعت حيث اس ل ٩٩حيث اس ة مث ر وطني ل  شرآات عب ة مث ر وطني ايزر"" شرآات عب ايزرف يبا""وو" " هوستهوست""، و، و""ف يباس اج " " س ي إنت ترآة ف اريع مش ة مش اج إقام ي إنت ترآة ف اريع مش ة مش إقام
ربط                       .  .  ))٦٥٦٥((األدويةاألدوية ذلك استطاعت أن ت ة المنتجة في مصر وآ ربط                       وقد ساهمت هذه الشرآات في تحسين جودة األدوي ذلك استطاعت أن ت ة المنتجة في مصر وآ وقد ساهمت هذه الشرآات في تحسين جودة األدوي

 ..))٦٦٦٦((هذه الصناعة مع مثيالتها في أوروباهذه الصناعة مع مثيالتها في أوروبا
 

يارات في                         ى رخص صناعة الس ود عل ع القي يارات في                       أما في مجال صناعة السيارات فقد استطاعت مصر منذ رف ى رخص صناعة الس ود عل ع القي أما في مجال صناعة السيارات فقد استطاعت مصر منذ رف
ام  ام ع ر الوط ١٩٩١١٩٩١ع رآات عب ن الش ددًا م ر الوط ، أن تجذب ع رآات عب ن الش ددا  م ة، أن تجذب ع ةني ة  .  .  ني ر وطني رآة عب ع ش اون م ن أن أول تع الرغم م ة  وب ر وطني رآة عب ع ش اون م ن أن أول تع الرغم م وب

ا،       " " فياتفيات"" حيث تم التوصل مع شرآة        حيث تم التوصل مع شرآة       ١٩٦١١٩٦١لصناعة السيارات آان في عام      لصناعة السيارات آان في عام       ا،       اإليطالية إلى اتفاقية بشأن تكنولوجي اإليطالية إلى اتفاقية بشأن تكنولوجي
ك       ي ذل ا ف ة بم تثمار بصورة عام ى االس ود عل اء القي ع إلغ دأ م ذه الصناعة ب اريخ ه ي ت ة ف ة نوعي م نقل إن أه ك      ف ي ذل ا ف ة بم تثمار بصورة عام ى االس ود عل اء القي ع إلغ دأ م ذه الصناعة ب اريخ ه ي ت ة ف ة نوعي م نقل إن أه ف

ة            .  .  ))٦٧٦٧((اص في صناعة وتجميع السيارات    اص في صناعة وتجميع السيارات    االستثمار الخ االستثمار الخ  ة مصر العربي ًا في جمهوري ة            ويوجد حالي ة مصر العربي ا  في جمهوري ر   ١٢١٢ويوجد حالي ر    شرآة عب  شرآة عب
ى بفضل             .  .  نشط في مجال تجميع وصناعة السيارات     نشط في مجال تجميع وصناعة السيارات     تتوطنية  وطنية   ى بفضل             واستطاعت هذه الصناعة التوسع في السنوات األول واستطاعت هذه الصناعة التوسع في السنوات األول

يارات المستوردة وال                ى الس يارات المستوردة وال               الحماية الجمرآية التي تمتعت بها بفضل رفع نسبة الجمارك عل ى الس ين       الحماية الجمرآية التي تمتعت بها بفضل رفع نسبة الجمارك عل ين       تي تراوحت ب   ٥٠٥٠تي تراوحت ب
 .. في المائة حسب قوة المحرك في المائة حسب قوة المحرك٦٠٦٠في المائة وفي المائة و

 
ام               ي ع م ف ث ت نفط حي اع ال ة بقط ر الوطني رآات عب اط الش دأ نش د ب ان فق لطنة ُعم ي س ا ف ام             أم ي ع م ف ث ت نفط حي اع ال ة بقط ر الوطني رآات عب اط الش دأ نش د ب ان فق لطنة ع م ي س ا ف    ١٩٦٤١٩٦٤أم

نفط   ،،(Royal Dutch)" " رويال داتشرويال داتش""إنشاء شرآة تنمية البترول المحدودة والتي تشارك فيها شرآة إنشاء شرآة تنمية البترول المحدودة والتي تشارك فيها شرآة  نفط    وبدأ تصدير ال  وبدأ تصدير ال
 ..))٦٨٦٨((١٩٦٧١٩٦٧عام عام في ع مان في في ُعمان في 

 

                                                      
))٦٢٦٢((    Multinational Oil Corporations of the U.S. Foreign Policy Report to the Committee on Foreign Relations, United 

States Senate by Sub-Committee on Multinational Corporations, Washington D.C., 2 January 1975, p. 2.                                              

 ..المرجع نفسهالمرجع نفسه    ))٦٣٦٣((

 ..٣٣  المرجع نفسه، ص   المرجع نفسه، ص ))٦٤٦٤((

))٦٥٦٥((    UNCTAD, Investment policy review of Egypt of February 1999, p. 60.. 

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٦٦٦٦((

))٦٧٦٧((    Egypt Economic Profile Transport Industry, Background and Structure, p. 1.. 

))٦٨٦٨((    U.S. Department of State, Bureau of Near Eastern Affairs, Background note: Oman, February 2005, p. 2.. 
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ر         رآات عب ذب الش ادي ج اع اقتص ي أول قط اط البترول اع النش ان قط ت، آ ة الكوي ي دول ر       وف رآات عب ذب الش ادي ج اع اقتص ي أول قط اط البترول اع النش ان قط ت، آ ة الكوي ي دول  وف
 Anglo)" " أنغلو بيرشن أويل آمبنيأنغلو بيرشن أويل آمبني"" اآتشاف النفط في الكويت عن طريق شرآة  اآتشاف النفط في الكويت عن طريق شرآة ١٩٣٨١٩٣٨الوطنية حيث تم في عام الوطنية حيث تم في عام 

Persian Oil Company).. 
 

م في           وفي البحرين آان قطاع تكرير النفط أول قطاع جذب        وفي البحرين آان قطاع تكرير النفط أول قطاع جذب          م في            الشرآات عبر الوطنية حيث ت اح   ١٩٣٦١٩٣٦ الشرآات عبر الوطنية حيث ت اح    افتت  افتت
ان مملوآ   نفط وآ ر لل نع لتكري ان مملوآ  أول مص نفط وآ ر لل نع لتكري ل ا ًاأول مص ن قب ل  م ن قب ابكو"" م رآة ب ابكوش رآة ب ي  (Babco)" " ش ترآة ف رآة مش ي ش ي   وه ترآة ف رآة مش ي ش   وه

التكس ""حكومة البحرين وشرآة     حكومة البحرين وشرآة      التكس آ نفط   " " آ نفط   لل ام                     (Caltex)لل ة في البحرين في ع ع الشرآة حصتها للحكوم ل أن تبي ام                   قب ة في البحرين في ع ع الشرآة حصتها للحكوم ل أن تبي قب
 من قدم نشاط الشرآات عبر الوطنية في دول اإلسكوا وأن هذا النشاط              من قدم نشاط الشرآات عبر الوطنية في دول اإلسكوا وأن هذا النشاط             ويالحظ بصورة عامة أنه بالرغم    ويالحظ بصورة عامة أنه بالرغم    .  .  ١٩٩٧١٩٩٧

الم                     ة دول الع ة ببقي ا زال محدودًا مقارن الم                    يرجع إلى بداية القرن الماضي، فإن نشاط هذه الشرآات م ة دول الع ة ببقي ا زال محدودا  مقارن ثًال    .  .  يرجع إلى بداية القرن الماضي، فإن نشاط هذه الشرآات م يالحظ م ثال     ف يالحظ م ف
ل حوال      ٢٢  ٢٤٧٢٤٧ بلغ عدد الشرآات التابعة في دول اإلسكوا            بلغ عدد الشرآات التابعة في دول اإلسكوا           ٢٠٠٢٢٠٠٢ خالل الفترة حتى عام       خالل الفترة حتى عام      ههأنأن ل حوال       شرآة مقاب   ١١٩١١٩ي    ي     شرآة مقاب

ة  ٠٫٣٠٫٣نسبة مئوية ال تتجاوز نسبة مئوية ال تتجاوز بب شرآة تابعة على مستوى العالم، أي        شرآة تابعة على مستوى العالم، أي       ٨٦٦٨٦٦ ة   في المائ ة     .  .   في المائ ذه الشرآات التابع ة     ومعظم ه ذه الشرآات التابع ومعظم ه
عودية،      ة الس ة العربي ل المملك دول مث ن ال ل م دد قلي ي ع زة ف عودية،     مرآ ة الس ة العربي ل المملك دول مث ن ال ل م دد قلي ي ع زة ف ث مرآ ث حي غ حي غ يبل  يبل

ة    .  .  اا في المائة من إجمالي عدد الشرآات التابعة في دول اإلسكو            في المائة من إجمالي عدد الشرآات التابعة في دول اإلسكو           ٦٥٦٥ شرآة تابعة أي      شرآة تابعة أي     ١١  ٤٦١٤٦١عددها  عددها   ة الثاني ة    والدول ة الثاني والدول
ذه الشرآات                              غ عدد ه ان حيث بل ة في دول اإلسكوا هي سلطنة ُعم ذه الشرآات                             من حيث عدد الشرآات األجنبية التابع غ عدد ه ان حيث بل ة في دول اإلسكوا هي سلطنة ع م   ٣٥١٣٥١من حيث عدد الشرآات األجنبية التابع

ا في       نالحظ نالحظ ومن هنا  ومن هنا  .  .   شرآة  شرآة ١٨٥١٨٥شرآة تليها اإلمارات العربية المتحدة بـ       شرآة تليها اإلمارات العربية المتحدة بـ        ذه الشرآات تترآز في معظمه ا في        أن ه ذه الشرآات تترآز في معظمه  أن ه
اط   اع أن نش د االنطب ذا يؤآ ة وه دول النفطي اط  ال اع أن نش د االنطب ذا يؤآ ة وه دول النفطي ذهال ذهه نفط   ه اعي ال ى قط ر عل د آبي ى ح زال يقتصر إل رآات ال ي نفط    الش اعي ال ى قط ر عل د آبي ى ح زال يقتصر إل رآات ال ي  الش

 ..والغازوالغاز
 

ه                 يالحظ أن دول األعضاء في اإلسكوا، ف ى اقتصادات ال ه               أما من حيث تأثير هذه الشرآات عل يالحظ أن دول األعضاء في اإلسكوا، ف ى اقتصادات ال اب   ،،أما من حيث تأثير هذه الشرآات عل اب    في غي  في غي
ر           ،،دراسات مخصصة مبنية على استبيانات محددة     دراسات مخصصة مبنية على استبيانات محددة      ذا األث يم دقيق له ر            من الصعب تقي ذا األث يم دقيق له ول أن          . .  من الصعب تقي ه يمكن الق ول أن           إال أن ه يمكن الق ر   إال أن ر  أث أث

ر ذه الش ره ذه الش اً  ه دول الزال منخفض ذه ال ادات ه ى اقتص ا   آات عل دول الزال منخفض ذه ال ادات ه ى اقتص ل آات عل ددها القلي ى ع رًا إل ل  نظ ددها القلي ى ع را  إل دول    . .  نظ ذنا نصيب ال دول  وإذا أخ ذنا نصيب ال وإذا أخ
ي المباشر            تثمار األجنب ي المباشر           األعضاء في اإلسكوا من التدفق العالمي لالس تثمار األجنب م يتجاوز        ،،األعضاء في اإلسكوا من التدفق العالمي لالس ذي ل م يتجاوز         وال ذي ل دفق         ١١ وال ة من الت دفق          في المائ ة من الت  في المائ

 ..المباشر في دول اإلسكواالمباشر في دول اإلسكواالعالمي، يالحظ مدى انخفاض مساهمة هذه الشرآات في االستثمار األجنبي العالمي، يالحظ مدى انخفاض مساهمة هذه الشرآات في االستثمار األجنبي 
 

ر    ذلك األم ر  وآ ذلك األم ال  وآ ي مج ال  ف ي مج ر ف ة نظ ر العمال ة نظ ى   ا ًاالعمال ى إل و        إل نفط، وه اع ال ي قط و ف رآات ه ذه الش أثير له م ت و        أن أه نفط، وه اع ال ي قط و ف رآات ه ذه الش أثير له م ت  أن أه
دول األعضاء في                 ولذا  ولذا   العمالة    العمالة   ههقطاع يعتمد على التكنولوجيا أآثر من     قطاع يعتمد على التكنولوجيا أآثر من      ة في ال ى العمال دول األعضاء في                 فإن تأثير هذه الشرآات عل ة في ال ى العمال فإن تأثير هذه الشرآات عل

 ..ا ًااإلسكوا الزال محدوداإلسكوا الزال محدود
 

أ وفيما يتعلق ب  وفيما يتعلق ب    أ ت ذه الشرآات      ثيرثيرت ذه الشرآات       ه ى التجارة، ف      ه ى التجارة، ف     عل نفط                إن أ إن أ عل ذا المجال هو في استخراج ال أثير في ه م ت نفط                ه ذا المجال هو في استخراج ال أثير في ه م ت ه
رآات دورًا ذه الش ث تلعب ه از، حي رآات دورا والغ ذه الش ث تلعب ه از، حي ًاوالغ ا  مهم ارة    . .  مهم ى التج رآات عل ذه الش أثير ه إن ت نفط ف اع ال ارج قط ا خ ارة  أم ى التج رآات عل ذه الش أثير ه إن ت نفط ف اع ال ارج قط ا خ  أم

 .. نسبيا  نسبيًا، حيث أن صادرات الدول األعضاء في اإلسكوا غير النفطية ال تزال ضعيفة، حيث أن صادرات الدول األعضاء في اإلسكوا غير النفطية ال تزال ضعيفةال يزال محدودا ال يزال محدودًا
 

   تغيير السياسات إزاء أنشطة الشرآات عبر الوطنية في دول اإلسكوا-باء
 

ذه                             د مشارآة ه بعينات وتقيي رة الس أميم أنشطتها خالل فت ى حد ت ذه                           بعد نظرة الشك والريبة التي وصلت إل د مشارآة ه بعينات وتقيي رة الس أميم أنشطتها خالل فت ى حد ت بعد نظرة الشك والريبة التي وصلت إل
ذه الشرآات              ذه الشرآات             الشرآات في اقتصادات دول اإلسكوا، غيرت هذه الدول سياساتها إزاء ه ى غرار     .  .  الشرآات في اقتصادات دول اإلسكوا، غيرت هذه الدول سياساتها إزاء ه ى غرار     وعل دول    وعل ة ال دول    بقي ة ال بقي

ر                  ر                 النامية تحولت السياسة الرسمية إزاء هذه الشرآات من المنع أو التقييد إلى تقديم الحوافز وحتى الدعم لجذب أآب النامية تحولت السياسة الرسمية إزاء هذه الشرآات من المنع أو التقييد إلى تقديم الحوافز وحتى الدعم لجذب أآب
 ::هذا التغيير إلى عدة أسباب منها ما يليهذا التغيير إلى عدة أسباب منها ما يليويرجع ويرجع .  .  عدد من الشرآات عبر الوطنية إلى دول اإلسكواعدد من الشرآات عبر الوطنية إلى دول اإلسكوا

 
ى ع       -١١ ى ع      انتهاج سياسة اقتصادية معتمدة بالدرجة األول ذي         انتهاج سياسة اقتصادية معتمدة بالدرجة األول ى المنافسة، األمر ال الي عل ى قواعد السوق وبالت ذي         ل ى المنافسة، األمر ال الي عل ى قواعد السوق وبالت ل

شجع على سياسة تحول تجاه هذه الشرآات باعتبار أنها تستطيع بما تملكه من تقنية وإدارة متطورة أن تساهم في               شجع على سياسة تحول تجاه هذه الشرآات باعتبار أنها تستطيع بما تملكه من تقنية وإدارة متطورة أن تساهم في               
 . . زيادة منافسة اقتصادات هذه الدول في األسواق العالميةزيادة منافسة اقتصادات هذه الدول في األسواق العالمية
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يًا في           العولمة ومحاولة هذه الدول االلتحاق باالقتصاد العا      العولمة ومحاولة هذه الدول االلتحاق باالقتصاد العا       -٢٢ يا  في           لمي حيث يؤدي االستثمار والتجارة دورًا أساس لمي حيث يؤدي االستثمار والتجارة دورا  أساس
المي              الي باالقتصاد الع المي وبالت المي             هذا التحول أو االرتباط بالسوق الع الي باالقتصاد الع المي وبالت ة            .  .  هذا التحول أو االرتباط بالسوق الع ر الوطني ا أيضًا تلعب الشرآات عب ة            وهن ر الوطني ا أيضا  تلعب الشرآات عب وهن

 ..دورا  أساسيا  في التجارة واالستثمار العالمييندورًا أساسيًا في التجارة واالستثمار العالميين
 
ة -٣٣ وارد الطبيعي وير الم ةتط وارد الطبيعي وير الم يس ج فف: : تط دف ل ذا اله ن أن ه الرغم م يس ج ب دف ل ذا اله ن أن ه الرغم م ذه  ب اج ه ع احتي ه ازدادت م إن أهميت دًا ف ذه  دي اج ه ع احتي ه ازدادت م إن أهميت دا  ف دي

ادة النظر في         ادة النظر في        الدول، خاصة النفطية منها، إلى زيادة قدرتها اإلنتاجية وبالتالي التصديرية، األمر الذي أدى إلى إع الدول، خاصة النفطية منها، إلى زيادة قدرتها اإلنتاجية وبالتالي التصديرية، األمر الذي أدى إلى إع
ا خالل  ي انتهجته أميم الت ا خالل سياسة الت ي انتهجته أميم الت تينات وسياسة الت تينات والس بعيناتالس بعيناتالس درة .  .  الس ادة الق ة لزي تثمارات الالزم ا أن ضخامة االس درة آم ادة الق ة لزي تثمارات الالزم ا أن ضخامة االس آم

 في ظل تقلص دور الدولة وعدم توفر اإلمكانيات المالية الالزمة دفعت هذه الدول إلى االعتماد على هذه                   في ظل تقلص دور الدولة وعدم توفر اإلمكانيات المالية الالزمة دفعت هذه الدول إلى االعتماد على هذه                  اإلنتاجيةاإلنتاجية
 ..الشرآات عن طريق عقود امتياز الستكشاف النفط والمعادن األخرى في هذه الدولالشرآات عن طريق عقود امتياز الستكشاف النفط والمعادن األخرى في هذه الدول

 
ك االتصاالت    -٤٤ ي ذل ا ف دمات بم ة والخ ة التحتي ديث البني ي تح ة ف ك االتصاالت   الرغب ي ذل ا ف دمات بم ة والخ ة التحتي ديث البني ي تح ة ف ديث أ : : الرغب ي تح ة ف ديث أ أدت الرغب ي تح ة ف ة أدت الرغب ة نظم نظم

االتصاالت إلى تغيير في السياسة االقتصادية باتباع الخصخصة وخاصة خصخصة قطاع االتصاالت ومنه نظام                االتصاالت إلى تغيير في السياسة االقتصادية باتباع الخصخصة وخاصة خصخصة قطاع االتصاالت ومنه نظام                
ادة                الهاتف النقال،   الهاتف النقال،    ة لتحديث قطاع االتصاالت والمعلومات وزي ادة                حيث دخلت شرآات عبر وطنية إلى دول المنطق ة لتحديث قطاع االتصاالت والمعلومات وزي حيث دخلت شرآات عبر وطنية إلى دول المنطق

ت   ة لإلنترن بكة العالمي ة بالش اط دول المنطق ت  ارتب ة لإلنترن بكة العالمي ة بالش اط دول المنطق نظم  .  .  (World Wide Web)ارتب ة ال ر الوطني رآات عب ر الش نظم  وتحتك ة ال ر الوطني رآات عب ر الش وتحتك
ار           ار          الحديثة لالتصاالت والمعلومات، األمر الذي لم يترك لهذه الدول خي ذه الشرآات من أجل             ا ًاالحديثة لالتصاالت والمعلومات، األمر الذي لم يترك لهذه الدول خي تعانة به ذه الشرآات من أجل              سوى االس تعانة به  سوى االس

 ..تحديث وتطوير وتوسيع نظم االتصاالت والمعلوماتتحديث وتطوير وتوسيع نظم االتصاالت والمعلومات
 
ى                -٥٥ ا تسيطر عل ى               تعتبر الشرآات عبر الوطنية المحرك الرئيسي للعولمة، حيث أنه ا تسيطر عل م قاعدتين من قواعد        تعتبر الشرآات عبر الوطنية المحرك الرئيسي للعولمة، حيث أنه م قاعدتين من قواعد        أه أه

ة  ة والمعلوماتي ارة الدولي تثمار والتج ا االس ة وهم ة العولم ة والمعلوماتي ارة الدولي تثمار والتج ا االس ة وهم ه ف.  .  العولم ه فوعلي ع  إإوعلي ل م اق والتكام ي االلتح ة ف دول الراغب ع  ن ال ل م اق والتكام ي االلتح ة ف دول الراغب ن ال
ة           اج المحلي ة اإلنت ربط عملي اهمة ل رآات للمس ذه الش هيالت له ازات وتس دم امتي بحت تق المي أص اد الع ة          االقتص اج المحلي ة اإلنت ربط عملي اهمة ل رآات للمس ذه الش هيالت له ازات وتس دم امتي بحت تق المي أص اد الع االقتص

ة ةبالعالمي ماح   .  .  بالعالمي هيالت الس م التس ن أه ماح   وم هيالت الس م التس ن أه ترآة      وم اريع مش ل أو مش ة بالكام اريع مملوآ ة مش رآات بإقام ذه الش ترآة      له اريع مش ل أو مش ة بالكام اريع مملوآ ة مش رآات بإقام ذه الش  له
 . . مع شرآات محلية أو فروع أو شرآات تابعة لهامع شرآات محلية أو فروع أو شرآات تابعة لها

 
ة     -٦٦ ر الوطني رآات عب ة بالش رآات المحلي ط الش ة    رب ر الوطني رآات عب ة بالش رآات المحلي ط الش اعدات      : : رب ديم المس ي تق دول ف داف ال م أه ن أه اعدات      م ديم المس ي تق دول ف داف ال م أه ن أه  م

ن هذه الشرآات والشرآات المحلية من      ن هذه الشرآات والشرآات المحلية من      للشرآات عبر الوطنية للمساهمة في تنمية هذه الدول محاولة إيجاد ربط بي           للشرآات عبر الوطنية للمساهمة في تنمية هذه الدول محاولة إيجاد ربط بي           
ة  أأ ر الوطني رات الشرآات عب ات وخب ن إمكاني تفادة م ق االس ة عن طري ع أداء الشرآات المحلي ة  جل رف ر الوطني رات الشرآات عب ات وخب ن إمكاني تفادة م ق االس ة عن طري ع أداء الشرآات المحلي ل .  .  جل رف ل وتمث وتمث

م     بينبيندرجة التعاون  درجة التعاون   ة أه ر الوطني م      الشرآات المحلية والشرآات عب ة أه ر الوطني تفادة من دخول        مم الشرآات المحلية والشرآات عب ة في االس اس لنجاح الدول تفادة من دخول        قي ة في االس اس لنجاح الدول قي
ة     ر الوطني ة    الشرآات عب ر الوطني ا أن ا   .  .  الشرآات عب ا أن ا   آم ة                      آم ر الوطني تح المجال للشرآات عب ى ف ق الخصخصة إل دول تسعى عن طري ة                      ل ر الوطني تح المجال للشرآات عب ى ف ق الخصخصة إل دول تسعى عن طري ل

درتها التنافسية عن                        ادة ق الي زي درتها التنافسية عن                       لشراء أو اقتناء أسهم الشرآات المحلية من أجل زيادة إنتاجية هذه الشرآات وبالت ادة ق الي زي لشراء أو اقتناء أسهم الشرآات المحلية من أجل زيادة إنتاجية هذه الشرآات وبالت
 ..طريق إدخال التكنولوجيا الحديثة وأساليب إدارة متقدمةطريق إدخال التكنولوجيا الحديثة وأساليب إدارة متقدمة

 
تثمار                دعم األداء االقتصادي الكلي عن طري      دعم األداء االقتصادي الكلي عن طري       -٧٧ تثمار، خاصة االس ادة االس ذه الشرآات في زي تثمار                ق مساهمة ه تثمار، خاصة االس ادة االس ذه الشرآات في زي ق مساهمة ه

 ..األجنبي المباشر، والتكنولوجيا وزيادة الصادرات والحد من البطالةاألجنبي المباشر، والتكنولوجيا وزيادة الصادرات والحد من البطالة
 
رامج اإلصالح                        : : دعم الصادرات دعم الصادرات  -٨٨ ذ ب ة نتيجة تنفي دول النامي ا ال رامج اإلصالح                        تتطلب سياسة دعم الصادرات التي تبنته ذ ب ة نتيجة تنفي دول النامي ا ال تتطلب سياسة دعم الصادرات التي تبنته

دول      االقتصادي والتحول من نظام االقتصاد الموجه     االقتصادي والتحول من نظام االقتصاد الموجه      ذه ال دول       إلى نظام اقتصاد السوق دعم القدرة التنافسية لمنتجات ه ذه ال  إلى نظام اقتصاد السوق دعم القدرة التنافسية لمنتجات ه
ة                   ر التجارة التي ترافقت مع العولم ة، خاصة في ظل سياسات تحري ة                  حتى تستطيع المنافسة في األسواق العالمي ر التجارة التي ترافقت مع العولم ة، خاصة في ظل سياسات تحري .  .  حتى تستطيع المنافسة في األسواق العالمي

اج  ويستوجب دعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية زيادة االستثمارات في مجال البحث والتطوير لتحسين اإل                ويستوجب دعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية زيادة االستثمارات في مجال البحث والتطوير لتحسين اإل                 اج  نت نت
ة أخرى                     دة من ناحي ة، والبحث عن أسواق جدي اليف من ناحي ة أخرى                    وخفض التك دة من ناحي ة، والبحث عن أسواق جدي اليف من ناحي ر          .  .  وخفض التك ى سيطرة الشرآات عب ر          ونظرًا إل ى سيطرة الشرآات عب ونظرا  إل

ة وتحسين                            ًا في تحقيق دعم اإلنتاجي ا تستطيع أن تلعب دورًا مهم ة فإنه ة وتحسين                           الوطنية على حوالي ثلثي التجارة العالمي ا  في تحقيق دعم اإلنتاجي ا تستطيع أن تلعب دورا  مهم ة فإنه الوطنية على حوالي ثلثي التجارة العالمي
ة أو              ق شرآاتها التابع ة أو             الجودة وآذلك فتح أسواق جديدة عن طري ق شرآاتها التابع ق        الجودة وآذلك فتح أسواق جديدة عن طري الم أو عن طري ا في مختلف أنحاء الع ق        فروعه الم أو عن طري ا في مختلف أنحاء الع فروعه

المي،                   .  .  وسائل التوزيع المتوفرة لديها   وسائل التوزيع المتوفرة لديها    اج الع ام من اإلنت ى جزء ه المي،                   آما أن الشرآات عبر الوطنية، التي تسيطر عل اج الع ام من اإلنت ى جزء ه آما أن الشرآات عبر الوطنية، التي تسيطر عل
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دي                                  وفر األي ة، حيث تت دول النامي ا ال ا فيه دول األخرى بم ى أسواق ال ة إل ة اإلنتاجي ل جزء من العملي دي                                 تستطيع نق وفر األي ة، حيث تت دول النامي ا ال ا فيه دول األخرى بم ى أسواق ال ة إل ة اإلنتاجي ل جزء من العملي تستطيع نق
ة المنخف ة المنخفالعامل ةالعامل وارد الطبيعي اليف والم ةضة التك وارد الطبيعي اليف والم درتها  .  .  ضة التك ين ق ي تحس ة ف ة الراغب دول النامي ي مصالح ال ا تلتق درتها  وهن ين ق ي تحس ة ف ة الراغب دول النامي ي مصالح ال ا تلتق وهن

 ..التنافسية مع مصالح الشرآات عبر الوطنية التي تسعى هي األخرى إلى خفض تكاليف اإلنتاجالتنافسية مع مصالح الشرآات عبر الوطنية التي تسعى هي األخرى إلى خفض تكاليف اإلنتاج
 
ام أنشطة الشرآ            : : دعم القدرة في مجال البحث والتطوير     دعم القدرة في مجال البحث والتطوير      -٩٩ ام أنشطة الشرآ            تسعى الدول، عن طريق فتح المجال أم ر   تسعى الدول، عن طريق فتح المجال أم ر   ات عب ات عب

ر      رآات عب ث للش ز البح م مراآ ن أن أه الرغم م ديها ب وير ل ث والتط دة البح م قاع ى دع ة، إل ر     الوطني رآات عب ث للش ز البح م مراآ ن أن أه الرغم م ديها ب وير ل ث والتط دة البح م قاع ى دع ة، إل  الوطني
ات البحث       غلبهاغلبهاأأالوطنية ظلت في مقراتها الرئيسية، أي في الدول األم، وهي في  الوطنية ظلت في مقراتها الرئيسية، أي في الدول األم، وهي في   ة، إذ أن عملي دول المتقدم ات البحث     من ال ة، إذ أن عملي دول المتقدم من ال
ل في                والتطوير في الشرآات التابعة ما زالت محدودة جدا  وبالتالي فان         والتطوير في الشرآات التابعة ما زالت محدودة جدًا وبالتالي فان          ا زال يواجه صعوبات تتمث ذا الهدف م ل في                 ه ا زال يواجه صعوبات تتمث ذا الهدف م  ه

ر               ات البحث والتطوير خارج دول المق ر              عدم تحمس الشرآات عبر الوطنية لنقل جزء أساسي من عملي ات البحث والتطوير خارج دول المق م   . . عدم تحمس الشرآات عبر الوطنية لنقل جزء أساسي من عملي م   ومن أه ومن أه
ة                        ة الفكري ة الملكي ة بحماي وانين والتشريعات المتعلق ة                       العوامل الرئيسية التي قد تكون لعبت دورًا في هذا ضعف الق ة الفكري ة الملكي ة بحماي وانين والتشريعات المتعلق العوامل الرئيسية التي قد تكون لعبت دورا  في هذا ضعف الق

 ..ية وخوف هذه الشرآات من تسرب هذه البحوث واالختراعات إلى الشرآات المنافسةية وخوف هذه الشرآات من تسرب هذه البحوث واالختراعات إلى الشرآات المنافسةفي اغلب الدول النامفي اغلب الدول النام
 

  في دول اإلسكوااألجنبي المباشر   دور الشرآات عبر الوطنية في االستثمار-جيم
 

ك                        ي المباشر في دول اإلسكوا ضعيفة وذل تثمار األجنب ك                      ما زالت مساهمة الشرآات عبر الوطنية في االس ي المباشر في دول اإلسكوا ضعيفة وذل تثمار األجنب ما زالت مساهمة الشرآات عبر الوطنية في االس
ى أن نصيب دول اإلسكوا من           بسبب انخفاض ومحد  بسبب انخفاض ومحد   ى أن نصيب دول اإلسكوا من           ودية النشاط العام لهذه الشرآات حيث تشير اإلحصاءات إل ودية النشاط العام لهذه الشرآات حيث تشير اإلحصاءات إل

ة     ١١التدفق العالمي لالستثمار األجنبي المباشر ما زال أقل من          التدفق العالمي لالستثمار األجنبي المباشر ما زال أقل من           ة      في المائ ذه النسبة            ) ) ١١الجدول   الجدول   (( في المائ د ه م تتع ذه النسبة            في حين ل د ه م تتع في حين ل
د في       أما نصيب الدول العر   أما نصيب الدول العر   .  .   في المائة من نصيب الدول النامية       في المائة من نصيب الدول النامية      ١٫٧١٫٧ حوالي    حوالي   ٢٠٠٣٢٠٠٣في عام   في عام    د في       بية آمجموعة فلم يتع بية آمجموعة فلم يتع

ام  ام ع والي ٢٠٠٣٢٠٠٣ع والي  ح نوات  ١٫٥١٫٥ ح ر، وآمتوسط خالل الس ي المباش تثمار األجنب المي لالس دفق الع ن الت ة م ي المائ نوات   ف ر، وآمتوسط خالل الس ي المباش تثمار األجنب المي لالس دفق الع ن الت ة م ي المائ  ف
ة آنسبة من          ١١ آان أقل من      آان أقل من     ٢٠٠٣٢٠٠٣-٢٠٠٠٢٠٠٠ دول العربي ة آنسبة من           في المائة وتفاوت رصيد االستثمار األجنبي المباشر في ال دول العربي  في المائة وتفاوت رصيد االستثمار األجنبي المباشر في ال

ة في األردن و    ١٩٫٢١٩٫٢ في المائة في البحرين، و        في المائة في البحرين، و       ٥٥٫٤٫٤ بين    بين   ٢٠٠٣٢٠٠٣تكوين رأس المال الثابت في عام       تكوين رأس المال الثابت في عام        ة في األردن و     في المائ  في   في  ٢٢ في المائ
ا   تدنيتدنيومن أهم أسباب ومن أهم أسباب ).  ).  ٢٢الجدول الجدول ((المائة في مصر    المائة في مصر     ا فيه ا    تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربية، بم ا فيه  تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربية، بم

ة                ة وشرآات محلي ر وطني ة               دول اإلسكوا، قلة صفقات االندماج واالقتناء بين شرآات عب ة وشرآات محلي ر وطني دوره إ      .  .  دول اإلسكوا، قلة صفقات االندماج واالقتناء بين شرآات عب ذا يرجع ب دوره إ      وه ذا يرجع ب ى  وه ى  ل ل
ك     ي ذل ا ف اص، بم اع الخ ى القط ام إل اع الع رآات القط ة رصيد ش ل ملكي ي تنق رامج الخصخصة الت ة ب ك    محدودي ي ذل ا ف اص، بم اع الخ ى القط ام إل اع الع رآات القط ة رصيد ش ل ملكي ي تنق رامج الخصخصة الت ة ب محدودي

اء                 .  .  الشرآات عبر الوطنية  الشرآات عبر الوطنية   دماج واالقتن المي لالن اء                 ويشير الجدول التالي إلى أن نصيب دول اإلسكوا من الحجم الع دماج واالقتن المي لالن ويشير الجدول التالي إلى أن نصيب دول اإلسكوا من الحجم الع
 ).).٣٣الجدول الجدول (( الدول النامية  الدول النامية  في المائة من نصيب في المائة من نصيب٥٥ في المائة وحوالي  في المائة وحوالي ٠٫٥٠٫٥ لم يتعد  لم يتعد ٢٠٠٣٢٠٠٣في عام في عام 

 
   نسبة إجمالي تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة إلى الدول العربية -١الجدول 

      إلى مثيله في العالم، والدول النامية، ونيجيريا، والمكسيك، 
 ٢٠٠٣-٢٠٠٠وماليزيا، 

 )بالنسبة المئوية(
 

  ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ )٢٠٠٣-٢٠٠٠(اإلجمالي 
 األعضاء في اإلسكوااألعضاء في اإلسكواالدول الدول 

 العالمالعالم ٠٫١ ٠٫٣ ٠٫٣ ٠٫٥ ٠٫٣
 الدول الناميةالدول النامية ٠٫٤ ١٫٢ ١٫٤ ١٫٧ ١،١
 نيجيريانيجيريا ٩٧٫٢ ٢٣٨٫٨ ١٧٧٫٤ ٢٣٧٫١ ١٩١٫٧
 المكسيكالمكسيك ٥،٥ ٩٫٨ ١٥٫٤ ٢٦٫٤ ١٢٫٦
 ماليزياماليزيا ٢٣٫٩ ٤٧٥٫٨ ٧٠٫٩ ١١٥٫٠ ٨٦٫٤

 )تابع (١الجدول 
  ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ )٢٠٠٣-٢٠٠٠(اإلجمالي 
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 سكواسكوااإلاإل في  في عربية غير األعضاءعربية غير األعضاءالدول الالدول ال
 العالمالعالم ٠٫١ ٠٫٦ ٠٫٥ ١٫٠ ٠٫٥
 الدول الناميةالدول النامية ٠٫٧ ٢٫٣ ٢٫٠ ٣٫٤ ٢٫٠
 نيجيريانيجيريا ١٨٥٫٥ ٤٥٩٫٧ ٢٤٢٫٥ ٤٨١٫٠ ٣٤٧٫٢
 المكسيكالمكسيك ١٠٫٤ ١٩٫٠ ٢١٫١ ٥٣٫٥ ٢٢٫٨
 ماليزياماليزيا ٤٥٫٥ ٩١٦٫١ ٩٧٫٠ ٢٣٣٫٣ ١٥٦٫٥

 مجموع الدول العربيةمجموع الدول العربية
 العالمالعالم ٠٫٢ ٠٫٩ ٠٫٨ ١٫٥ ٠٫٧
 الدول الناميةالدول النامية ١٫٠ ٣٫٥ ٣٫٤ ٥٫٠ ٣٫٠
 نيجيريانيجيريا ٢٨٢٫٧ ٦٩٨٫٥ ٤١٩٫٨ ٧١٨٫٠ ٥٣٩٫٠
 المكسيكالمكسيك ١٥٫٩ ٢٨٫٨ ٣٦٫٥ ٨٠٫٠ ٣٥٫٣
 ماليزياماليزيا ٦٩٫٤ ١٣٩١٫٩ ١٦٧٫٩ ٣٤٨٫٣ ٢٤٢٫٩
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 نبية المباشرة إلى الناتج المحلي اإلجمالي  نسبة التدفق التراآمي لالستثمارات األج-٢الجدول 
            وإلى إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الدول العربية ومناطق مختارة،

٢٠٠٣-٢٠٠٠ 
 )بالنسبة المئوية(

نسبة التدفق التراآمي لالستثمارات األجنبية المباشرة 
 إلى إجمالي تكوين رأس المال الثابت

ستثمارات األجنبية نسبة التدفق التراآمي لال
 المباشرة إلى الناتج المحلي اإلجمالي

٢٠٠٠ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣  
 الدول األعضاء في اإلسكواالدول األعضاء في اإلسكوا

 األردناألردن ٢٦٫٧ ٢٥٫٧ ٢٨٫٣ ٤٤٫٢ ٥٫٧ ٢٫٣ ١٩٫٢
 اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة ١٫٥ ٤٫٣ ٤،٤ )٣٫٩( ٩٫١ ٦٫٥ ٣٫٧
 ننالبحريالبحري ٧٤٫١ ٧٣٫٧ ٧٢٫٤ ٣٣٫٨ ٧،٧ ٢٣٫٠ ٥٠٫٤
 الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية ٩٫٠ ٩٫٥ ٩٫٥ ١٫٩ ٢٫٧ ٢،٢ ١٫٩
 العراقالعراق (*).. .. (*).. .. .. .. ..
 سلطنة عمانسلطنة عمان ١٢٫٥ ١٢٫٩ ١٢٫٦ ٠٫٧ ٣،٣ ٠٫٩ ٥،٥
 الضفة الغربية وقطاع غزةالضفة الغربية وقطاع غزة ١٨٫٦ ٢٧٫٥ ٢١٫٩ ٤٫٣ ١٫٣ .. ..

 قطرقطر ١٠٫٨ ١٦٫٣ ١٦٫٠ ٧٫٣ ٧٫٦ ١٩٫٧ ١١٫٤
 الكويتالكويت ١٫٦ ١٫٣ ١٫٢ ٠٫٦ )٥٫٠( ٠٫٢ ٢،٢
 لبنانلبنان ٦٫٨ ٩٫٤ ١١٫٠ ١٠٫٠ ٨٫٩ ٨٫٣ ١٢٫١
 مصرمصر ١٩٫٨ ٢٤٫٣ ٢٦٫٢ ٦٫٧ ٣٫٢ ٤٫٣ ٢٫٠
 المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية ١٣٫٨ ١٣٫٥ ١٢٫١ )٥٫٧( ٠٫١ )١٫٩( ٠٫٦

 اليمناليمن ١٤٫٠ ١٣٫٤ ١١٫٠ ٠٫٤ ٨٫٧ ٦٫٤ )٥٫٧(
  ودول أخرى ودول أخرىسكواسكوااإلاإل في  في دول عربية غير أعضاءدول عربية غير أعضاء

 تونستونس ٥٩٫٣ ٦٦٫٩ ٦٦٫٠ ١٥٫٢ ٩٫٣ ١٥٫٥ ٩٫٦
 الجزائرالجزائر ٦٫٣ ١٠٫٢ ٩٫٦ ٣٫٧ ٩٫٦ ٧،٧ ٣٫٩

 )تابع (٢الجدول 
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نسبة التدفق التراآمي لالستثمارات األجنبية المباشرة 
 إلى إجمالي تكوين رأس المال الثابت

نسبة التدفق التراآمي لالستثمارات األجنبية 
 المباشرة إلى الناتج المحلي اإلجمالي

٢٠٠٠ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣  
 ))تابعتابع(( ودول أخرى  ودول أخرى سكواسكوااإلاإل في  في دول عربية غير أعضاءدول عربية غير أعضاء

 الجماهيرية العربية الليبيةالجماهيرية العربية الليبية (*).. (*).. (*).. ) ٣،٣( )٢٫٨( )٣٫٦( ١٩٫٩
 جيبوتيجيبوتي ٦٫١ ٦٫٨ ٨٫٣ ٤٫٦ ٥٫٢ ٥٫٧ ١٧٫٢
 السودانالسودان ١١٫٥ ١٧٫٦ ٢٣٫١ ٢٧٫٨ ٢٧٫٧ ٤٥٫٤ ٨٠٫١

 الصومالالصومال ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٣ .. .. .. ..
 المغربالمغرب ١٨٫١ ٢٥٫٨ ٢٦٫٠ ٢٫٧ ٣٧٫٤ ٥٫٨ ٢٢٫٢
 موريتانياموريتانيا ١٤٫٥ ٣٥٫٢ ٥١٫١ ١٣٫٥ ٣٤٫٣ ٤٨٫٤ ٧٩٫٥
 العالمالعالم ١٩٫٣ ٢٣٫٠ ٢٢٫٩ ١٩٫٨ ١٢٫٠ ١٠٫١ ٧٫٥
 الدول الناميةالدول النامية ٢٩٫٣ ٣١٫٩ ٣١٫٤ ١٤٫٩ ١٣٫١ ٩،٩ ١٠٫٠
 نيجيريانيجيريا ٤٢٫٤ ٤٩٫٠ ٤٢٫٦ ٤٩٫٤ ٣١٫٣ ٣٧٫٨ ٣٦٫٠
 المكسيكالمكسيك ١٦٫٧ ٢٤٫٣ ٢٦٫٥ ١٣٫٤ ٢١٫٥ ١١٫٨ ٨٫٩
 ماليزياماليزيا ٥٨٫٥ ٥٩٫٥ ٥٧٫٢ ١٦٫٤ ٢٫٥ ١٤٫٥ ١٠٫٨
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 ..بيانات غير متوافرةبيانات غير متوافرة: (..) : (..) مالحظةمالحظة
 ..يشيران إلى رقم سلبييشيران إلى رقم سلبي(  ) (  ) القوسان القوسان  
 ..بيانات تقديريةبيانات تقديرية(*) (*)  

 
 مقتنية،  حجم االندماج واالقتناء بين الشرآات، حسب الدول ال-٣الجدول 

 ٢٠٠٣ و٢٠٠٠ و١٩٩٥ و١٩٩٠
 )ماليين الدوالرات(

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣  
١٫١٤٣٫٨١٦ ٢٩٦٫٩٨٨  العالم ١٥٠٫٥٧٦ ١٨٦٫٥٩٣
 الدول النامية ٧٫١٨١ ١٣٫٣٧٢ ٤٨٫٤٩٦ ٣١٫٢٣٤

 مصر - - ٢١٣ ٣
 البحرين ١٫٥٣٧ - ٧٩ -

 األردن - - ٢٢ ٤٣٢
 الكويت - ٤ ٣٢ ٤٤١

 لبنان - ٣ - -
 عمان - - - ١٢٥
 قطر - - ٢ ١٥
 المملكة العربية السعودية - ١٫٦٧١ ١٫٥٥٠ ٤٧٣
 اإلمارات العربية المتحدة ٥٧٦ - ٢ ٦٢

 إجمالي دول اإلسكوا ٢٫١١٣ ١٫٦٧٨ ١٫٩٠٠ ١٫٥٥١
 نسبة إجمالي دول اإلسكوا إلى مثيله في الدول النامية %٢٩٫٤٢ %١٢٫٥٥ %٣٫٩٢ %٤٫٩٧
 لي دول اإلسكوا إلى مثيله في العالمنسبة إجما %١٫٤٠ %٠٫٩٠ %٠٫١٧ %٠٫٥٢

 ..UNCTAD, World Investment Report, 2004, Annex Table B.8 pp. 416-9: : المصدرالمصدر
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 حالتي اإلمارات العربية المتحدة ومصر  دراسة -رابعا 
 

   اإلمارات العربية المتحدة-ألف
 

 مقدمة  -١
 

ة   ادية واالجتماعي ة االقتص ال التنمي ي مج رة ف وات آبي دة خط ة المتح ارات العربي ة اإلم ت دول ة خط ادية واالجتماعي ة االقتص ال التنمي ي مج رة ف وات آبي دة خط ة المتح ارات العربي ة اإلم ت دول  خط
ع ببني                     ة تتمت ى دول ائًال بحيث تحولت إل ًا ه ع ببني                    خالل الربع قرن المنصرم وشهدت عمران ة تتمت ى دول ائال  بحيث تحولت إل ا  ه بكات         خالل الربع قرن المنصرم وشهدت عمران ة من ش ة حديث بكات         ة تحتي ة من ش ة حديث ة تحتي

ة                        ر من الشرآات األجنبي ي تشجيع وجذب عدد آبي ة                       مواصالت واتصاالت عصرية وأنظمة استثمارية ساهمت ف ر من الشرآات األجنبي ي تشجيع وجذب عدد آبي مواصالت واتصاالت عصرية وأنظمة استثمارية ساهمت ف
ارات                              ة اإلم ي، عاصمة دول و ظب ي أب د ف ة، وبالتحدي ارات الدول ي مختلف إم ا ف ة له روع أو شرآات تابع ارات                             لفتح ف ة اإلم ي، عاصمة دول و ظب ي أب د ف ة، وبالتحدي ارات الدول ي مختلف إم ا ف ة له روع أو شرآات تابع لفتح ف

 . . ي األهم في الدولةي األهم في الدولةالعربية المتحدة، وفي دبي التي تعتبر المرآز التجارالعربية المتحدة، وفي دبي التي تعتبر المرآز التجار
 

ذ                       ة من ا الدول ي اتبعته اح االقتصادي الت ذ                     وقد نجمت هذه اإلنجازات عن االستقرار السياسي وسياسة االنفت ة من ا الدول ي اتبعته اح االقتصادي الت وقد نجمت هذه اإلنجازات عن االستقرار السياسي وسياسة االنفت
تثمارات    ا، االس ن خالله ة، وم ر الوطني رآات عب ة والش رآات األجنبي تقطاب الش ى اس دفت إل ي ه د والت د بعي تثمارات   أم ا، االس ن خالله ة، وم ر الوطني رآات عب ة والش رآات األجنبي تقطاب الش ى اس دفت إل ي ه د والت د بعي أم

ل المشاريع             ي تموي ل المشاريع            األجنبية المباشرة، لكي تسهم ف ي تموي ة المتطورة               األجنبية المباشرة، لكي تسهم ف رات التكنولوجي وفير الخب ة، وت ة من جه ة المتطورة                التنموي رات التكنولوجي وفير الخب ة، وت ة من جه  التنموي
وأتت هذه السياسات والتوجه االقتصادي ثمارها، حيث حققت دولة         وأتت هذه السياسات والتوجه االقتصادي ثمارها، حيث حققت دولة         .  .  واألساليب اإلدارية الحديثة، من جهة أخرى     واألساليب اإلدارية الحديثة، من جهة أخرى     

ه،                    ي الوقت نفس ه،                   اإلمارات العربية المتحدة معدالت نمو اقتصادي ملحوظة خالل السنوات الماضية، وحافظت، ف ي الوقت نفس اإلمارات العربية المتحدة معدالت نمو اقتصادي ملحوظة خالل السنوات الماضية، وحافظت، ف
ارات  .  .  ستقرار المالي والنقدي، مما ساعدها على رفع مستويات المعيشة لدى المواطنين    ستقرار المالي والنقدي، مما ساعدها على رفع مستويات المعيشة لدى المواطنين    على اال على اال  ارات  آذلك، قامت اإلم آذلك، قامت اإلم

اد                           ي سعيها لتخفيف االعتم ومي ف دخل الق ع مصادر ال ود ملموسة نحو تنوي اد                          العربية المتحدة العربية المتحدة بجه ي سعيها لتخفيف االعتم ومي ف دخل الق ع مصادر ال ود ملموسة نحو تنوي العربية المتحدة العربية المتحدة بجه
وفير   على النفط آمورد شبه وحيد للدخل الوطني وتوجهت أيضا  نحو تقليل ا           على النفط آمورد شبه وحيد للدخل الوطني وتوجهت أيضًا نحو تقليل ا            وفير   العتماد على القطاع العام من حيث ت العتماد على القطاع العام من حيث ت

فرص العمل واإليرادات، وأفضل مثال على ذلك هو تحول الدولة، وخاصة إمارة دبي، إلى موقع تجاري إقليمي      فرص العمل واإليرادات، وأفضل مثال على ذلك هو تحول الدولة، وخاصة إمارة دبي، إلى موقع تجاري إقليمي      
 . . هامهام

 
ة              ال التنمي ي مج دة ف ة المتح ارات العربي اد اإلم هدها االقتص ي ش ة الت ورات الهام ن التط الرغم م ة            وب ال التنمي ي مج دة ف ة المتح ارات العربي اد اإلم هدها االقتص ي ش ة الت ورات الهام ن التط الرغم م وب

ق بتطوير                   االقتصادية واالجتماعية، ال  االقتصادية واالجتماعية، ال   ا يتعل ق بتطوير                    تزال هناك حاجة إلى المزيد من العمل في مجاالت عدة، خاصة فيم ا يتعل  تزال هناك حاجة إلى المزيد من العمل في مجاالت عدة، خاصة فيم
األطر القانونية والتشريعية التي ترعى وتنظم عمل الشرآات األجنبية وعبر الوطنية واالستثمار األجنبي المباشر      األطر القانونية والتشريعية التي ترعى وتنظم عمل الشرآات األجنبية وعبر الوطنية واالستثمار األجنبي المباشر      

ع                   ا تتب ا زالت آل منه ع                  في مختلف اإلمارات العربية المتحدة التي تؤلف االتحاد والتي م ا تتب ا زالت آل منه ي         في مختلف اإلمارات العربية المتحدة التي تؤلف االتحاد والتي م ا ف ي          إجراءات خاصة به ا ف  إجراءات خاصة به
ي   تثمار األجنب ل االس نظم عم ي ت ب الت ن الجوان ر م ي  آثي تثمار األجنب ل االس نظم عم ي ت ب الت ن الجوان ر م ي .  .  آثي كل أساس وب بش ي والمطل كل أساس وب بش  والمطل

االت      انون الوآ ة، وق رآات التجاري انون الش ق بق ا يتعل ريعية خاصة فيم ة والتش ر القانوني ذه األط وير ه و تط االت     ه انون الوآ ة، وق رآات التجاري انون الش ق بق ا يتعل ريعية خاصة فيم ة والتش ر القانوني ذه األط وير ه و تط ه
ة متخصصة لفض     التجارية، وضرورة استحداث قانون موحد لالستثمار األجنبي المباشر، وإنش       التجارية، وضرورة استحداث قانون موحد لالستثمار األجنبي المباشر، وإنش        اآم تجاري ة متخصصة لفض     اء مح اآم تجاري اء مح

 . . المنازعات التجارية خالل فترات زمنية معقولةالمنازعات التجارية خالل فترات زمنية معقولة
 

ة               ة، وآيفي ي الدول ة ف نظم عمل الشرآات األجنبي ي ت وانين الت ى الق ة             وترآز هذه الدراسة بشكل أساسي عل ة، وآيفي ي الدول ة ف نظم عمل الشرآات األجنبي ي ت وانين الت ى الق وترآز هذه الدراسة بشكل أساسي عل
ات التي تم   ات التي تم   توزع هذه الشرآات جغرافيا  وقطاعيا ، ومدى مساهمتها في االقتصاد اإلماراتي، والسياسات واإلجراء           توزع هذه الشرآات جغرافيًا وقطاعيًا، ومدى مساهمتها في االقتصاد اإلماراتي، والسياسات واإلجراء           

ة و              ي المباشر وجذب الشرآات األجنبي تثمار األجنب ة و             اتباعها لتشجيع االس ي المباشر وجذب الشرآات األجنبي تثمار األجنب ة   اتباعها لتشجيع االس ر الوطني ة   الشرآات عب ر الوطني ي    الشرآات عب اهم ف ي     لكي تس اهم ف  لكي تس
اراتي وي لالقتصاد اإلم اط التنم اراتيالنش وي لالقتصاد اإلم اط التنم رآات  .  .  النش ن الش ة م تبيان تضمن ردود عين ائج اس ة بعرض نت تم الدراس رآات  وتخ ن الش ة م تبيان تضمن ردود عين ائج اس ة بعرض نت تم الدراس وتخ

ي        األجنبية والشرآات عبر الوطنية حول آرائها في اإلطار ال        األجنبية والشرآات عبر الوطنية حول آرائها في اإلطار ال         ام ف ي        قانوني والتشريعي والمناخ االستثماري بشكل ع ام ف قانوني والتشريعي والمناخ االستثماري بشكل ع
 ..دولة اإلمارات العربية المتحدةدولة اإلمارات العربية المتحدة
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دة من                ولكن قبل التطرق بشيء من التفصيل إلى        ولكن قبل التطرق بشيء من التفصيل إلى          ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول دة من                ما آلت إليه األوضاع ف ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول ما آلت إليه األوضاع ف
ي شهدتها               ي شهدتها              حيث نشاط الشرآات األجنبية والشرآات عبر الوطنية ووضعها ودورها في التنمية الت ذلك     حيث نشاط الشرآات األجنبية والشرآات عبر الوطنية ووضعها ودورها في التنمية الت ة، وآ ذلك      الدول ة، وآ  الدول

اء                     د إلق ا، من المفي اء                    نظرة هذه الشرآات فيما يتعلق بمالءمة األطر المؤسسية والرقابية والقانونية التي ترعى عمله د إلق ا، من المفي نظرة هذه الشرآات فيما يتعلق بمالءمة األطر المؤسسية والرقابية والقانونية التي ترعى عمله
ة                         ة والنقدي دة نتيجة السياسات المالي ة المتح ارات العربي ي شهدتها اإلم ة الت ة                        الضوء بإيجاز على التحوالت الهيكلي ة والنقدي دة نتيجة السياسات المالي ة المتح ارات العربي ي شهدتها اإلم ة الت الضوء بإيجاز على التحوالت الهيكلي

ي ضوء ا، ف ي اتبعته ي ضوءواالقتصادية الت ا، ف ي اتبعته ذي يقضي بتطوير القطاع الخاص واالقتصادية الت ه وال م إتباع ذي ت ه المحوري ال ذي يقضي بتطوير القطاع الخاص  التوج ه وال م إتباع ذي ت ه المحوري ال  التوج
رك       اع المح ذا القط ل ه ة لجع ة التحتي ي البني هيالت ف ريعات وتس وانين وتش ن ق زم م ا يل ل م وفير آ عي لت رك      والس اع المح ذا القط ل ه ة لجع ة التحتي ي البني هيالت ف ريعات وتس وانين وتش ن ق زم م ا يل ل م وفير آ عي لت والس

ر        ي المباش تثمار األجنب تقطاب االس اري واس ادي والتج اط االقتص ي للنش ر       األساس ي المباش تثمار األجنب تقطاب االس اري واس ادي والتج اط االقتص ي للنش اول    .  .  األساس يتم تن ه، س اءًا علي اول    وبن يتم تن ه، س اءا  علي وبن
 ::اضيع التاليةاضيع التاليةالموالمو

 
 نظرة عامة على دولة اإلمارات العربية المتحدة؛نظرة عامة على دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ ))أأ(( 
 التطورات االقتصادية في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛التطورات االقتصادية في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ ))بب(( 
 سياسات وإجراءات استقطاب الشرآات األجنبية والشرآات عبر الوطنية؛سياسات وإجراءات استقطاب الشرآات األجنبية والشرآات عبر الوطنية؛ ))جج(( 
 لقطاعي؛لقطاعي؛ حسب الجنسية والتوزع ا حسب الجنسية والتوزع االشرآات عبر الوطنيةالشرآات عبر الوطنيةالشرآات األجنبية والشرآات األجنبية و ))دد(( 
ي                      ))•((  تثمار األجنب ة واالس دابير لجذب الشرآات األجنبي ة السياسات والت تبيان حول مالءم ي                     نتائج االس تثمار األجنب ة واالس دابير لجذب الشرآات األجنبي ة السياسات والت تبيان حول مالءم نتائج االس
 ..المباشرالمباشر

 
 نظرة عامة على دولة اإلمارات العربية المتحدة  -٢

 
ة من        ١٩٧١١٩٧١تتشكل دولة اإلمارات العربية المتحدة، التي حصلت على االستقالل عام           تتشكل دولة اإلمارات العربية المتحدة، التي حصلت على االستقالل عام             ة مكون ة من        ، من فدرالي ة مكون ، من فدرالي

ان                   سبع إ سبع إ  وين، وعجم ة، وأم القي رة، ورأس الخيم ي، والشارقة، والفجي ي، ودب و ظب ان                   مارات هي أب وين، وعجم ة، وأم القي رة، ورأس الخيم ي، والشارقة، والفجي ي، ودب و ظب غ مساحة    .  .  مارات هي أب غ مساحة    وتبل وتبل
كانها نحو            ٨٣٫٦٨٣٫٦دولة اإلمارات العربية المتحدة     دولة اإلمارات العربية المتحدة      كانها نحو             ألف آيلو متر مربع، ويبلغ عدد س ون نسمة،      ٤٫٢٣٤٫٢٣ ألف آيلو متر مربع، ويبلغ عدد س ون نسمة،       ملي ي   ٦٥٦٥ ملي ي    ف  ف

دين العرب واألجانب          دين العرب واألجانب         المائة منهم من الواف و ظب        .  .  المائة منهم من الواف و ظب        وتشكل مساحة العاصمة أب ة من    ٨٧٨٧ي وحدها نحو   ي وحدها نحو   وتشكل مساحة العاصمة أب ي المائ ة من     ف ي المائ  ف
ارب        ١٫٦٧١٫٦٧إجمالي مساحة الدولة ويقطنها نحو      إجمالي مساحة الدولة ويقطنها نحو       ارب         مليون نسمة، أي ما يق ي حين               ٤٠٤٠ مليون نسمة، أي ما يق ة من عدد السكان، ف ي المائ ي حين                ف ة من عدد السكان، ف ي المائ  ف

 في المائة من عدد السكان في حين تبلغ مساحتها نحو     في المائة من عدد السكان في حين تبلغ مساحتها نحو    ٣٠٣٠ مليون نسمة، أي نحو       مليون نسمة، أي نحو      ١٫٢٦١٫٢٦يبلغ عدد سكان إمارة دبي      يبلغ عدد سكان إمارة دبي      
ة   ٥٥ احة الدول ن مس ط م ة فق ي المائ ة    ف احة الدول ن مس ط م ة فق ي المائ كان، أي    . .  ف ن الس ى م ا تبق وزع م ذلك، يت كان، أي     وب ن الس ى م ا تبق وزع م ذلك، يت    ٣٠٣٠ وب

غ مساحتها                  ي تبل ان الت ارة عجم ارات الخمس األخرى وأصغرها مساحة إم ى اإلم غ مساحتها                 في المائة، عل ي تبل ان الت ارة عجم ارات الخمس األخرى وأصغرها مساحة إم ى اإلم ومتر  ٢٥٠٢٥٠في المائة، عل ومتر   آيل  آيل
 . .  ألف نسمة ألف نسمة٦٥٦٥مربع فقط، وأصغرها من حيث عدد السكان إمارة أم القيوين التي ال يتجاوز عدد سكانها مربع فقط، وأصغرها من حيث عدد السكان إمارة أم القيوين التي ال يتجاوز عدد سكانها 

 
اج                     وفي حين تعتبر أبو ظبي اإلمار     وفي حين تعتبر أبو ظبي اإلمار       ا إنت اد، حيث يترآز فيه ي االتح ة ف درات المالي أآبر الق اج                     ة التي تتمتع ب ا إنت اد، حيث يترآز فيه ي االتح ة ف درات المالي أآبر الق ة التي تتمتع ب

اهمتها نحو                   ات وبلغت مس النفط والبتروآيماوي ؤخرًا الصناعات المرتبطة ب اهمتها نحو                  النفط وم ات وبلغت مس النفط والبتروآيماوي ؤخرا  الصناعات المرتبطة ب الي         ٦٠٦٠النفط وم ة من إجم ي المائ الي          ف ة من إجم ي المائ  ف
ة   ف  ف ٢٦٢٦نحو  نحو  ((، تعتبر دبي العاصمة التجارية للدولة وثاني مصدر للدخل الوطني   ، تعتبر دبي العاصمة التجارية للدولة وثاني مصدر للدخل الوطني   ٢٠٠٣٢٠٠٣الناتج المحلي عام    الناتج المحلي عام     ة  ي المائ ي المائ
ي اتج المحل ن الن يم اتج المحل ن الن رق    ))م ي الش ة ف ارات حرآ ر المط د أآث ي، وتحتضن أح ي ودول اري إقليم ز تج ر مرآ رق    ، وتعتب ي الش ة ف ارات حرآ ر المط د أآث ي، وتحتضن أح ي ودول اري إقليم ز تج ر مرآ ، وتعتب

 .  .  األوسط، إضافة إلى عدد من مناطق التجارة الحرة أبرزها منطقة جبل علي للتجارة الحرةاألوسط، إضافة إلى عدد من مناطق التجارة الحرة أبرزها منطقة جبل علي للتجارة الحرة
 

ة االقتص   ال التنمي ي مج رة ف دة خطوات آبي ة المتح ارات العربي ة اإلم د خطت دول ة االقتص وق ال التنمي ي مج رة ف دة خطوات آبي ة المتح ارات العربي ة اإلم د خطت دول ة وق ة ادية واالجتماعي ادية واالجتماعي
دور الحاسم مشكًال نحو                زال يلعب ال ذي ال ي نفط ال ى قطاع ال دور الحاسم مشكال  نحو               معتمدة بذلك عل زال يلعب ال ذي ال ي نفط ال ى قطاع ال اتج      ٣٨٣٨معتمدة بذلك عل الي الن ة من إجم ي المائ اتج       ف الي الن ة من إجم ي المائ  ف

نفط نحو        .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣ في المائة من إجمالي الصادرات عام         في المائة من إجمالي الصادرات عام        ٤٢٤٢المحلي ونحو   المحلي ونحو    نفط نحو        وبلغ معدل إنتاج ال ل     ٢٫٦٢٫٦وبلغ معدل إنتاج ال ون برمي ل      ملي ون برمي  ملي
 . . ٢٠٠٤٢٠٠٤يوميا  عام يوميًا عام 
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نفط   اج ال دء بإنت ل الب نفط وقب اج ال دء بإنت ل الب ام وقب ي ع ًا وتصديره ف ام تجاري ي ع ا  وتصديره ف ى الصيد  ١٩٦٢١٩٦٢تجاري دون عل ة يعتم كان المنطق ان س ى الصيد  ، آ دون عل ة يعتم كان المنطق ان س ، آ
ي    اط الزراع ى النش دود عل در مح ؤ وبق تخراج اللؤل ارة واس ي   والتج اط الزراع ى النش دود عل در مح ؤ وبق تخراج اللؤل ارة واس ة   .  .  والتج نفط لدول ن ال د م اطي المؤآ غ االحتي ة   ويبل نفط لدول ن ال د م اطي المؤآ غ االحتي ويبل

 وتشير    وتشير   .. في المائة من االحتياطي العالمي      في المائة من االحتياطي العالمي     ٨٫٥٨٫٥ مليار برميل، أي ما يعادل نحو         مليار برميل، أي ما يعادل نحو        ٩٧٩٧اإلمارات العربية المتحدة نحو     اإلمارات العربية المتحدة نحو     
ى      .  .  التقديرات إلى أن هذه االحتياطيات ستبقى موردا  مهما لالقتصاد اإلماراتي لمئة سنة على األقل             التقديرات إلى أن هذه االحتياطيات ستبقى موردًا مهما لالقتصاد اإلماراتي لمئة سنة على األقل              بة إل ا بالنس ى      أم بة إل ا بالنس أم

و   اطي نح الي االحتي غ إجم ي، فيبل از الطبيع و  الغ اطي نح الي االحتي غ إجم ي، فيبل از الطبيع والي ٥٫٨٥٫٨الغ ب، أي ح ر مكع ار مت والي  ملي ب، أي ح ر مكع ار مت ة ٤٤ ملي ي المائ ة  ف ي المائ   ف
 ..من االحتياطي العالمي، وهو رابع احتياطي في العالممن االحتياطي العالمي، وهو رابع احتياطي في العالم

 
 طورات االقتصادية في دولة اإلمارات العربية المتحدةالت  -٣

 
ي فاقت                اتج المحل الي الن ي إجم بيًا ف ة نس ي فاقت              حقق االقتصاد اإلماراتي نسب نمو حقيقي مرتفع اتج المحل الي الن ي إجم بيا  ف ة نس ة   ١٤١٤حقق االقتصاد اإلماراتي نسب نمو حقيقي مرتفع ي المائ ة    ف ي المائ  ف

اني              م البي ي الرس ين ف اني             آمعدل سنوي خالل السبعينات آما هو مب م البي ي الرس ين ف ة       .  .  ١١آمعدل سنوي خالل السبعينات آما هو مب و آانت مرتفع ة       ويتضح أيضًا أن نسب النم و آانت مرتفع ويتضح أيضا  أن نسب النم
ي            نسبيا  منذ إنشا نسبيًا منذ إنشا  تمرًا ف ا انخفاضًا مس ي شهد النصف األول منه ات الت رة الثمانين تثناء فت وم باس ي            ء االتحاد حتى الي تمرا  ف ا انخفاضا  مس ي شهد النصف األول منه ات الت رة الثمانين تثناء فت وم باس ء االتحاد حتى الي

رة آكل بنحو                           ك الفت ي تل و السنوي ف دل النم رة آكل بنحو                          أسعار النفط في األسواق العالمية، األمر الذي ساهم في انخفاض مع ك الفت ي تل و السنوي ف دل النم أسعار النفط في األسواق العالمية، األمر الذي ساهم في انخفاض مع
ة     ١٩١٩كل آبير حيث بلغ نحو       كل آبير حيث بلغ نحو        في المائة، نجم بشكل أساسي عن انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي بش            في المائة، نجم بشكل أساسي عن انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي بش           ٠٫٥٠٫٥ ي المائ ة      ف ي المائ  ف
ه نحو                ١٩٨٦١٩٨٦عام  عام   غ معدل ى بل ام حت ه نحو                 على أثر انهيار أسعار النفط في األسواق العالمية ذلك الع غ معدل ى بل ام حت ل  ١٣١٣ على أثر انهيار أسعار النفط في األسواق العالمية ذلك الع ل   دوالر للبرمي  دوالر للبرمي

د دالواح جل    .  .  الواح ث س ات حي ة الثمانين ي نهاي ل ف كل هائ ع بش ي ارتف اتج المحل ذآر أن الن دير بال جل    وج ث س ات حي ة الثمانين ي نهاي ل ف كل هائ ع بش ي ارتف اتج المحل ذآر أن الن دير بال  وج
 . . ١٩٩٠١٩٩٠ في عام  في عام ١٧٫٥١٧٫٥ و و١٩٨٩١٩٨٩ي عام ي عام  ف ف١٣٫٥١٣٫٥االقتصاد اإلماراتي نسب نمو بلغت االقتصاد اإلماراتي نسب نمو بلغت 
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ى ب         : : المصدرالمصدر ى ب         تم احتساب معدالت نسب النمو السنوية من قبل معد الدراسة باالستناد إل دولي         تم احتساب معدالت نسب النمو السنوية من قبل معد الدراسة باالستناد إل ات البنك ال ا من قاعدة بيان م تجميعه ات ت دولي         يان ات البنك ال ا من قاعدة بيان م تجميعه ات ت   (WDI)يان

 ..EIU Country Report 2005على اإلنترنت وصندوق النقد الدولي وتقرير على اإلنترنت وصندوق النقد الدولي وتقرير 
 

بيًا خالل عامي                      ة نس و مرتفع بيا  خالل عامي                    ومن المتوقع أن يسجل االقتصاد اإلمارات العربية المتحدة نسب نم ة نس و مرتفع   ٢٠٠٥٢٠٠٥ومن المتوقع أن يسجل االقتصاد اإلمارات العربية المتحدة نسب نم
و ٢٠٠٦٢٠٠٦وو و  بنح د ن٦٦ بنح ة، بع عار الثابت ة باألس ي المائ د ن ف ة، بع عار الثابت ة باألس ي المائ ى  ف و وصل إل ى م و وصل إل ة و٧٧م ي المائ ة و ف ي المائ امي ٣٫٦٣٫٦ ف ة ع ي المائ امي  ف ة ع ي المائ   ٢٠٠٣٢٠٠٣ ف
 . . ، على التوالي، على التوالي٢٠٠٤٢٠٠٤وو
 

ي                          ة المؤشرات االقتصادية األخرى ف ى آاف نفط ودوره المرآزي عل ة ال ي                        وبطبيعة الحال، انعكست أهمي ة المؤشرات االقتصادية األخرى ف ى آاف نفط ودوره المرآزي عل ة ال وبطبيعة الحال، انعكست أهمي
تينات         تينات        الدولة، خاصة بعد ارتفاع إنتاج النفط بشكل مطرد منذ أوائل الس نفط ا     .  .  الدولة، خاصة بعد ارتفاع إنتاج النفط بشكل مطرد منذ أوائل الس م اآتشاف ال ينات ت ي الخمس نفط ا     فف م اآتشاف ال ينات ت ي الخمس ذي  فف ذي  ل ل

دخل            م لل ورد األه ه الم ة لكون ي الدول ة ف ة االقتصادية واالجتماعي ة التنمي ي عملي رز ف زال العامل األب ان وال ي دخل           آ م لل ورد األه ه الم ة لكون ي الدول ة ف ة االقتصادية واالجتماعي ة التنمي ي عملي رز ف زال العامل األب ان وال ي آ
دخل        ١٩٦٢١٩٦٢الوطني والعمود الفقري لالقتصاد اإلماراتي منذ بدأ تصدير النفط عام           الوطني والعمود الفقري لالقتصاد اإلماراتي منذ بدأ تصدير النفط عام            دل ال دخل        ، والذي بفضله أصبح مع دل ال ، والذي بفضله أصبح مع

الم              ي الع ى ف دة األعل ة المتح ارات العربي الم             الفردي في اإلم ي الع ى ف دة األعل ة المتح ارات العربي ام    الفردي في اإلم ام     ع اهز      ١٩٨٥١٩٨٥ ع اهز       حيث ن م    .  .   ألف دوالر    ألف دوالر   ١٩١٩ حيث ن ين الرس م    ويب ين الرس ويب
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اني  اني البي ذي            ٢٢البي ي، وال و ظب ارة أب ي إم ز ف ذي يترآ ي ال اج النفط دالت اإلنت ي مع ر ف ور الكبي ذي             التط ي، وال و ظب ارة أب ي إم ز ف ذي يترآ ي ال اج النفط دالت اإلنت ي مع ر ف ور الكبي   التط
ى نحو             ى نحو            آان العامل األول في ارتفاع الصادرات السلعية إل ام        ١٨٠١٨٠آان العامل األول في ارتفاع الصادرات السلعية إل م ع ار دره ام         ملي م ع ار دره ار دوالر    ٥٠٥٠نحو   نحو    ( (٢٠٠٢٢٠٠٢ ملي ار دوالر     ملي  ملي

ي يأمريك ائض ))أمريك ق ف الي تحقي ائض ، وبالت ق ف الي تحقي ام  ، وبالت غ ع اري بل زان التج ي المي ام  ف غ ع اري بل زان التج ي المي ن ٢٠٠٢٢٠٠٢ف ر م ن  أآث ر م م ٣٦٣٦ أآث ار دره م  ملي ار دره و (( ملي و نح   ٩٫٨٩٫٨نح
 مليارات  مليارات ٥٫٣٥٫٣ نحو  نحو ١٩٧٢١٩٧٢، في حين بلغت الصادرات السلعية والفائض في الميزان التجاري عام ، في حين بلغت الصادرات السلعية والفائض في الميزان التجاري عام ))مليارات دوالرمليارات دوالر

 ..))٦٩٦٩(( مليارات درهم فقط، بالترتيب، حسب بيانات وزارة االقتصاد والتخطيط مليارات درهم فقط، بالترتيب، حسب بيانات وزارة االقتصاد والتخطيط٣٣درهم ودرهم و
 

ة سيا  ة سياواتبعت الحكوم اء  واتبعت الحكوم ة لبن وارد النفطي تغالل الم م اس ة وت ارات المختلف ين اإلم ائي ب وازن اإلنم ة الت اء  س ة لبن وارد النفطي تغالل الم م اس ة وت ارات المختلف ين اإلم ائي ب وازن اإلنم ة الت س
ى                              ى أفضل البن ة اتصاالت متطورة تضاهي حت ة وأنظم ة من شبكات طرق حديث ى التحتي ة والبن ى                             المرافق العام ى أفضل البن ة اتصاالت متطورة تضاهي حت ة وأنظم ة من شبكات طرق حديث ى التحتي ة والبن المرافق العام

ة        ة المتقدم ة       التحتية الموجودة في الدول الغني ة المتقدم رة أيضًا         .  .  التحتية الموجودة في الدول الغني ق إنجازات آبي ك الحين تحقي ذ ذل م من رة أيضا          وت ق إنجازات آبي ك الحين تحقي ذ ذل م من وفير    وت ي مجال ت وفير    ف ي مجال ت ف
ا          ا         الخدمات االجتماعية من تعليم وخدمات صحية وغيره ي               .  .  الخدمات االجتماعية من تعليم وخدمات صحية وغيره ر الحاسم ف ة األث دات النفطي وائض العائ ان لف د آ ي               وق ر الحاسم ف ة األث دات النفطي وائض العائ ان لف د آ وق

ة والسلطات                      ة االتحادي ي وضعتها الحكوم ة الت ة والسلطات                     تمكين دولة اإلمارات العربية المتحدة من تحقيق األهداف التنموي ة االتحادي ي وضعتها الحكوم ة الت تمكين دولة اإلمارات العربية المتحدة من تحقيق األهداف التنموي
 . . المحلية موضع التنفيذالمحلية موضع التنفيذ

 
 متوسط اليومي إلنتاج النفط  ال-٢الرسم البياني 
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 )ألف برميل               (
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ا              وفي هذا السياق، توجهت معظم االستثمارات في بداية         وفي هذا السياق، توجهت معظم االستثمارات في بداية           ة آم ية الالزم اء الهياآل األساس اد لبن ام االتح ا              قي ة آم ية الالزم اء الهياآل األساس اد لبن ام االتح قي
ى                            تثمارات عل م انصبت االس واطنين، ومن ث ية للم بة من الخدمات األساس ى                           ورد ذآره سابقًا وتأسيس قاعدة مناس تثمارات عل م انصبت االس واطنين، ومن ث ية للم بة من الخدمات األساس ورد ذآره سابقا  وتأسيس قاعدة مناس
ه          هيالت ل ديم التس اص وتق اع الخ جيع القط ة وتش توياتها المرتفع ى مس ة عل دمات والمحافظ اءة الخ ين آف ه         تحس هيالت ل ديم التس اص وتق اع الخ جيع القط ة وتش توياتها المرتفع ى مس ة عل دمات والمحافظ اءة الخ ين آف تحس

ر  .  .  لمباشرة في العملية التنموية لمباشرة في العملية التنموية للمساهمة الفعلية وا  للمساهمة الفعلية وا   ر  وتشير البيانات إلى أن حجم هذه االستثمارات تطور بشكل آبي وتشير البيانات إلى أن حجم هذه االستثمارات تطور بشكل آبي
تثمارات نحو        ١٩٧٢١٩٧٢منذ تشكيل االتحاد عام     منذ تشكيل االتحاد عام      تثمارات نحو         حيث بلغت االس ادل نحو             ١٫٧١٫٧ حيث بلغت االس ا يع ط، أي م اراتي فق م إم ار دره ادل نحو              ملي ا يع ط، أي م اراتي فق م إم ار دره  ملي

اهز  ٤٦٥٤٦٥ ا ين ى م تثمارات إل ذه االس لت ه ين وص ي ح ي، ف ون دوالر أمريك اهز   ملي ا ين ى م تثمارات إل ذه االس لت ه ين وص ي ح ي، ف ون دوالر أمريك ار٦٠٦٠ ملي ار ملي م ملي م دره   دره
 .. في المائة في المائة٩٩، بمعدل زيادة سنوية يفوق ، بمعدل زيادة سنوية يفوق ))٧٠٧٠(( مليار دوالر أمريكي مليار دوالر أمريكي١٦٫٥١٦٫٥، أي ما يقارب نحو ، أي ما يقارب نحو ٢٠٠٢٢٠٠٢ عام  عام 
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ل      اجي لالقتصاد وتقلي ل اإلنت ع الهيك ى تنوي دف إل ة ته دة سياس ة المتح ارات العربي ة اإلم ل    وانتهجت دول اجي لالقتصاد وتقلي ل اإلنت ع الهيك ى تنوي دف إل ة ته دة سياس ة المتح ارات العربي ة اإلم وانتهجت دول
جاري وجعل الدولة مرآزا  تجاريا  إقليميا       جاري وجعل الدولة مرآزًا تجاريًا إقليميًا      اعتماده على العوائد النفطية وقامت بالعمل على تعزيز حرآة النشاط الت          اعتماده على العوائد النفطية وقامت بالعمل على تعزيز حرآة النشاط الت          

ديل الهيكل                  .  .  ودوليا  ونجحت في تحقيق هذا الهدف إلى حد بعيد        ودوليًا ونجحت في تحقيق هذا الهدف إلى حد بعيد         ا تع ي مجاالت متنوعة منه ذا النجاح ف ى ه ديل الهيكل                  وتجل ا تع ي مجاالت متنوعة منه ذا النجاح ف ى ه وتجل
ة المضافة                         ع القيم ال ال الحصر، رف بيل المث ى س م، عل ة المضافة                        اإلنتاجي لالقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بحيث ت ع القيم ال ال الحصر، رف بيل المث ى س م، عل اإلنتاجي لالقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بحيث ت

ييد          لقطاعات الخدمات وا  لقطاعات الخدمات وا   اء والتش ارة والبن ة والتج ييد          لصناعات التحويلية غير النفطي اء والتش ارة والبن ة والتج اني         .  .  لصناعات التحويلية غير النفطي ه الرسم البي ا يبين اني         وآم ه الرسم البي ا يبين ، ، ٣٣وآم
 ..ارتفعت نسبة مساهمة هذه األنشطة في الناتج المحلي اإلجمالي بشكل ملحوظ في السنوات العشر الماضيةارتفعت نسبة مساهمة هذه األنشطة في الناتج المحلي اإلجمالي بشكل ملحوظ في السنوات العشر الماضية

 
   تنويع الهيكل اإلنتاجي-٣الرسم البياني 
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عًا             رة توس ي السنوات األخي ة ف عا            ونتيجة للجهود المبذولة لتنمية اإلنتاج الصناعي والزراعي، شهدت الدول رة توس ي السنوات األخي ة ف ونتيجة للجهود المبذولة لتنمية اإلنتاج الصناعي والزراعي، شهدت الدول
وم واإلسمنت والع              ل منتجات األلومني وم واإلسمنت والع             آبيرًا في الصادرات غير النفطية مث ل منتجات األلومني ة          آبيرا  في الصادرات غير النفطية مث ة والغذائي د من المنتجات الزراعي ة          دي ة والغذائي د من المنتجات الزراعي دي

االت    تى المج ي ش ة ف رة بالدول اطق الح ن المن اج م ى اإلنت افة إل االت   باإلض تى المج ي ش ة ف رة بالدول اطق الح ن المن اج م ى اإلنت افة إل ل  .  .  ))٧١٧١((باإلض ع الهيك ة تنوي ذلك، أدت سياس ل  وب ع الهيك ة تنوي ذلك، أدت سياس وب
زان الخارجي                         دخل وتحسين المي ع مصادر ال ى تنوي ة إل ر النفطي زان الخارجي                        اإلنتاجي ودعم النشاط التجاري والقطاعات غي دخل وتحسين المي ع مصادر ال ى تنوي ة إل ر النفطي اإلنتاجي ودعم النشاط التجاري والقطاعات غي

مدت الحكومة إلى تطوير البنى التحتية لجذب الشرآات األجنبية وتشجيعها على إقامة مدت الحكومة إلى تطوير البنى التحتية لجذب الشرآات األجنبية وتشجيعها على إقامة وفي هذا السياق، عوفي هذا السياق، ع.  .  للدولةللدولة
ة      ر النفطي ادرات غي و الص ي نم اهم ف ذي س ر ال ة، األم ي الدول ا ف ة له ز إقليمي ة     مراآ ر النفطي ادرات غي و الص ي نم اهم ف ذي س ر ال ة، األم ي الدول ا ف ة له ز إقليمي  مراآ

 .  .  وتعزيز دور خدمات إعادة التصدير إلى الدول المجاورةوتعزيز دور خدمات إعادة التصدير إلى الدول المجاورة
 

اع        ٤٤ويشير الرسم البياني    ويشير الرسم البياني      ى ارتف ال، إل اع        ، على سبيل المث ى ارتف ال، إل ر خالل               ، على سبيل المث ادة التصدير بشكل آبي ة إع الي قيم ر خالل                إجم ادة التصدير بشكل آبي ة إع الي قيم  إجم
مقارنة بنحو  مقارنة بنحو  ) )  مليار دوالر أمريكي    مليار دوالر أمريكي   ١٢٫٤١٢٫٤نحو  نحو   ( (٢٠٠٣٢٠٠٣ مليار درهم عام      مليار درهم عام     ٤٦٤٦السنوات القليلة الماضية حيث قارب      السنوات القليلة الماضية حيث قارب      

ويوضح الرسم ويوضح الرسم .  .   في المائة في المائة١٣١٣، أي بمعدل نمو سنوي تجاوز   ، أي بمعدل نمو سنوي تجاوز   ١٩٨٢١٩٨٢عام  عام  ) ) أقل من مليار دوالر   أقل من مليار دوالر   (( مليار درهم     مليار درهم    ٣٫٤٣٫٤
) ) أقل من نصف مليار دوالر أمريكي أقل من نصف مليار دوالر أمريكي  ( (١٩٨٢١٩٨٢ مليار درهم عام      مليار درهم عام     ١٫٦١٫٦لصادرات غير النفطية من     لصادرات غير النفطية من     البياني أيضا  نمو ا   البياني أيضًا نمو ا   

 .. في المائة في المائة٨٨، أي بمعدل نمو سنوي يفوق ، أي بمعدل نمو سنوي يفوق )) مليار دوالر مليار دوالر٢٫٣٢٫٣نحو نحو  ( (٢٠٠٣٢٠٠٣ مليار درهم عام عام  مليار درهم عام عام ٨٫٦٨٫٦إلى قرابة إلى قرابة 
   نمو الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير-٤الرسم البياني 

 )مليار درهم(

                                                      
 )  )   ٢٠٠١٢٠٠١  -١٩٧٢١٩٧٢((  أضواء على التطورات االقتصادية واالجتماعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة خـالل السـنوات                   أضواء على التطورات االقتصادية واالجتماعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة خـالل السـنوات                 ))٧١٧١((

 ..٢٠٠١٢٠٠١ديسمبر ديسمبر //التحرير في كانون األولالتحرير في كانون األول
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 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣

والثروة الحيوانية والسمكية جملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

لتخزين واالتصاالت والبناء

التحويلية  

Comment: 
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ع سنوية تموز           : : المصدرالمصدر ع سنوية تموز           مصرف اإلمارات العربية المتحدة، النشرة اإلحصائية، رب و   //مصرف اإلمارات العربية المتحدة، النشرة اإلحصائية، رب و   يولي ول  -يولي ول   أيل بتمبر   // أيل بتمبر   س ة     ٥١٥١، ص   ، ص   ٢٠٠٤٢٠٠٤س ارات العربي ة     ، اإلم ارات العربي ، اإلم
 ..المتحدةالمتحدة

 
وتجدر اإلشارة إلى أن الجزء األآبر من عمليات إعادة التصدير من دولة اإلمارات العربية المتحدة يتجه                وتجدر اإلشارة إلى أن الجزء األآبر من عمليات إعادة التصدير من دولة اإلمارات العربية المتحدة يتجه                 

اون الخليجي      إلى الدول اآلسيوية غير   إلى الدول اآلسيوية غير    ى دول مجلس التع اون الخليجي       العربية، تليها إعادة الصادرات إل ى دول مجلس التع ي     .  .   العربية، تليها إعادة الصادرات إل ين ف ا هو مب ي     وآم ين ف ا هو مب وآم
 .. تأتي الدول العربية األخرى في المرتبة الثالثة تأتي الدول العربية األخرى في المرتبة الثالثة٥٥الرسم البياني الرسم البياني 

 
   توزيع إعادة التصدير حسب المنطقة-٥الرسم البياني 

 )نسبة مئوية(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..htm.10ch_/29st_group/group/mop/ae.gov.uae.www://httpإحصائيات وزارة االقتصاد والتخطيط، إحصائيات وزارة االقتصاد والتخطيط، : : المصدرالمصدر
 

زان الجاري        ما من ناحية التوازن الخارجي، فإن دولة اإلمارات العربي         ما من ناحية التوازن الخارجي، فإن دولة اإلمارات العربي         أأ  ي المي ائض ف ع بف دة تتمت زان الجاري        ة المتح ي المي ائض ف ع بف دة تتمت ة المتح
ا                ة، آم ة القادم ر خالل السنوات القليل ا               بنسب مرتفعة نسبيًا بشكل عام ومن المقدر أن ترتفع هذه النسب بشكل آبي ة، آم ة القادم ر خالل السنوات القليل بنسب مرتفعة نسبيا  بشكل عام ومن المقدر أن ترتفع هذه النسب بشكل آبي

ي         ٦٦هو مبين في الرسم البياني      هو مبين في الرسم البياني       ة المتحدة، خاصة ف ي         ، الذي يوضح أيضًا أن الدين الخارجي لدولة اإلمارات العربي ة المتحدة، خاصة ف ، الذي يوضح أيضا  أن الدين الخارجي لدولة اإلمارات العربي
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دول مجلس التعاوندول مجلس التعاون 

الدول العربية األخرىالدول العربية األخرى 

الدول اآلسيوية غير العربيةالدول اآلسيوية غير العربية 

الدول اإلفريقية غير العربيةالدول اإلفريقية غير العربية 

الدول األوروبيةالدول األوروبية 
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ي                   السنوات القلي السنوات القلي  الي، وهو ف ي اإلجم اتج المحل بة من الن الم آنس ي الع ر النسب انخفاضًا ف ي                   لة الماضية، هو من أآث الي، وهو ف ي اإلجم اتج المحل بة من الن الم آنس ي الع ر النسب انخفاضا  ف لة الماضية، هو من أآث
 ..انخفاض مستمر وتشير بعض التقديرات إلى زواله خالل سنوات قليلةانخفاض مستمر وتشير بعض التقديرات إلى زواله خالل سنوات قليلة

 
   الميزان التجاري والدين الخارجي-٦الرسم البياني 
 )نسبة من الناتج المحلي(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..UAE Business Forecast Report Q2 2005, Business Monitor International, p. 2: : المصدرالمصدر
 

 سياسات وإجراءات استقطاب الشرآات األجنبية والشرآات عبر الوطنية  -٤
 

دة    بالرغم من أن السياسات واإل    بالرغم من أن السياسات واإل      ع القاع ة وتنوي دة    جراءات الهادفة إلى جذب االستثمارات والشرآات األجنبي ع القاع ة وتنوي جراءات الهادفة إلى جذب االستثمارات والشرآات األجنبي
دأت مالمحه                ذا التوجه ب ة الماضية، إال أن ه دأت مالمحه               اإلنتاجية لالقتصاد اإلماراتي تعززت وتسارعت في السنوات القليل ذا التوجه ب ة الماضية، إال أن ه اإلنتاجية لالقتصاد اإلماراتي تعززت وتسارعت في السنوات القليل

ارات العر            ة اإلم ّون دول ي تك ارات السبع الت ين اإلم ة ب درجات متفاوت ل، وإن ب ارات العر           تظهر منذ وقت طوي ة اإلم و ن دول ي تك ارات السبع الت ين اإلم ة ب درجات متفاوت ل، وإن ب دة  تظهر منذ وقت طوي ة المتح دة  بي ة المتح .  .  بي
ي        ا ف ول به ك المعم ن تل ف ع ة تختل وانين وأنظم ا ق ارة له ل إم ي آ ة ف لطات المحلي ا أن الس ذآر هن دير بال ي       وج ا ف ول به ك المعم ن تل ف ع ة تختل وانين وأنظم ا ق ارة له ل إم ي آ ة ف لطات المحلي ا أن الس ذآر هن دير بال وج
ى                       وانين الضرائب، عل ك، وق وانين التمل تثمار، وق دة لتشجيع االس ى                      اإلمارات األخرى في مجاالت الحوافز المعتم وانين الضرائب، عل ك، وق وانين التمل تثمار، وق دة لتشجيع االس اإلمارات األخرى في مجاالت الحوافز المعتم

انون موحد    اك ق يس هن الي ل ال ال الحصر، وبالت بيل المث انون موحد   س اك ق يس هن الي ل ال ال الحصر، وبالت بيل المث ي  س ال األجنب تثمار رأس الم نظم اس ي   ي ال األجنب تثمار رأس الم نظم اس وعمل الشرآات وعمل الشرآات  ي
 ..في الدولة آكلفي الدولة آكل  الشرآات عبر الوطنيةالشرآات عبر الوطنيةاألجنبية واألجنبية و

 
، لم يكن هناك قانون مكتوب      ، لم يكن هناك قانون مكتوب      ١٩٨٤١٩٨٤وقبل بدء العمل بقانون الشرآات التجارية اإلماراتي الذي صدر عام           وقبل بدء العمل بقانون الشرآات التجارية اإلماراتي الذي صدر عام            

م االع    ل ت واء، ب د س ى ح ة عل ة والمحلي اء ونشاط الشرآات األجنبي ة إنش نظم عملي م االع   ي ل ت واء، ب د س ى ح ة عل ة والمحلي اء ونشاط الشرآات األجنبي ة إنش نظم عملي ى ي رة عل ك الفت اد خالل تل ى تم رة عل ك الفت اد خالل تل تم
ة،      (common law)القانون البريطاني العام القانون البريطاني العام  ارات المختلف ام اإلم رارات حك ى ق ة،      ، وآان تأسيس الشرآات يتم بناء عل ارات المختلف ام اإلم رارات حك ى ق ، وآان تأسيس الشرآات يتم بناء عل

ل آانت            .  .  ومن خالل النظر في آل حالة على حدة       ومن خالل النظر في آل حالة على حدة        ة مسموحًا، ب ل آانت            وفي تلك الفترة، لم يكن تسجيل الشرآات األجنبي ة مسموحا ، ب وفي تلك الفترة، لم يكن تسجيل الشرآات األجنبي
م أن مشارآته                   هذه الشرآات تعمل تحت غطاء وآيل       هذه الشرآات تعمل تحت غطاء وآيل        ة، رغ ة القانوني ك للشرآة من الناحي ان مال م أن مشارآته                   محلي، والذي آ ة، رغ ة القانوني ك للشرآة من الناحي ان مال محلي، والذي آ

 ..))٧٢٧٢((آانت تقتصر على الحصول على جزء من األرباح التي تجنيها الشرآةآانت تقتصر على الحصول على جزء من األرباح التي تجنيها الشرآة
 

                                                      
))٧٢٧٢((    Lex Arabiae, Legal News of the Gulf, Volume IX, issue 1, p. 1.. 
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م                        انون االتحادي رق د إصدار الق ًا عن د حالي ة بالشكل المعتم م                      وبدأ تنظيم عمل الشرآات التجاري انون االتحادي رق د إصدار الق ا  عن د حالي ة بالشكل المعتم نة  ) ) ٨٨((وبدأ تنظيم عمل الشرآات التجاري نة  لس لس
ارات    ١٩٩٣١٩٩٣ و  و ١٩١٩٨٨٨٨ وتعديالته الالحقة عامي      وتعديالته الالحقة عامي     ١٩٨٤١٩٨٤ ارات     والذي يسري على آافة اإلم ديل     .  .   والذي يسري على آافة اإلم تم تع ع أن ي ديل     ومن المتوق تم تع ع أن ي ومن المتوق

ام   ة ع ل نهاي انون قب ذا الق ام  ه ة ع ل نهاي انون قب ذا الق ة     ٢٠٠٥٢٠٠٥ه ي مرحل ي ف د وه انون الجدي ودة الق ن وضع مس اء م م االنته ه ت ث أن ة     ، حي ي مرحل ي ف د وه انون الجدي ودة الق ن وضع مس اء م م االنته ه ت ث أن ، حي
ة            .  .  المراجعة من قبل الحكومات المحلية    المراجعة من قبل الحكومات المحلية     ي الشرآات التجاري ة            وينص القانون على جواز مساهمة غير المواطنين ف ي الشرآات التجاري وينص القانون على جواز مساهمة غير المواطنين ف

دة وأن ال                      ة المتح ارات العربي واطني اإلم ا شريك من م ي آل منه دة وأن ال                     التي يتم تأسيسها في الدولة، بشرط أن يكون ف ة المتح ارات العربي واطني اإلم ا شريك من م ي آل منه التي يتم تأسيسها في الدولة، بشرط أن يكون ف
ة من رأسمال الشرآة          ٥١٥١تقل حصته عن     تقل حصته عن      ي المائ ة من رأسمال الشرآة           ف ي المائ غ عددها          .  .   ف ي يبل اطق الحرة الت ي المن ا ف غ عددها          أم ي يبل اطق الحرة الت ي المن ا ف ة حرة   ١٣١٣أم ة حرة    منطق  منطق

ة من       ١٠٠١٠٠مثل ملكية أجنبية حتى     مثل ملكية أجنبية حتى     موزعة في اإلمارات السبع فتتمتع الشرآات األجنبية بامتيازات هامة          موزعة في اإلمارات السبع فتتمتع الشرآات األجنبية بامتيازات هامة           ي المائ ة من        ف ي المائ  ف
 . . رأس المال وإعفاءات على حرآة االستيراد والتصدير وغيرهارأس المال وإعفاءات على حرآة االستيراد والتصدير وغيرها

 
ي                         ديالت الت اراتي، ستشمل التع ة اإلم انون الشرآات التجاري ى ق ة عل ديالت المتوقع ى التع ي                       وباإلضافة إل ديالت الت اراتي، ستشمل التع ة اإلم انون الشرآات التجاري ى ق ة عل ديالت المتوقع ى التع وباإلضافة إل

ة        تجريها وزارة االقتصاد والتخطيط بعض القوانين االقتصادية األخرى بهدف ت            تجريها وزارة االقتصاد والتخطيط بعض القوانين االقتصادية األخرى بهدف ت             تثماري والبيئ اخ االس ز المن ة        عزي تثماري والبيئ اخ االس ز المن عزي
د السجل                  ل وتوحي د السجل                 المشجعة للتجارة واالستثمار في الدولة، مثل القوانين واإلجراءات المتعلقة بالضمانات والتموي ل وتوحي المشجعة للتجارة واالستثمار في الدولة، مثل القوانين واإلجراءات المتعلقة بالضمانات والتموي

 ..التجاري، والتي ستشمل على األرجح قانون الوآاالت التجارية في فترة الحقةالتجاري، والتي ستشمل على األرجح قانون الوآاالت التجارية في فترة الحقة
 

رآات والمؤ    ة الش رق ممارس ة ط وانين االتحادي دد الق رآات والمؤ  وتح ة الش رق ممارس ة ط وانين االتحادي دد الق ي  وتح ادي ف اط االقتص ة للنش ات األجنبي ي  سس ادي ف اط االقتص ة للنش ات األجنبي  سس
 : : الدولة من خالل ست طرق هيالدولة من خالل ست طرق هي

 
ة ))أأ((  وين المؤسسات الفردي ةتك وين المؤسسات الفردي واع األنشطة االقتصادية : : تك ة بعض أن ي مزاول تثمر األجنب ان المس واع األنشطة االقتصادية بإمك ة بعض أن ي مزاول تثمر األجنب ان المس بإمك

وهذه األنشطة تشمل بعض المهن        وهذه األنشطة تشمل بعض المهن        .  .  المرخصة مزاولتها لغير المواطنين وبدون الحاجة إلى وجود شريك مواطن         المرخصة مزاولتها لغير المواطنين وبدون الحاجة إلى وجود شريك مواطن         
مثل تقديم الخدمات الطبية أو االستشارات الهندسية أو القانونية واستشارات الحاسب اآللي ومراجعة             مثل تقديم الخدمات الطبية أو االستشارات الهندسية أو القانونية واستشارات الحاسب اآللي ومراجعة             المتخصصة  المتخصصة  
 الحسابات؛الحسابات؛

 
اري    ))بب((  ل تج ين وآي اري   تعي ل تج ين وآي ري ((تعي وزع حص ري م وزع حص اط     ): ): م ارس النش ة أن تم رآة األجنبي تطيع الش اط     تس ارس النش ة أن تم رآة األجنبي تطيع الش  تس

ًا         اري وفق ل تج ين وآي ق تعي ن طري ة ع ل الدول ا داخ ريف منتجاته اري وتص ادي والتج ا         االقتص اري وفق ل تج ين وآي ق تعي ن طري ة ع ل الدول ا داخ ريف منتجاته اري وتص ادي والتج يم  االقتص انون تنظ يم  لق انون تنظ لق
ط ويجري      .  .  ١٩٨١١٩٨١ لعام    لعام   ١٨١٨الوآاالت التجارية رقم    الوآاالت التجارية رقم     ط ويجري      وفي هذا السياق يقوم هذا الوآيل بدور الموزع الحصري فق وفي هذا السياق يقوم هذا الوآيل بدور الموزع الحصري فق

 التعامالت بإسمه وبالتالي ال يستطيع أن يلزم الموآل األجنبي؛التعامالت بإسمه وبالتالي ال يستطيع أن يلزم الموآل األجنبي؛
 

ل، ب              : : فتح فرع للشرآة أو مكتب تمثيل     فتح فرع للشرآة أو مكتب تمثيل      ))جج((  ا أو مكاتب تمثي روع له تح ف ة ف ل، ب              يمكن للشرآة األجنبي ا أو مكاتب تمثي روع له تح ف ة ف حيث  حيث  يمكن للشرآة األجنبي
ة                       ي حال ا ف تها، أم ا بممارس رخيص له م الت ي ت ة                      يمكن للشرآة في الحالة األولى أن تمارس بحرية آافة األنشطة الت ي حال ا ف تها، أم ا بممارس رخيص له م الت ي ت يمكن للشرآة في الحالة األولى أن تمارس بحرية آافة األنشطة الت
هيل       ا وتس دماتها ومنتجاته رويج لخ ال الت ي أعم ط ف ة ينحصر فق رآة األجنبي اط الش إن نش ل ف ب تمثي تح مكات هيل      ف ا وتس دماتها ومنتجاته رويج لخ ال الت ي أعم ط ف ة ينحصر فق رآة األجنبي اط الش إن نش ل ف ب تمثي تح مكات ف

 عربية المتحدة؛عربية المتحدة؛االتصاالت بين الشرآة األجنبية وعمالئها في دولة اإلمارات الاالتصاالت بين الشرآة األجنبية وعمالئها في دولة اإلمارات ال
 

ة        ))دد((  ة       االشتراك في إحدى الشرآات الوطني ارات              : : االشتراك في إحدى الشرآات الوطني ي اإلم ا ف ة ممارسة عمله ان الشرآات األجنبي ارات              بإمك ي اإلم ا ف ة ممارسة عمله ان الشرآات األجنبي بإمك
ة آالشرآات ذات المسؤولية المحدودة وشرآات           ة آالشرآات ذات المسؤولية المحدودة وشرآات          العربية المتحدة من خالل االشتراك في إحدى الشرآات الوطني العربية المتحدة من خالل االشتراك في إحدى الشرآات الوطني

ة،    رآات المحاصص ة وش اهمة الخاص رآات المس ة وش اهمة العام ة،   المس رآات المحاصص ة وش اهمة الخاص رآات المس ة وش اهمة العام االت أن  المس ذه الح ي ه ترط ف االت أن  ويش ذه الح ي ه ترط ف  ويش
  في المائة من رأس المال؛ في المائة من رأس المال؛٤٩٤٩ال تزيد ملكية الشريك األجنبي عن ال تزيد ملكية الشريك األجنبي عن 

 
يمكن للشرآات أو األفراد األجانب االستثمار في المناطق الحرة دون التقيد           يمكن للشرآات أو األفراد األجانب االستثمار في المناطق الحرة دون التقيد           : : تأسيس شرآات مهنية  تأسيس شرآات مهنية   ))•(( 

ة    بشرط وجود شريك مواطن واالحتفاظ بملكية رأس المال بالكامل ويخضع تأسيسها لإلجرا           بشرط وجود شريك مواطن واالحتفاظ بملكية رأس المال بالكامل ويخضع تأسيسها لإلجرا            ة    ءات الخاصة بالمنطق ءات الخاصة بالمنطق
دخل               .  .  الحرة التي يتم إنشاء الشرآة فيها     الحرة التي يتم إنشاء الشرآة فيها      ى ال اءات من الضرائب عل ارات إعف ة اإلم دخل               وتقدم المناطق الحرة في آاف ى ال اءات من الضرائب عل ارات إعف ة اإلم وتقدم المناطق الحرة في آاف

ي            .  .   في المائة   في المائة  ١٠٠١٠٠واألرباح وتسمح بملكية أجنبية بنسبة      واألرباح وتسمح بملكية أجنبية بنسبة       ي ف ل عل ي            وأهم المناطق الحرة هي المنطقة الحرة في جب ي ف ل عل وأهم المناطق الحرة هي المنطقة الحرة في جب
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ام        ام       دبي التي تم إنشاؤها ع ي السعديات           ١٠٠١٠٠ شرآة من       شرآة من      ٤٤  ٠٠٠٠٠٠ن نحو    ن نحو     وتحتض   وتحتض  ١٩٨٥١٩٨٥دبي التي تم إنشاؤها ع ة الحرة ف ة، والمنطق ي السعديات            دول ة الحرة ف ة، والمنطق  دول
 قرب أبو ظبي، والمنطقة الحرة في مطار دبي؛قرب أبو ظبي، والمنطقة الحرة في مطار دبي؛

 
 . . ))٧٣٧٣((االستثمار برأسمال غير وطني في المناطق الحرةاالستثمار برأسمال غير وطني في المناطق الحرة ))وو(( 

 
الشرآات الشرآات وتعتبر دبي أحد المراآز التجارية الهامة في منطقة الشرق األوسط الجاذبة للشرآات األجنبية و          وتعتبر دبي أحد المراآز التجارية الهامة في منطقة الشرق األوسط الجاذبة للشرآات األجنبية و           

ا،           لوطنيةلوطنيةعبر ا عبر ا  ي تتبعه ا،            وذلك ألسباب عدة منها موقعها االستراتيجي، وسياسات االنفتاح االقتصادي والتجاري الت ي تتبعه  وذلك ألسباب عدة منها موقعها االستراتيجي، وسياسات االنفتاح االقتصادي والتجاري الت
ا       ي توفره وانئ الت ا      والبنى التحتية الحديثة التي تتمتع بها، والمناطق الحرة والم ي توفره وانئ الت ى أن     .  .  والبنى التحتية الحديثة التي تتمتع بها، والمناطق الحرة والم ى أن     وتشير إحدى الدراسات إل وتشير إحدى الدراسات إل

الم                     ي الع ادة التصدير ف ة ثالث أنشط مرآز إلع ل مرتب الم                    دبي تحت ي الع ادة التصدير ف ة ثالث أنشط مرآز إلع ل مرتب ة              دبي تحت ونج، حيث بلغت قيم نغافورة وهونج آ د س ة              بع ونج، حيث بلغت قيم نغافورة وهونج آ د س بع
م     ٤٤٤٤ حوالي    حوالي   ٢٠٠٣٢٠٠٣الصادرات اإلجمالية من دبي والتي تشمل التصدير وإعادة التصدير في العام            الصادرات اإلجمالية من دبي والتي تشمل التصدير وإعادة التصدير في العام             م      مليار دره ا  (( مليار دره ا  م م

ذا النشاط حيث أ              .  .  ))٧٤٧٤(()) مليار دوالر   مليار دوالر  ١٢١٢يزيد عن   يزيد عن    ي ه ذا النشاط حيث أ              وتسهم موانئ اإلمارات العربية المتحدة المتعددة ف ي ه صبحت  صبحت  وتسهم موانئ اإلمارات العربية المتحدة المتعددة ف
ي سادس      ي سادس     سلطة موانئ دب ى الشرآة                          سلطة موانئ دب د أن استحوذت عل وانئ بع ي مجال تشغيل الم الم ف ى مستوى الع ى الشرآة                           شرآة عل د أن استحوذت عل وانئ بع ي مجال تشغيل الم الم ف ى مستوى الع  شرآة عل

ع     .  .  ))٧٥٧٥(( مليار دوالر مليار دوالر١٫١٥١٫١٥ في صفقة بلغت نحو  في صفقة بلغت نحو (CSX Corporation)أآس أآس ..أسأس..األمريكية سياألمريكية سي ي تنوي ذا يسهم ف ع     وه ي تنوي ذا يسهم ف وه
 ..مصادر الدخل القوميمصادر الدخل القومي

 
ة و  ة تشجيع الشرآات األجنبي ة ووبغي ة تشجيع الشرآات األجنبي ةوبغي ر الوطني ةالشرآات عب ر الوطني ي االشرآات عب د ف ى التواج ي ا عل د ف ى التواج دة  عل ة المتح ارات العربي دة إلم ة المتح ارات العربي إلم

ة وأعلنت عن مشاريع                   ٢٠٠٤٢٠٠٤سمحت دبي عام    سمحت دبي عام     ي بعض المشاريع العقاري ة وأعلنت عن مشاريع                    بملكية األجانب لألرض والعقارات ف ي بعض المشاريع العقاري  بملكية األجانب لألرض والعقارات ف
ام       ي ع ي ف و ظب ي أب د ف ار جدي اء مط ل إلنش يبدأ العم رة ، وس ارة الح دة للتج اطق جدي ة من ام      إلقام ي ع ي ف و ظب ي أب د ف ار جدي اء مط ل إلنش يبدأ العم رة ، وس ارة الح دة للتج اطق جدي ة من ك ٢٠٠٩٢٠٠٩إلقام ك  وذل  وذل

 ..الستيعاب حرآة المسافرين المتزايدةالستيعاب حرآة المسافرين المتزايدة
 

زًا                 ٢٠٠٤٢٠٠٤سبتمبر  سبتمبر  //ولولوفي شهر أيل  وفي شهر أيل    ي مرآ المي بهدف جعل دب زا                   بدأ العمل رسميًا في مرآز دبي المالي الع ي مرآ المي بهدف جعل دب  بدأ العمل رسميا  في مرآز دبي المالي الع
والمرآز هو عبارة عن منطقة مالية حرة تضم مكاتب            والمرآز هو عبارة عن منطقة مالية حرة تضم مكاتب            .  .  ماليا  عالميا  من خالل استقطاب الشرآات المالية الدولية       ماليًا عالميًا من خالل استقطاب الشرآات المالية الدولية       

ي أ                  ا ف يتم افتتاحه ة س داول دولي ي أ                 وفروعًا لشرآات مالية عالمية إضافة إلى بورصة ت ا ف يتم افتتاحه ة س داول دولي ول وفروعا  لشرآات مالية عالمية إضافة إلى بورصة ت ول يل بتمبر   //يل بتمبر   س دم  .  .  ٢٠٠٥٢٠٠٥س دم  ويق ويق
بة                  ة بنس بة                 المرآز حوافز هامة مثل إعفاء آامل من الضرائب على الدخل واألرباح، وملكية أجنبي ة بنس ة،     ١٠٠١٠٠المرآز حوافز هامة مثل إعفاء آامل من الضرائب على الدخل واألرباح، وملكية أجنبي ي المائ ة،      ف ي المائ  ف

اح  وال واألرب ل رؤوس األم ص تحوي ا يخ ات فيم ة معوق ود أي دم وج اح وع وال واألرب ل رؤوس األم ص تحوي ا يخ ات فيم ة معوق ود أي دم وج د .  .  ))٧٦٧٦((وع د وق  وق
نش السويسري       رل لي نش السويسري      انضم مصرف مي رل لي نش        الم الم(Merrill Lynch Suisse Banking)انضم مصرف مي ل لي ل شرآة ميري وك من قب نش       مل ل لي ل شرآة ميري وك من قب مل

ل نيسان             ي أوائ المي ف ل نيسان            العالمية إلى مرآز دبي المالي الع ي أوائ المي ف ل   //العالمية إلى مرآز دبي المالي الع ل   أبري ي يضمها             ٢٠٠٥٢٠٠٥أبري ة الت دد الشرآات المالي غ ع ي يضمها              ليبل ة الت دد الشرآات المالي غ ع  ليبل
ى اآلن   ز حت ى اآلن  المرآ ز حت و      ١٣١٣المرآ ا نح رخص له رآات الم دد الش ل ع بعض أن يص در ال رآة، ويق و       ش ا نح رخص له رآات الم دد الش ل ع بعض أن يص در ال رآة، ويق ة  ٤٠٤٠ ش رآة بنهاي ة   ش رآة بنهاي   ش

 ..٢٠٠٥٢٠٠٥العام العام 
 

ي وو  ي ف انون األول٨٨ف انون األول آ مبر // آ مبر ديس د        ٢٠٢٠٠٤٠٤ديس ن زاي ة ب يخ خليف ام الش رة، ق ة مباش ة الدول لم رئاس د تس د        ، وبع ن زاي ة ب يخ خليف ام الش رة، ق ة مباش ة الدول لم رئاس د تس  ، وبع
از                               ادة تنظيم الجه ة تقضي بإع وانين محلي ة وق يم أميري ي بإصدار مراس و ظب ارة أب ًا إلم از                              آل نهيان، بصفته حاآم ادة تنظيم الجه ة تقضي بإع وانين محلي ة وق يم أميري ي بإصدار مراس و ظب ارة أب ا  إلم آل نهيان، بصفته حاآم
دوائر                         ه من خالل دمج بعض ال دوائر                        الحكومي في اإلمارة، في خطوة تهدف إلى تطوير أداء القطاع العام ورفع آفاءت ه من خالل دمج بعض ال الحكومي في اإلمارة، في خطوة تهدف إلى تطوير أداء القطاع العام ورفع آفاءت

ة                        اا ابة التكنوقراطي دة الش ز دور الوجوه الجدي ي، وتعزي و ظب ارة أب ذي إلم ة                        لحكومية، وتصغير حجم المجلس التنفي ابة التكنوقراطي دة الش ز دور الوجوه الجدي ي، وتعزي و ظب ارة أب ذي إلم لحكومية، وتصغير حجم المجلس التنفي
                                                      

 ..foriegncomp=asp?page.contents/ae.dcci.www://http  غرفة تجارة وصناعة دبي،   غرفة تجارة وصناعة دبي، ))٧٣٧٣((

9Issue/Bulletin/content/ae.gov.dcci.www://http /، ، ٢٠٠٥٢٠٠٥مـارس  مـارس  // غرفة تجارة وصناعة دبي، النشرة االقتصـادية آذار  غرفة تجارة وصناعة دبي، النشرة االقتصـادية آذار ))٧٤٧٤((
pdf.9DCCIAr_ISSUE_.. 

))٧٥٧٥((    Middle East Economic Digest (MEED), 21-27 January 2005, p. 44.. 

))٧٦٧٦((    /ae.difc.www://httpDubai International Financial Centre, .. 
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ة  ل اإلدارة العام ي عم ة ف ل اإلدارة العام ي عم د     .  .  ))٧٧٧٧((ف يخ زاي اة الش بقت وف وات س تكماال لخط وات اس ذه الخط ت ه د     وأت يخ زاي اة الش بقت وف وات س تكماال لخط وات اس ذه الخط ت ه  وأت
تحداث وزارات       ج وزارات واس ة ودم ديالت حكومي راء تع م إج ث ت ان حي لطان آل نهي ن س تحداث وزارات      ب ج وزارات واس ة ودم ديالت حكومي راء تع م إج ث ت ان حي لطان آل نهي ن س ي  ب ك ف دة وذل ي  جدي ك ف دة وذل  جدي

اني ٢٢ رين الث اني  تش رين الث وفمبر // تش وفمبر ن ير          .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤ن ى الس بات عل دة مناس ي ع ان ف د آل نهي ن زاي ة ب يخ خليف د الش ذلك أآ ير          آ ى الس بات عل دة مناس ي ع ان ف د آل نهي ن زاي ة ب يخ خليف د الش ذلك أآ  آ
ة،            ة،           قدمًا في دعم سياسات االنفتاح االقتصادي وتشجيع القطاع الخاص ومنها سياسات تخصيص األصول الحكومي قدما  في دعم سياسات االنفتاح االقتصادي وتشجيع القطاع الخاص ومنها سياسات تخصيص األصول الحكومي

ة ع         ة والمحلي ة ع        وتوفير الحوافز لالستثمارات الخاصة األجنبي ة والمحلي ي عدم فرض ضرائب                وتوفير الحوافز لالستثمارات الخاصة األجنبي ى حد سواء، واالستمرار ف ي عدم فرض ضرائب                ل ى حد سواء، واالستمرار ف ل
 . . ))٧٨٧٨((مباشرةمباشرة

 
م    وزاري رق رار ال ى الق اء عل م  وبن وزاري رق رار ال ى الق اء عل نة ) ) ١٩٤١٩٤((وبن نة لس واطني دول  ٢٠٠٤٢٠٠٤لس ن م ين م مح لألشخاص الطبيعي واطني دول  ، ُس ن م ين م ، س مح لألشخاص الطبيعي

 . . مجلس التعاون الخليجي واألشخاص االعتباريين بملكية آاملة وبممارسة أغلب األنشطة االقتصادية في الدولةمجلس التعاون الخليجي واألشخاص االعتباريين بملكية آاملة وبممارسة أغلب األنشطة االقتصادية في الدولة
 

اك بعض ا       اك بعض ا     آذلك، هن اؤه نتيجة                        آذلك، هن تم إلغ د ي لع ق ع الس تيراد وتوزي ة الحصرية الس أن نظام الوآال اؤه نتيجة                        لتوقعات ب تم إلغ د ي لع ق ع الس تيراد وتوزي ة الحصرية الس أن نظام الوآال لتوقعات ب
ارة                            ة التج ى منظم ذ انضمامها إل ا من ي تمتعت به ة السماح الت ارة                           الضغط الذي ستتعرض له الدولة جراء انتهاء مهل ة التج ى منظم ذ انضمامها إل ا من ي تمتعت به ة السماح الت الضغط الذي ستتعرض له الدولة جراء انتهاء مهل

ة ا     .  .  ، والتي تعتبر ممارسات احتكارية حسب قوانين المنظمة       ، والتي تعتبر ممارسات احتكارية حسب قوانين المنظمة       ١٩٩٦١٩٩٦العالمية عام   العالمية عام    ة ا     وحيث أن دول ة    وحيث أن دول ارات العربي ة    إلم ارات العربي إلم
ام                      ي ع ي تنتهي ف رة السماح الت اء فت د انته ام                     المتحدة آانت قد التزمت بتحرير قطاع الخدمات بع ي ع ي تنتهي ف رة السماح الت اء فت د انته دو أن  ٢٠٠٦٢٠٠٦المتحدة آانت قد التزمت بتحرير قطاع الخدمات بع دو أن  ، فيب ، فيب

 ..العمل في نظام الوآالة الحصرية سينتهي قريبا العمل في نظام الوآالة الحصرية سينتهي قريبًا
 

نفط                 اج ال ي مجال إنت ي تعمل ف نفط               أما فيما يتعلق بالضرائب على دخل الشرآات، فإنه عدا عن الشرآات الت اج ال ي مجال إنت ي تعمل ف أما فيما يتعلق بالضرائب على دخل الشرآات، فإنه عدا عن الشرآات الت
وك     .  .  وع البنوك األجنبية ليس هناك ضرائب دخل مباشرة على الشرآات وع البنوك األجنبية ليس هناك ضرائب دخل مباشرة على الشرآات وفروفر ى دخل البن وك     وتبلغ نسبة الضريبة عل ى دخل البن وتبلغ نسبة الضريبة عل

ا        .  .   في المائة في إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة   في المائة في إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة  ٢٠٢٠األجنبية  األجنبية   دخل عليه غ ضرائب ال نفط فتبل ا شرآات ال ا        أم دخل عليه غ ضرائب ال نفط فتبل ا شرآات ال   ٥٥٥٥أم
دة     وهناك إع وهناك إع .  .   في المائة في بقية اإلمارات      في المائة في بقية اإلمارات     ٥٠٥٠في المائة في إمارة دبي و     في المائة في إمارة دبي و      اء لم دة     ف اء لم ي         ١٥١٥ف ة الت ًا للشرآات األجنبي ي          عام ة الت ا  للشرآات األجنبي  عام

 ..))٧٩٧٩((وليس هناك ضرائب على الدخل الفرديوليس هناك ضرائب على الدخل الفردي.  .  يتم إنشاؤها في المناطق الحرةيتم إنشاؤها في المناطق الحرة
 

ة              ويشكل االستقرار   ويشكل االستقرار     ة              السياسي في دولة اإلمارات العربية المتحدة عامًال هامًا آخر لجذب الشرآات األجنبي السياسي في دولة اإلمارات العربية المتحدة عامال  هاما  آخر لجذب الشرآات األجنبي
ة    ة   لكونه من أهم العوامل التي تأخذها الشرآات األجنبي ار      و ولكونه من أهم العوامل التي تأخذها الشرآات األجنبي ي االعتب ة ف ر الوطني ار     الشرآات عب ي االعتب ة ف ر الوطني دى دراسة دخول    الشرآات عب دى دراسة دخول     ل  ل

ارات                         .  .  سوق ما سوق ما  ة اإلم ى أن دول ة عل دادها مؤسسات دولي وم بإع ي تق ة المؤشرات الت ارات                         وفي هذا السياق، تشير آاف ة اإلم ى أن دول ة عل دادها مؤسسات دولي وم بإع ي تق ة المؤشرات الت وفي هذا السياق، تشير آاف
ل                ى األق ل               العربية المتحدة هي أفضل دولة في المنطقة العربية من حيث الترتيب فيما يتعلق بالمخاطر السياسية، عل ى األق العربية المتحدة هي أفضل دولة في المنطقة العربية من حيث الترتيب فيما يتعلق بالمخاطر السياسية، عل

 ..))٨٠٨٠((دى القصيردى القصيرعلى المعلى الم
 

ة   ي منظم دة هي عضو ف ة المتح ارات العربي ة اإلم ذآر أن دول ة، يجدر ال ارة الخارجي ال التج ي مج ة وف ي منظم دة هي عضو ف ة المتح ارات العربي ة اإلم ذآر أن دول ة، يجدر ال ارة الخارجي ال التج ي مج وف
ة             .  .  ١٩٩٦١٩٩٦التجارة العالمية منذ عام     التجارة العالمية منذ عام      ة             وبهدف تمتين عالقاتها االقتصادية والتجارية مع الدول األخرى واصلت دول وبهدف تمتين عالقاتها االقتصادية والتجارية مع الدول األخرى واصلت دول

دد   ع ع د مفاوضات م ؤخرًا عق دة م ة المتح ارات العربي دد  اإلم ع ع د مفاوضات م ؤخرا  عق دة م ة المتح ارات العربي ع  اإلم ة مفاوضات م د أول جول م عق ث ت دول حي ن ال ع  م ة مفاوضات م د أول جول م عق ث ت دول حي ن ال م
ل  //، ووقعت أيضا  اتفاقية اقتصادية مع سنغافورة في منتصف نيسان          ، ووقعت أيضًا اتفاقية اقتصادية مع سنغافورة في منتصف نيسان          ٢٠٠٥٢٠٠٥مارس  مارس  //أستراليا في منتصف آذار   أستراليا في منتصف آذار    ل  أبري أبري

دة             ٢٠٠٥٢٠٠٥ ات المتح ع الوالي ة م دة              قد تؤدي إلى اتفاقية تجارة حرة متكاملة بين البلدين، إضافة إلى بدء محادثات ثنائي ات المتح ع الوالي ة م  قد تؤدي إلى اتفاقية تجارة حرة متكاملة بين البلدين، إضافة إلى بدء محادثات ثنائي
ة  ة بغي ة األمريكي ة بغي ن    األمريكي ى م ة األول د الجول م عق ث ت رة، حي ارة ح ة تج ى اتفاقي ل إل ن    التوص ى م ة األول د الجول م عق ث ت رة، حي ارة ح ة تج ى اتفاقي ل إل  التوص

 . .  في واشنطن في واشنطن٢٠٠٥٢٠٠٥مايو مايو // والجولة الثانية في أيار والجولة الثانية في أيار٢٠٠٥٢٠٠٥مارس مارس //المفاوضات في مدينة أبو ظبي في آذارالمفاوضات في مدينة أبو ظبي في آذار

                                                      
 ..٢٠٠٤٢٠٠٤ لعام  لعام ١١١١ و و١٠١٠ والقوانين رقم  والقوانين رقم ٢٧٢٧، و، و٢٦٢٦، ، ٢٥٢٥  انظر المراسيم الميرية رقم   انظر المراسيم الميرية رقم ))٧٧٧٧((

))٧٨٧٨((    Economist Intelligence Unit, UAE Country Report, February 2005, p. 19.. 

))٧٩٧٩((    UAE Business Forecast Report, Business Monitor International, Q2 2005, p. 26.. 

))٨٠٨٠((    The UAE Business Forecast Report, Business Monitor International, Q2, 2005, p. 4.. 
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ى               التوقيع عل ى             ومن المتوقع أن تقوم دولة اإلمارات العربية المتحدة ب التوقيع عل ورك   ""ومن المتوقع أن تقوم دولة اإلمارات العربية المتحدة ب ة نيوي ورك   اتفاقي ة نيوي يم التجاري   " " اتفاقي يم التجاري   للتحك للتحك
دولي ق دولي قال ار    ال اء واإلعم ة اإلنش ارة وحرآ يط التج تثمارات وتنش ن االس د م أنها جذب المزي ن ش وة م ي خط ًا ف ار    ريب اء واإلعم ة اإلنش ارة وحرآ يط التج تثمارات وتنش ن االس د م أنها جذب المزي ن ش وة م ي خط ا  ف ريب

ًا يشجع الشرآات                        ًا وإقليمي ة دولي ام االتفاقي ارات بأحك ا  يشجع الشرآات                       والشحن البحري في الدولة، حيث أن االلتزام من آافة اإلم ا  وإقليمي ة دولي ام االتفاقي ارات بأحك والشحن البحري في الدولة، حيث أن االلتزام من آافة اإلم
 ..))٨١٨١((ستثماراتها في مختلف اإلماراتستثماراتها في مختلف اإلماراتالدولية واألجنبية على دخول مشاريع وتعامالت تجارية جديدة وزيادة االدولية واألجنبية على دخول مشاريع وتعامالت تجارية جديدة وزيادة ا

 
رين                 ي تش م ف ة ت ي الدول ة ف ر النفطي ناعية غي دة الص ة القاع ة بتقوي زام الحكوم ى الت ارة إل ي إش رين               وف ي تش م ف ة ت ي الدول ة ف ر النفطي ناعية غي دة الص ة القاع ة بتقوي زام الحكوم ى الت ارة إل ي إش وف

اني  اني الث ام    //الث وفمبر من ع ام    ن وفمبر من ع ة مشروع مشترك     ٢٠٠٤٢٠٠٤ن ع اتفاقي ة مشروع مشترك      توقي ع اتفاقي فاجن     (Joint Venture) توقي ة فولكس ع الشرآة العالمي فاجن      م ة فولكس ع الشرآة العالمي  م
ي             مليار دوالر، آجزء من اتفاق      مليار دوالر، آجزء من اتفاق     ١٫٣١٫٣بقيمة  بقيمة   ة الصناعية ف ي المنطق يارات الشرآة ف ي             أشمل سيتم بموجبه تصنيع س ة الصناعية ف ي المنطق يارات الشرآة ف  أشمل سيتم بموجبه تصنيع س

ي و ظب يأب و ظب ام  .  .  ))٨٢٨٢((أب ل ع ي أوائ م ف ذلك ت ام  وآ ل ع ي أوائ م ف ذلك ت ر  ٢٠٠٥٢٠٠٥وآ رآة ديمل ي ش ة ف ي لحص ك دب ن تمل الن ع ر   اإلع رآة ديمل ي ش ة ف ي لحص ك دب ن تمل الن ع   اإلع
تح                   د تف ار دوالر، وق ا نحو ملي غ قيمته تح                  آرايسلر وهي أآبر ثاني شرآة لصناعة السيارات في العالم عن صفقة تبل د تف ار دوالر، وق ا نحو ملي غ قيمته آرايسلر وهي أآبر ثاني شرآة لصناعة السيارات في العالم عن صفقة تبل

ة ا  ال إلقام ة ا المج ال إلقام ي    المج ي دب نيع ف آت للتص ة منش رآة العالمي ي    لش ي دب نيع ف آت للتص ة منش رآة العالمي ؤخرًا     .  .  لش ا م م اتخاذه ي ت راءات الت ن اإلج ؤخرا      وم ا م م اتخاذه ي ت راءات الت ن اإلج  وم
رز                             ة، وهي أحد أب ياحية البريطاني ومي شراء مجموعة توسو الس دخل الق ع مصادر ال رز                            أيضًا ضمن التوجه لتنوي ة، وهي أحد أب ياحية البريطاني ومي شراء مجموعة توسو الس دخل الق ع مصادر ال أيضا  ضمن التوجه لتنوي

ارير   وتشير ب وتشير ب .  .   مليار دوالر   مليار دوالر  ١٫٥١٫٥الشرآات األوروبية المتخصصة في السياحة، بصفقة بلغت قيمتها نحو          الشرآات األوروبية المتخصصة في السياحة، بصفقة بلغت قيمتها نحو           ارير   عض التق عض التق
 مليار دوالر أمريكي في  مليار دوالر أمريكي في ٢٥٠٢٥٠إلى أن االستثمارات الخارجية الحكومية لدولة اإلمارات العربية المتحدة فاقت نحو  إلى أن االستثمارات الخارجية الحكومية لدولة اإلمارات العربية المتحدة فاقت نحو  

ين              .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤عام  عام   راوح ب ا يت اق م ي إنف ارة دب ين              وتعتزم إم راوح ب ا يت اق م ي إنف ارة دب ى مدى األعوام الخمسة       ٥٥ و و٣٣وتعتزم إم نويًا عل ارات دوالر س ى مدى األعوام الخمسة        ملي نويا  عل ارات دوالر س  ملي
 . . ))٨٣٨٣((المقبلة لشراء أصول في مختلف أنحاء العالمالمقبلة لشراء أصول في مختلف أنحاء العالم

 
اريع تخصيص           ير مش ع أن تس ن المتوق ه م ث أن ة حي ي الدول تمرة ف ادي مس اح االقتص ة االنفت اريع تخصيص         وسياس ير مش ع أن تس ن المتوق ه م ث أن ة حي ي الدول تمرة ف ادي مس اح االقتص ة االنفت وسياس

تقطاب نحو        تقطاب نحو       قطاعات المياه والكهرباء وغيرها قدمًا في أبو ظبي خالل العامين القادمين بعد أن تمكنت من اس   ٢٢٢٢قطاعات المياه والكهرباء وغيرها قدما  في أبو ظبي خالل العامين القادمين بعد أن تمكنت من اس
ع  ٢٠٠٤٢٠٠٤لنت أيضا  خالل عام لنت أيضًا خالل عام مليار دوالر في األعوام القليلة الماضية، علما بأن الحكومة المحلية أع       مليار دوالر في األعوام القليلة الماضية، علما بأن الحكومة المحلية أع        ع   عن البدء ببي  عن البدء ببي

ه  ذي أعلنت امج التخصيص ال ز برن ام للقطاع الخاص، ورآ ن القطاع الع ة م ه بعض المنشآت الصناعية المملوآ ذي أعلنت امج التخصيص ال ز برن ام للقطاع الخاص، ورآ ن القطاع الع ة م بعض المنشآت الصناعية المملوآ
ى القطاع الخاص              دًا إل ى القطاع الخاص             الحكومة على نقل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحدي دا  إل ام             .  .  الحكومة على نقل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحدي ي ع م ف د ت ان ق ذا وآ ام             ه ي ع م ف د ت ان ق ذا وآ   ٢٠٠٣٢٠٠٣ه

ذا القطاع             اإلعالن عن فتح قطاع االتصاالت       اإلعالن عن فتح قطاع االتصاالت        ة له ار شرآة اتصاالت حكومي اء احتك ذا القطاع             وإنه ة له ار شرآة اتصاالت حكومي اء احتك ام       .  .  وإنه ي ع م ف ام       وت ي ع م ف   ٢٠٠٥٢٠٠٥وت
أن                     ًا ب ب، علم ة األجان أن                    السماح للمواطنين في أبو ظبي بشراء وبيع المساآن واألراضي وهناك توجه للسماح بملكي ا  ب ب، علم ة األجان السماح للمواطنين في أبو ظبي بشراء وبيع المساآن واألراضي وهناك توجه للسماح بملكي

 . .  في بعض المشاريع العقارية في بعض المشاريع العقارية٢٠٠٤٢٠٠٤إمارة دبي فتحت مجال التملك لألجانب عام إمارة دبي فتحت مجال التملك لألجانب عام 
 

ا  ذه السياس د أدت ه اوق ذه السياس د أدت ه ا  وق بيًا فيم ة نس ة عالي دة مرتب ة المتح ارات العربي ة اإلم تالل دول ى اح ود إل ا  ت والجه بيا  فيم ة نس ة عالي دة مرتب ة المتح ارات العربي ة اإلم تالل دول ى اح ود إل ت والجه
اني          .  .  يخص إمكاناتها وقدرتها على جذب االستثمار األجنبي المباشر       يخص إمكاناتها وقدرتها على جذب االستثمار األجنبي المباشر        م البي ي الرس اني          فكما هو مبين ف م البي ي الرس ى     ٧٧فكما هو مبين ف اء عل ى     ، وبن اء عل ، وبن

ة      ، تأتي اإلمارات العر   ، تأتي اإلمارات العر   ))األونكتاداألونكتاد((دراسة أعدها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية        دراسة أعدها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية         ة      بية المتحدة في المرتبة الثاني بية المتحدة في المرتبة الثاني
 . .  دولة في العالم دولة في العالم١٤٠١٤٠ بين  بين ١٧١٧بين الدول العربية في هذا المجال، وفي المرتبة بين الدول العربية في هذا المجال، وفي المرتبة 

 
ة                   ارات العربي ة اإلم ي دول ة                 وبالرغم من هذه اإلمكانات، يضع مؤشر األداء الفعلي لجذب االستثمار األجنب ارات العربي ة اإلم ي دول وبالرغم من هذه اإلمكانات، يضع مؤشر األداء الفعلي لجذب االستثمار األجنب

ة  ي المرتب دة ف ة المتح ي المرتب دة ف ين ١٢١٢المتح ين  ب ة و١٦١٦ ب ملتها الدراس ة ش ة عربي ة و دول ملتها الدراس ة ش ة عربي ة  دول ة المرتب ين ١٢٠١٢٠المرتب ين  ب رة ١٤٠١٤٠ ب ة للفت رة  دول ة للفت -٢٠٠٠٢٠٠٠(( دول
رة             ).  ).  ٢٠٠٢٢٠٠٢ دة خالل الفت رة             ورغم تحسن أداء دولة اإلمارات العربية المتح دة خالل الفت بحيث يضع المؤشر      بحيث يضع المؤشر      ) ) ٢٠٠٣٢٠٠٣-٢٠٠١٢٠٠١((ورغم تحسن أداء دولة اإلمارات العربية المتح

                                                      
))٨١٨١((    2005 June 6, ae.albayan.www://http.. 
))٨٢٨٢((    Economist Intelligence Unit, UAE Country Report, February 2005, p. 19.. 

))٨٣٨٣((    168213=cfm?val.show_article/eco/ae.alkhaleej.www://http.. 
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ة      ة     الدولة في المرتب ة      ٩٩الدولة في المرتب ًا والمرتب ة       عربي ا  والمرتب ة                     ١٠١١٠١ عربي تثمارات أجنبي تقطب اس ا زالت تس ا م ى أنه ر إل ًا، يشير التقري ة                      دولي تثمارات أجنبي تقطب اس ا زالت تس ا م ى أنه ر إل ا ، يشير التقري  دولي
 . . ٨٨، آما هو موضح في الرسم البياني ، آما هو موضح في الرسم البياني ))٨٤٨٤((دها النسبيدها النسبيمباشرة أقل من حجم اقتصامباشرة أقل من حجم اقتصا

 
   مؤشر القدرة على جذب االستثمار األجنبي للدول األعضاء-٧الرسم البياني 
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يصنف مؤشر إمكانات جذب االستثمار األجنبي الذي تعده األونكتاد الدول تراتبيا  بناء على حجـم االسـتثمار األجنبـي                   يصنف مؤشر إمكانات جذب االستثمار األجنبي الذي تعده األونكتاد الدول تراتبياً بناء على حجـم االسـتثمار األجنبـي                       ))٨٤٨٤((

وبالتالي، إذا كان المؤشر أعلى من واحد فإن هـذا          وبالتالي، إذا كان المؤشر أعلى من واحد فإن هـذا          .  .  المباشر الذي تستقطبه كل من الدول المعنية مقارنة مع الحجم االقتصادي لهذه الدولة            المباشر الذي تستقطبه كل من الدول المعنية مقارنة مع الحجم االقتصادي لهذه الدولة            
استثمارا  أجنبيا  مباشرا  أكبر من حجم اقتصادها نسبيا ، وبالعكس، فإذا كان المؤشر أقل مـن واحـد فـإن حجـم                     استثماراً أجنبياً مباشراً أكبر من حجم اقتصادها نسبياً، وبالعكس، فإذا كان المؤشر أقل مـن واحـد فـإن حجـم                     يعني بأن الدولة تستقطب     يعني بأن الدولة تستقطب     

وإذا ما كان المؤشر سالبا  فهذا يعني أن هناك خروجا  لالستثمارات           وإذا ما كان المؤشر سالباً فهذا يعني أن هناك خروجاً لالستثمارات           .  .  االستثمار األجنبي المباشر في الدولة هو أقل من حجم اقتصادها نسبيا           االستثمار األجنبي المباشر في الدولة هو أقل من حجم اقتصادها نسبياً          
 ..lang2469=asp?intItemID.WebFlyer/Templates/org.unctad.www://ttph  UNCTAD&=1: :   انظر  انظر..األجنبية من البلد المعنياألجنبية من البلد المعني
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ير         ة، فتش رآات األجنبي تثمارية للش رارات االس ي الق ؤثر ف ذي ي اد وال وع الفس بة لموض ا بالنس ير       أم ة، فتش رآات األجنبي تثمارية للش رارات االس ي الق ؤثر ف ذي ي اد وال وع الفس بة لموض ا بالنس  أم
ارات                    ة اإلم ى أن دول ذا المجال إل ى به ي تعن ارات                   إحدى الدراسات التي تعدها سنويًا إحدى أبرز المؤسسات الدولية الت ة اإلم ى أن دول ذا المجال إل ى به ي تعن إحدى الدراسات التي تعدها سنويا  إحدى أبرز المؤسسات الدولية الت

اد       العربية المتحدة وسلطنة عمان تتقاالعربية المتحدة وسلطنة عمان تتقا ين من حيث تفشي الفس ل دولت اد       سمان المرتبة األولى عربيًا آأق ين من حيث تفشي الفس ل دولت  Corruption)سمان المرتبة األولى عربيا  آأق
Perception Index) ة ي المرتب ان ف ة  وتأتي ي المرتب ان ف مل ٢٩٢٩ وتأتي ي تش ة الت ي الدراس ًا ف مل  عالمي ي تش ة الت ي الدراس ا  ف ن ١٤٦١٤٦ عالمي ة، م ن  دول ة، م   دول

ي مجال                       .  .  ))٨٥٨٥(( دولة عربية   دولة عربية  ١٨١٨ضمنها  ضمنها   ر ف دًا أآب ذل جه ة المتحدة أن تب ارات العربي ي مجال                       إال أنه يبدو أن على دولة اإلم ر ف دا  أآب ذل جه ة المتحدة أن تب ارات العربي إال أنه يبدو أن على دولة اإلم
ل من اإلجراءات                         ة، خاصة من حيث التقلي دول المتقدم ي ال ل من اإلجراءات                        تسهيل التعامل التجاري قياسًا بما هو عليه الوضع ف ة، خاصة من حيث التقلي دول المتقدم ي ال تسهيل التعامل التجاري قياسا  بما هو عليه الوضع ف

ة       ًا والمرتب ة عربي ة الثاني دة احتلت المرتب ة المتح ارات العربي ة اإلم أن دول ًا ب ة، علم ة      البيروقراطي ا  والمرتب ة عربي ة الثاني دة احتلت المرتب ة المتح ارات العربي ة اإلم أن دول ا  ب ة، علم ي ٤٢٤٢البيروقراطي ًا ف ي  عالمي ا  ف  عالمي
دج فاونديشن  ""نويا  المؤسسة الدولية نويًا المؤسسة الدولية  الذي تعده وتنشره س الذي تعده وتنشره س٢٠٠٤٢٠٠٤مؤشر الحرية االقتصادية لعام مؤشر الحرية االقتصادية لعام  دج فاونديشن  هريت  Heritage)" " هريت

Foundation)ومقرها الواليات المتحدة األمريكية ومقرها الواليات المتحدة األمريكية .. 
 

دولي            دولي          فعلى سبيل المثال، يبين تقرير سنوي يصدر عن البنك ال أن             ))٨٦٨٦((فعلى سبيل المثال، يبين تقرير سنوي يصدر عن البنك ال الم ب ي الع أن              حول التعامل التجاري ف الم ب ي الع  حول التعامل التجاري ف
ه،    ٥٤٥٤ إجراء ويستغرق  إجراء ويستغرق ١٢١٢البدء في مشروع تجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة يحتاج إلى            البدء في مشروع تجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة يحتاج إلى             دء في ًا للب ه،     يوم دء في ا  للب  يوم

                                                      
))٨٥٨٥((    html.en.2004cpi/2004/cpi/org.transparency.www://http.. 
))٨٦٨٦((    2005Doing Business  ، ،aspx? .BusinessClimateSnapshot/ExploreEconomies/DoingBusiness/org.worldbank.rru://http

.                                                                                                                                                                                           195=economyid 
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ع  ة م ع مقارن ة م ة٢٥٢٥ إجراءات ونحو  إجراءات ونحو ٦٦مقارن دول المتقدم ي ال ط ف ا فق ة يوم دول المتقدم ي ال ط ف ا فق ة المشروع .  .   يوم ة إقام دل تكلف ى مع بة إل ا بالنس ة المشروع أم ة إقام دل تكلف ى مع بة إل ا بالنس أم
ى                            ة، وحت دول المتقدم ا بال دة قياس ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول دًا ف ة ج ى                           التجاري، فتشير الدراسة إلى أنها مكلف ة، وحت دول المتقدم ا بال دة قياس ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول دا  ف ة ج التجاري، فتشير الدراسة إلى أنها مكلف

 ..التعاون الخليجي التي شملتها الدراسةالتعاون الخليجي التي شملتها الدراسةمقارنة بدول مجلس مقارنة بدول مجلس 
 

ارات               وو  ة اإلم ي دول اج ف ذا األمر يحت ى أن ه ارات               فيما يتعلق بتنفيذ التعاقدات التجارية، تشير الدراسة أيضًا إل ة اإلم ي دول اج ف ذا األمر يحت ى أن ه فيما يتعلق بتنفيذ التعاقدات التجارية، تشير الدراسة أيضا  إل
ى  دة إل ة المتح ى العربي دة إل ة المتح تغرق ٣٥٣٥العربي راء تس تغرق  إج راء تس ع ٦١٤٦١٤ إج ة م ًا، مقارن ع  يوم ة م ا ، مقارن راء و١٩١٩ يوم راء و إج ة،  ٢٢٩٢٢٩ إج دول المتقدم ي ال ًا ف ة،   يوم دول المتقدم ي ال ا  ف  يوم

 . . ير الدراسة إلى أن هذا صحيح مقارنة مع الدول المجاورة آذلكير الدراسة إلى أن هذا صحيح مقارنة مع الدول المجاورة آذلكوتشوتش.  .  وبكلفة أعلى أيضا وبكلفة أعلى أيضًا
 

ترط     زال تش ة ال ت وانين الحالي ر أن الق ي المباش تثمار األجنب ه االس ي وج ية ف ق األساس ن العوائ ترط   وم زال تش ة ال ت وانين الحالي ر أن الق ي المباش تثمار األجنب ه االس ي وج ية ف ق األساس ن العوائ  وم
ي               ٤٩٤٩أال تتجاوز الملكية األجنبية في الشرآات       أال تتجاوز الملكية األجنبية في الشرآات        ة ف ة والشرآات العامل ي                في المائة، باستثناء بعض الشرآات المهني ة ف ة والشرآات العامل  في المائة، باستثناء بعض الشرآات المهني

ة للشرآات       ١٠٠١٠٠اطق الحرة المتعددة الموجودة في مختلف إمارات الدولة والتي تسمح بملكية بنسبة             اطق الحرة المتعددة الموجودة في مختلف إمارات الدولة والتي تسمح بملكية بنسبة             المنالمن ي المائ ة للشرآات        ف ي المائ  ف
ة ةاألجنبي ة      .  .  األجنبي بة الملكي ة بخصوص نس رآات التجاري انون الش ى ق ديالت عل ال تع تم إدخ ع أن ي ن المتوق ن م ة      ولك بة الملكي ة بخصوص نس رآات التجاري انون الش ى ق ديالت عل ال تع تم إدخ ع أن ي ن المتوق ن م ولك

ة مختصة          باإلضافة إلى ذ  باإلضافة إلى ذ  .  .  ٢٠٠٥٢٠٠٥األجنبية للشرآات بعد تعديله قبل نهاية العام        األجنبية للشرآات بعد تعديله قبل نهاية العام         اآم تجاري ة مختصة          لك، فإن عدم وجود مح اآم تجاري لك، فإن عدم وجود مح
 . . بالنظر في المنازعات التجارية يشكل أحد المسائل التي يثيرها المستثمرون األجانببالنظر في المنازعات التجارية يشكل أحد المسائل التي يثيرها المستثمرون األجانب

 
 دور الشرآات األجنبية والشرآات عبر الوطنية   -٥

 وتوزعها حسب الجنسية والنشاط االقتصادي      
 

ا الدو             ي تشكل حالي ة الت ا الدو           بالرغم من أن سواحل المنطق ي تشكل حالي ة الت ذ        بالرغم من أن سواحل المنطق دة آانت من ة المتح ارات العربي ة لإلم ة االتحادي ذ        ل دة آانت من ة المتح ارات العربي ة لإلم ة االتحادي ل
م                          رن السادس عشر ث ي الق ذه الشواطئ ف ابوا ه ذين ج اليين ال دًا للتجار البرتغ ارة وتحدي رًا للتج نين مم م                         مئات الس رن السادس عشر ث ي الق ذه الشواطئ ف ابوا ه ذين ج اليين ال دا  للتجار البرتغ ارة وتحدي را  للتج نين مم مئات الس
ى               ة إل ذه المنطق ي ه ة ف ى              البريطانيين في القرن الثامن عشر، يعود تواجد الشرآات األجنبية والشرآات عبر الوطني ة إل ذه المنطق ي ه ة ف البريطانيين في القرن الثامن عشر، يعود تواجد الشرآات األجنبية والشرآات عبر الوطني

  (.Trucial Coast Development Oil Co)) ) الساحل المتصالحالساحل المتصالح((لثالثينات حيث آانت شرآة التطوير البترولي لثالثينات حيث آانت شرآة التطوير البترولي أواخر اأواخر ا
 إلى شرآة  إلى شرآة ١٩٦٢١٩٦٢، ثم تحولت عام ، ثم تحولت عام ١٩٣٩١٩٣٩أول شرآة تحصل على امتياز الستكشاف النفط في أبو ظبي وذلك عام  أول شرآة تحصل على امتياز الستكشاف النفط في أبو ظبي وذلك عام  

ي المحدودة      ي المحدودة     بترول أبو ظب ي ال                .  .  ))٨٧٨٧((بترول أبو ظب و ظب رول أب م تأسيس شرآة بت ك ت د ذل ي ال                وبع و ظب رول أب م تأسيس شرآة بت ك ت د ذل ة باسم       وبع ة المعروف ة باسم       وطني ة المعروف وك ""وطني وك أدن " " أدن
(ADNOC) . . 

 
وقد أدت السياسات واإلجراءات التي اتبعتها دولة اإلمارات العربية المتحدة فيما يخص تشجيع الشرآات            وقد أدت السياسات واإلجراءات التي اتبعتها دولة اإلمارات العربية المتحدة فيما يخص تشجيع الشرآات             

ة   ي دول ي المباشر ف تثمار األجنب ادة االس ى زي ابقًا، إل م عرضها س ي ت ي، والت تثمار األجنب ة وجذب االس ة  األجنبي ي دول ي المباشر ف تثمار األجنب ادة االس ى زي ابقا ، إل م عرضها س ي ت ي، والت تثمار األجنب ة وجذب االس األجنبي
ة المتح  ارات العربي ة المتح اإلم ارات العربي ية  اإلم نوات الماض الل الس وظ خ كل ملح ية  دة بش نوات الماض الل الس وظ خ كل ملح ة    .  .  دة بش ات منظم ير بيان ال تش بيل المث ى س ة    فعل ات منظم ير بيان ال تش بيل المث ى س فعل

، ، ٩٩وآما هو مبين في الرسم البياني وآما هو مبين في الرسم البياني .  .  األونكتاد إلى ارتفاع حجم هذه االستثمارات بشكل آبير منذ أوائل الثمانينات        األونكتاد إلى ارتفاع حجم هذه االستثمارات بشكل آبير منذ أوائل الثمانينات        
ون دوالر     ٤٠٠٤٠٠ارتفع حجم االستثمار األجنبي المباشر الداخل إلى الدولة من نحو            ارتفع حجم االستثمار األجنبي المباشر الداخل إلى الدولة من نحو             ون دوالر      ملي ام    ملي ام   ع ى نحو      ١٩٨٠١٩٨٠ع ى نحو       إل   ٥٫٦٥٫٦ إل

ام  ار دوالر ع ام ملي ار دوالر ع و   ٢٠٠٣٢٠٠٣ملي ن نح تثمارات م ذه االس بة ه ت نس و   ، وارتفع ن نح تثمارات م ذه االس بة ه ت نس ة ١٫٤١٫٤، وارتفع ي المائ ة  ف ي المائ   ف
 . . ٢٠٠٣٢٠٠٣ في المائة عام  في المائة عام ٤،٤٤،٤ لكي تصل إلى نسبة  لكي تصل إلى نسبة ١٩٨٠١٩٨٠من إجمالي الناتج المحلي عام من إجمالي الناتج المحلي عام 

 
ة حجم اال                  اد ال تعطي حقيق ا األونكت ي تعطيه ات الت ى أن البيان ة حجم اال                إال أن بعض التقديرات تشير إل اد ال تعطي حقيق ا األونكت ي تعطيه ات الت ى أن البيان تثمارات  إال أن بعض التقديرات تشير إل تثمارات  س س

األجنبية المباشرة في الدولة والتي يؤآد البعض بأنها ال تشمل آافة االستثمارات في االقتصاد اإلماراتي، وأنه من  األجنبية المباشرة في الدولة والتي يؤآد البعض بأنها ال تشمل آافة االستثمارات في االقتصاد اإلماراتي، وأنه من  
ع   وم بتجمي ة ال تق لطات المحلي ة والس ة االتحادي ة خاصة وأن الحكوم تثمارات بدق ذه االس م ه دير حج ع  الصعب تق وم بتجمي ة ال تق لطات المحلي ة والس ة االتحادي ة خاصة وأن الحكوم تثمارات بدق ذه االس م ه دير حج الصعب تق

 . . ))٨٨٨٨((ماد عليهماد عليهونشر هذه البيانات بشكل سريع ودقيق يمكن االعتونشر هذه البيانات بشكل سريع ودقيق يمكن االعت

                                                      
))٨٧٨٧((    The United Arab Emirates, The Middle East and North Africa 2005, Europa Publications, p. 1216.. 

))٨٨٨٨((    Economist Intelligence Unit, UAE Country Report, November 2004, p. 35.. 
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ارة  ارة  وبخصوص حصر أعداد الشرآات األجنبية والشرآات عبر الوطنية، وتوزعها الجغرافي حسب اإلم            وبخصوص حصر أعداد الشرآات األجنبية والشرآات عبر الوطنية، وتوزعها الجغرافي حسب اإلم             

ة          ة         وتوزعها القطاعي، فإنه من الصعب الحصول على هذه البيانات بدقة نتيجة عوامل متعددة أولها عدم وجود جه وتوزعها القطاعي، فإنه من الصعب الحصول على هذه البيانات بدقة نتيجة عوامل متعددة أولها عدم وجود جه
اد، إضافة        اد، إضافة       مرآزية واحدة تعنى بترخيص وتسجيل الشرآات عبر الوطنية في اإلمارات المختلفة التي تشكل االتح مرآزية واحدة تعنى بترخيص وتسجيل الشرآات عبر الوطنية في اإلمارات المختلفة التي تشكل االتح

لتجارية، وبالتالي الممارسات التجارية التي نجمت       لتجارية، وبالتالي الممارسات التجارية التي نجمت       إلى التغير الذي طرأ على قواعد عملية تنظيم عمل الشرآات ا          إلى التغير الذي طرأ على قواعد عملية تنظيم عمل الشرآات ا          
ي                           .  .  عن هذا األمر  عن هذا األمر   تم تسجيلها ف ة وي ر شرآات وطني ي تعتب ر من الشرآات الت دد األآب إن الع ي                           وآمثال على ذلك ف تم تسجيلها ف ة وي ر شرآات وطني ي تعتب ر من الشرآات الت دد األآب إن الع وآمثال على ذلك ف

واطن                         ة أو م واطن                        السجل التجاري على هذا األساس هي شرآات أجنبية أو عبر وطنية تعمل تحت غطاء شرآة محلي ة أو م السجل التجاري على هذا األساس هي شرآات أجنبية أو عبر وطنية تعمل تحت غطاء شرآة محلي
وللتعامل مع هذه الظاهرة     وللتعامل مع هذه الظاهرة     .  .   على إيرادات مالية مقابل تغطية عمل الشرآة األجنبية         على إيرادات مالية مقابل تغطية عمل الشرآة األجنبية        محلي آشريك صامت يحصل   محلي آشريك صامت يحصل   

وفمبر   //في تشرين الثاني  في تشرين الثاني  " " التستر التجاري التستر التجاري ""تم إصدار قانون    تم إصدار قانون     وفمبر   ن ين من           ٢٠٠٤٢٠٠٤ن ويين والطبيعي ع األشخاص المعن ين من            لمن ويين والطبيعي ع األشخاص المعن  لمن
ي        ة وجن رآات أجنبي ا لش م لتأجيره ة له رخص الممنوح تخدام ال ي       اس ة وجن رآات أجنبي ا لش م لتأجيره ة له رخص الممنوح تخدام ال  اس

ك                        وو.  .  األموال جراء هذا العمل   األموال جراء هذا العمل    ين تل ة بالكامل وب ين الشرآات الوطني ي السجالت ب ه، يصعب الفصل ف اء علي ك                        بن ين تل ة بالكامل وب ين الشرآات الوطني ي السجالت ب ه، يصعب الفصل ف اء علي بن
 ..الشرآات التي يشارك فيها االستثمار األجنبي، حتى بنسب مرتفعة جدا ، والتي تعتبر رسميا شرآات وطنيةالشرآات التي يشارك فيها االستثمار األجنبي، حتى بنسب مرتفعة جدًا، والتي تعتبر رسميا شرآات وطنية

 
ة ذات           ر وطني ة أو عب رآات أجنبي ي آش كل فعل جيلها بش تم تس ي ي رآات الت ى الش بة إل ا بالنس ة ذات         أم ر وطني ة أو عب رآات أجنبي ي آش كل فعل جيلها بش تم تس ي ي رآات الت ى الش بة إل ا بالنس  أم
ذه الشرآات وتنظيم                       الرأسالرأس ع ه ة التعامل م ة من ناحي ًا مرآزي ذه الشرآات وتنظيم                       مال األجنبي بالكامل، فكما ُذآر آنفًا ليس هناك حالي ع ه ة التعامل م ة من ناحي ا  مرآزي مال األجنبي بالكامل، فكما ذ آر آنفا  ليس هناك حالي

اعي        ي والقط ا الجغراف ددها وتوزعه ر ع الي حص جيلها، وبالت اري وتس ل التج تها العم رق ممارس اعي       ط ي والقط ا الجغراف ددها وتوزعه ر ع الي حص جيلها، وبالت اري وتس ل التج تها العم رق ممارس ًا .  .  ط ا  فخالف فخالف
جيل  ا وتس رخيص له تم الت ي ي ة الت ر الوطني رآات عب ة والش رآات األجنبي جيل للش ا وتس رخيص له تم الت ي ي ة الت ر الوطني رآات عب ة والش رآات األجنبي ي وزارة للش اري ف ي السجل التج ي وزارة ها ف اري ف ي السجل التج ها ف

ة                     ي آاف ارة الحرة الموزعة ف اطق التج ة                    االقتصاد والتخطيط، يتم تسجيل وترخيص الشرآات التي تعمل ضمن من ي آاف ارة الحرة الموزعة ف اطق التج االقتصاد والتخطيط، يتم تسجيل وترخيص الشرآات التي تعمل ضمن من
 . . اإلمارات من قبل إدارات هذه المناطق وحسب القواعد المعمول بها في هذه المناطق الحرة، آل على حدةاإلمارات من قبل إدارات هذه المناطق وحسب القواعد المعمول بها في هذه المناطق الحرة، آل على حدة

 
ارة الحرة،   ولذا سيتم تناول هذه الشرآات آصنفين،     ولذا سيتم تناول هذه الشرآات آصنفين،       ارة الحرة،   األول هو الشرآات التي تعمل من خالل مناطق التج األول هو الشرآات التي تعمل من خالل مناطق التج

ي تعمل                   ابقًا، الشرآات الت ا ورد س اني وهي، آم ي تعمل                  والتي تتمتع بمزايا آثيرة ال تتمتع بها الشرآات من الصنف الث ابقا ، الشرآات الت ا ورد س اني وهي، آم والتي تتمتع بمزايا آثيرة ال تتمتع بها الشرآات من الصنف الث
 ..خارج هذه المناطق الحرة في اإلمارات المختلفة وتخضع لقوانين الشرآات التجاريةخارج هذه المناطق الحرة في اإلمارات المختلفة وتخضع لقوانين الشرآات التجارية
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ي وزارة                     فبالنسبة أوال  إلى ال   فبالنسبة أوًال إلى ال     تم تسجيلها ف ي ي ارة الحرة والت اطق التج ة خارج من ي وزارة                     شرآات األجنبية العامل تم تسجيلها ف ي ي ارة الحرة والت اطق التج ة خارج من شرآات األجنبية العامل
ة     ٤٧٤٧ شرآة تعمل       شرآة تعمل      ١٦٠٠١٦٠٠-١٥٠٠١٥٠٠ أن هناك نحو       أن هناك نحو      ))٨٩٨٩((االقتصاد والتخطيط، تبين األرقام الرسمية للوزارة     االقتصاد والتخطيط، تبين األرقام الرسمية للوزارة      ي المائ ة      ف ي المائ  ف

ة،  ١٢١٢حو حو  في المائة منها في إماراتي أبو ظبي ودبي، بالترتيب، في حين تعمل بقية الشرآات، أي ن             في المائة منها في إماراتي أبو ظبي ودبي، بالترتيب، في حين تعمل بقية الشرآات، أي ن            ٤١٤١وو ة،   في المائ  في المائ
 . . في اإلمارات الخمس األخرى مجتمعةفي اإلمارات الخمس األخرى مجتمعة

 
ة،              ١٠١٠من حيث الجنسية، يوضح الرسم البياني       من حيث الجنسية، يوضح الرسم البياني       وو  ة،               أن ما يقارب نصف هذه الشرآات هي شرآات أوروبي  أن ما يقارب نصف هذه الشرآات هي شرآات أوروبي

و   كل نح ي تش ة والت رآات األمريكي ا الش و  تليه كل نح ي تش ة والت رآات األمريكي ا الش رآات  ١٧١٧تليه م الش ن ث ة، وم رآات األجنبي الي الش ن إجم ة م ي المائ رآات   ف م الش ن ث ة، وم رآات األجنبي الي الش ن إجم ة م ي المائ  ف
 . . ائة تنقسم مناصفة بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية األخرىائة تنقسم مناصفة بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية األخرى في الم في الم١٤١٤العربية بنسبة العربية بنسبة 

 
ر عدد                      ديها أآب ي ل دول الت ين ال ارة ال تب ر عدد                    إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن نسب التملك هذه الموزعة حسب الق ديها أآب ي ل دول الت ين ال ارة ال تب إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن نسب التملك هذه الموزعة حسب الق

ذه الشرآات تع            ٥٦٥٦فهناك مثال    فهناك مثًال   .  .  من الشرآات في دولة اإلمارات العربية المتحدة      من الشرآات في دولة اإلمارات العربية المتحدة       ة من ه ي المائ ذه الشرآات تع             ف ة من ه ي المائ ود لعشر دول    ود لعشر دول     ف
ا،    دا، وإيطالي ان، وهولن ا، والياب ا، وفرنس ة، وألماني دة األمريكي ات المتح دة، والوالي ة المتح ي المملك ط ه ا،   فق دا، وإيطالي ان، وهولن ا، والياب ا، وفرنس ة، وألماني دة األمريكي ات المتح دة، والوالي ة المتح ي المملك ط ه فق

الي        .  .  وسويسرا، والهند، وآوريا  وسويسرا، والهند، وآوريا   ع إجم الي        وتبلغ حصتا المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وحدهما نحو رب ع إجم وتبلغ حصتا المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وحدهما نحو رب
بة   رآات بنس ذه الش دد ه بة  ع رآات بنس ذه الش دد ه ة و١٥١٥ع ي المائ ة و ف ي المائ ي١٠١٠ ف ي ف دة     ف ة المتح ن المملك ل م رآات لك دد الش ن ع ًا م ة تقريب دة     المائ ة المتح ن المملك ل م رآات لك دد الش ن ع ا  م ة تقريب  المائ

 . . والواليات المتحدة األمريكية، بالترتيبوالواليات المتحدة األمريكية، بالترتيب
 

اني                    م البي اني                  أما بالنسبة إلى التوزع القطاعي والنشاط االقتصادي الذي تمارسه هذه الشرآات، يوضح الرس م البي أما بالنسبة إلى التوزع القطاعي والنشاط االقتصادي الذي تمارسه هذه الشرآات، يوضح الرس
دما١١١١ ي قطاعي الخ ل ف ذه الشرآات تعم م ه وفرة، أن معظ ات المت دما، حسب البيان ي قطاعي الخ ل ف ذه الشرآات تعم م ه وفرة، أن معظ ات المت ا ، حسب البيان ا قطاع اوالت، يليهم ا ت والمق ا قطاع اوالت، يليهم ت والمق

ة               ٥٥التجارة والصناعة، في حين تشير البيانات أن        التجارة والصناعة، في حين تشير البيانات أن         ل لشرآات أجنبي ة                في المائة من هذه الشرآات هي مكاتب تمثي ل لشرآات أجنبي .  .   في المائة من هذه الشرآات هي مكاتب تمثي
دى      جلة ل دة مس أمين واح رآة ت اك ش ى أن هن ات إل ير البيان ث تش رة حي ة األخي ي المرتب أمين ف اع الت أتي قط دى     وي جلة ل دة مس أمين واح رآة ت اك ش ى أن هن ات إل ير البيان ث تش رة حي ة األخي ي المرتب أمين ف اع الت أتي قط وي

 . .  في المائة من الشرآات في المائة من الشرآات٣٧٣٧دقيق نتيجة لعدم توفر بيانات عن تصنيف دقيق نتيجة لعدم توفر بيانات عن تصنيف وقد يكون هذا التوزع غير وقد يكون هذا التوزع غير .  .  الوزارةالوزارة
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 ..تم الحصول على البيانات من قاعدة البيانات لدى رئيس قسم الشركات األجنبية في الوزارةتم الحصول على البيانات من قاعدة البيانات لدى رئيس قسم الشركات األجنبية في الوزارة    ))٨٩٨٩((

  

- ٥٥ ١٠١٠ ١٥١٥ ٢٠٢٠ ٢٥٢٥ ٣٠٣٠ ٣٥٣٥ ٤٠٤٠ ٤٥٤٥ ٥٠٥٠
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وحيث أننا لم نتمكن من الحصول على بيانات رسمية مفصلة عن هذه الشرآات، تم استعمال مصدر آخر               وحيث أننا لم نتمكن من الحصول على بيانات رسمية مفصلة عن هذه الشرآات، تم استعمال مصدر آخر                
ة المتحدة،           للبيانات المتصلة بالشرآات األجنبية وفروعها والشرآات ال      للبيانات المتصلة بالشرآات األجنبية وفروعها والشرآات ال       ارات العربي ة المتحدة،           تابعة لها العاملة في دولة اإلم ارات العربي تابعة لها العاملة في دولة اإلم

وهو يعرض التوزيع القطاعي بالتفصيل للشرآات األجنبية في اإلمارات العربية المتحدة، آما هو مبين في الرسم      وهو يعرض التوزيع القطاعي بالتفصيل للشرآات األجنبية في اإلمارات العربية المتحدة، آما هو مبين في الرسم      
 ..١٢١٢البياني البياني 

 
   توزيع الشرآات األجنبية حسب القطاع-١٢الرسم البياني 
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ا               ة وفروعه ر الوطني رآات عب ة والش رآات األجنبي ة الش ي ملكي اهمة ف وزع المس ى ت بة إل ا بالنس ا             أم ة وفروعه ر الوطني رآات عب ة والش رآات األجنبي ة الش ي ملكي اهمة ف وزع المس ى ت بة إل ا بالنس أم
اني          اني         والشرآات التابعة لها، حسب هذا المصدر، يبين الرسم البي ة      ٥٣٥٣ أن نحو   أن نحو  ١٣١٣والشرآات التابعة لها، حسب هذا المصدر، يبين الرسم البي ة من الشرآات العامل ي المائ ة       ف ة من الشرآات العامل ي المائ  ف
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ة                   دول األوروبي ة لشرآات أو شرآاء من ال ة                  في دولة اإلمارات العربية المتحدة تتضمن ملكي دول األوروبي ة لشرآات أو شرآاء من ال ة    .  .  في دولة اإلمارات العربية المتحدة تتضمن ملكي ي المرتب أتي ف ة    وت ي المرتب أتي ف وت
ة                              ر الوطني ة والشرآات عب ع الشرآات األجنبي ي نحو رب ة ف ا ملكي ي له ة الت ارة األمريكي ة                             الثانية الشرآات من الق ر الوطني ة والشرآات عب ع الشرآات األجنبي ي نحو رب ة ف ا ملكي ي له ة الت ارة األمريكي الثانية الشرآات من الق

ة من الشرآات         ١٦١٦شرآات القارة اآلسيوية التي لها ملكية في ما يزيد قليال  عن            شرآات القارة اآلسيوية التي لها ملكية في ما يزيد قليًال عن            العاملة في الدولة، تليها     العاملة في الدولة، تليها      ي المائ ة من الشرآات          ف ي المائ  ف
ة         .  .  العاملة في اإلمارات العربية المتحدة    العاملة في اإلمارات العربية المتحدة     غ مجتمع دًا تبل ا ضئيلة ج بة تملكه إن نس ة، ف ة         أما بالنسبة إلى الدول العربي غ مجتمع دا  تبل ا ضئيلة ج بة تملكه إن نس ة، ف أما بالنسبة إلى الدول العربي

 في المائة فقط من      في المائة فقط من     ٣٫٩٣٫٩حصصا  في   حصصًا في    في المائة حيث يملك المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي             في المائة حيث يملك المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي            ٥٫٢٥٫٢نحو  نحو  
ي                       ة األخرى ف دول العربي ة ال ي                      الشرآات العاملة في اإلمارات العربية المتحدة، في حين يسهم المستثمرون من آاف ة األخرى ف دول العربي ة ال الشرآات العاملة في اإلمارات العربية المتحدة، في حين يسهم المستثمرون من آاف

 .. في المائة فقط من عدد الشرآات عبر الوطنية العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة في المائة فقط من عدد الشرآات عبر الوطنية العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة١٫٣١٫٣ملكية ملكية 
 

 سب الجنسية  نسبة التملك ح-١٣الرسم البياني 
 

 -  ٥  ١٠  ١٥  ٢٠  ٢٥  ٣٠  ٣٥  ٤٠  ٤٥  ٥٠  ٥٥

أميركا 

أوروبا 

دول مجلس التعاون الخليجي  

دول عربية غير خليجية 

أستراليا 

أفريقيا 

آسيا 

 
 ..Foreign Companies and Their Representatives in The UAE 2005, Business Monitor International, pp. 288-297  ::المصدرالمصدر

 
ا تخضع                     ابقًا، فإنه ا ورد س ا تخضع                   ثانيًا، بالنسبة إلى الشرآات األجنبية العاملة ضمن مناطق التجارة الحرة، وآم ابقا ، فإنه ا ورد س ثانيا ، بالنسبة إلى الشرآات األجنبية العاملة ضمن مناطق التجارة الحرة، وآم
ة          لقواعدلقواعد اءات هام ة           وإجراءات مختلفة وتحصل على حوافز وإعف اءات هام ة              .  .   وإجراءات مختلفة وتحصل على حوافز وإعف ازع هي منطق دون من اطق ب ذه المن ر ه ة              وأآب ازع هي منطق دون من اطق ب ذه المن ر ه وأآب

ا نحو                 ي يعمل فيه ا نحو                التجارة الحرة في جبل علي في دبي والت ي يعمل فيه ة تعمل        ٤٤  ٢٠٠٢٠٠التجارة الحرة في جبل علي في دبي والت ة تعمل         شرآة أجنبي ي         ٨٩٨٩ شرآة أجنبي ا ف ة منه ي المائ ي          ف ا ف ة منه ي المائ  ف
م       في المائة فقط منها في المجال الصناعي  في المائة فقط منها في المجال الصناعي ١٠١٠مجال األنشطة التجارية في حين تعمل    مجال األنشطة التجارية في حين تعمل     ي الرس ا هو موضح ف م      ، آم ي الرس ا هو موضح ف ، آم

 . . ١٤١٤البياني البياني 
 

اني                م البي ين الرس ية الشرآات فيب اني              ومن حيث جنس م البي ين الرس ية الشرآات فيب دول               ٣٦٣٦ أن    أن   ١٥١٥ومن حيث جنس ة لل ذه الشرآات تابع ة من ه ي المائ دول                ف ة لل ذه الشرآات تابع ة من ه ي المائ  ف
ة بنحو          ٢٨٢٨اآلسيوية، تليها الدول العربية بنحو      اآلسيوية، تليها الدول العربية بنحو       دول األوروبي ة بنحو           في المائة وال دول األوروبي الي الشرآات          ٢٤٢٤ في المائة وال ة من إجم ي المائ الي الشرآات           ف ة من إجم ي المائ .  .   ف

ذآورة                 وهنا أيضا  تستأثر دول معينة    وهنا أيضًا تستأثر دول معينة     ي آل من المجموعات الم ذآورة                  بالنسبة األآبر من عدد الشرآات ف ي آل من المجموعات الم بيل    .  .   بالنسبة األآبر من عدد الشرآات ف ى س بيل    فعل ى س فعل
ة          ٥٨٥٨المثال، يبلغ عدد الشرآات العراقية وحدها نحو   المثال، يبلغ عدد الشرآات العراقية وحدها نحو    ي منطق ة ف ة العامل الي الشرآات العربي ة من إجم ي المائ ة           ف ي منطق ة ف ة العامل الي الشرآات العربي ة من إجم ي المائ  ف

، في حين تشكل   ، في حين تشكل    في المائة من إجمالي الشرآات اآلسيوية    في المائة من إجمالي الشرآات اآلسيوية   ٤٠٤٠وآذلك، يبلغ عدد الشرآات الهندية نحو       وآذلك، يبلغ عدد الشرآات الهندية نحو       .  .  جبل علي جبل علي 
 . .  في المائة من إجمالي الشرآات األوروبية في المائة من إجمالي الشرآات األوروبية٣٩٣٩الشرآات البريطانية نحو الشرآات البريطانية نحو 
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دير                  وفيما  وفيما    ا ال يسمح بتق دير                  عدا ذلك، فإن عدم توفر البيانات الضرورية عن حجم العمالة واالستثمار وغيره ا ال يسمح بتق عدا ذلك، فإن عدم توفر البيانات الضرورية عن حجم العمالة واالستثمار وغيره
ر          . . تأثير هذه الشرآات بشكل علمي ودقيق     تأثير هذه الشرآات بشكل علمي ودقيق      ه تقري ا خلص إلي ى م ر          وقد يكون من المناسب في هذا السياق اإلشارة إل ه تقري ا خلص إلي ى م وقد يكون من المناسب في هذا السياق اإلشارة إل

دة   م المتح ن األم ذي يصدر ع المي ال تثمار الع دة  االس م المتح ن األم ذي يصدر ع المي ال تثمار الع ه))٩٠٩٠((االس ن أن ه م ن أن أثير االقتصادي   م د الت تحيل تحدي به المس ن ش أثير االقتصادي   م د الت تحيل تحدي به المس ن ش  م
ل قياسي                          ى تحلي ا عل ى إم تثمار يجب أن يبن ذا االس ل قياسي                         لالستثمار األجنبي المباشر بدقة، وأن تقييم التأثير التنموي له ى تحلي ا عل ى إم تثمار يجب أن يبن ذا االس لالستثمار األجنبي المباشر بدقة، وأن تقييم التأثير التنموي له
ه    تج عن ذي ين ادي، وال ه األداء االقتص ف أوج ر ومختل ي المباش تثمار األجنب ين االس ة ب ه   للعالق تج عن ذي ين ادي، وال ه األداء االقتص ف أوج ر ومختل ي المباش تثمار األجنب ين االس ة ب  للعالق

ر   (qualitative)، وإما على تحليل نوعي ، وإما على تحليل نوعي (inconclusive)غالبا  نتائج غير محددة   غالبًا نتائج غير محددة    ر    لبعض أوجه مساهمة الشرآات عب  لبعض أوجه مساهمة الشرآات عب
 . . الوطنية لعملية التنمية، دون أي محاولة لقياس الفوائد والتكلفة بشكل آميالوطنية لعملية التنمية، دون أي محاولة لقياس الفوائد والتكلفة بشكل آمي

 
ة                  ى دول ذه الشرآات عل أثير ه دور وت ة                ولكن هذا ال يمنع بالطبع من استعراض بعض الجوانب األساسية ل ى دول ذه الشرآات عل أثير ه دور وت ولكن هذا ال يمنع بالطبع من استعراض بعض الجوانب األساسية ل

ه،   اإلمارات العربية   اإلمارات العربية    ه،   المتحدة، وذلك بناء على المعلومات المتوفرة حول االقتصاد اإلماراتي، والشرآات العاملة في المتحدة، وذلك بناء على المعلومات المتوفرة حول االقتصاد اإلماراتي، والشرآات العاملة في
ا   ت به ي أدل ى اآلراء الت الطبع إل ل، إضافة ب ن العوام ا م ادة التصدير، وغيره اط إع ارة ونش م التج ا  وتطور حج ت به ي أدل ى اآلراء الت الطبع إل ل، إضافة ب ن العوام ا م ادة التصدير، وغيره اط إع ارة ونش م التج وتطور حج

 . . الشرآات التي شارآت في اإلجابة على االستبيان الذي أ رسل إلى هذه الشرآاتالشرآات التي شارآت في اإلجابة على االستبيان الذي ُأرسل إلى هذه الشرآات
 

ي النشاط التجاري بشكل                     يقع  يقع    ا القطاعي، ف ده توزعه ي النشاط التجاري بشكل                     الدور األآبر لهذه الشرآات، بشكل عام، وآما يؤآ ا القطاعي، ف ده توزعه الدور األآبر لهذه الشرآات، بشكل عام، وآما يؤآ
ة             ناعات التحويلي ناعي والص اع الص ب القط ين يلع ي ح دير، ف تيراد والتص ال االس ي مج دًا ف ي، وتحدي ة            أساس ناعات التحويلي ناعي والص اع الص ب القط ين يلع ي ح دير، ف تيراد والتص ال االس ي مج دا  ف ي، وتحدي  أساس

ة          دورا  ثانويا  حيث ما زال هذا القطاع يلعب دورا  ضعيفا  نسبيا  في الدولة            دورًا ثانويًا حيث ما زال هذا القطاع يلعب دورًا ضعيفًا نسبيًا في الدولة             هام الشرآات األجنبي ة          ، مما يعني عدم إس هام الشرآات األجنبي ، مما يعني عدم إس
 ..والشرآات عبر الوطنية بنقل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال وفي تطوير القطاع الصناعيوالشرآات عبر الوطنية بنقل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال وفي تطوير القطاع الصناعي

 
ذه الشرآات تلعب دورًا    إن ه ة ف ة المحلي تخدام العمال ال اس ي مج ى ف ه حت ى أن ات أيضًا إل ير البيان ذه الشرآات تلعب دورا   وتش إن ه ة ف ة المحلي تخدام العمال ال اس ي مج ى ف ه حت ى أن ات أيضا  إل ير البيان وتش

ة            هامشيا ، وذلك ألسباب متنوعة منها إعفاء     هامشيًا، وذلك ألسباب متنوعة منها إعفاء      ارة الحرة من شرط توظيف عمال اطق التج ي من ة ف ة             الشرآات العامل ارة الحرة من شرط توظيف عمال اطق التج ي من ة ف  الشرآات العامل
ذه الشرآات         .  .  وطنية، وتفضيل العمالة الوطنية إيجاد فرص عمل في القطاع العام         وطنية، وتفضيل العمالة الوطنية إيجاد فرص عمل في القطاع العام          ى أن ه ات إل ذه الشرآات         ولذلك تشير البيان ى أن ه ات إل ولذلك تشير البيان

 . . ال تؤدي إلى استقطاب عمالة وطنية بالشكل المأمولال تؤدي إلى استقطاب عمالة وطنية بالشكل المأمول
 

دة       ال زالت   ال زالت    عام،    عام،   أما بالنسبة إلى حجم االستثمارات األجنبية بشكل      أما بالنسبة إلى حجم االستثمارات األجنبية بشكل        ة المتح دة       دولة اإلمارات العربي ة المتح تستقطب  تستقطب  دولة اإلمارات العربي
ي              .  .  استثمارا  أجنبيا  مباشرا  أقل من حجم اقتصادها النسبي          استثمارًا أجنبيًا مباشرًا أقل من حجم اقتصادها النسبي           تثمارات ف ذه االس دفق ه ة لت ي              ورغم المساهمة اإليجابي تثمارات ف ذه االس دفق ه ة لت ورغم المساهمة اإليجابي

تثمارات األجنبي                    م لالس تثمارات األجنبي                   توفير جزء من التمويل المطلوب لعملية التنمية وإقامة المشروعات، إال أن الجانب األه م لالس ة ة توفير جزء من التمويل المطلوب لعملية التنمية وإقامة المشروعات، إال أن الجانب األه
ى السوق                          ويقية متطورة إل ة وتس ه من نظم إداري ا تجلب ي م دة يكمن ف ة المتح ى السوق                         المباشرة في دولة اإلمارات العربي ويقية متطورة إل ة وتس ه من نظم إداري ا تجلب ي م دة يكمن ف ة المتح المباشرة في دولة اإلمارات العربي

                                                      
))٩٠٩٠((    UNCTAD, World Investment Report 1999, p. xxvi.. 
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الي                              دعم الم ى ال ا إل ر من حاجته ر بكثي در أآب ي بق تثمار األجنب الي                             اإلماراتي، والتي تحتاج إلى هذا الجانب من االس دعم الم ى ال ا إل ر من حاجته ر بكثي در أآب ي بق تثمار األجنب اإلماراتي، والتي تحتاج إلى هذا الجانب من االس
 . . لتمويل المشاريعلتمويل المشاريع

 
تقطاب        وجدير بالذآر أيضا  في هذا المجال   وجدير بالذآر أيضًا في هذا المجال     ي اس ر ف د أسهم بشكل آبي ة ق تقطاب        أن تواجد الشرآات عبر الوطني ي اس ر ف د أسهم بشكل آبي ة ق أن تواجد الشرآات عبر الوطني

ر                 ياحية بشكل آبي ر                االهتمام إلى دور دولة اإلمارات العربية المتحدة وإلى تنشيط الحرآة التجارية والس ياحية بشكل آبي ان   .  .  االهتمام إلى دور دولة اإلمارات العربية المتحدة وإلى تنشيط الحرآة التجارية والس ان   وإن آ وإن آ
ياح ة والقطاع الس ام أنشطة أخرى وتطوير قطاع الخدمات المالي ي تشجيع قي ر ف دور الكبي ياحللقطاع النفطي ال ة والقطاع الس ام أنشطة أخرى وتطوير قطاع الخدمات المالي ي تشجيع قي ر ف دور الكبي ي ي للقطاع النفطي ال

وقطاع اإلنشاءات والصناعات والخدمات األخرى التي نشأت في البداية لتخدم القطاع النفطي وأنشطته بالدرجة                 وقطاع اإلنشاءات والصناعات والخدمات األخرى التي نشأت في البداية لتخدم القطاع النفطي وأنشطته بالدرجة                 
ة القطاع                              رًا وأخذت منحى يتجاوز خدم د تطورت آثي ذه القطاعات المتنوعة األخرى ق دو أن ه ة القطاع                             األولى، فإنه يب را  وأخذت منحى يتجاوز خدم د تطورت آثي ذه القطاعات المتنوعة األخرى ق دو أن ه األولى، فإنه يب

قادرة على االستمرارية، وأفضل مثال على ذلك       قادرة على االستمرارية، وأفضل مثال على ذلك       النفطي والتمحور حوله، حيث أثبتت بأنها قطاعات قائمة بذاتها و         النفطي والتمحور حوله، حيث أثبتت بأنها قطاعات قائمة بذاتها و         
 . . هو الدور التجاري والسياحي الهام التي تلعبه دولة اإلمارات العربية المتحدة حاليا هو الدور التجاري والسياحي الهام التي تلعبه دولة اإلمارات العربية المتحدة حاليًا

 
وير   ي تط هم ف ي تس ة لك ر وطني ة وعب رآات أجنبي تقطاب ش روري اس ن الض ياق، م ذا الس ي ه وير وف ي تط هم ف ي تس ة لك ر وطني ة وعب رآات أجنبي تقطاب ش روري اس ن الض ياق، م ذا الس ي ه  وف

اراتي   اد اإلم ناعية لالقتص ة الص دة اإلنتاجي ع القاع اراتي  وتنوي اد اإلم ناعية لالقتص ة الص دة اإلنتاجي ع القاع ات   وتنوي ي قطاع ة ف رآات العامل ط بالش اء فق دم االآتف ات   ، وع ي قطاع ة ف رآات العامل ط بالش اء فق دم االآتف ، وع
وال شك في أن الموقع الجغرافي والميزات األخرى التي تتمتع بها الدولة تجعل من الطبيعي          وال شك في أن الموقع الجغرافي والميزات األخرى التي تتمتع بها الدولة تجعل من الطبيعي          .  .  التجارة والخدمات التجارة والخدمات 

ى     درتها عل نفط وق ل ال ة مث ة هام وارد طبيعي ا بم د أن تمتعه دمات، بي ارة والخ ام للتج ز ه ويقها آمرآ تم تس ى    أن ي درتها عل نفط وق ل ال ة مث ة هام وارد طبيعي ا بم د أن تمتعه دمات، بي ارة والخ ام للتج ز ه ويقها آمرآ تم تس أن ي
ي                  استقطاب ا استقطاب ا  ق ف ذي تحق ي                  لعمالة غير المكلفة نسبيًا، يساعدها على تقوية قطاعها الصناعي لمجاراة التطور الهام ال ق ف ذي تحق لعمالة غير المكلفة نسبيا ، يساعدها على تقوية قطاعها الصناعي لمجاراة التطور الهام ال

 ..مجال التجارة والخدمات، خاصة في إمارة أبو ظبي التي تحتوي على االحتياطيات النفطية األآبر في االتحادمجال التجارة والخدمات، خاصة في إمارة أبو ظبي التي تحتوي على االحتياطيات النفطية األآبر في االتحاد
 

اع الصناعي أ   وير القط ي تط ة ف ر الوطني رآات عب ة دور الش ن أهمي اع الصناعي أ وتكم وير القط ي تط ة ف ر الوطني رآات عب ة دور الش ن أهمي ل  وتكم اد فرص عم ي إيج ًا ف ل  يض اد فرص عم ي إيج يضا  ف
وارد البشرية                      الي تطوير الم ة، وبالت ات الحديث وارد البشرية                     متنوعة للعمالة المحلية والمساهمة في تدريبها على استخدام التقني الي تطوير الم ة، وبالت ات الحديث متنوعة للعمالة المحلية والمساهمة في تدريبها على استخدام التقني
ى انكماش                       ؤدي إل د ت رات ق ى انكماش                      في الدولة، واإلسهام بشكل فعلي في تحصين االقتصاد اإلماراتي ضد التأثر سلبًا بتغي ؤدي إل د ت رات ق في الدولة، واإلسهام بشكل فعلي في تحصين االقتصاد اإلماراتي ضد التأثر سلبا  بتغي

 ..النشاط الخدمي والتجاريالنشاط الخدمي والتجاري
 

ة والشرآات                    وتوت  ي جذب الشرآات األجنبي رًا ف ة والشرآات                    جدر اإلشارة إلى أن مناطق التجارة الحرة لعبت دورًا آبي ي جذب الشرآات األجنبي را  ف جدر اإلشارة إلى أن مناطق التجارة الحرة لعبت دورا  آبي
رة                رة               عبر الوطنية إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة، آما سبق ذآره، وذلك من خالل إعطاء حوافز آبي وتشمل  وتشمل  .  .  عبر الوطنية إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة، آما سبق ذآره، وذلك من خالل إعطاء حوافز آبي

الم، ومرا      رآات اإلع اطق لش رة، ومن ة ح اطق تجاري ة من اطق المتخصص ذه المن الم، ومرا     ه رآات اإلع اطق لش رة، ومن ة ح اطق تجاري ة من اطق المتخصص ذه المن ة   ه اطق لتقني ة، ومن ز مالي ة   آ اطق لتقني ة، ومن ز مالي آ
 تعنى بإصدار   تعنى بإصدار  (Free Zone Authority)المعلومات، وغيرها، وتقوم بتنظيم قواعد عمل هذه المناطق هيئات مستقلة المعلومات، وغيرها، وتقوم بتنظيم قواعد عمل هذه المناطق هيئات مستقلة 

 . . تراخيص العمل وتساعد الشرآات في تأسيس أعمالهاتراخيص العمل وتساعد الشرآات في تأسيس أعمالها
 

ي                  ومي، وتنش دخل الق ع مصادر ال ي تنوي ارز ف دور الب دًا ال اطق تحدي ذه المن ي                وقد آان لتطوير ه ومي، وتنش دخل الق ع مصادر ال ي تنوي ارز ف دور الب دا  ال اطق تحدي ذه المن ة  وقد آان لتطوير ه ة  ط الحرآ ط الحرآ
الل             ن خ ة م ي المنطق ًا ف دميًا هام ًا وخ زًا تجاري دة مرآ ة المتح ارات العربي ل اإلم ياحية، وجع ة والس الل            التجاري ن خ ة م ي المنطق ا  ف دميا  هام ا  وخ زا  تجاري دة مرآ ة المتح ارات العربي ل اإلم ياحية، وجع ة والس  التجاري

ة     ة    جذب الشرآات العالمي دم مجاالت وقطاعات متنوعة                    .  .  جذب الشرآات العالمي ا تق ًا إضافيًا لكونه اطق دورًا هام ذه المن ذلك تلعب ه دم مجاالت وقطاعات متنوعة                    آ ا تق ا  إضافيا  لكونه اطق دورا  هام ذه المن ذلك تلعب ه آ
 ::اطقاطقومن أهم الحوافز التي تقدمها هذه المنومن أهم الحوافز التي تقدمها هذه المن.  .  للمستثمرينللمستثمرين

 
  في المائة للمشروع؛ في المائة للمشروع؛١٠٠١٠٠ملكية أجنبية بنسبة ملكية أجنبية بنسبة  ))أأ(( 
  في المائة على الصادرات والواردات؛ في المائة على الصادرات والواردات؛١٠٠١٠٠إعفاءات ضريبية بنسبة إعفاءات ضريبية بنسبة  ))بب(( 
  في المائة؛ في المائة؛١٠٠١٠٠تحويل األرباح ورأس المال بنسبة تحويل األرباح ورأس المال بنسبة  ))جج(( 
  سنة أخرى؛ سنة أخرى؛١٥١٥ سنة يمكن تجديدها لفترة  سنة يمكن تجديدها لفترة ١٥١٥اإلعفاء من ضريبة الدخل على الشرآات لمدة اإلعفاء من ضريبة الدخل على الشرآات لمدة  ))دد(( 
 ..عدم وجود ضريبة على الدخل الفرديعدم وجود ضريبة على الدخل الفردي ))•(( 

 



 -٤٧-

ر          ر بكثي كل أآب ه بش ن زيادت ناعي يمك اع الص وير القط ال تط ي مج رة ف اطق الح ذه المن ر        إال أن دور ه ر بكثي كل أآب ه بش ن زيادت ناعي يمك اع الص وير القط ال تط ي مج رة ف اطق الح ذه المن  إال أن دور ه
والذ،     وم والف والذ،    في مجاالت متنوعة مثل صناعة اإلسمنت، وصناعات األدوية، وصناعة البتروآيماويات، واأللومني وم والف في مجاالت متنوعة مثل صناعة اإلسمنت، وصناعات األدوية، وصناعة البتروآيماويات، واأللومني

م        والزجاج، وغيرها من الصناعات، مما من     والزجاج، وغيرها من الصناعات، مما من      الي دع تثمارية، وبالت م         شأنه أن يزيد من فرص العمل والفرص االس الي دع تثمارية، وبالت  شأنه أن يزيد من فرص العمل والفرص االس
 .  .  القطاع الصناعي واالقتصاد اإلماراتي عموما  وتنويع قاعدته اإلنتاجيةالقطاع الصناعي واالقتصاد اإلماراتي عمومًا وتنويع قاعدته اإلنتاجية

 
 نتائج االستبيان حول مالءمة السياسات والتدابير لجذب الشرآات األجنبية   -٦

 واالستثمار األجنبي المباشر
 

رآات   تطالع رأي الش دف اس رآات به تطالع رأي الش دف اس دابير     به ات والت ة السياس ول مالءم ة ح ر الوطني رآات عب ة والش دابير      األجنبي ات والت ة السياس ول مالءم ة ح ر الوطني رآات عب ة والش  األجنبي
ول           ر، وح ي المباش تثمار األجنب ة واالس رآات األجنبي ذب الش دة لج ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول ة ف ول          المتبع ر، وح ي المباش تثمار األجنب ة واالس رآات األجنبي ذب الش دة لج ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول ة ف  المتبع

ة وتحلي                       ي الدول ة ف ى عدد من الشرآات العامل ة وتحلي                      دور هذه الشرآات في االقتصاد اإلماراتي، تم إرسال استبيان إل ي الدول ة ف ى عدد من الشرآات العامل ل ل دور هذه الشرآات في االقتصاد اإلماراتي، تم إرسال استبيان إل
اخ               .  .  نتائج ردود هذه الشرآات   نتائج ردود هذه الشرآات    اخ               وبين االستبيان أن هناك انسجاما في آراء هذه الشرآات بشكل عام فيما يتعلق بالمن وبين االستبيان أن هناك انسجاما في آراء هذه الشرآات بشكل عام فيما يتعلق بالمن

 ..االستثماري في اإلمارات العربية المتحدة وما هو مطلوب لتحسين هذا المناخ مستقبال االستثماري في اإلمارات العربية المتحدة وما هو مطلوب لتحسين هذا المناخ مستقبًال
 

ل الخدمات الم               ل الخدمات الم             وبغية توخي الموضوعية تم إشراك شرآات في مجاالت متنوعة مث ة   وبغية توخي الموضوعية تم إشراك شرآات في مجاالت متنوعة مث ة   الي وك وشرآات    ((الي وك وشرآات    بن بن
.  .  ، والمحاسبة، والسياحة، والنفط، واإلنشاءات، والصناعة التحويلية، واالتصاالت، وتكنولوجيا المعلومات          ، والمحاسبة، والسياحة، والنفط، واإلنشاءات، والصناعة التحويلية، واالتصاالت، وتكنولوجيا المعلومات          ))تأمينتأمين

ال والنشاط              تبيان من حيث الحجم ورأس الم ى االس رد عل ي ال ي ساهمت ف د تنوعت الشرآات الت ال والنشاط             وق تبيان من حيث الحجم ورأس الم ى االس رد عل ي ال ي ساهمت ف د تنوعت الشرآات الت وتباينت وتباينت .  .  وق
  ٢٠٠٢٠٠ مليون دوالر ويعمل فيها نحو   مليون دوالر ويعمل فيها نحو  ٧٦٠٧٦٠مة ذات رأس مال يفوق     مة ذات رأس مال يفوق     الردود على االستبيان، مثال ، بين شرآات ضخ      الردود على االستبيان، مثًال، بين شرآات ضخ      

 . .  ألف دوالر ويعمل فيها عدد بسيط من الموظفين ألف دوالر ويعمل فيها عدد بسيط من الموظفين٤٠٤٠ موظف، وشرآات ال يتعدى رأسمالها  موظف، وشرآات ال يتعدى رأسمالها ٢٢
 

ة المتحدة يشكل                           ارات العربي ة اإلم ي دول م ف تثماري المالئ اخ االس ًا أن المن تبيان عموم ة المتحدة يشكل                         وتبين نتائج االس ارات العربي ة اإلم ي دول م ف تثماري المالئ اخ االس ا  أن المن تبيان عموم وتبين نتائج االس
ى بعض                 الحافز الرئيسي لالستثما  الحافز الرئيسي لالستثما   ديالت وإصالحات عل تثمرين األجانب إدخال تع ى بعض                 ر في الدولة، رغم طلب المس ديالت وإصالحات عل تثمرين األجانب إدخال تع ر في الدولة، رغم طلب المس

ة                      اع تكلف ى الحد من ارتف ة                     الضوابط واألنظمة الحكومية مثل قانون العمل، وقانون الشرآات التجارية، والعمل عل اع تكلف ى الحد من ارتف الضوابط واألنظمة الحكومية مثل قانون العمل، وقانون الشرآات التجارية، والعمل عل
دة ة المتح ارات العربي ي اإلم ل ف دةالعم ة المتح ارات العربي ي اإلم ل ف ت.  .  العم ى االس ردود عل د ال ة، تؤآ وع العمال ى موض بة إل توبالنس ى االس ردود عل د ال ة، تؤآ وع العمال ى موض بة إل  بيان بيان وبالنس

عدم استخدام هذه الشرآات للعمالة الوطنية بشكل آبير حيث أن نسبة هذه العمالة ضئيلة جدا  ال تتجاوز في أغلب                   عدم استخدام هذه الشرآات للعمالة الوطنية بشكل آبير حيث أن نسبة هذه العمالة ضئيلة جدًا ال تتجاوز في أغلب                   
 . .  في المائة في المائة٣٥٣٥ في المائة فيما عدا القطاع المصرفي حيث تصل نسبة العمالة الوطنية إلى نحو  في المائة فيما عدا القطاع المصرفي حيث تصل نسبة العمالة الوطنية إلى نحو ٤٤األحيان األحيان 

 
ي شار       ة الت اه آراء العين ي شار     وتوضح األشكال البيانية أدن ة الت اه آراء العين ذآور     وتوضح األشكال البيانية أدن تبيان الم ى االس رد عل ي ال ذآور     آت ف تبيان الم ى االس رد عل ي ال بيل   .  .  آت ف ى س بيل   فعل ى س فعل

باع            ٦٩٦٩المثال، يتبين أن نحو     المثال، يتبين أن نحو      ة المتحدة بغرض إش ارات العربي ة اإلم ي دول تثمرت ف ة من الشرآات اس باع             في المائ ة المتحدة بغرض إش ارات العربي ة اإلم ي دول تثمرت ف ة من الشرآات اس  في المائ
تثمرت بغرض التصدير   ي اس دد الشرآات الت غ ع ين بل ي ح ي، ف تهالك السوق المحل تثمرت بغرض التصدير  اس ي اس دد الشرآات الت غ ع ين بل ي ح ي، ف تهالك السوق المحل اقي ١٧١٧اس ة، وب ي المائ اقي  ف ة، وب ي المائ  ف

 ..أخرى منها العمل في الدولة آمنطلق أو مرآز إقليمي يخدم الدول المجاورةأخرى منها العمل في الدولة آمنطلق أو مرآز إقليمي يخدم الدول المجاورةالشرآات استثمرت ألغراض الشرآات استثمرت ألغراض 
 

إن      ل الشرآات، ف ق بمصدر تموي ا يتعل إن    وفيم ل الشرآات، ف ق بمصدر تموي ا يتعل ي     ٧٦٧٦وفيم تثمار األجنب ا من االس ول عملياته ا تم ة منه ي المائ ي      ف تثمار األجنب ا من االس ول عملياته ا تم ة منه ي المائ  ف
وم        وم       المباشر، في حين يق أ                  ٢٧٢٧المباشر، في حين يق واطنين، ويلج ع م ل بالشراآة م ا بالتموي ة منه ي المائ أ                   ف واطنين، ويلج ع م ل بالشراآة م ا بالتموي ة منه ي المائ ا     ٧٧ ف ط منه ة فق ي المائ ا      ف ط منه ة فق ي المائ ى   ف ى   إل  إل

 ..االستدانة من البنوك المحلية لتمويل نشاطهااالستدانة من البنوك المحلية لتمويل نشاطها
 

ي               ٧٧٧٧وفي حين اعتبر    وفي حين اعتبر      تثمار ف افز األساسي لالس م الح تثماري المالئ اخ االس ي                في المائة من الشرآات المن تثمار ف افز األساسي لالس م الح تثماري المالئ اخ االس  في المائة من الشرآات المن
افز الرئيسي             ٢٠٢٠اإلمارات العربية المتحدة، اعتبر     اإلمارات العربية المتحدة، اعتبر      اهرة الح افز الرئيسي              في المائة من الشرآات توافر العمالة الرخيصة والم اهرة الح .  .   في المائة من الشرآات توافر العمالة الرخيصة والم

ي        .  .  المائة أن توافر الموارد الطبيعية هو الحافز الرئيسي       المائة أن توافر الموارد الطبيعية هو الحافز الرئيسي        في    في   ٣٣وقال  وقال   ي        وبطبيعة الحال، يعكس هذا طبيعة النشاط الت وبطبيعة الحال، يعكس هذا طبيعة النشاط الت
تقوم به الشرآات المختلفة حيث أن العامل األساسي الذي يجذب شرآات النفط، على سبيل المثال، هو احتياطيات              تقوم به الشرآات المختلفة حيث أن العامل األساسي الذي يجذب شرآات النفط، على سبيل المثال، هو احتياطيات              

 ..الدولة من النفط الخامالدولة من النفط الخام



 -٤٨-

 
ر      د اعتب تثمار، فق انون االس ا بخصوص ق ر    أم د اعتب تثمار، فق انون االس ا بخصوص ق ين       ٥٠٥٠ه ه أم ي ح ًا، ف ًا جزئي رآات مالئم ن الش ة م ي المائ ين        ف ي ح ا ، ف ا  جزئي رآات مالئم ن الش ة م ي المائ   ف

م                  ر مالئ ًا أو غي اره مالئم ي اعتب اٍو ف اقون بشكل متس م                 انقسم الب ر مالئ ا  أو غي اره مالئم ي اعتب اقون بشكل متساو  ف ه         .  .  انقسم الب ى أن رده إل ذا م ه         وه ى أن رده إل ذا م نظم         وه انون موحد ي نظم         ال يوجد ق انون موحد ي ال يوجد ق
ي   ال األجنب تثمار رأس الم ي  اس ال األجنب تثمار رأس الم اك       اس ل هن ة، ب ي الدول ة ف ر الوطني رآات عب ة والش رآات األجنبي ل الش اك       وعم ل هن ة، ب ي الدول ة ف ر الوطني رآات عب ة والش رآات األجنبي ل الش  وعم

تثمار، خاصة      ال مرآزية من هذ  ال مرآزية من هذ   ي مجال االس تثمار، خاصة      ه الناحية حيث تقوم آل إمارة في االتحاد بوضع أنظمتها الخاصة ف ي مجال االس ه الناحية حيث تقوم آل إمارة في االتحاد بوضع أنظمتها الخاصة ف
 ..وأن هذه القواعد تختلف بين الشرآات التي تعمل في مناطق التجارة الحرة وبين تلك التي تعمل خارجهاوأن هذه القواعد تختلف بين الشرآات التي تعمل في مناطق التجارة الحرة وبين تلك التي تعمل خارجها

 
ر    ين يعتب ي ح ر  وف ين يعتب ي ح ة واضحة و    ٩٩وف ة الحكومي وابط واألنظم رآات أن الض ن الش ط م ة فق ي المائ ة واضحة و     ف ة الحكومي وابط واألنظم رآات أن الض ن الش ط م ة فق ي المائ يطة  ف يطة بس بس

ا    ) )  في المائة في المائة٧٦٧٦((ومستقرة، تعتبر أغلبية الشرآات  ومستقرة، تعتبر أغلبية الشرآات   ًا، ويعتبره تقرة جزئي ا    أن هذه الضوابط واألنظمة واضحة ومس ا ، ويعتبره تقرة جزئي أن هذه الضوابط واألنظمة واضحة ومس
 . .  في المائة غير واضحة وغير مستقرة في المائة غير واضحة وغير مستقرة١٥١٥

 
 في المائة أنها مالئمة، في حين         في المائة أنها مالئمة، في حين        ٣٣٣٣أما فيما يتعلق بالسياسات االقتصادية الكلية المتبعة في الدولة، فيقول           أما فيما يتعلق بالسياسات االقتصادية الكلية المتبعة في الدولة، فيقول            

ا  ا يعتبره ة       ٦٦يعتبره ل األغلبي ا تمي ة، بينم ر مالئم ة غي ي المائ ة     ف ل األغلبي ا تمي ة، بينم ر مالئم ة غي ي المائ ة ٦٠٦٠((ف ي المائ ة  ف ي المائ اً  ) )  ف ة جزئي ا مالئم ى اعتباره ا   إل ة جزئي ا مالئم ى اعتباره  .  .  إل
 في المائة من الشرآات اعتبرت أن السياسات والضوابط النقدية وسياسة سعر الصرف والتحويالت                 في المائة من الشرآات اعتبرت أن السياسات والضوابط النقدية وسياسة سعر الصرف والتحويالت                ١٠٠١٠٠إال أن   إال أن   

 . . النقدية مالئمة وفعالةالنقدية مالئمة وفعالة
 

ال وواض     ٥٣٥٣واعتبر  واعتبر    ة أن النظام الضريبي فع ال وواض      في المائ ة أن النظام الضريبي فع ره      في المائ ي حين اعتب ز، ف ره     ح ومحف ي حين اعتب ز، ف ة عكس    ٧٧ح ومحف ي المائ ة عكس     ف ي المائ  ف
 . . أن هذا النظام فعال جزئيا أن هذا النظام فعال جزئيًا) )  في المائة في المائة٤٠٤٠((ذلك، بينما اعتبر البقية ذلك، بينما اعتبر البقية 

 
ة     ٥٨٥٨ في المائة فقط فعاال ، واعتبره        في المائة فقط فعاًال، واعتبره       ٦٦ في المائة النظام القانوني غير فعال، واعتبره          في المائة النظام القانوني غير فعال، واعتبره         ٣٦٣٦اعتبر  اعتبر  وو  ي المائ ة      ف ي المائ  ف

 ..والقوانين بشكل أآبر وجعلها أآثر وضوحا والقوانين بشكل أآبر وجعلها أآثر وضوحًاويعكس هذا الحاجة إلى تطوير النظم ويعكس هذا الحاجة إلى تطوير النظم .  .  فعاال  جزئيا فعاًال جزئيًا
 

ة      ه األغلبي د اعتبرت اري فق انون التج ا الق ة    أم ه األغلبي د اعتبرت اري فق انون التج ا الق ة ٧٠٧٠((أم ي المائ ة  ف ي المائ ين    ) )  ف ة ب م البقي ين انقس ي ح ًا ف ًا جزئي ين    مالئم ة ب م البقي ين انقس ي ح ا  ف ا  جزئي  مالئم
ذا        .  .   في المائة لكل فئة بالتساوي      في المائة لكل فئة بالتساوي     ١٢١٢من اعتبره مالئما  وغير مالئم، بنسبة       من اعتبره مالئمًا وغير مالئم، بنسبة        ي ه ذا        وترآز مطالبة المستثمر األجنبي ف ي ه وترآز مطالبة المستثمر األجنبي ف

 . .  في المائة، وهي النسبة المعمول بها حاليا  في المائة، وهي النسبة المعمول بها حاليًا٤٩٤٩ديل نسب التملك األجنبي وزيادتها عن ديل نسب التملك األجنبي وزيادتها عن السياق على تعالسياق على تع
 

ة     ١٥١٥ في المائة قانون العمل مالئما ، في حين اعتبره        في المائة قانون العمل مالئمًا، في حين اعتبره       ٣٣٣٣اعتبر  اعتبر  وو  ه األغلبي م، واعتبرت ر مالئ ة      في المائة غي ه األغلبي م، واعتبرت ر مالئ  في المائة غي
عاملة على السوق اإلماراتي في     عاملة على السوق اإلماراتي في     وتترآز اقتراحات المستثمر األجنبي والشرآات ال     وتترآز اقتراحات المستثمر األجنبي والشرآات ال     .  .  مالئما  جزئيا  مالئمًا جزئياً ) )  في المائة   في المائة  ٥٢٥٢((

 . . هذا المجال في ضرورة جعل قانون العمل أآثر مرونة واستجابة لحاجات سوق العمل وحاجة هذه الشرآاتهذا المجال في ضرورة جعل قانون العمل أآثر مرونة واستجابة لحاجات سوق العمل وحاجة هذه الشرآات
 

ة        وو  ة        بالنسبة إلى البنية التحتية، اعتبرت األغلبي ة    ٧٠٧٠((بالنسبة إلى البنية التحتية، اعتبرت األغلبي ي المائ ة     ف ي المائ اقون          ) )  ف ا الب وفرة وعصرية واعتبره ا مت اقون          أنه ا الب وفرة وعصرية واعتبره ا مت أنه
 . . آفؤةآفؤةأنها متوفرة ولكن غير أنها متوفرة ولكن غير ) )  في المائة في المائة٣٠٣٠((
 

ة     رت األغلبي ة، اعتب اإلجراءات البيروقراطي ق ب ا يتعل رًا، وفيم ة   أخي رت األغلبي ة، اعتب اإلجراءات البيروقراطي ق ب ا يتعل را ، وفيم ة٦١٦١((أخي ي المائ ة ف ي المائ كلة  ) )  ف ر مش ا تعتب كلة  أنه ر مش ا تعتب أنه
ر    ين اعتب ي ح م، ف بة لعمله غيرة بالنس ر   ص ين اعتب ي ح م، ف بة لعمله غيرة بالنس رة  ٣٠٣٠ص كلة آبي كل مش ا تش ة أنه ي المائ رة   ف كلة آبي كل مش ا تش ة أنه ي المائ ر .  .   ف ر واعتب ا  ٩٩واعتب ة أنه ي المائ ا   ف ة أنه ي المائ   ف

الق  ى اإلط كلة عل د مش الق ال تع ى اإلط كلة عل د مش ب عل .  .  ال تع تثمرون األجان دد المس ا ش ب عل وهن تثمرون األجان دد المس ا ش راءات  وهن دد االج دم تع وب ع راءات  ى وج دد االج دم تع وب ع  ى وج
 .  .  والمعامالت المطلوبة لتسيير العملوالمعامالت المطلوبة لتسيير العمل
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 ..سكوا الخاص بالشرآات األجنبية العاملة في اإلمارات العربية المتحدةسكوا الخاص بالشرآات األجنبية العاملة في اإلمارات العربية المتحدةاستبيان اإلاستبيان اإل: : المصدرالمصدر
 

 رمص  -باء
 

 مقدمة  -١
 

ت        دما أقام رن الماضي عن ن الق تينات م ى الس ي مصر إل ة ف ر الوطني رآات عب اط الش اريخ نش ود ت ت      يع دما أقام رن الماضي عن ن الق تينات م ى الس ي مصر إل ة ف ر الوطني رآات عب اط الش اريخ نش ود ت يع
ة نشاطاً   مجموعة من شرآات ا     مجموعة من شرآات ا      ة نشاطا    ألدوي ة إلشباع السوق                     ألدوي ى إنشاء صناعة أدوي بالد من أجل الوصول إل ا في ال ة إلشباع السوق                      له ى إنشاء صناعة أدوي بالد من أجل الوصول إل ا في ال  له

ة               . . المحليالمحلي ة             وقد قامت الحكومة عندها بالسماح لمجموعة من الشرآات السويسرية واأللمانية بإقامة مصانع لألدوي   . . وقد قامت الحكومة عندها بالسماح لمجموعة من الشرآات السويسرية واأللمانية بإقامة مصانع لألدوي
اك نسبة         اك نسبة        وقد تطورت صناعة األدوية في مصر بفضل الشرآات عبر الوطنية حيث أصبح هن نفس    ااوقد تطورت صناعة األدوية في مصر بفضل الشرآات عبر الوطنية حيث أصبح هن ى ال اد عل نفس    عتم ى ال اد عل عتم

رة  عار ميس ة وبأس ي األدوي رة ف عار ميس ة وبأس ي األدوي ايزر       . . ف ي مصر ف انع ف اء مص ت بإنش ي قام رآات الت ذه الش م ه ن أه ايزر     وم ي مصر ف انع ف اء مص ت بإنش ي قام رآات الت ذه الش م ه ن أه ، ، (Pfizer)وم
 ..))٩١٩١(((Ciba)، وسيبا ، وسيبا (Hoost)  وهوستوهوست

 
ناعة             رآات ص ول ش ادي دخ الح االقتص امج اإلص ذ برن دء تنفي ع ب عينات وم ة التس ي بداي م ف ذلك ت ناعة           آ رآات ص ول ش ادي دخ الح االقتص امج اإلص ذ برن دء تنفي ع ب عينات وم ة التس ي بداي م ف ذلك ت آ

ك السيارات الخاصة بمهام التجميعالسيارات الخاصة بمهام التجميع ك  في مصر وذل ة من            في مصر وذل واع معين ي من أن وفير احتياجات السوق المحل ة من           بغرض ت واع معين ي من أن وفير احتياجات السوق المحل  بغرض ت
يارات ياراتالس ناعة      و و. . الس رآات ص ن ش رة م ة آبي اك مجموع ناعة     هن رآات ص ن ش رة م ة آبي اك مجموع يارات الالهن يارات س ة، واألاألس ة، ولماني ة والاللماني ة وياباني ة والالياباني ة وكوري ويدية الالكوري ويدية س س
 ..وغيرهاوغيرها

 
نوات الماضية بحيث    ة خالل الس ة مصر العربي ي جمهوري ة ف ر الوطني اط الشرآات عب د تطور نش نوات الماضية بحيث  وق ة خالل الس ة مصر العربي ي جمهوري ة ف ر الوطني اط الشرآات عب د تطور نش وق

ة  أصبأصب ياحة والمعلوماتي ل الصناعة والس ن القطاعات االقتصادية مث ر م دد آبي ي ع تثمار ف ي االس ارك ف ة  حت تش ياحة والمعلوماتي ل الصناعة والس ن القطاعات االقتصادية مث ر م دد آبي ي ع تثمار ف ي االس ارك ف حت تش
دد                 . . وغيرها من األنشطة االقتصادية    وغيرها من األنشطة االقتصادية     ذا السوق نظرًا لع ر ه ذه الشرآات بالسوق المصري بسبب آب دد               واهتمت ه ذا السوق نظرا  لع ر ه ذه الشرآات بالسوق المصري بسبب آب واهتمت ه

ازات التي ت              ٧٠٧٠السكان الذي يتعدى    السكان الذي يتعدى     ذلك بفضل التسهيالت واالمتي ازات التي ت               مليون نسمة وآ ذلك بفضل التسهيالت واالمتي ذه         مليون نسمة وآ ة ألنشطة ه ا الحكوم ذه        وفره ة ألنشطة ه ا الحكوم وفره
رى و                   . . الشرآاتالشرآات ر عدد من الشرآات الكب رى و                 ويالحظ أن مصر استطاعت أن تجذب أآب ر عدد من الشرآات الكب ة    في في ويالحظ أن مصر استطاعت أن تجذب أآب ة     مجاالت مختلف ففي  ففي    . .  مجاالت مختلف

يارات،     يارات،    مجال الس ثًال     ييمجال الس ثال      الحظ م ة           مجال   مجال   مرسيدس، وفي     مرسيدس، وفي     وجود شرآة     وجود شرآة     الحظ م ايزر وفي المعلوماتي اك ف ة هن ة           األدوي ايزر وفي المعلوماتي اك ف ة هن   توجد توجد األدوي
رآة  رآة ش ل""ش لإنت وفتييماما"" و و(Intel)" " إنت وفتكروس وق،    و و  ..(Microsoft)  ""كروس ل الس ى عام افة إل وق،   باإلض ل الس ى عام افة إل امًال  ييباإلض ظ أن ع امال   الح ظ أن ع  الح

                                                      
))٩١٩١((    UNCTAD, Investment Policy Review for Egypt, February 1999, p. 60.. 
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ل                            ة أق ال بشري بكلف ة ورأس م وادر فني وفر آ ل                           آخر مهم أدى إلى جذب هذه الشرآات إلى السوق المصري وهو ت ة أق ال بشري بكلف ة ورأس م وادر فني وفر آ آخر مهم أدى إلى جذب هذه الشرآات إلى السوق المصري وهو ت
ة                           وو ة ذات الكلف دي العامل وفر األي ة حجم السوق وت ر الوطني ة للشرآات عب ة                           يمكن القول أن من أهم العوامل الجاذب ة ذات الكلف دي العامل وفر األي ة حجم السوق وت ر الوطني ة للشرآات عب يمكن القول أن من أهم العوامل الجاذب

 ..األقلاألقل
 

اول هوو  اول هيتن ك    يتن ي ذل ا ف ة بم ة مصر العربي ي جمهوري ة ف رآات األجنبي طة الش ة أنش ن الدراس زء م ك    ذا الج ي ذل ا ف ة بم ة مصر العربي ي جمهوري ة ف رآات األجنبي طة الش ة أنش ن الدراس زء م ذا الج
ر  ي المباش تثمار األجنب ة واالس ى العمال ا عل ذلك تأثيره ة وآ ر الوطني رآات عب ر الش ي المباش تثمار األجنب ة واالس ى العمال ا عل ذلك تأثيره ة وآ ر الوطني رآات عب ا   . . الش ا آم رييآم رتط ى ققتط ى  إل   إل

تثمار  اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ االستثمار في جمهورية مصر العربية من أجل تشجيع                 اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ االستثمار في جمهورية مصر العربية من أجل تشجيع                  تثمار  االس االس
 ..المحلي وجذب االستثمار األجنبي وتحسين أداء االقتصاد بصفة عامةالمحلي وجذب االستثمار األجنبي وتحسين أداء االقتصاد بصفة عامة

 
 ل تحسين مناخ االستثماريجهود الحكومة في سب  -٢

 
تثمار       اخ االس ة لمن تثمار     قامت الحكومة في العقد األخير من القرن الماضي باتخاذ العديد من اإلجراءات الداعم اخ االس ة لمن قامت الحكومة في العقد األخير من القرن الماضي باتخاذ العديد من اإلجراءات الداعم

وانين والتشريعات               . . بيبيبغرض زيادة تدفق االستثمار المحلي واألجن     بغرض زيادة تدفق االستثمار المحلي واألجن      د من الق وانين والتشريعات             وفي هذا الصدد قامت بإصدار العدي د من الق وفي هذا الصدد قامت بإصدار العدي
 . . الرامية إلى تحسين مناخ االستثمار وتشجيع دخول الشرآات عبر الوطنية إلى السوق المحليالرامية إلى تحسين مناخ االستثمار وتشجيع دخول الشرآات عبر الوطنية إلى السوق المحلي

 
  االستثمار االستثمارات وحوافزات وحوافزقانون ضمانقانون ضمان ))أأ((
 

م             انون رق وانين الق ذه الق م           من أهم ه انون رق وانين الق ذه الق ام    ٨٨من أهم ه ام     لع انون ضمان     بعبع  ١٩٩٧١٩٩٧ لع وان ق انون ضمان     ن وان ق دم       اال  اال ات وحوافز  ات وحوافز  ن ذي يق تثمار ال دم      س ذي يق تثمار ال س
 ..العديد من الحوافز لالستثمار وخاصة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمرآيةالعديد من الحوافز لالستثمار وخاصة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمرآية

 
ا                        رة من القطاعات االقتصادية من أهمه ا                      ويشجع قانون االستثمار توظيف االستثمارات في مجموعة آبي رة من القطاعات االقتصادية من أهمه ويشجع قانون االستثمار توظيف االستثمارات في مجموعة آبي

ة     من من نقيب  نقيب   وخدمات الت   وخدمات الت  ،، بما في ذلك النقل البحري      بما في ذلك النقل البحري     ؛؛قطاعات الصناعة والتغذية، واألدوية والنقل    قطاعات الصناعة والتغذية، واألدوية والنقل     نفط والمعلوماتي ة      ال نفط والمعلوماتي  ال
 مجموعة   مجموعة  ١٩٩٧١٩٩٧ لعام  لعام ٨٨ ولتشجيع هذه االستثمارات يقدم القانون رقم  ولتشجيع هذه االستثمارات يقدم القانون رقم   ..القتصادالقتصادفي افي اوغيرها من القطاعات المهمة    وغيرها من القطاعات المهمة    

 ::من الحوافز من أهمهامن الحوافز من أهمها
 

دة         إإ ))١١((  دة         عفاء الشرآات من الضرائب على األرباح لم دة      وو سنوات    سنوات   ٥٥عفاء الشرآات من الضرائب على األرباح لم رة لم ذه الفت د ه د تمت دة      ق رة لم ذه الفت د ه د تمت  سنوات   سنوات  ١٠١٠ق
 سنة    سنة   ٢٠٢٠آذلك يمكن أن تمتد هذه الفترة إلى        آذلك يمكن أن تمتد هذه الفترة إلى          . . ات في المناطق الصناعية الجديدة    ات في المناطق الصناعية الجديدة    إذا آانت االستثمار  إذا آانت االستثمار  

 ؛؛إذا آان االستثمار في المناطق الناميةإذا آان االستثمار في المناطق النامية
 

ة        تت ))٢٢((  ة الرسوم الجمرآي ة        قدير قيم ة الرسوم الجمرآي ذ                ٥٥  نسبة نسبة قدير قيم دات المستوردة لغرض تنفي ى اآلالت والمع ة عل ذ                 في المائ دات المستوردة لغرض تنفي ى اآلالت والمع ة عل  في المائ
 ؛؛المشروع شرط موافقة هيئة االستثمار على آل الوارداتالمشروع شرط موافقة هيئة االستثمار على آل الواردات

 
م      يي ))٣٣((  انون رق م      عطي الق انون رق ام    ٨٨عطي الق ام     لع أميم ومصادرة      ١٩٩٧١٩٩٧ لع أميم ومصادرة       ضمانات ضد ت اً   اا ضمانات ضد ت تثمرة طبق ا    ألرصدة المس تثمرة طبق ذا  ألرصدة المس ذا   له  له

 ؛؛القانونالقانون
 

 ؛؛رتبة على االستثمار للخارجرتبة على االستثمار للخارجتتيسمح هذا القانون بإعادة تحويل األرباح الميسمح هذا القانون بإعادة تحويل األرباح الم ))٤٤(( 
 

انون ضعطي عطي يي ))٥٥((  انون ضالق ي تب الق ربح للمنتجات الت امش ال عر أو ه د الس دخل اإلداري لتحدي دم الت ي تب مان بع ربح للمنتجات الت امش ال عر أو ه د الس دخل اإلداري لتحدي دم الت اع اع مان بع
 .. هذا القانون هذا القانونوفقوفقنتيجة االستثمار نتيجة االستثمار 

 
م          م        آذلك أصدرت الحكومة المصرية القانون رق ام    ١٥٨١٥٨آذلك أصدرت الحكومة المصرية القانون رق ام     لع ال       ١٩٩٧١٩٩٧ لع ال        الخاص بسوق رأس الم ام      . .  الخاص بسوق رأس الم ام    وفي ع وفي ع
م    ٢٠٠٢٢٠٠٢ انون رق ة الق درت الحكوم م    ، أص انون رق ة الق درت الحكوم ام ٨٣٨٣، أص ام  لع وفر      ٢٠٠٢٢٠٠٢ لع ذي ي رة وال اطق الح اء المن يم إنش اص بتنظ وفر       الخ ذي ي رة وال اطق الح اء المن يم إنش اص بتنظ  الخ
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عفى صادرات هذه المناطق من الرسوم       عفى صادرات هذه المناطق من الرسوم       ت ُت آما    آما   . . المناطق الحرة المناطق الحرة إعفاءات جمرآية لمعظم السلع المستوردة لمشاريع       إعفاءات جمرآية لمعظم السلع المستوردة لمشاريع       
ريبة   رض ض ى أن تف ادرات عل ى الص ريبة  عل رض ض ى أن تف ادرات عل ى الص ن   ١١عل ة م ة والخارج لع الداخل ة الس ى آاف ة عل ي المائ ن    ف ة م ة والخارج لع الداخل ة الس ى آاف ة عل ي المائ   ف

 ..المناطق الحرةالمناطق الحرة
 

م   وو  انون رق مح الق م   يس انون رق مح الق ام ٨٣٨٣يس ام  لع ادية      ٢٠٠٢٢٠٠٢ لع اطق االقتص مى بالمن ة تس رة خاص اطق ح اء من ذلك بإنش ادية       آ اطق االقتص مى بالمن ة تس رة خاص اطق ح اء من ذلك بإنش  آ
ل تحت إدارة  ل تحت إدارة الخاصة تعم تقلة الخاصة تعم تقلة مس وزراءوومس يس مجلس ال ى رئ رة إل ا مباش دم تقاريره وزراءتق يس مجلس ال ى رئ رة إل ا مباش دم تقاريره ي   ..تق ا الت م المزاي ن أه ي  وم ا الت م المزاي ن أه  وم

 : : ما يليما يلييوفرها هذا القانون للمناطق االقتصادية الخاصة يوفرها هذا القانون للمناطق االقتصادية الخاصة 
 

ريبة   ))١١((  رض ض ريبة  ف رض ض اطق           ١٠١٠ف ي المن اطها ف ارس نش ي تم رآات الت اح الش ى أرب ط عل ة فق ي المائ اطق            ف ي المن اطها ف ارس نش ي تم رآات الت اح الش ى أرب ط عل ة فق ي المائ  ف
 ؛؛فراد في هذه الشرآاتفراد في هذه الشرآاتتفرض نفس الضريبة على دخل األتفرض نفس الضريبة على دخل األ و و. . االقتصادية الخاصةاالقتصادية الخاصة

 
أميم أو المصادرة    ))٢٢((  ديم ضمانات ضد الت تثمار، تق انون الخاص بتشجيع االس ي الق ا هو الحال ف أميم أو المصادرة   آم ديم ضمانات ضد الت تثمار، تق انون الخاص بتشجيع االس ي الق ا هو الحال ف آم

 ..للشرآات التي تمارس نشاطها في المناطق االقتصادية الخاصةللشرآات التي تمارس نشاطها في المناطق االقتصادية الخاصة
 

ام     ة في ع د أجرت الحكوم ام   وق ة في ع د أجرت الحكوم م   ٢٠٠٤٢٠٠٤وق تثمار رق انون االس ى ق ديالت عل م    تع تثمار رق انون االس ى ق ديالت عل ام ٧٧ تع ام  لع دة ١٩٩٧١٩٩٧ لع دة  تضمنت ع  تضمنت ع
و وأم تثمار        أم ة االس ى هيئ وع إل ق الرج ن طري ك ع ب وذل تثمرين األجان ة للمس راءات اإلداري هيل اإلج ا تس تثمار        ر منه ة االس ى هيئ وع إل ق الرج ن طري ك ع ب وذل تثمرين األجان ة للمس راءات اإلداري هيل اإلج ا تس ر منه

تثمرين    ة بالمس ع القضايا المتعلق ن جمي ؤولة ع دة المس ة الوحي ا الجه رة باعتباره اطق الح تثمرين   والمن ة بالمس ع القضايا المتعلق ن جمي ؤولة ع دة المس ة الوحي ا الجه رة باعتباره اطق الح ديل   . . والمن م تع ا ت ديل آم م تع ا ت آم
م  انون رق م الق انون رق ام ١٤١٤الق ام  لع تثما  ٢٠٠٤٢٠٠٤ لع ة لالس ة العام ذي أعطى الصالحية للهيئ تثما   ال ة لالس ة العام ذي أعطى الصالحية للهيئ ة   ال رخص المتعلق ل ال نح آ أن تم ة  ر ب رخص المتعلق ل ال نح آ أن تم ر ب

ية   تثمرين األساس ات المس ية  باحتياج تثمرين األساس ات المس اعدات الالزم       ..باحتياج ديم المس ة بتق ذه الهيئ وم ه اعدات الالزم      وتق ديم المس ة بتق ذه الهيئ وم ه تثمرون   ةة وتق ا المس ي يحتاجه تثمرون    الت ا المس ي يحتاجه   الت
ا                      وفر م ة المشاريع والشرآات إذ ت ارات إلقام ا                     من أجل تسهيل إجراءات التسجيل والحصول على األراضي والعق وفر م ة المشاريع والشرآات إذ ت ارات إلقام من أجل تسهيل إجراءات التسجيل والحصول على األراضي والعق

 ..مستثمرينمستثمرينيسمى بالنافذة الواحدة لمعامالت اليسمى بالنافذة الواحدة لمعامالت ال
 

م                انون رق م              ويحكم نشاط الشرآات عبر الوطنية في مصر الق انون رق ام    ٣٣ويحكم نشاط الشرآات عبر الوطنية في مصر الق ام     لع انون الشرآات ملحق       وهو وهو   ١٩٩٨١٩٩٨ لع انون الشرآات ملحق        ق  ق
ة واألجنبي              و  و . . ١٩٨١١٩٨١بقانون عام   بقانون عام    انون أنشطة الشرآات المحلي ذا الق نظم ه ة واألجنبي             ي انون أنشطة الشرآات المحلي ذا الق نظم ه انون            وو.  .  ةةي ا أضافه ق رز م ي أب ا يل انون            فيم ا أضافه ق رز م ي أب ا يل فيم

 ::))٩٢٩٢(( على بنود القانون السابق على بنود القانون السابق١٩٩٨١٩٩٨العام العام 
 

ا وأال   ٩٠٩٠دد المصريين العاملين في الشرآة عن       دد المصريين العاملين في الشرآة عن       يجب أال يقل ع   يجب أال يقل ع    ))١١((  املين فيه ا وأال    في المائة من مجموع الع املين فيه  في المائة من مجموع الع
ن    ورهم ع وع أج ل مجم ن   يق ورهم ع وع أج ل مجم ين      ٨٠٨٠يق دد الفني ل ع ب أال يق ا يج ور، آم وع األج ن مجم ة م ي المائ ين       ف دد الفني ل ع ب أال يق ا يج ور، آم وع األج ن مجم ة م ي المائ  ف
ا وأال              ٧٥٧٥آات المساهمة عن      آات المساهمة عن      الشر الشر واإلداريين المصريين في     واإلداريين المصريين في      املين فيه ة من مجموع الع ا وأال               في المائ املين فيه ة من مجموع الع  في المائ
 ؛؛آحد أدنىآحد أدنى   في المائة من مجموع األجور في المائة من مجموع األجور٧٠٧٠  يقل مجموع أجورهم عنيقل مجموع أجورهم عن

 
إذن                    ))٢٢((  ك ب ذر وجود المصريين وذل إذن                   يجوز استخدام عمال أجانب أو مستشارين أخصائيين في حال تع ك ب ذر وجود المصريين وذل يجوز استخدام عمال أجانب أو مستشارين أخصائيين في حال تع

 ؛؛من الوزير المختصمن الوزير المختص
 

ة             ٣٣يسمح القانون رقم    يسمح القانون رقم     ))٣٣((  ة              بالتسجيل التلقائي للشرآة بعد تقديم طلب لقسم الشرآات في وزارة الخارجي  بالتسجيل التلقائي للشرآة بعد تقديم طلب لقسم الشرآات في وزارة الخارجي
 ؛؛ من التسجيل التجاري من التسجيل التجاري يوما  يومًا١٥١٥ بعد  بعد  قانونيا  قانونيًاويصبح وضع الشرآةويصبح وضع الشرآة

 
ى مؤسس شرآة التوصية باال ))٤٤((  ى مؤسس شرآة التوصية باالعل هادة مصرفية عل دم بش دودة التق ؤولية المح م والشرآة ذات المس هادة مصرفية س دم بش دودة التق ؤولية المح م والشرآة ذات المس س

 ؛؛ في المائة من رأس المال المصدر في قسم الشرآات في وزارة الخارجية في المائة من رأس المال المصدر في قسم الشرآات في وزارة الخارجية١٠١٠تظهر وضع تظهر وضع 
                                                      

سم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادر عـن وزارة االقتصـاد           سم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادر عـن وزارة االقتصـاد           قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باال     قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باال         ))٩٢٩٢((
 ..١٩٩٨١٩٩٨أكتوبرأكتوبر//المصرية، تشرين األولالمصرية، تشرين األول
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ون   ))٥٥((  انون ضرورة أن يك ى الق ون  ألغ انون ضرورة أن يك ى الق ن أص ٤٩٤٩ألغ ة م ي المائ ن أص  ف ة م ي المائ ل   ف مح بالتمثي هم مصريين، وس ل  حاب األس مح بالتمثي هم مصريين، وس حاب األس
 ..األجنبي الكامل في مجلس اإلدارةاألجنبي الكامل في مجلس اإلدارة

 
ًا  ا وطبق م  وطبق انون رق م   للق انون رق ام ٨٣٨٣ للق ام  لع ام   ٢٠٠٢٢٠٠٢ لع ى ع م حت ام   ، ت ى ع م حت دد     ٢٠٠٤٢٠٠٤، ت غ ع ة بل ادية خاص اطق اقتص اء من دد      إنش غ ع ة بل ادية خاص اطق اقتص اء من  إنش

ـ       ٧٧٨٧٧٨  فيهافيهاالشرآات العاملة والمسجلة    الشرآات العاملة والمسجلة     ال تعدى ال رأس م ـ        شرآة ب ال تعدى ال رأس م ار دوالر ١٨١٨   شرآة ب ار دوالر  ملي ال      . . ))٩٤٩٤(( ملي ال    ويصل عدد العم   في في ويصل عدد العم
 ..))٩٥٩٥(( عامل عامل١١٥١١٥  ٠٠٠٠٠٠لي لي ااحوحوإلى إلى ات ات هذه الشرآهذه الشرآ

 
 والذي يحد من المعامالت      والذي يحد من المعامالت     ٢٠٠٥٢٠٠٥ لعام    لعام   ٣٣آما قامت الحكومة بإعداد قانون المنافسة الذي أصدر تحت رقم           آما قامت الحكومة بإعداد قانون المنافسة الذي أصدر تحت رقم            

ة ةاالحتكاري ة أي   . . ))٩٦٩٦((االحتكاري انون إقام ر الق ة أي ويحظ انون إقام ر الق بعض  ةةويحظ مح ب ه يس ية إال أن ر تنافس ات غي بعض   ممارس مح ب ه يس ية إال أن ر تنافس ات غي   ممارس
ى خفض التكل      ى خفض التكل     الممارسات غير التنافسية إذا آانت تهدف إل ة      الممارسات غير التنافسية إذا آانت تهدف إل ا حديث ة، وتحسين الجودة أو استخدام تكنولوجي ة      ف ا حديث ة، وتحسين الجودة أو استخدام تكنولوجي   . . ))٩٧٩٧((ف

ن           ألف م س إدارة يت ل مجل ن قب دار م ة ت ة للمنافس اء وآال ى إنش انون إل ذا الق دعو ه ن          وي ألف م س إدارة يت ل مجل ن قب دار م ة ت ة للمنافس اء وآال ى إنش انون إل ذا الق دعو ه و، ١٤١٤وي و،  عض   عض
دفق الشرآات                الالوو    ..بما في ذلك عضو من القطاع الخاص      بما في ذلك عضو من القطاع الخاص       دفق الشرآات              شك أن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين التي تشجع ت شك أن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين التي تشجع ت

ا الشرآات أن تمارس                 لشرآات عبر الوطنية نظرا    لشرآات عبر الوطنية نظراً   األجنبية بما في ذلك ا    األجنبية بما في ذلك ا     ا الشرآات أن تمارس                  لما يوفر من أجواء تنافسية تستطيع فيه  لما يوفر من أجواء تنافسية تستطيع فيه
ك                                ا في ذل ة أو الشرآات الصغيرة بم ل الشرآات المحلي درة تنافسية مقاب ه من ق ا تملك ك                               نشاطها وخاصة بفضل م ا في ذل ة أو الشرآات الصغيرة بم ل الشرآات المحلي درة تنافسية مقاب ه من ق ا تملك نشاطها وخاصة بفضل م

ة  رآات األجنبي ة الش رآات األجنبي ا        . . الش ي االقتص ة ف الحات الهيكلي م اإلص ن أه انون م ذا الق اد ه ر اعتم ا      ويعتب ي االقتص ة ف الحات الهيكلي م اإلص ن أه انون م ذا الق اد ه ر اعتم نوات  ويعتب الل الس نوات  د خ الل الس د خ
ية يةالماض ة         . . الماض ة ومكافح ة المنافس ى حماي د عل وق المعتم اد الس ى اقتص ه إل و التوج ية نح وة رئيس ر خط ا يعتب ة       آم ة ومكافح ة المنافس ى حماي د عل وق المعتم اد الس ى اقتص ه إل و التوج ية نح وة رئيس ر خط ا يعتب آم
 ..االحتكاراالحتكار

 
 خصخصة الشرآات العامةخصخصة الشرآات العامة ))بب((
 

رامج         ن ب زء م رامج للخصخصة آج ذ ب رن الماضي بتنفي ن الق عينات م ل التس ي أوائ ة ف دأت الحكوم رامج       ب ن ب زء م رامج للخصخصة آج ذ ب رن الماضي بتنفي ن الق عينات م ل التس ي أوائ ة ف دأت الحكوم ب
م          وطبقا وطبقًا  . . اإلصالح االقتصادي اإلصالح االقتصادي  انون رق م           لذلك قامت بإصدار الق انون رق ام    ٢٠٣٢٠٣ لذلك قامت بإصدار الق ام     لع ذي يتضمن خصخصة        ١٩٩١١٩٩١ لع ذي يتضمن خصخصة         ال   ٣١٤٣١٤ ال

  ٣١٤٣١٤ من أصل    من أصل   ))٩٩٩٩(( شرآة شرآة١٩٧١٩٧ باالنتهاء من تحويل ملكية    باالنتهاء من تحويل ملكية   ٢٠٠٤٢٠٠٤وقامت الحكومة وحتى نهاية     وقامت الحكومة وحتى نهاية       . . ))٩٨٩٨((شرآة عامة شرآة عامة 
ى     . .  سنة وهي نسبة أقل من المتوقع       سنة وهي نسبة أقل من المتوقع      ١١١١ خالل فترة     خالل فترة    ةة في المائ   في المائ  ٦٢٫٧٦٢٫٧شرآة أي نسبة تنفيذ بلغت      شرآة أي نسبة تنفيذ بلغت       ى   ويعود ذلك إل طء   ويعود ذلك إل طء    ب  ب

تم خصخصة سوى   م ي ى حيث ل نوات األول ة خصخصة الشرآات خالل الس تم خصخصة سوى  عملي م ي ى حيث ل نوات األول ة خصخصة الشرآات خالل الس رة   ))١٠٠١٠٠(( شرآة شرآة٢١٢١عملي رة خالل الفت خالل الفت
ا أن                         . . ١٩٩٥١٩٩٥-١٩٩٣١٩٩٣ ة آم وادر الفني رة والك ر من الخب ى آثي اج إل ا أن                       ويرجع هذا إلى أن البرنامج في بدايته آان يحت ة آم وادر الفني رة والك ر من الخب ى آثي اج إل ويرجع هذا إلى أن البرنامج في بدايته آان يحت

 ..ثمرينثمرينالعديد من تلك الشرآات آانت تحتاج إلى إدارة هيكلية بحيث تجذب المستالعديد من تلك الشرآات آانت تحتاج إلى إدارة هيكلية بحيث تجذب المست
 

ران  ي حزي ة ف ذلك قامت الحكوم رانآ ي حزي ة ف ذلك قامت الحكوم و //آ و يوني وانين الالزم٢٠٠٢٢٠٠٢يوني م الق د أه وانين الالزم بإصدار أح م الق د أه ي ةة بإصدار أح ي  لإلصالح الهيكل  لإلصالح الهيكل
انون معظم القضايا           . . والخاص بحماية الملكية الفكرية   والخاص بحماية الملكية الفكرية     ٢٠٠٢٢٠٠٢ لعام    لعام   ٨٢٨٢لالقتصاد وهو القانون رقم     لالقتصاد وهو القانون رقم      ذا الق انون معظم القضايا         ويشمل ه ذا الق ويشمل ه

ة التجارة         ة التجارة        الواردة في اتفاقية منظم ة ل      الواردة في اتفاقية منظم ة ل      الخاصة بالجوانب التجاري وق   الخاصة بالجوانب التجاري وق   حق ة أو      حق ة الفكري ة أو      الملكي ة الفكري وفر    . . ))١٠١١٠١(((TRIPS)الملكي وفر  وي وي
                                                      

))٩٤٩٤(( World Trade Organization, WT/TPR/S/150, p. 42.. 

 ..المرجع نفسهالمرجع نفسه ))٩٥٩٥((

 ..٤٥٤٥المرجع نفسه، ص المرجع نفسه، ص  ))٩٦٩٦((

 ..المرجع نفسهالمرجع نفسه ))٩٧٩٧((

))٩٨٩٨(( World Trade Organization, WT/TPR/S/150, p. 47.. 

 ..المرجع نفسهالمرجع نفسه ))٩٩٩٩((

 ..المرجع نفسهالمرجع نفسه ))١٠٠١٠٠((

))١٠١١٠١(( World Trade Organization, WT/TPR/S/150, p. 49.. 
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ديم الطلب        ٢٠٢٠هذا القانون مزايا حماية حقوق المخترعين لمدة        هذا القانون مزايا حماية حقوق المخترعين لمدة         اريخ تق ديم الطلب         سنة من ت اريخ تق ين      . .  سنة من ت راوح ب ين      ويفرض غرامات تت راوح ب ويفرض غرامات تت
 ..))١٠٢١٠٢((جنيه لمخالفي بنود هذا القانونجنيه لمخالفي بنود هذا القانون  ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠ و و٢٠٠٠٢٠٠٠

 
 قانون حل أو فض المنازعاتقانون حل أو فض المنازعات ))جج((
 

م    الال للشرآات عبر الوطنية وأنشطتها وهو        للشرآات عبر الوطنية وأنشطتها وهو       ا أهمية بالغة  ا أهمية بالغة  ذذ آخر    آخر   أصدرت الحكومة آذلك قانونا    أصدرت الحكومة آذلك قانوناً     م    قانون رق   ٢٧٢٧قانون رق
ة          . . ))١٠٣١٠٣((١٩٩٧١٩٩٧ض المنازعات والذي عدل عام      ض المنازعات والذي عدل عام       لف  لف ١٩٩٤١٩٩٤لعام  لعام   ائل معالجة القضايا التجاري انون وس ذا الق ة        ويوفر ه ائل معالجة القضايا التجاري انون وس ذا الق ويوفر ه

ة ة والدولي ةالداخلي ة والدولي ام    . . الداخلي ي ع انون ف دل الق ام  وع ي ع انون ف دل الق اع  ١٩٩٧١٩٩٧وع ام والقط اع الع رآات القط ين ش ات ب مل المنازع اع   ليش ام والقط اع الع رآات القط ين ش ات ب مل المنازع  ليش
زم    آآ  . . ))١٠٤١٠٤((صصالخاالخا زم    ما تلت ام             ما تلت ورك لفض المنازعات لع دة نيوي ة بمعاه ام             الدول ورك لفض المنازعات لع دة نيوي ة بمعاه دة واشنطن لفض         ١٩٥٨١٩٥٨الدول ذلك معاه دة واشنطن لفض          وآ ذلك معاه  وآ

ا     أيضا    أيضًا   انضمت   انضمت   وو لدول أخرى     لدول أخرى    ينينالمنازعات الخاصة باالستثمار بين الدول واألفراد التابع      المنازعات الخاصة باالستثمار بين الدول واألفراد التابع       دة ع ى معاه ا     إل دة ع ى معاه   ١٩٧٤١٩٧٤  ممإل
ل  ل لح دول األخ   لح ا ال ة ورعاي دول العربي ين ال تثمار ب ة باالس ات الخاص دول األخ   المنازع ا ال ة ورعاي دول العربي ين ال تثمار ب ة باالس ات الخاص در وو    ..))١٠٥١٠٥((رىرىالمنازع در ص ًا ص ا  أيض ي أيض ي ف ف

اط دخول تحت              ٢٠٠٢٢٠٠٢ لعام    لعام   ١٥٥١٥٥قانون رقم   قانون رقم   الال  ٢٠٠٢٢٠٠٢يونيو  يونيو  //حزيرانحزيران اط دخول تحت            لتشجيع الصادرات  والذي يتضمن إنشاء نق لتشجيع الصادرات  والذي يتضمن إنشاء نق
  . . (Temporary Admission Unit)  ))١٠٦١٠٦((وقد فتحت أول نقطة دخول وقد فتحت أول نقطة دخول   . . رعاية وزارة المالية ووزارة التجارة الخارجيةرعاية وزارة المالية ووزارة التجارة الخارجية

زان          ))١٠٧١٠٧((ق لدعم الصادرات  ق لدعم الصادرات  آذلك يدعو هذا القانون إلى إنشاء صندو      آذلك يدعو هذا القانون إلى إنشاء صندو       زان           من أجل تعزيز دور الصادرات لتحسين المي  من أجل تعزيز دور الصادرات لتحسين المي
 ..التجاريالتجاري

 
داً             ذلت جه ة ب دا            ويالحظ من خالل إصدار القوانين المشار إليها أن الحكوم ذلت جه ة ب زاً ويالحظ من خالل إصدار القوانين المشار إليها أن الحكوم زا   متمي تثمار     متمي اخ االس تثمار     لتحسين من اخ االس  لتحسين من

وانين     القانوني والتشريعي لعمل االستثمار الخاص بما في ذلك الشرآات عبر الوطنية من               القانوني والتشريعي لعمل االستثمار الخاص بما في ذلك الشرآات عبر الوطنية من              ءءوتعزيز الغطا وتعزيز الغطا  وانين    خالل ق خالل ق
اء         وفر الغط ات، إذ ت وية المنازع انون تس ة وق ة المنافس انون حماي ة وق ة الفكري ة الملكي انون حماي رآات وق اء        الش وفر الغط ات، إذ ت وية المنازع انون تس ة وق ة المنافس انون حماي ة وق ة الفكري ة الملكي انون حماي رآات وق الش

وازن للسياسة                . .  لنشاط هذه الشرآات    لنشاط هذه الشرآات   ةةالقانوني والضمانات الالزم  القانوني والضمانات الالزم   ادة الت ة قامت من خالل إع وازن للسياسة              وبذلك فإن الحكوم ادة الت ة قامت من خالل إع وبذلك فإن الحكوم
رامج اإلصالح          ذ ب رامج اإلصالح         االقتصادية الكلية في بداية تنفي ذ ب ذا                 االقتصادية الكلية في بداية تنفي رن الماضي وأآملت ه بعينات من الق ذا                  االقتصادي خالل الس رن الماضي وأآملت ه بعينات من الق  االقتصادي خالل الس

اد       ي لالقتص ن اإلصالح الهيكل زء م اص آج اع الخ نظم القط ي ت وانين الت دار الق امج بإص اد      البرن ي لالقتص ن اإلصالح الهيكل زء م اص آج اع الخ نظم القط ي ت وانين الت دار الق امج بإص ون    ..البرن ذلك تك ون   وب ذلك تك  وب
الي وفرت                 جمهورية مصر العربية  جمهورية مصر العربية   الي وفرت               من أوائل الدول العربية التي خطت خطوات آبيرة في اإلصالح الهيكلي وبالت من أوائل الدول العربية التي خطت خطوات آبيرة في اإلصالح الهيكلي وبالت

ي في                      البنية االقت البنية االقت  ك القطاع الخاص األجنب ا في ذل ي في                      صادية والتشريعية التي تشجع توسيع أنشطة القطاع الخاص بم ك القطاع الخاص األجنب ا في ذل صادية والتشريعية التي تشجع توسيع أنشطة القطاع الخاص بم
 . . مختلف القطاعات االقتصاديةمختلف القطاعات االقتصادية

 
 المشاآل التي ال زالت تواجه تحسين مناخ االستثمار  -٣

 
ة،                 ة مصر العربي تثمار في جمهوري ة،               بالرغم من التحسن الملحوظ في مناخ االس ة مصر العربي تثمار في جمهوري اك مجموعة   م م بالرغم من التحسن الملحوظ في مناخ االس اك مجموعة   ا زالت هن   ا زالت هن

ر                  اخ أآث ى من ا للوصول إل ر                 من العقبات التي ال بد من معالجته اخ أآث ى من ا للوصول إل ي المباشر ولنشاط         تشجيعا    تشجيعًا   من العقبات التي ال بد من معالجته تثمار األجنب دفق االس ي المباشر ولنشاط         لت تثمار األجنب دفق االس لت
 . . الشرآات عبر الوطنيةالشرآات عبر الوطنية

ن وو  ن م ة     م ر مؤسس ير تقري ث يش اد حي كلة الفس اآل مش ذه المش ين ه ة     ب ر مؤسس ير تقري ث يش اد حي كلة الفس اآل مش ذه المش ين ه وينال  " "ب ي إنترناش وينال ترانسبارنس ي إنترناش " " ترانسبارنس
(Transparency International) ة ال   ف فهه، إلى أن، إلى أن٢٠٠٤٢٠٠٤ لعام  لعام ة ال  ي قطاع األعمال في جمهورية مصر العربي د  زال ي زال ُي ي  ي ي قطاع األعمال في جمهورية مصر العربي د  عتق عتق

                                                      
))١٠٢١٠٢(( Ibid, p. 52.. 

))١٠٣١٠٣(( strategic.go.ca, Egypt Investment Climate Statement, 2005, p. 2.. 

))١٠٤١٠٤(( Ibid.. 

))١٠٥١٠٥(( strategic.go.ca, Egypt 2003 Investment Climate Statement, p. 2.. 

))١٠٦١٠٦(( Ibid, p. 11.. 

))١٠٧١٠٧(( Ibid.. 
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الي   اد إداري وم كلة فس اك مش الي  أن هن اد إداري وم كلة فس اك مش ة       . . أن هن ي المرتب ة ف ة مصر العربي ب جمهوري اء ترتي د ج ة     فق ي المرتب ة ف ة مصر العربي ب جمهوري اء ترتي د ج ة  ٧٧٧٧فق ي مرتب ة   وه ي مرتب  وه
اني                            دول التي تع ين ال ى وب ة األول ل المرتب اني                           متوسطة بين الدول التي ال تعاني من مشكلة الفساد مثل فنلندا التي تحت دول التي تع ين ال ى وب ة األول ل المرتب متوسطة بين الدول التي ال تعاني من مشكلة الفساد مثل فنلندا التي تحت

كل ن مش كلم ن مش نغالدش الم ا وب ل نيجيري رة مث نغالدش الة آبي ا وب ل نيجيري رة مث ان ترتيبهينينتتللة آبي ان ترتيبه آ ب  ١٤٥١٤٥ و و١٤٤١٤٤ا ا مم آ ببالترتي ث مؤشر   . . ))١٠٨١٠٨((بالترتي ن حي ث مؤشر وم ن حي وم
هو هو   ١١ ورقم  ورقم ،، من الفساد   من الفساد  خاليةخالية هو للدول التي تعتبر       هو للدول التي تعتبر      ١٠١٠ على أساس أن رقم       على أساس أن رقم      ١٠١٠-١١الفساد والذي يتراوح ترتيبه من      الفساد والذي يتراوح ترتيبه من      

ى          التي  التي لدوللدوللل ة عل ة مصر العربي ى          تعاني من مشاآل فساد ضخمة، حصلت جمهوري ة عل ة مصر العربي ثالً  ٣٣٫٫٢٢ تعاني من مشاآل فساد ضخمة، حصلت جمهوري ة م ثال    مقارن ة م دة التي    مقارن دة التي    بفنلن  بفنلن
ة                . . ))١٠٩١٠٩((١٠٥١٠٥ ونيجيريا التي آان مؤشر الفساد فيها         ونيجيريا التي آان مؤشر الفساد فيها        ٩٫٨٩٫٨حصلت على   حصلت على    دول العربي ا من حيث الترتيب ضمن ال ة              أم دول العربي ا من حيث الترتيب ضمن ال أم

ة المتحدة   اإلمارات اإلمارات مع مع جمهورية مصر العربية بعد سلطنة ع مان التي احتلت المرتبة األولى         جمهورية مصر العربية بعد سلطنة ُعمان التي احتلت المرتبة األولى         قد جاءت   قد جاءت   فف ة المتحدة   العربي أي أي العربي
ونس          ٣٧٣٧ ثم األردن بترتيب      ثم األردن بترتيب     ،،يب جيد جدا   يب جيد جداً   وهو ترت   وهو ترت  ٦٫١٦٫١ وبمؤشر فساد بلغ      وبمؤشر فساد بلغ     ٢٩٢٩ ا قطر وت ونس           عالميًا والثالث عربيًا تليه ا قطر وت  عالميا  والثالث عربيا  تليه

 ..))١١٠١١٠((والكويت والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السوريةوالكويت والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية
 

ام            قامةقامةا زالت هناك قضية ارتفاع تكلفة إ      ا زالت هناك قضية ارتفاع تكلفة إ      ممآذلك  آذلك    ام             المشاريع في جمهورية مصر العربية، حيث تشير األرق  المشاريع في جمهورية مصر العربية، حيث تشير األرق
ى                 إلى أن إنشا    إلى أن إنشا   ٤٤في الجدول   في الجدول    ى                ء أي مشروع يحتاج إلى عدد من اإلجراءات تصل في مصر إل ستغرق  ستغرق  تت إجراء     إجراء    ١٣١٣ء أي مشروع يحتاج إلى عدد من اإلجراءات تصل في مصر إل

ود        . .  يوما   يوماً ١٤١٤ إجراءات فقط في تونس تستغرق        إجراءات فقط في تونس تستغرق       ٩٩  مقارنة بـ مقارنة بـ    يوما   يوماً ٤٣٤٣ ذ العق ة تنفي ة آلف ا من ناحي ود      أم ذ العق ة تنفي ة آلف ا من ناحي  أي إجراءات   أي إجراءات  ،،أم
بياً  طويال   طويالً ا ًا فما زالت في مصر تستغرق وقت          فما زالت في مصر تستغرق وقت         ،،جراءاتجراءاتوحتى نهاية اإل  وحتى نهاية اإل    ىىمن تاريخ بدء الدعو   من تاريخ بدء الدعو   اعتبارا   اعتبارًا  المحاآم  المحاآم   بيا   نس   . .  نس

ى   ستغرق  ستغرق  تت إجراء    إجراء   ٥٥٥٥وتشير األرقام إلى أن عدد اإلجراءات الخاصة بتنفيذ العقود تصل إلى            وتشير األرقام إلى أن عدد اإلجراءات الخاصة بتنفيذ العقود تصل إلى             ى   ما يصل إل اً  ٤١٤١  ما يصل إل ا    يوم    يوم
 .. يوما  يومًا٢٧٢٧ إجراء في تونس ال تستغرق أآثر من  إجراء في تونس ال تستغرق أآثر من ١٤١٤في مقابل في مقابل 

 
  المشاريع وتنفيذ العقود في تونس وجمهورية مصر العربيةقامةتحديات إ  -٤ الجدول

 
 تحديات إنشاء المشاريع  العقودتنفيذ

  عدد اإلجراءات )األيام(الوقت  عدد اإلجراءات )األيام(الوقت 
 مصر مصر  ١٣ ٤٣ ٥٥ ٤١
 تونستونس ٩ ١٤ ١٤ ٢٧

 .. ,org.ifc.www  ,2005World Bank, International Financial Corporation, Doing Business    ::المصدرالمصدر
 

 الشرآات عبر الوطنية في جمهورية مصر العربية  -٤
 

ة     ر الوطني رآات عب دد الش غ ع ة   بل ر الوطني رآات عب دد الش غ ع روع ((بل ارآة، ف ة، مش رآات تابع روع ش ارآة، ف ة، مش رآات تابع ي  ٥٠٤٥٠٤) ) ش اطها ف ارس نش رآة تم ي   ش اطها ف ارس نش رآة تم  ش
ة        ٣٥٣٥وتمثل الشرآات عبر الوطنية حوالي      وتمثل الشرآات عبر الوطنية حوالي        . . مختلف القطاعات االقتصادية  مختلف القطاعات االقتصادية   ة         في المائة من إجمالي الشرآات األجنبي  في المائة من إجمالي الشرآات األجنبي
ة العاملة في جمهورية مصر ال    العاملة في جمهورية مصر ال     ة عربي ل                      . . عربي رة مث ة آبي ر وطني ة لشرآات عب ذه الشرآات توجد شرآات تابع ل                    ومن ه رة مث ة آبي ر وطني ة لشرآات عب ذه الشرآات توجد شرآات تابع ومن ه

رآة  رآة ش رآة ايرب  (3M)ش ة وش رآة ايرب   األمريكي ة وش رآات    (ALCATEL)  لليي وألكات وألكات(AIRBUS)ص ص اا األمريكي ن الش ا م ية وغيره رآات     الفرنس ن الش ا م ية وغيره  الفرنس
ذه الشرآات           آبيرا   آبيراً  وقد ارتفع هذا العدد ارتفاعا       وقد ارتفع هذا العدد ارتفاعاً       ..العمالقةالعمالقة ان عدد ه ع الماضية، حيث آ ذه الشرآات           خالل السنوات األرب ان عدد ه ع الماضية، حيث آ في  في   خالل السنوات األرب

رة             . .  شرآة فقط   شرآة فقط  ٩٩٩٩ حوالي    حوالي   ٢٠٠٠٢٠٠٠عام  عام   ة التي اتخذت خالل السنوات األخي ى اإلجراءات الحكومي رة           وهذا يرجع إل ة التي اتخذت خالل السنوات األخي ى اإلجراءات الحكومي وهذا يرجع إل
ذه          ة ه ن ثق ع م ذي رف ر ال عار الصرف، األم تقرار أس ة واس رامج الخصخص ذ ب ي تنفي ريع ف ا التس ن أهمه ذه         وم ة ه ن ثق ع م ذي رف ر ال عار الصرف، األم تقرار أس ة واس رامج الخصخص ذ ب ي تنفي ريع ف ا التس ن أهمه وم

شرآات من حيث الجنسية األصلية      شرآات من حيث الجنسية األصلية      آذلك يالحظ تنوع هذه الآذلك يالحظ تنوع هذه ال  . . الشرآات في أداء االقتصاد خالل السنوات القادمة  الشرآات في أداء االقتصاد خالل السنوات القادمة  
ث  ث للشرآة األم حي ود الحظ الحظ ييللشرآة األم حي ود وج ةوج ة وياباني ة وأوروبي ةشرآات أمريكي ة وياباني ة وأوروبي ذه    . . شرآات أمريكي ي أنشطة ه ر ف وع آبي د تن ذلك يوج ذه  آ ي أنشطة ه ر ف وع آبي د تن ذلك يوج آ

 ..تأثيرها على االقتصاد الوطنيتأثيرها على االقتصاد الوطنيمما يزيد مما يزيد صناعة، صناعة، والوالتكنولوجيا تكنولوجيا والوالسياحة سياحة والوالخدمات خدمات الالتجارة إلى تجارة إلى الالالشرآات من الشرآات من 
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ة مزاي  ة مصر العربي وفر جمهوري ة مزايوت ة مصر العربي وفر جمهوري ر وت تهالآي الكبي ا السوق االس ة منه ر الوطني رآات عب رة للش ر ا آثي تهالآي الكبي ا السوق االس ة منه ر الوطني رآات عب رة للش   ،،ا آثي
از                 وتوفر األيدي العاملة المدربة وذات الكلفة المنخفضة نسبيا        وتوفر األيدي العاملة المدربة وذات الكلفة المنخفضة نسبياً        ياحة والغ ل الس رة في قطاعات مث بية آبي ا نس از                  مزاي ياحة والغ ل الس رة في قطاعات مث بية آبي ا نس  مزاي

وفر فرص      . . والخدمات والخدمات  وع ي ذا التن وفر فرص    وه وع ي ذا التن دخول السوق      ا ًاوه ذه الشرآات ل ر من ه دد أآب دخول السوق       لع ذه الشرآات ل ر من ه دد أآب ر    ف ف. .  لع ر   السوق الكبي دم  السوق الكبي دم  يق ا مزمزيق ا اي اي
ة             ا ًاوفر األيدي العاملة فرص   وفر األيدي العاملة فرص   وتوت  ،،لالستثمارات التي تبحث عن سوق جديد     لالستثمارات التي تبحث عن سوق جديد      ل جزء من عملي ة              للشرآات آي تحاول نق ل جزء من عملي  للشرآات آي تحاول نق

 ..إلى البلد المضيفإلى البلد المضيفاإلنتاج اإلنتاج 
 

ى الصادرات لتوسيع نشاطها في االقتصاد                     ى الصادرات لتوسيع نشاطها في االقتصاد                   آما أن تحرير التجارة يوفر فرصة للشرآات التي ترتكز عل آما أن تحرير التجارة يوفر فرصة للشرآات التي ترتكز عل
الم          ة دول الع ى بقي الم         المصري والتصدير إل ة دول الع ى بقي ا أن وجود      آآ  . . المصري والتصدير إل ا أن وجود      م ة            م وفر بيئ تثمار وي ة يسهل أنشطة االس ة حديث ة تحتي ة            بني وفر بيئ تثمار وي ة يسهل أنشطة االس ة حديث ة تحتي بني

 . . لتوسيع أنشطة الشرآات عبر الوطنيةلتوسيع أنشطة الشرآات عبر الوطنية
 

ل من       .  .  وتتنوع هذه الشرآات من حيث الحجم      وتتنوع هذه الشرآات من حيث الحجم        اك شرآات صغيرة توظف أق ل من       فهن اك شرآات صغيرة توظف أق اك    ١٠٠١٠٠فهن ا هن اك     عامل آم ا هن  عامل آم
ر من ألف عامل               ييشرآات آبيرة   شرآات آبيرة    ى أآث ا إل دد فيه ر من ألف عامل               صل الع ى أآث ا إل دد فيه ا من حيث حجم المبيعات الس             . . صل الع ا من حيث حجم المبيعات الس           أم راوح    أم راوح    نوية، فيت ين  نوية، فيت ين  ب ب

والي  والي ح ون دوالر ١٠١٠ح ون دوالر  ملي ن وو ملي ر م ن أآث ر م ون دوالر٦٠٠٦٠٠أآث ون دوالر ملي ي    . .  ملي رآات الت نوي للش الي الس ات اإلجم م المبيع ا حج ي  أم رآات الت نوي للش الي الس ات اإلجم م المبيع ا حج أم
 .. مليار دوالر مليار دوالر١٣٫٠١٣٫٠ عنها بيانات، فقد بلغ  عنها بيانات، فقد بلغ تتتوفرتوفر

 
 جنسية الشرآات عبر الوطنيةجنسية الشرآات عبر الوطنية ))أأ((
 

ات               ٥٥يشير الجدول   يشير الجدول     ذه الشرآات أن الوالي ع الجغرافي له ات                الذي يبين التوزي ذه الشرآات أن الوالي ع الجغرافي له ى         الذي يبين التوزي ة األول ل المرتب ى        المتحدة تحت ة األول ل المرتب المتحدة تحت
ذه الشرآات                      غ عدد ه ة حيث بل ذه الشرآات                     لعدد الشرآات عبر الوطنية العاملة في جمهورية مصر العربي غ عدد ه ة حيث بل ل     ١٥٦١٥٦لعدد الشرآات عبر الوطنية العاملة في جمهورية مصر العربي ل      شرآة تمث  شرآة تمث

غ عدد الشرآات             . .  في المائة من إجمالي عدد الشرآات       في المائة من إجمالي عدد الشرآات      ٣١٣١حولي  حولي   غ عدد الشرآات           ثم تليها المملكة المتحدة حيث بل  شرآة أي   شرآة أي  ٨٦٨٦ثم تليها المملكة المتحدة حيث بل
ل حولي       ٦٠٦٠  أما فرنسا فتأتي في المرتبة الثالثة بـ      أما فرنسا فتأتي في المرتبة الثالثة بـ        . .  في المائة من اإلجمالي     في المائة من اإلجمالي    ١٧١٧ما يعادل   ما يعادل    ل حولي        شرآة تمث ة     ١٢١٢ شرآة تمث ة      في المائ  في المائ

ذآورة            . . من إجمالي عدد الشرآات   من إجمالي عدد الشرآات    ثالث الم ذآورة          وبالتالي يبلغ عدد شرآات الدول ال ثالث الم ادل      ٣٠٦٣٠٦وبالتالي يبلغ عدد شرآات الدول ال ادل       شرآة تع ة   ٦٠٦٠ شرآة تع ة    في المائ  في المائ
 ..من إجمالي عدد الشرآات عبر الوطنية العاملة في جمهورية مصر العربيةمن إجمالي عدد الشرآات عبر الوطنية العاملة في جمهورية مصر العربية

 
 عدد الشرآات عبر الوطنية حسب حجم المبيعات، :  العربيةجمهورية مصر  -٥الجدول 

 ٢٠٠٤والعمالة والجنسية لعام 
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١٥٦ ٣٠٫٩٥ ٤٫٤١١٫٠٠٠،٠٠٠ ٣٣٫٨ ٤٨٫٥٥٨ ٣٣٫٥٣ 
دة   ات المتح دة  الوالي ات المتح الوالي

 األميرآيةاألميرآية
 المملكة المتحدةالمملكة المتحدة ٨٦ ١٧٫٠٦ ٢٫٢١٩٫٠٩٠٫٠٠٠ ١٦ ٢٣٫٩٧٢ ١٦٫٥٥
 فرنسافرنسا ٦٠ ١١٫٩٠ ١٫١٧٦٫٠٠٧٫٠٠٠ ٩ ١٠٫٨٤٢ ٧٫٤٩
 ألمانياألمانيا ٣٨ ٧٫٥٤ ١٫٠٥٣٫٠٠٠،٠٠٠ ١١٫٧ ٦٫٥١٢ ٤٫٥٠
 سويسراسويسرا ١٩ ٣٫٧٧ ١٫٣٣١٫٦٠٥٫٠٠٠ ١٠ ٩٫٢٧٠ ٦٫٤٠
 هولنداهولندا ١٨ ٣٫٥٧ ٥٢٩٫٠٠٠،٠٠٠ ٤ ٤٫٧٧٠ ٣٫٢٩
 الياباناليابان ١٧ ٣٫٣٧ ٢٩٠٫٠٠٠،٠٠٠ ٢،٢ ٢٫٣٥٠ ١٫٦٢
 إيطالياإيطاليا ١٥ ٢٫٩٨ ٧٥٫٠٠٠،٠٠٠ ٠٫٦ ٦٫٨٢٥ ٤٫٧١

 )تابع (٥الجدول 
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 آوريا الجنوبيةآوريا الجنوبية ٩ ١٫٧٩ ٤٥٧٫٠٠٠،٠٠٠ ٣٫٥ ١٫٠٠٠ ٠٫٦٩
 النروجالنروج ٧ ١٫٣٩ ٧٦٫٠٠٠،٠٠٠ ٠٫٦ ١٫١٠٠ ٠٫٧٦
 السويدالسويد ٦ ١٫١٩ ١٠٢٫٠٠٠،٠٠٠ ٠٫٨ ٦٠٠ ٠٫٤١
 فنلندافنلندا ٦ ١٫١٩ ٥٣٫٠٠٠،٠٠٠ ٠٫٤ ٧٠٠ ٠٫٤٨
 دول عربيةدول عربية ٤ ٠٫٧٩ ٩٠٫٠٠٠،٠٠٠ ٠٫٧ ٥٫٥٩٠ ٣٫٨٦
 دول أخرىدول أخرى ٢٨ ٥٫٥٦ ٣٦٦٫٠٠٠،٠٠٠ ٢ ٤٫٨٢٠ ٣٫٣٣
 مجموعة دولمجموعة دول ٣٥ ٦٫٩٤ ٨٠٢٫٦٩٣٫٠٠٠ ٦٫١ ١٧٫٨٩٥ ١٢٫٣٦
١٤٤٫٨٠٤ ١٠٠٫٠٠  اإلجمالياإلجمالي ٥٠٤ ١٠٠٫٠٠ ١٫٣٠٣٫١٣٩٫٥٠٠ ١٠٠٫٠٠

 ..ESCWA, Based on Business Monitor, Foreign Companies in Emerging Markets, 2004: : المصدرالمصدر
 

 حسب الدولالشرآات األجنبية نسبة الشرآات عبر الوطنية من إجمالي   -١٦ الرسم البياني
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 وزيع الشرآات على القطاعات االقتصاديةوزيع الشرآات على القطاعات االقتصاديةتت ))بب((
 

ة حيث يالحظ                   ٦٦يشير الجدول   يشير الجدول     ة مصر العربي ة في جمهوري ة حيث يالحظ                    إلى التوزيع القطاعي للشرآات عبر الوطني ة مصر العربي ة في جمهوري  إلى التوزيع القطاعي للشرآات عبر الوطني
ة            و  و . . ترآيز استثمارات هذه الشرآات في قطاعات الخدمات         ترآيز استثمارات هذه الشرآات في قطاعات الخدمات          ة           إذا أضفنا االتصاالت والمصارف والشرآات المالي إذا أضفنا االتصاالت والمصارف والشرآات المالي

ادل     ،، شرآة  شرآة ١٩٦١٩٦أما القطاع الصناعي فقد استقطب      أما القطاع الصناعي فقد استقطب        . .  في المائة   في المائة  ٦١٦١إلى  إلى  النسبة  النسبة  ع  ع  تفتفترترالخدمات  الخدمات  قطاع  قطاع  إلى  إلى   ادل      أي ما يع  أي ما يع
ة                      . .  في المائة من مجمل الشرآات      في المائة من مجمل الشرآات     ٣٩٣٩ ة وألماني ة ضخمة أمريكي ر وطني د جذب القطاع الصناعي شرآات عب ة                    وق ة وألماني ة ضخمة أمريكي ر وطني د جذب القطاع الصناعي شرآات عب وق

د األم      وفرنسية وذلك نظرا  للقدرة العالية لهذا القطاع على دفع الشرآات إلى نقل تكنولوجيا اإلن             وفرنسية وذلك نظرًا للقدرة العالية لهذا القطاع على دفع الشرآات إلى نقل تكنولوجيا اإلن              د األم      تاج الحديثة من البل تاج الحديثة من البل
ى           . . وعلى استيعاب العمالة التقنية   وعلى استيعاب العمالة التقنية    ى         أما قطاع االتصاالت فقد استحوذ عل ة    ٥٥أما قطاع االتصاالت فقد استحوذ عل ة     في المائ ة،       في المائ ر الوطني ة،       من الشرآات عب ر الوطني  من الشرآات عب

ة   أأغير  غير   ة   نه ال يجب النظر بسلبية إلى هذه النسبة المتدني واً      إذ أن إذ أن نه ال يجب النظر بسلبية إلى هذه النسبة المتدني ر القطاعات نم وا       قطاع االتصاالت من أآث ر القطاعات نم ذو ذو هو  هو   و وقطاع االتصاالت من أآث
ة       . .  في عدد قليل من الشرآات الكبيرة       في عدد قليل من الشرآات الكبيرة      ن مرآزا  ن مرآزاً طبيعة تنافسية وعادة ما يكو    طبيعة تنافسية وعادة ما يكو     ة     أما قطاع المصارف والشرآات المالي أما قطاع المصارف والشرآات المالي

 .. من الشرآات عبر الوطنية من الشرآات عبر الوطنية في المائة في المائة٨٨  عادلعادل أي ما ي أي ما ي،، مؤسسة مصرفية ومالية مؤسسة مصرفية ومالية٣٩٣٩فاستقطب فاستقطب 
 

 ٢٠٠٤التوزيع القطاعي للشرآات عبر الوطنية في جمهورية مصر العربية،   -٦الجدول 
 

 القطاع اإلنتاجيالقطاع اإلنتاجي عدد الشرآات )يةئومنسبة (نسبة من المجموع 
 ةةالصناعيالصناعي ١٩٦ ٣٩
 الخدماتالخدمات ٢٤١ ٤٨
 تصاالتتصاالتاالاال ٢٨ ٥
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 المصارف والشرآات الماليةالمصارف والشرآات المالية ٣٩ ٨
 مجموع الشرآاتمجموع الشرآات ٥٠٤ ١٠٠

 ..Foreign Companies in Emerging Markets 2004, Business Monitor: : المصدرالمصدر
 
 حجم مبيعات الشرآات عبر الوطنيةحجم مبيعات الشرآات عبر الوطنية ))جج((
 

م    ٢٦٫٧٢٦٫٧ إلى أن الحجم الكلي لمبيعات هذه الشرآات وصل إلى       إلى أن الحجم الكلي لمبيعات هذه الشرآات وصل إلى      ٥٥ول  ول  يشير الجد يشير الجد   م مه م     مليار دوالر وهو رق م مه  مليار دوالر وهو رق
وطني           وطني          جدًا ويدل على مدى أهمية هذه الشرآات في االقتصاد ال ى من              . . جدا  ويدل على مدى أهمية هذه الشرآات في االقتصاد ال ة األول ة المرتب ل الشرآات األمريكي ى من            وتحت ة األول ة المرتب ل الشرآات األمريكي وتحت

ادل حوالي          مليار  مليار ٥٥حيث العدد والمرتبة الثانية من حيث المبيعات، حيث وصل حجم مبيعاتها إلى             حيث العدد والمرتبة الثانية من حيث المبيعات، حيث وصل حجم مبيعاتها إلى              ا يع ادل حوالي          دوالر أو م ا يع  دوالر أو م
فقد احتلتها الشرآات    فقد احتلتها الشرآات    من حيث المبيعات    من حيث المبيعات    أما المرتبة األولى    أما المرتبة األولى      . .  في المائة من إجمالي المبيعات لهذه الشرآات        في المائة من إجمالي المبيعات لهذه الشرآات       ١٩٫٣١٩٫٣

ى  ا إل م مبيعاته ل حج ث وص ة، حي ى األلماني ا إل م مبيعاته ل حج ث وص ة، حي ادل ١٣١٣األلماني ا يع ار دوالر أي م ادل  ملي ا يع ار دوالر أي م ي ٤٨٫٦٤٨٫٦ ملي ي  ف   ف
ن الشرآات األلمانية تحتل المرتبة الرابعة من حيث        ن الشرآات األلمانية تحتل المرتبة الرابعة من حيث        المائة من إجمالي مبيعات الشرآات عبر الوطنية بالرغم من أ         المائة من إجمالي مبيعات الشرآات عبر الوطنية بالرغم من أ         

دد ددالع رة. . الع ة هي شرآات صناعية آبي رة إال أن معظم الشرآات األلماني ة هي شرآات صناعية آبي دد الشرآات   ٧٧الجدول الجدول  ويشير  ويشير . .  إال أن معظم الشرآات األلماني ى أن ع دد الشرآات إل ى أن ع إل
د         ١١  ٠٠٠٠٠٠ حجم مبيعاتها السنوي الـ       حجم مبيعاتها السنوي الـ      ىىيتعديتعدالكبرى التي   الكبرى التي    م يتع ون دوالر ل د          ملي م يتع ون دوالر ل ا    شرآة أي      شرآة أي     ٤٤٢٢ ملي ا   م ب م ب نس ة     ٨٨  تهتهنس ة      في المائ  في المائ
 . . د الشرآاتد الشرآاتمن إجمالي عدمن إجمالي عد

 
 المبيعات السنوية للشرآات عبر الوطنية في جمهورية مصر العربية  -٧الجدول 

 
  اإلجماليإلىنسبة الشرآات 

 عدد الشرآات )نسبة مئوية(
 المبيعات السنوية

 )مليون دوالر أميرآي(
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 غير مصرحغير مصرح ٢٦١ ٥١٫٨
 مجموع الشرآاتمجموع الشرآات ٥٠٤ ١٠٠
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 تأثير الشرآات عبر الوطنية على العمالةتأثير الشرآات عبر الوطنية على العمالة ))دد((
 

ا  ،، ألف عامل   ألف عامل  ١٤٥١٤٥لي لي اا أن الشرآات عبر الوطنية وفرت فرص عمل لحو     أن الشرآات عبر الوطنية وفرت فرص عمل لحو    ٥٥يتضح من الجدول رقم     يتضح من الجدول رقم       ا   أي م  أي م
د من حجم         الالإال أنه يجب    إال أنه يجب      . .  في المائة من حجم القوى العاملة في جمهورية مصر العربية           في المائة من حجم القوى العاملة في جمهورية مصر العربية          ٠٫٦٠٫٦  عادلعادليي ى أبع د من حجم         نظر إل ى أبع نظر إل

ام          األجور ال األجور ال إلى  إلى  أي  أي  ،  ،  العمالةالعمالة ام          تي توفرها هذه الشرآات مقارنة بالشرآات المحلية أو شرآات القطاع الع الرواتب  الرواتب   ف ف. . تي توفرها هذه الشرآات مقارنة بالشرآات المحلية أو شرآات القطاع الع
ان دخل                      الي آ ام وبالت ان دخل                     واألجور في هذه الشرآات أعلى من تلك التي توفرها شرآات القطاع الع الي آ ام وبالت  ألف عامل      ألف عامل     ١٤٥١٤٥واألجور في هذه الشرآات أعلى من تلك التي توفرها شرآات القطاع الع

ام     نظرائهمنظرائهمفي الشرآات عبر الوطنية يزيد آثيرا  عن        في الشرآات عبر الوطنية يزيد آثيرًا عن         ام      في شرآات القطاع الع ذا باإل    في شرآات القطاع الع ذا باإل   ، ه ى   ضافة ضافة ، ه ى    إل ه   إل ه  أن نظر  نظر  الاليجب  يجب  أن
ام   اع الع رآات القط ي ش ة ف اءة العمال ن آف د ع ؤالء تزي اءة ه ى أن آف ام  إل اع الع رآات القط ي ش ة ف اءة العمال ن آف د ع ؤالء تزي اءة ه ى أن آف ادة فف.  .  إل رآات ع ذه الش ادة ه رآات ع ذه الش  ه

وفر وفرت وظفين ال الت ال والم دريب للعم وظفينت ال والم دريب للعم ا  ،،ت امم اجيتهممم ودة إنت ن ج ع م اجيتهم يرف ودة إنت ن ج ع م دة  ،، يرف رة جدي بون خب ال يكتس ؤالء العم دة   أي أن ه رة جدي بون خب ال يكتس ؤالء العم  أي أن ه
 ..وآفاءة عالية مقارنة بالعمالة في شرآات القطاع العاموآفاءة عالية مقارنة بالعمالة في شرآات القطاع العام

 
ة أمأم  ع العمال ة ا من حيث توزي ع العمال يا من حيث توزي يف ة ف رت عمال ة وف يالحظ أن الشرآات األمريكي ة ف ر الوطني ة  الشرآات عب رت عمال ة وف يالحظ أن الشرآات األمريكي ة ف ر الوطني  الشرآات عب

ن  ر م ن ألآث ر م ل٤٨٤٨ألآث ف عام ل أل ف عام والي ،، أل والي  أي ح ة   ٣٤٣٤ أي ح ر الوطني رآات عب ا الش ي وفرته ة الت الي العمال ن إجم ة م ي المائ ة    ف ر الوطني رآات عب ا الش ي وفرته ة الت الي العمال ن إجم ة م ي المائ  ف
هلل دها. . مجموعهمجموع أتي بع دها وت أتي بع ة بحوالي  وت ة بحوالي  الشرآات البريطاني ذا١٧١٧ الشرآات البريطاني الي وه ة من اإلجم ي المائ ذا ف الي وه ة من اإلجم ي المائ ذه  ف دد ه ع ع ذه  يتماشى م دد ه ع ع  يتماشى م

ة أيضًا ة الثاني ي المرتب ع ف ذي يق ة أيضا الشرآات ال ة الثاني ي المرتب ع ف ذي يق ذ  . . الشرآات ال ال ال دد العم الرغم من أن ع ه ب ول أن ذويمكن الق ال ال دد العم الرغم من أن ع ه ب ول أن تهينينويمكن الق ته وظف ذه مم وظف ذه  ه  ه
ة   ١١زال أقل من   زال أقل من   ييالشرآات ال   الشرآات ال    د العامل الي الي ة    في المائة من إجم د العامل الي الي ة تتقاضى        ، مع  ، مع   في المائة من إجم اهرة مدرب ة م ادة عمال ل ع ه يمث ة تتقاضى        أن اهرة مدرب ة م ادة عمال ل ع ه يمث أن

اتج              . .  في الشرآات الحكومية    في الشرآات الحكومية   يد العاملة يد العاملة الال أآبر من تلك التي تتقاضاها        أآبر من تلك التي تتقاضاها       ا ًاأجورأجور ذه الشرآات في الن اتج            آما أن مساهمة ه ذه الشرآات في الن آما أن مساهمة ه
المحلي اإلجمالي آبيرة وبالتالي فإن التأثير الكلي على االقتصاد هو تأثير إيجابي مهم وسيزداد مع زيادة عدد هذه                  المحلي اإلجمالي آبيرة وبالتالي فإن التأثير الكلي على االقتصاد هو تأثير إيجابي مهم وسيزداد مع زيادة عدد هذه                  

ة اال         تقرار سياس ن واس ة وتحس هيالت الحكومي ن التس تفيدة م ة مس نوات القادم ي الس رآات ف ة اال        الش تقرار سياس ن واس ة وتحس هيالت الحكومي ن التس تفيدة م ة مس نوات القادم ي الس رآات ف ي  الش اد الكل ي  قتص اد الكل قتص
 ..واستكمال اإلصالح االقتصادي الهيكليواستكمال اإلصالح االقتصادي الهيكلي

 
 أن أغلبية الشرآات عبر الوطنية العاملة في جمهورية مصر العربية هي شرآات               أن أغلبية الشرآات عبر الوطنية العاملة في جمهورية مصر العربية هي شرآات              ٨٨يالحظ من الجدول    يالحظ من الجدول    وو 
ذه الشرآات توظف             ٤٩٤٩ حيث أن     حيث أن    ،،صغيرةصغيرة ة من ه ذه الشرآات توظف              في المائ ة من ه ل في حين أن عدد الشرآات التي                 ١٠٠١٠٠ في المائ ل في حين أن عدد الشرآات التي                  عامل أو أق  عامل أو أق
 .. في المائة من إجمالي عدد الشرآات في المائة من إجمالي عدد الشرآات٦٦ تتعدى نسبتها  تتعدى نسبتها عامل العامل ال  ١١  ٠٠٠٠٠٠   أآثر من أآثر منتوظفتوظف

 
 عدد ونسبة العاملين في الشرآات عبر الوطنية في جمهورية مصر العربية  -٨الجدول 

 
  اإلجماليإلىنسبة الشرآات 

 عدد العاملينعدد العاملين عدد الشرآات )نسبة مئوية(
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 أثير الشرآات األجنبية على االستثمار األجنبي المباشرأثير الشرآات األجنبية على االستثمار األجنبي المباشرتت ))•((
 

دفقات                       ة التسعينات الستقطاب ت دة خالل نهاي دفقات                     تمكنت جمهورية مصر العربية من االستفادة من عوامل ع ة التسعينات الستقطاب ت دة خالل نهاي تمكنت جمهورية مصر العربية من االستفادة من عوامل ع
ة          في  في  آبيرة من االستثمارات األجنبية المباشرة التي تشكل        آبيرة من االستثمارات األجنبية المباشرة التي تشكل         ر وطني ة          مجملها استثمارات أجنبية تقوم بها شرآات عب ر وطني   . . مجملها استثمارات أجنبية تقوم بها شرآات عب

تثمارية المناسبة                    وانين االس ة، والسياسات والق ة االقتصادية والسياسية المؤاتي تثمارية المناسبة                   ومن أهم هذه العوامل البيئ وانين االس ة، والسياسات والق ة االقتصادية والسياسية المؤاتي    فضال    فضالً  ،،ومن أهم هذه العوامل البيئ
ة            ك الحقب ة           عن التزام الدولة ببرنامج الخصخصة المتبع في تل ك الحقب تثمار            و  و . . عن التزام الدولة ببرنامج الخصخصة المتبع في تل اخ االس ة لتحسين من ود الحكومي دأت الجه تثمار           ب اخ االس ة لتحسين من ود الحكومي دأت الجه   ب

داًءييتتؤؤتت ا ابت داء  ثماره ا ابت ام  ثماره ن ع ام  م ن ع ى    ٢٠٠٤٢٠٠٤ م ر إل ي المباش تثمار األجنب دفق االس ع ت ث ارتف ى     حي ر إل ي المباش تثمار األجنب دفق االس ع ت ث ارتف ون دوالر ١١  ٥٣٨٥٣٨ حي ون دوالر  ملي  ملي
ل  ي مقاب ل أميرآ ي مقاب ام ٥١٠٥١٠أميرآ ام  ع دول الال ( (٢٠٠١٢٠٠١ ع دول ج ام     ). ). ٩٩ج ر ع ي المباش تثمار األجنب اع االس ود ارتف ا يع ام   آم ر ع ي المباش تثمار األجنب اع االس ود ارتف ا يع ى ٢٠٠٤٢٠٠٤آم ى  إل  إل
ة         الالحداث ا حداث ا مجموعة من األ  مجموعة من األ   ة         قتصادية مثل االستقرار النسبي لسعر صرف العمل اهز سعر السوق         قتصادية مثل االستقرار النسبي لسعر صرف العمل ى معدالت تن اهز سعر السوق         عل ى معدالت تن   ،،عل

د خالل      وتحفيز زيادة الصادرات والتزام الحكومة بإنهاء ملف الخصخصة فضال         وتحفيز زيادة الصادرات والتزام الحكومة بإنهاء ملف الخصخصة فضالً         تثمار جدي انون اس د خالل       عن إصدار ق تثمار جدي انون اس  عن إصدار ق
 ..٢٠٠٤٢٠٠٤العام العام 

 
 ٢٠٠٣-٢٠٠٠ في جمهورية مصر العربية،  مؤشرات االستثمار األجنبي المباشر  -٩ الجدول

 
  ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ )أ(٢٠٠٤

١ ٢٣٥ ٥١٠ ٦٤٧ ٢٣٧ ١ ٥٣٨ 
ر  ي المباش تثمار األجنب دفق االس ر ت ي المباش تثمار األجنب دفق االس ين ((  ت ين مالي مالي

 ))ويةويةئئنسبة منسبة م((  ))ةةميرآيميرآياألاأل  اتاتدوالردوالرالال

١٤ ٦٩٠ ١٩ ٥٨٩ ٢٠ ٧٤٦ ٢٠ ٩٨٣ ٢٢ ٥٢١ 
ر  ي المباش تثمار األجنب دفق االس زون ت ر مخ ي المباش تثمار األجنب دفق االس زون ت   مخ

 ))ويةويةئئنسبة منسبة م((  ))ةةميرآيميرآياألاأل  اتاتدوالردوالرالالماليين ماليين ((
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١٩٫٨ ٢٠٫٤ ٢٤٫٣ ٢٦٫٢ ٣٠٫٠ 

ى  بي المباشر نسبة    بي المباشر نسبة    مخزون تدفق االستثمار األجن   مخزون تدفق االستثمار األجن    ى  إل إل
الياا ي اإلجم اتج المحل اليلن ي اإلجم اتج المحل ين ((  لن ين مالي   اتاتدوالردوالرالالمالي
 ))ويةويةئئنسبة منسبة م((  ))ةةميرآيميرآياألاأل

٦٫٧ ٣٫٢ ٤٫٣ ٢٫٠ ١٢٫٤ 

ى   تدفق االستثمار األجنبي المباشر نسبة        تدفق االستثمار األجنبي المباشر نسبة         ى   إل الي  إل الي  إجم إجم
ت  ال الثاب راآم رأس الم ت ت ال الثاب راآم رأس الم ين ((  ت ين مالي   اتاتدوالردوالرالالمالي

 ))ويةويةئئنسبة منسبة م((  ))ةةميرآيميرآياألاأل
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 ..تقديرات منظمة اإلسكواتقديرات منظمة اإلسكوا ))أأ(( 
 

رة                       دة خالل الفت ع بمعدالت جي د ارتف رة                     أما بالنسبة إلى مخزون تدفق االستثمار األجنبي المباشر فق دة خالل الفت ع بمعدالت جي د ارتف -٢٠٠٠٢٠٠٠أما بالنسبة إلى مخزون تدفق االستثمار األجنبي المباشر فق
ام      ١٫١١٫١ و  و ٢٠٠٢٢٠٠٢ في المائة عام      في المائة عام     ٥٫٩٥٫٩ و  و ٢٠٠١٢٠٠١ في المائة عام      في المائة عام     ٣٣٣٣٫٤٫٤ وذلك بنسبة     وذلك بنسبة    ٢٠٠٤٢٠٠٤ ام       في المائة ع   ٧٫٣٧٫٣ و  و ٢٠٠٣٢٠٠٣ في المائة ع

ام   ة ع ي المائ ام  ف ة ع ي المائ ا   . . ٢٠٠٤٢٠٠٤ف ا وإذا م توإذا م تقورن ام   بب  قورن ن ع نوات، م س س رة الخم ام   فت ن ع نوات، م س س رة الخم ام  ٢٠٠٠٢٠٠٠فت ى ع ام   إل ى ع ذا  ٢٠٠٤٢٠٠٤ إل ون ه ذا  ، يك ون ه ، يك
ع ب   د ارتف زون ق ع ب  المخ د ارتف زون ق دارالمخ دارمق ون دوالر٧٫٨٣١٧٫٨٣١  مق ون دوالر ملي ادل  ،، ملي ا يع ادل   أي م ا يع ة ٥٣٫٣٥٣٫٣ أي م ي المائ ة  ف ي المائ بة ،، ف ي نس بة  وه ي نس   وه

رًا ازة نظ را ممت ازة نظ ا االقتصاد المصري  ممت ع به ي يتمت ة الت تثمارات األجنبي تيعابية لالس درة االس ى الق ا االقتصاد المصري   إل ع به ي يتمت ة الت تثمارات األجنبي تيعابية لالس درة االس ى الق ن   . .  إل ا م ن أم ا م ثأم ثحي   حي
اً  تطورا   تطوراً ٩٩ الجدول   الجدول  يبينيبينمخزون تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى الناتج المحلي اإلجمالي،      مخزون تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى الناتج المحلي اإلجمالي،       ا   إيجابي  حيث شهد    حيث شهد   ،، إيجابي

ؤ ٢٠٠٤٢٠٠٤ وحتى عام  وحتى عام ٢٠٠٠٢٠٠٠هذا المعيار ارتفاعا  منتظما  منذ عام       هذا المعيار ارتفاعًا منتظمًا منذ عام        ؤ  مما ي ي المباشر التي       مما ي تثمار األجنب ي المباشر التي      من قاعدة لالس تثمار األجنب من قاعدة لالس
 ..٢٠٠٤٢٠٠٤ في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لعام  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لعام ٣٠٣٠شكلت شكلت 

 
راآم رأس                 ٩٩ويدل المعيار األخير في الجدول      ويدل المعيار األخير في الجدول        الي ت ى إجم ي المباشر إل تثمار األجنب راآم رأس                  وهو نسبة تدفق االس الي ت ى إجم ي المباشر إل تثمار األجنب  وهو نسبة تدفق االس

ة مصر ال             إإالمال الثابت   المال الثابت    ة في جمهوري تثمارات الثابت ة مصر ال             لى نسبة مساهمة االس ة في جمهوري تثمارات الثابت ة لى نسبة مساهمة االس ة عربي ذه النسبة من            . . عربي د انخفضت ه ذه النسبة من          فق د انخفضت ه فق
ام ٦٫٧٦٫٧ ة ع ي المائ ام  ف ة ع ي المائ ى ٢٠٠٠٢٠٠٠ ف ى  إل ام ٣٫٢٣٫٢ إل ة ع ي المائ ام  ف ة ع ي المائ يًال٢٠٠١٢٠٠١ ف نت قل م تحس يال  ث نت قل م تحس ام  ث ام  ع ى ٢٠٠٢٢٠٠٢ ع ى  لتصل إل ي ٤٫٣٤٫٣ لتصل إل ي  ف  ف
ام  في   في   وتبين أن التطورات اإليجابية التي حصلت        وتبين أن التطورات اإليجابية التي حصلت          . . ٢٠٠٣٢٠٠٣ في المائة عام      في المائة عام     ٢٫٠٢٫٠إلى  إلى  انخفضت  انخفضت  ووعادت  عادت   ثم    ثم   ،،المائةالمائة ام  ع ع
 .. في المائة في المائة١٢٫٤١٢٫٤ى ى ساهمت في ارتفاع هذه النسبة إلساهمت في ارتفاع هذه النسبة إل  ٢٠٠٤٢٠٠٤

 
 األداء االقتصادي  -٥

 
ذت  ذتاتخ ر اتخ نتين األخي الل الس ر  خ نتين األخي الل الس راءات ، ، ٢٠٠٥٢٠٠٥ و و٢٠٠٤٢٠٠٤تين، أي تين، أي  خ راءات إج دة إج دة عدي ة   عدي توى السياس ى مس واء عل ة   س توى السياس ى مس واء عل س

ى اقتصاد متحرك              ى اقتصاد متحرك             االقتصادية أو اإلصالح الهيكلي من أجل تسريع النمو وخفض نسبة البطالة بهدف الوصول إل االقتصادية أو اإلصالح الهيكلي من أجل تسريع النمو وخفض نسبة البطالة بهدف الوصول إل
ة                   مبني على المبادرة الفردية يلعب فيه ا      مبني على المبادرة الفردية يلعب فيه ا       رغ الدول ة في حين تتف ة اإلنتاجي ة                   لقطاع الخاص الدور الرئيسي في العملي رغ الدول ة في حين تتف ة اإلنتاجي لقطاع الخاص الدور الرئيسي في العملي

دأت في      تت فقد أسرع فقد أسرع  ..إلى اإلدارة االقتصادية الرشيدة  إلى اإلدارة االقتصادية الرشيدة   ام التي ب دأت في       الحكومة في عملية خصخصة شرآات القطاع الع ام التي ب  الحكومة في عملية خصخصة شرآات القطاع الع
ام  ام ع م   ١٩٩٣١٩٩٣ع انون رق دور الق د ص م    بع انون رق دور الق د ص ام ٢٠٣٢٠٣ بع ام  لع ت وو  . . ١٩٩١١٩٩١ لع ت آان ة  آان ة الخصخص ة  عملي ة الخصخص  عملي

ا    بقت ع ي س رة الت الل الفت ا   خ بقت ع ي س رة الت الل الفت ة   ٢٠٠٤٢٠٠٤م م خ ة بطيئ ة بطيئ باب مختلف ة ألس باب مختلف رار     . . ألس ذت ق ة اتخ ة الحالي رار   إال أن الحكوم ذت ق ة اتخ ة الحالي ريع بب  ا ًاإال أن الحكوم ريع تس  تس
 شرآة    شرآة   ٢٦٢٦ ففي حين لم يتم سوى خصخصة           ففي حين لم يتم سوى خصخصة            ..هذه العملية آجزء من برنامجها لتسريع اإلصالح االقتصادي آكل        هذه العملية آجزء من برنامجها لتسريع اإلصالح االقتصادي آكل        

 شرآة بحيث   شرآة بحيث  ٣٤٣٤خصخصة خصخصة منها منها خالل آخر سنة خالل آخر سنة جرت جرت خالل السنوات الثالث األولى من بدء عملية الخصخصة،        خالل السنوات الثالث األولى من بدء عملية الخصخصة،        
ة اإلصالح              . . ))١١١١١١((ةة شرآ  شرآ ٣١٤٣١٤ شرآة من أصل      شرآة من أصل     ١٩٧١٩٧يصل العدد اإلجمالي إلى     يصل العدد اإلجمالي إلى      ة بعملي زام الحكوم د انعكس الت ة اإلصالح            وق ة بعملي زام الحكوم د انعكس الت وق

ة     ٢٠٠٥٢٠٠٥ و و٢٠٠٤٢٠٠٤االقتصادي في العديد من اإلجراءات التي اتخذت عامي       االقتصادي في العديد من اإلجراءات التي اتخذت عامي        ة والنقدي ى مستوى السياسة المالي ة      عل ة والنقدي ى مستوى السياسة المالي   . .  عل
ك         ..))١١٢١١٢((عار الصرف  عار الصرف   إلى ما يسمى بالنظام الموحد المرن ألس          إلى ما يسمى بالنظام الموحد المرن ألس         ٢٠٠٤٢٠٠٤خالل عام   خالل عام   التوصل  التوصل  فقد تم   فقد تم    ى ذل ك        باإلضافة إل ى ذل  باإلضافة إل

                                                      
))١١١١١١(( World Trade Organization, WT/TPR/S/150, p. 47.. 

))١١٢١١٢(( Arab Republic of Egypt, International Monetary Fund, Staff Report for 2005, Article IV Consultation, 25 April 
2005, p. 6.                                                                                                                                                                                                      
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ن      ة م دل التعريف ض مع ة بخف ت الحكوم ن     قام ة م دل التعريف ض مع ة بخف ت الحكوم ى   ١٤٫٦١٤٫٦قام ة إل ي المائ ى    ف ة إل ي المائ ى    ٩٫١٩٫١ ف وم عل ت الرس ة وألغ ي المائ ى     ف وم عل ت الرس ة وألغ ي المائ  ف
اء في              ٢٠٠٤٢٠٠٤سبتمبر  سبتمبر  //آذلك تم في أيلول   آذلك تم في أيلول     . . ))١١٤١١٤((الوارداتالواردات ذلك أسعار الكهرب ة وآ اء في               رفع أسعار المحروقات المدعوم ذلك أسعار الكهرب ة وآ  رفع أسعار المحروقات المدعوم

ى                  آما اتخذ آما اتخذ   . . ))١١٥١١٥((٢٠٠٤٢٠٠٤ديسمبر  ديسمبر  //آانون األول آانون األول  وك بفرض حد أدن د البن دة إجراءات من أجل توحي ى                  ت الحكومة ع وك بفرض حد أدن د البن دة إجراءات من أجل توحي ت الحكومة ع
 مليون جنيه وهذا من شأنه أن يدفع البنوك إما إلى االتحاد أو االندماج للحصول على                 مليون جنيه وهذا من شأنه أن يدفع البنوك إما إلى االتحاد أو االندماج للحصول على                ٥٠٠٥٠٠  قدر بـ قدر بـ من رأس المال ي    من رأس المال يُ   

ى   د األدن ذا الح ى  ه د األدن ذا الح اآآ  . . ))١١٦١١٦((ه ام اذ   م ة باتخ ت الحكوم اذ    قام ة باتخ ت الحكوم   قام
 ..))١١٧١١٧((ةة بنك اإلسكندري بنك اإلسكندريااإجراءات لخصخصة بعض البنوك ومن أولهإجراءات لخصخصة بعض البنوك ومن أوله

 
دول   ير الج دول ويش ير الج د ١٠١٠ويش و االقتصادي ب ى أن النم د  إل و االقتصادي ب ى أن النم الل   أ يأ ي إل اض خ د انخف رة بع نوات األخي الل الس ن خ الل   تحس اض خ د انخف رة بع نوات األخي الل الس ن خ تحس

و           ٢٠٠٣٢٠٠٣//٢٠٠٢٢٠٠٢ و  و ٢٠٠٢٢٠٠٢//٢٠٠١٢٠٠١في  في  السنين المالية   السنين المالية    و            ويعود ذلك إلى اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسريع النم  ويعود ذلك إلى اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسريع النم
ثاالقتصادي سواء االقتصادي سواء  ثمن حي ة أو من حي ة والنقدي تقرار السياسة المالي ة أو  اس ة والنقدي تقرار السياسة المالي يثثمن حيمن حي اس ي اإلصالح االقتصادي الهيكل د   . .  اإلصالح االقتصادي الهيكل د وق وق

ة             ة            ارتفع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنة المالي ى    ٢٠٠٤٢٠٠٤//٢٠٠٣٢٠٠٣ارتفع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنة المالي ى     إل و           ٤٫١٤٫١ إل ل نسبة نم ة مقاب و            في المائ ل نسبة نم ة مقاب  في المائ
ابقة     ٣٫١٣٫١ ة الس نة المالي ي الس ة ف ي المائ ابقة      ف ة الس نة المالي ي الس ة ف ي المائ ة           .. ف نة المالي الل الس ن خ ذا التحس تمرار ه ى اس ات إل ير التوقع ة          وتش نة المالي الل الس ن خ ذا التحس تمرار ه ى اس ات إل ير التوقع  وتش

 .. في المائة في المائة٤٫٨٤٫٨حوالي حوالي تبلغ تبلغ ام إلى نسبة نمو ام إلى نسبة نمو  حيث تشير األرق حيث تشير األرق٢٠٠٥٢٠٠٥//٢٠٠٤٢٠٠٤
 

ن      ذا التحس ن ه الرغم م ن    وب ذا التحس ن ه الرغم م عوب عم ادي  األ األم ادي داء االقتص لداء االقتص لوالمتمث ي     والمتمث اتج المحل و الن بة نم اع نس ي ارتف ي      ف اتج المحل و الن بة نم اع نس ي ارتف   ف
الي   الي  اإلجم إاإلجم إف اع  ف ذا االرتف اع  ن ه ذا االرتف ة   م م ن ه ى انخفاض نسبة البطال ؤدي إل ذي ي دل ال ة   ا زال دون المع ى انخفاض نسبة البطال ؤدي إل ذي ي دل ال دل    . . ا زال دون المع نخفض مع دل  ولكي ي نخفض مع ولكي ي

نويا     ٦٦الناتج المحلي اإلجمالي    الناتج المحلي اإلجمالي    البطالة البد من تجاوز نسبة نمو       البطالة البد من تجاوز نسبة نمو        ة س نويا      في المائ ة س ة االستمرار          ". ".  في المائ ى أهمي د عل ذا يؤآ ة االستمرار          وه ى أهمي د عل ذا يؤآ وه
 ..في تنفيذ السياسات التي تشجع تدفق االستثمار األجنبي المباشر لدفع النمو وخفض البطالةفي تنفيذ السياسات التي تشجع تدفق االستثمار األجنبي المباشر لدفع النمو وخفض البطالة

 
 مؤشرات االقتصاد الكلي في جمهورية مصر العربية لسنوات مختارة  -١٠الجدول 

 
 المؤشرالمؤشر ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ )أ(٢٠٠٤/٢٠٠٥

 ))مليون نسمةمليون نسمة((  السكانالسكان ٦٧٫٢ ٦٩٫٢ ٧٠٫٥ -

٣٫٢ ٣٫١ ٤٫١ ٤٫٨ 
ي  اتج المحل ي للن و الحقيق ي النم اتج المحل ي للن و الحقيق النم

 ))نسبة مئويةنسبة مئوية((اإلجمالي اإلجمالي 
 البطالةالبطالة ١٠٫٢ ١١٫٠ ١٠٫٧ ١٠٫٤

 ))دوالردوالر//جنيهجنيه((  سعر الصرفسعر الصرف ٤٫٦٥ ٦٫٠٣ ٦٫١٩ -
 ))نسبة مئويةنسبة مئوية((  التضخمالتضخم ٢٫٤ ٣٫٢ ٨٫١ ٩٫٦

 ))مليار دوالرمليار دوالر((  صادراتصادراتالال ١٥٫٨ ١٨٫٠ ٢٢٫٩ -
 )تابع (١٠الجدول 

 
 المؤشرالمؤشر ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ )أ(٢٠٠٤/٢٠٠٥

 ))مليار دوالرمليار دوالر(() ) **((الوارداتالواردات ١٩٫٥ ١٩٫٦ ٢٣٫٣ -
 ))مليار دوالرمليار دوالر((إيرادات الخزينة إيرادات الخزينة  ١٦٫٩ ١٤٫٣ ١٥٫٩ -
 ))مليار دوالرمليار دوالر((نفقات الخزينة نفقات الخزينة  ٢١٫٧ ١٨٫٥ ٢٠٫٢٩٧ -

                                                      
))١١٤١١٤(( Ibid, p. 14.. 

))١١٥١١٥(( Ibid.. 

))١١٦١١٦(( Ibid.. 

))١١٧١١٧(( Ibid.. 
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٢٫٥( )٢٫٤( )٢٫٥( ٣٫١( 
اتج    ن الن بة م الي آنس ز الم اتج   العج ن الن بة م الي آنس ز الم العج

 ))نسبة مئويةنسبة مئوية((المحلي اإلجماليالمحلي اإلجمالي

٣٢٫٨ ٣٥٫٣ ٣٧٫٦ ٣١٫٣ 
اتج       ن الن بة م ارجي آنس دين الخ اتج      ال ن الن بة م ارجي آنس دين الخ ال

 ))نسبة مئويةنسبة مئوية((المحلي اإلجماليالمحلي اإلجمالي

١٨٫٣ ١٧٫٠ ١٧٫١ ١٧٫٦ 
ي          اتج المحل ي         االستثمار آنسبة من الن اتج المحل االستثمار آنسبة من الن

 ))نسبة مئويةنسبة مئوية((اإلجمالي اإلجمالي 

١٩٫٠ ١٩٫٤ ٢١٫٥ ٢٢٫٢ 

بة   إإ ومي آنس ار الق الي االدخ بة   جم ومي آنس ار الق الي االدخ جم
نسبة نسبة ((  من الناتج المحلي اإلجمالي   من الناتج المحلي اإلجمالي   

 ))مئويةمئوية

 ..IMF country report No. 05/177, Egypt, June 2005: : المصدرالمصدر

 ..رقم سلبيرقم سلبييشيران إلى يشيران إلى (  ) (  ) القوسان القوسان  ::مالحظةمالحظة

 .. مأخوذة من التقرير االقتصادي العربي الموحد مأخوذة من التقرير االقتصادي العربي الموحد))**((األرقام المشار إليها بـ األرقام المشار إليها بـ  

 ..قديرات أوليةقديرات أوليةتت)  )  أأ(( 
 

ن         ط التضخم م اع متوس ى ارتف تهلك إل عار المس ر أس ير مؤش خم، يش توى التض ا يخص مس ن       وفيم ط التضخم م اع متوس ى ارتف تهلك إل عار المس ر أس ير مؤش خم، يش توى التض ا يخص مس    ٣٫٢٣٫٢وفيم
ة          ٨٫١٨٫١   إلى معدل ق در بـ     إلى معدل ُقدر بـ    ٢٠٠٣٢٠٠٣//٢٠٠٢٢٠٠٢ئة خالل السنة المالية     ئة خالل السنة المالية     في الما في الما  ة خالل السنة المالي ة           في المائ ة خالل السنة المالي   . . ٢٠٠٤٢٠٠٤//٢٠٠٣٢٠٠٣ في المائ

ة   نة المالي ات خالل الس ير التوقع ا تش ة  آم نة المالي ات خالل الس ير التوقع ا تش دود  ٢٠٠٥٢٠٠٥//٢٠٠٤٢٠٠٤آم ى ح اع إل ذا االرتف تمرار ه ى اس دود   إل ى ح اع إل ذا االرتف تمرار ه ى اس ة٩٫٦٩٫٦ إل ي المائ ة ف ي المائ   . .  ف
ة  اض قيم ا انخف ن أهمه ل م دة عوام ى ع ادة التضخم إل باب زي اع أس ن إرج ة ويمك اض قيم ا انخف ن أهمه ل م دة عوام ى ع ادة التضخم إل باب زي اع أس ن إرج دوالر ويمك ل ال ة مقاب ة الوطني دوالر  العمل ل ال ة مقاب ة الوطني  العمل

لة           . . وآذلك ارتفاع أسعار بعض السلع التي آانت مدعومة مثل أسعار المحروقات          وآذلك ارتفاع أسعار بعض السلع التي آانت مدعومة مثل أسعار المحروقات           ر س ى تغي لة         آما يمكن إرجاعها إل ر س ى تغي آما يمكن إرجاعها إل
 ..))١١٨١١٨((٢٠٠٤٢٠٠٤  السلع التي يحسب على أساسها هذا المؤشر والذي تم في عامالسلع التي يحسب على أساسها هذا المؤشر والذي تم في عام

 
الي                      ي اإلجم اتج المحل و الن الرغم من تحسن نم ه ب الي                    آذلك يالحظ أن ي اإلجم اتج المحل و الن الرغم من تحسن نم ه ب إ آذلك يالحظ أن إ ف ى        ن ه  ن ه  ف د عل نعكس بع م ي ى        ذا التحسن ل د عل نعكس بع م ي ذا التحسن ل

ي               . .  في المائة   في المائة  ١٠١٠   الـ  الـ تتجاوزتتجاوزخفض نسبة البطالة التي ما زالت       خفض نسبة البطالة التي ما زالت        اتج المحل الي الن ي             أما عجز الميزانية آنسبة من إجم اتج المحل الي الن أما عجز الميزانية آنسبة من إجم
اع            . .  في المائة   في المائة  ٢٫٥٢٫٥ خالل السنوات الثالث الماضية في حدود         خالل السنوات الثالث الماضية في حدود        فقد بقي مستقرا   فقد بقي مستقراً   ة أخرى ارتف اع          إال أنه يالحظ من ناحي ة أخرى ارتف إال أنه يالحظ من ناحي

ة التي أ      ة التي أ     استدانة الحكوم ي من حوالي                        استدانة الحكوم اتج المحل الي الن ام من إجم دين الع اع صافي ال ى ارتف ي من حوالي                        دت إل اتج المحل الي الن ام من إجم دين الع اع صافي ال ى ارتف ة     ٦٢٦٢دت إل ة      في المائ  في المائ
 ..٢٠٠٤٢٠٠٤//٢٠٠٣٢٠٠٣ في المائة خالل السنة المالية  في المائة خالل السنة المالية ٦٦٦٦ إلى حوالي  إلى حوالي ٢٠٠٢٢٠٠٢//٢٠٠١٢٠٠١خالل السنة المالية خالل السنة المالية 

 
د من تثبيت                     ٢٠٠١٢٠٠١آما تم في عام     آما تم في عام       ارب العق ا يق د من تثبيت                   تخفيض قيمة الجنيه المصري ثالث مرات، و ذلك بعد م ارب العق ا يق تخفيض قيمة الجنيه المصري ثالث مرات، و ذلك بعد م

دولي    جنيهات للدوالر الواحد، وذلك تماشيا  جنيهات للدوالر الواحد، وذلك تماشيًا٣٫٥٣٫٥  توىتوىسسممببفه مقابل الدوالر    فه مقابل الدوالر    سعر صر سعر صر  دولي    مع توصيات آل من البنك ال  مع توصيات آل من البنك ال
ام            و  و . . وصندوق النقد الدولي  وصندوق النقد الدولي   ام           بلغ معدل سعر الصرف في الع اً  ٤٫٥٦٤٫٥٦ حوالي     حوالي    ٢٠٠٢٢٠٠٢//٢٠٠١٢٠٠١بلغ معدل سعر الصرف في الع ا    جنيه دوالر الواحد      جنيه دوالر الواحد      لل  لل

اني    اني   وفي آانون الث ام       //وفي آانون الث اير من الع ام       ين اير من الع ويم سعر الصرف،          ٢٠٠٣٢٠٠٣ين م تع ويم سعر الصرف،           ت م تع ى      مم ت ا أدى إل ى      م ا أدى إل ة      م د من االنخفاض في قيم ة      مزي د من االنخفاض في قيم مزي
ادة الصادرات المصرية بشكل ملحوظ من              بدوره  بدوره   ساهم    ساهم   وهو ما وهو ما الجنيه،  الجنيه،   ادة الصادرات المصرية بشكل ملحوظ من              في زي ى حوالي      ١٨١٨في زي ى حوالي       إل ار دوالر    ٢٣٢٣ إل ار دوالر     ملي  ملي

ين عامي  ين عامي ب انون األول  . . ٢٠٠٤٢٠٠٤//٢٠٠٣٢٠٠٣ و و٢٠٠٣٢٠٠٣//٢٠٠٢٢٠٠٢ب ي آ انون األولوف ي آ ام //وف ام ديسمبر من ع اد نظام سعر ٢٠٠٤٢٠٠٤ديسمبر من ع م اعتم اد نظام سعر ، ت م اعتم ، ت
ى   اع سعر الصرف إل ى ارتف أدى إل د، ف رن الموح ى  الصرف الم اع سعر الصرف إل ى ارتف أدى إل د، ف رن الموح ًا٦٫١٩٦٫١٩ و و٦٫٠٣٦٫٠٣الصرف الم ا  جنيه امي  جنيه ي ع د ف دوالر الواح امي  لل ي ع د ف دوالر الواح  لل

 ..٢٠٠٥٢٠٠٥ جنيها  للدوالر الواحد عام  جنيهًا للدوالر الواحد عام ٥٫٨١٥٫٨١ لينخفض مجددا  إلى  لينخفض مجددًا إلى رتيبرتيب على الت على الت٢٠٠٤٢٠٠٤//٢٠٠٣٢٠٠٣ و و٢٠٠٣٢٠٠٣//٢٠٠٢٢٠٠٢
 

ه ال                       الي وأدائ ى السوق الم ه ال                     وقد انعكست إجراءات الحكومة لتسهيل دور القطاع الخاص في االقتصاد عل الي وأدائ ى السوق الم وقد انعكست إجراءات الحكومة لتسهيل دور القطاع الخاص في االقتصاد عل
 ارتفع معدل التداول في الشرآات المدرجة في   ارتفع معدل التداول في الشرآات المدرجة في  ٢٠٠٤٢٠٠٤الحظ أنه خالل عام     الحظ أنه خالل عام     ييفف  . . سيما مشارآة المستثمرين األجانب   سيما مشارآة المستثمرين األجانب   

                                                      
))١١٨١١٨(( Arab Republic of Egypt, International Monetary Fund, Staff Report for 2005, Article IV Consultation, 25 April 

2005, p. 6.                                                                                                                                                                                                      
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آذلك ارتفعت رسملة السوق بنسبة       آذلك ارتفعت رسملة السوق بنسبة         . . ٢٠٠٣٢٠٠٣ مليار جنيه في عام       مليار جنيه في عام      ٢٣٫١٢٣٫١ مليار جنيه مقابل      مليار جنيه مقابل     ٣٦٫١٣٦٫١سوق األسهم إلى    سوق األسهم إلى    
ة ٣٦٣٦ ي المائ ة  ف ي المائ ن ، أي ، أي  ف ن م ى  ١٧١٫٩١٧١٫٩م ه إل ار جني ى   ملي ه إل ار جني ام   ٢٣٣٫٩٢٣٣٫٩ ملي ي ع ه ف ار جني ام    ملي ي ع ه ف ار جني    ٢٠٠٤٢٠٠٤ ملي

ل  ٢٠٠٤٢٠٠٤ في المائة عام  في المائة عام ٥٢٥٢نسبة الرسملة إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى      نسبة الرسملة إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى      زاد من   زاد من   ، مما   ، مما   ))١١١١الجدول  الجدول  (( ل   مقاب   ٤١٫٠٤١٫٠ مقاب
ام        ١٨٫٨١٨٫٨ و  و ٢٠٠٣٢٠٠٣في المائة في عام     في المائة في عام      ام         في المائة فقط في ع ادة نشاط البورصة في             تعكس     تعكس    . . ١٩٩٦١٩٩٦ في المائة فقط في ع ام زي ذه األرق ادة نشاط البورصة في            ه ام زي ذه األرق ه
ذا السوق ف          . . ٢٠٠٤٢٠٠٤مصر خالل سنة    مصر خالل سنة     ذا السوق ف        أما مساهمة األجانب في ه د   أما مساهمة األجانب في ه د   ق ة في      ارتفعت نظرا    ارتفعت نظراً   ق ادة الثق ة في       لزي ادة الثق  السوق بحيث      السوق بحيث      لزي

 ..٢٠٠٣٢٠٠٣ في المائة في عام  في المائة في عام ٢٠٫٥٢٠٫٥ مقابل  مقابل ٢٠٠٤٢٠٠٤ في المائة في عام  في المائة في عام ٢٧٫٠٢٧٫٠وصلت نسبة رأس المال األجنبي إلى وصلت نسبة رأس المال األجنبي إلى 
 

  ١٩٩٦ و٢٠٠٣ و٢٠٠٤مؤشرات أداء سوق األسهم خالل السنوات   -١١ الجدول
 في جمهورية مصر العربية

 
١٩٩٦ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤  
 جنيهاتجنيهاتبماليين البماليين ال  قيمة التداولقيمة التداول ٨ ٧٦٩ ٢٣ ٩٨٥ ٣٦ ١٢٤

 ))مليون جنيهمليون جنيه((  رسملة السوقرسملة السوق ٤٨٫١ ١٧١٫٩ ٢٣٣٫٩

١٨٫٨ ٤١٫٠ ٥٢٫٠ 
اتج    ن الن بة م وق آنس ملة الس اتج   رس ن الن بة م وق آنس ملة الس رس

 المحلي اإلجماليالمحلي اإلجمالي

٢٠٫٥ ٢٧٫٠ - 
م  ن حج ب م اهمة األجان بة مس م نس ن حج ب م اهمة األجان بة مس نس

 التداولالتداول

در درالمص اهرة و       : : المص تي الق ال وبورص وق الم ة لس ة العام ن الهيئ ات م ى بيان تنادًا إل ة، اس ارة العالمي ة التج اهرة و       منظم تي الق ال وبورص وق الم ة لس ة العام ن الهيئ ات م ى بيان تنادا  إل ة، اس ارة العالمي ة التج كندرية، منظم كندرية، اإلس  ، ، WT/TPR/S/150اإلس
 ..٦٨٦٨ص ص 

 
ام            ام          وفي إطار زيادة تدفق االستثمار، تم في الع امج الخصخصة ليشمل معظم شرآات         ٢٠٠٤٢٠٠٤وفي إطار زيادة تدفق االستثمار، تم في الع امج الخصخصة ليشمل معظم شرآات          تسريع برن  تسريع برن

ين تموز   ١٧١٧ خصخصة   خصخصة  تتالقطاع العام، إذ تم   القطاع العام، إذ تم    ين تموز    شرآة ب و  // شرآة ب و  يولي داتها   ٢٠٠٥٢٠٠٥مارس  مارس  // وآذار وآذار٢٠٠٤٢٠٠٤يولي داتها    بلغت عائ   ٣٥٫٢٣٥٫٢ بلغت عائ
ي                   آما تم إصدار العديد من القوانين         آما تم إصدار العديد من القوانين          ..مليار جنيه مليار جنيه  ه القطاع األجنب ا في تثمار في القطاع الخاص بم نظم االس ي                  التي ت ه القطاع األجنب ا في تثمار في القطاع الخاص بم نظم االس التي ت

 ..آقانون الشرآاتآقانون الشرآات
 

 هيكل الصادرات واتجاه التجارة الخارجية  -٦
 

م    ين الجدول رق م  يب ين الجدول رق يي ١٢١٢يب يي  الشرآاء الرئيس رة  نن الشرآاء الرئيس رة   لمصر حسب نسبة الصادرات خالل الفت   . . ٢٠٠٤٢٠٠٤-٢٠٠١٢٠٠١ لمصر حسب نسبة الصادرات خالل الفت
ي         ي        ومن الطبيعي أن يشكل االتحاد األوروبي الوجهة الرئيس ع             ةةومن الطبيعي أن يشكل االتحاد األوروبي الوجهة الرئيس ع              للصادرات المصرية نظرًا للقرب الجغرافي وتوقي  للصادرات المصرية نظرا  للقرب الجغرافي وتوقي

ي      بلغت بلغت فقد فقد   . . ١٩٩٩١٩٩٩األوروبية عام األوروبية عام -اتفاقية الشراآة المصرية  اتفاقية الشراآة المصرية   اد األوروب ى االتح ي       الصادرات المصرية إل اد األوروب ى االتح  في   في  ٥١٥١ الصادرات المصرية إل
ة           ٢٠٠١٢٠٠١المائة من إجمالي الصادرات المصرية عام       المائة من إجمالي الصادرات المصرية عام        ات المتحدة األميرآي ى الوالي ة            في حين سجلت الصادرات إل ات المتحدة األميرآي ى الوالي  في حين سجلت الصادرات إل

ن١٤٫٤١٤٫٤ ة م ي المائ ن ف ة م ي المائ ة   ف دول العربي وع ال ى مجم الي الصادرات المصرية وإل ة   إجم دول العربي وع ال ى مجم الي الصادرات المصرية وإل الي  ٢٫١٠٢٫١٠ إجم ن إجم ة م ي المائ الي   ف ن إجم ة م ي المائ  ف
 ..٢٠٠١٢٠٠١الصادرات المصرية خالل عام الصادرات المصرية خالل عام 

 
 
 

 الشرآاء الرئيسيون في الصادرات بالنسب المئوية لسنوات مختارة  -١٢الجدول 
 

 الشريكالشريك ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤
 االتحاد األوروبياالتحاد األوروبي ٥١ االتحاد األوروبياالتحاد األوروبي ٤٤٫٢ االتحاد األوروبياالتحاد األوروبي ٤٥٫٣ االتحاد األوروبياالتحاد األوروبي ٤٦٫٣
 إيطالياإيطاليا ١٥ إيطالياإيطاليا ١٣٫٧ إيطالياإيطاليا ١٢٫٥ إيطالياإيطاليا ١٢٫٨
 المملكة المتحدةالمملكة المتحدة ٩٫٣ المملكة المتحدةالمملكة المتحدة ٨٫٤ المملكة المتحدةالمملكة المتحدة ٨٫١ المملكة المتحدةالمملكة المتحدة ٧٫٢
 ألمانياألمانيا ٤٫٧ فرنسافرنسا ٣٫٩ فرنسافرنسا ٤٫٨ ألمانياألمانيا ٤٫٩
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١١٫٦ 
دة  ات المتح دة الوالي ات المتح الوالي

 ١٣٫٧ األميرآيةاألميرآية
دة  الوالو ات المتح دة  الي ات المتح الي

 ١٨٫٤ األميرآيةاألميرآية
دة   ات المتح دة  الوالي ات المتح الوالي

 ١٤٫٤ األميرآيةاألميرآية
دة  ات المتح دة الوالي ات المتح الوالي

 األميرآيةاألميرآية
 الدول العربيةالدول العربية ١٠٫٢ الدول العربيةالدول العربية ١١٫٢ الدول العربيةالدول العربية ١١٫٢ الدول العربيةالدول العربية ١٤٫٨

١٫٩ 
ة  ة العربي ة المملك ة العربي المملك

 ٢٫٠ السعوديةالسعودية
ة   ة العربي ة  المملك ة العربي المملك

 ٢،٢ السعوديةالسعودية
ة  ة العربي ة المملك ة العربي المملك

 ٢٫٥ السعوديةالسعودية
ة  ة العربي ة المملك ة العربي المملك

 السعوديةالسعودية

١،١ 
ة   ارات العربي ة  اإلم ارات العربي اإلم

 ١٫٣ العراقالعراق ١٫٣ المتحدةالمتحدة
ة  ارات العربي ة اإلم ارات العربي اإلم

 لبنانلبنان ٠٫٨ المتحدةالمتحدة

 ١٫٢ الجزائرالجزائر ٠٫٦
ة  ارات العربي ة اإلم ارات العربي اإلم

 ٠٫٧ الجزائرالجزائر ٠٫٤ المتحدةالمتحدة
ة   ارات العربي ة  اإلم ارات العربي اإلم

 المتحدةالمتحدة

 ..IMF, Direction of trade statistics, quarterly June 2002, 2004 and 2005, Yearbook 2001::المصدرالمصدر
 

ى           ي أن انخفضت إل اد األوروب ى االتح رية إل ادرات المص بة الص ت نس ا لبث ن م ى         لك ي أن انخفضت إل اد األوروب ى االتح رية إل ادرات المص بة الص ت نس ا لبث ن م ة  ٤٤٫٢٤٤٫٢لك ي المائ ة   ف ي المائ   ف
ة عامي       ٤٦٫٣٤٦٫٣ و  و ٤٥٫٣٤٥٫٣ لترتفع مجددا  إلى      لترتفع مجددًا إلى     ٢٠٠٢٢٠٠٢عام  عام   ة عامي        في المائ ان من        . . بالترتيب بالترتيب   ٢٠٠٤٢٠٠٤ و  و ٢٠٠٣٢٠٠٣ في المائ ان من      وتقاسمت دولت وتقاسمت دولت

ا تناوبت       ةةوالمملكة المتحدة خالل األعوام األربع       والمملكة المتحدة خالل األعوام األربع       يطاليا  يطاليا  إإهما  هما  وواالتحاد الجزء الكبير من هذه النسبة       االتحاد الجزء الكبير من هذه النسبة        ذآورة فيم ا تناوبت        الم ذآورة فيم  الم
 ..آل من فرنسا وألمانيا على المرآز الثالثآل من فرنسا وألمانيا على المرآز الثالث

 
ات المتحدة األ     ٢٠٠٤٢٠٠٤وبقيت خالل عام    وبقيت خالل عام      ات المتحدة األ      الوالي ارزًا في الصادرات المصرية نظرًا                الوالي ة شريكًا ب ارزا  في الصادرات المصرية نظرا                ميرآي ة شريكا  ب ى  ميرآي ى  إل إل

يما اتفاقي     اري وال س ادل التج اون والتب ات التع ن اتفاقي د م ود العدي يما اتفاقي    وج اري وال س ادل التج اون والتب ات التع ن اتفاقي د م ود العدي رة وج ارة الح رة ة التج ارة الح ويز((ة التج ويزالك تذ ذ ، إ، إ))الك تبلغ ذبلغ ذ ه   هه ه
ادرات  ادرات الص ام    ١٤٫٤١٤٫٤الص ة ع ي المائ ام  ف ة ع ي المائ ام  ١٨٫٤١٨٫٤، و، و٢٠٠١٢٠٠١ف ة ع ي المائ ام   ف ة ع ي المائ ى  ٢٠٠٢٢٠٠٢ ف نخفض إل ود وت ى   لتع نخفض إل ود وت ي ١١٫٦١١٫٦ لتع ي  ف   ف
ام  ة ع ام المائ ة ع ى      . . ٢٠٠٤٢٠٠٤المائ ن الصادرات المصرية إل ر م بة األآب ام النس ن الخ وجات وصادرات القط كل المنس ى    وتش ن الصادرات المصرية إل ر م بة األآب ام النس ن الخ وجات وصادرات القط كل المنس وتش

ة  وق األميرآي ة الس وق األميرآي ع ا     . . الس ي توقي ر ف دت مص د وج ع ا   وق ي توقي ر ف دت مص د وج ام      وق اد نظ ف اعتم ن توق ويض ع بة للتع ة مناس ة فرص ام      التفاقي اد نظ ف اعتم ن توق ويض ع بة للتع ة مناس ة فرص التفاقي
اير  //الحصص التي تتمتع بها هذه الصادرات في السوق األميرآية عبر إلغاء االتفاقية التفاضلية في آانون الثاني  الحصص التي تتمتع بها هذه الصادرات في السوق األميرآية عبر إلغاء االتفاقية التفاضلية في آانون الثاني   اير  ين ين

 . . ٢٠٠٥٢٠٠٥عام عام 
 

ة ا             وبالرغم من القرب الجغرافي ووجود          وبالرغم من القرب الجغرافي ووجود         ،،أما الدول العربية  أما الدول العربية    ة ومنطق ات الثنائي د من االتفاقي ة ا          العدي ة ومنطق ات الثنائي د من االتفاقي لتجارة  لتجارة  العدي
ام        ١٠٫٢١٠٫٢ فقد احتلت المرتبة الثالثة بنسبة        فقد احتلت المرتبة الثالثة بنسبة       ،،الحرة العربية الكبرى  الحرة العربية الكبرى   ة ع ام         في المائ ة ع ذه النسبة ارتفعت        .  .  ٢٠٠١٢٠٠١ في المائ ذه النسبة ارتفعت        إال أن ه إال أن ه

غ  غ لتبل ام   ١٤٫٨١٤٫٨لتبل ة ع ي المائ ام    ف ة ع ي المائ وظ  ٢٠٠٤٢٠٠٤ ف ن ملح و تحس وظ   وه ن ملح و تحس تورد األول       . .  وه عودية المس ة الس ة العربي ت المملك تورد األول     وبقي عودية المس ة الس ة العربي ت المملك وبقي
ة المتحدة       ٢٠٠٣٢٠٠٣، والعراق عام    ، والعراق عام    ٢٠٠١٢٠٠١للمنتجات المصرية بين الدول العربية تالها لبنان عام         للمنتجات المصرية بين الدول العربية تالها لبنان عام          ارات العربي ة المتحدة       ، واإلم ارات العربي ، واإلم

امي  امي ع امي   ٢٠٠٤٢٠٠٤ و و٢٠٠٢٢٠٠٢ع ة ع ة الثالث ي المرتب ر ف ت الجزائ ا آان امي    فيم ة ع ة الثالث ي المرتب ر ف ت الجزائ ا آان ن  ، ، ٢٠٠٤٢٠٠٤ و و٢٠٠٢٢٠٠٢ فيم يبها م غ نص ن  إذ بل يبها م غ نص إذ بل
ط ٠٫٦٠٫٦  الصادرات المصريةالصادرات المصرية ة فق ي المائ ط  ف ة فق ي المائ ي ف يف ام ف ام  ع دولتين٢٠٠٤٢٠٠٤ ع ين ال ي ب رب الجغراف ن الق الرغم م دولتين ب ين ال ي ب رب الجغراف ن الق الرغم م ويرجع ويرجع   . .  ب

ى    ل العربية مقارنة ب   ل العربية مقارنة ب   ضعف نسبة الصادرات إلى الدو    ضعف نسبة الصادرات إلى الدو     ى    الصادرات إل ات المتحدة           الصادرات إل ي والوالي اد األوروب ات المتحدة           آل من االتح ي والوالي اد األوروب آل من االتح
ا ي           األاأل دول م ة ال ة ببقي ة مقارن دول العربي ا ي           ميرآية إلى تشابه الموارد والبنية اإلنتاجية بين مصر وبقية ال دول م ة ال ة ببقي ة مقارن دول العربي ل  ميرآية إلى تشابه الموارد والبنية اإلنتاجية بين مصر وبقية ال ل  قل الحاجة  الحاجة  قل

 ..ج العالم العربيج العالم العربيإلى التصدير، إضافة إلى االرتفاع في أسعار النفط حيث تذهب معظم صادراته إلى خارإلى التصدير، إضافة إلى االرتفاع في أسعار النفط حيث تذهب معظم صادراته إلى خار
 

ارة يمكن مالحظة ١٣١٣من خالل الجدول من خالل الجدول وو  نوات مخت ة الصادرات المصرية لس ر تطور قيم ذي يظه ارة يمكن مالحظة  ال نوات مخت ة الصادرات المصرية لس ر تطور قيم ذي يظه  ال
ين عامي             الي للصادرات المصرية ب ين عامي            النمو اإلجم الي للصادرات المصرية ب ـ     ٢٠٠٢٢٠٠٢//٢٠٠١٢٠٠١ و  و ١٩٩٩١٩٩٩//١٩٩٨١٩٩٨النمو اإلجم وق ال ـ      بنسبة تف وق ال ة  ٦١٦١   بنسبة تف ة   في المائ     .. في المائ

رة،   ثالث األخي نوات ال اع الصادرات المصرية خالل الس تمر ارتف د اس رة،  وق ثالث األخي نوات ال اع الصادرات المصرية خالل الس تمر ارتف د اس ه  وق ة الجني يض قيم دء تخف ع ب ًا م ه  تزامن ة الجني يض قيم دء تخف ع ب ا  م تزامن
دوالر  ل ال دوالر المصري مقاب ل ال انون األول  ،،المصري مقاب ي آ ه ف م تعويم انون األول   ث ي آ ه ف م تعويم ام  // ث مبر ع ام  ديس مبر ع ن  ، ، ٢٠٠٤٢٠٠٤ديس زز م ا ع ن  مم زز م ا ع درةمم درةق ادرات ق ادرات  الص  الص

ى المنافسة المصرية  المصرية   ى المنافسة عل ةعل ي السوق العالمي ةف ي السوق العالمي ة   . . ف ة حوالي ثلث الصادرات اإلجمالي ا احتلت الصادرات النفطي ة آم ة حوالي ثلث الصادرات اإلجمالي ا احتلت الصادرات النفطي آم
جلة ارت   رة مس ثالث األخي نوات ال الل الس جلة ارت  خ رة مس ثالث األخي نوات ال الل الس امي  خ ين ع ًا ب امي  فاع ين ع ا  ب ن ٢٠٠٤٢٠٠٤//٢٠٠٣٢٠٠٣ و و٢٠٠٣٢٠٠٣//٢٠٠٢٢٠٠٢فاع ن  م   م

نفط                    . .  دوالر  دوالر مليونمليون  ٣٣  ٩١٠٩١٠ إلى    إلى   ٣٣  ١٦١١٦١ اع أسعار ال ى ارتف ادة بشكل رئيسي إل ذه الزي نفط                  وتعود ه اع أسعار ال ى ارتف ادة بشكل رئيسي إل ذه الزي ارًا   وتعود ه ارا    اعتب ام    اعتب ام    من ع من ع
بة    . . ٢٠٠٣٢٠٠٣ ا بالنس بة  أم ا بالنس ى أم ى إل اً   إل جلت انخفاض د س دمات فق ادرات الخ ا    ص جلت انخفاض د س دمات فق ادرات الخ امي  ص ين ع امي   ب ين ع    ١٩٩٩١٩٩٩//١٩٩٨١٩٩٨ ب



 -٦٧-

ى ٢٠٠٢٢٠٠٢//٢٠٠١٢٠٠١وو ع إل ود وترتف ى  لتع ع إل ود وترتف امي ١٢١٢  ٩٨١٩٨١ و و١٠١٠  ٤٤١٫٤٤٤١٫٤ لتع الل ع ون دوالر خ امي  ملي الل ع ون دوالر خ   ٢٠٠٣٢٠٠٣//٢٠٠٢٢٠٠٢ ملي
كونها تضم وبشكل خاص      كونها تضم وبشكل خاص      لل في االقتصاد المصري      في االقتصاد المصري      مهما   مهماً وتلعب تجارة الخدمات دورا    وتلعب تجارة الخدمات دوراً     . . بالترتيببالترتيب  ٢٠٠٤٢٠٠٤//٢٠٠٣٢٠٠٣وو

 ..عائدات السياحة وعائدات قناة السويسعائدات السياحة وعائدات قناة السويس
 

 قيمة الصادرات المصرية لسنوات مختارة   -١٣الجدول 
 )بماليين الدوالرات(

 
 نوع الصادراتنوع الصادرات ١٩٩٨/١٩٩٩ ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٤

 الصادرات اإلجماليةالصادرات اإلجمالية ٤ ٤٤٥٫١ ٧١٢٠٫٨ ٨ ٢٠٥٫٤ ١٠ ٤٥٢٫٥
 صادرات السلعصادرات السلع ٣ ٤٤٥٫٤ ٤ ٧٣٩٫٨ ٥ ٠٤٤٫٦ ٦ ٥٤٢٫٢
 صادرات النفطصادرات النفط ٩٩٩٫٧ ٢ ٣٨١٫٠ ٣ ١٦٠٫٨ ٣ ٩١٠٫٣
 ))**((صادرات الخدماتصادرات الخدمات ١١ ٠٢٥٫٥ ٩ ٦١٨٫١ ١٠ ٤٤١٫٤ ١٢ ٩٨١٫٠

 ..ريريالبنك المرآزي المصالبنك المرآزي المص: : المصدرالمصدر

 .. تشمل صادرات الخدمات عائدات قناة السويس والسياحة والنقل والخدمات الحكومية تشمل صادرات الخدمات عائدات قناة السويس والسياحة والنقل والخدمات الحكومية))**((: : مالحظةمالحظة
 

دول    ر الج دول  ويظه ر الج رة    ١٤١٤ويظه الل الفت رية خ ادرات المص لعي للص ل الس رة     الهيك الل الفت رية خ ادرات المص لعي للص ل الس ظ أن ييوو  . . ٢٠٠١٢٠٠١ و و١٩٩٨١٩٩٨ الهيك ظ أن الح الح
فقد سجلت نسبة    فقد سجلت نسبة      . . ععالوقود المعدني والمصنوعات قد احتلت النسبة األآبر من الصادرات المصرية للسنوات األرب           الوقود المعدني والمصنوعات قد احتلت النسبة األآبر من الصادرات المصرية للسنوات األرب           

ا انخفضت نسبة المصنوعات           ٤٠٫٠٤٠٫٠  بـبـ  ٢٠٠١٢٠٠١الصادرات من الوقود المعدني أعلى نسبة لها عام         الصادرات من الوقود المعدني أعلى نسبة لها عام          ا انخفضت نسبة المصنوعات            في المائة، بينم  في المائة، بينم
أما صادرات القطن    أما صادرات القطن      . . ٢٠٠١٢٠٠١ في المائة عام      في المائة عام     ٢٦٫٥٢٦٫٥لى  لى  إإ  ١٩٩٨١٩٩٨ في المائة عام      في المائة عام     ٣٤٫٨٣٤٫٨من الصادرات المصرية من     من الصادرات المصرية من     

نة    ن س تواها م اوت مس د تف ام فق نة   الخ ن س تواها م اوت مس د تف ام فق كلت إإالخ رى إذ ش ى أخ كلت ل رى إذ ش ى أخ ام   ٦٫٧٦٫٧  ل ادرات ع الي الص ن إجم ة م ي المائ ام    ف ادرات ع الي الص ن إجم ة م ي المائ   ١٩٩٩١٩٩٩ ف
ام        ٣٫٣٣٫٣ و  و ٢٠٠٠٢٠٠٠ في المائة عام      في المائة عام     ٤٫١٤٫١لى  لى  لتنخفض إ لتنخفض إ  ة ع ام         في المائ ة ع د سجلت              . . ٢٠٠١٢٠٠١ في المائ ام فق رول الخ ا صادرات البت د سجلت            أم ام فق رول الخ ا صادرات البت أم

ى  إإ  ١٩٩٩١٩٩٩ لترتفع عام    لترتفع عام   ١٩٩٨١٩٩٨أدنى مستوى لها في عام      أدنى مستوى لها في عام       ى  ل ة   ٨٫٢٨٫٢ل ة    في المائ م انخفضت    في المائ م انخفضت   ث ددًا  ث ى  إإمجددا   مج ى  ل  في   في  ٧٫٢٧٫٢ و و٧٫٤٧٫٤ل
 . . بالترتيببالترتيب  ٢٠٠١٢٠٠١ و و٢٠٠٠٢٠٠٠المائة في عامي المائة في عامي 

 
 الهيكل السلعي للصادرات بالنسب المئوية ألعوام مختارة: جمهورية مصر العربية  -١٤ الجدول

 
 البندالبند ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١
 األغذية والمشروباتاألغذية والمشروبات ١٠٫٠ ٨،٨ ٥٫١ ١١٫٤
 الحبوبالحبوب ٤،٤ ٢٫٧ ٢،٢ ٤٫٩
 المواد الخامالمواد الخام ٣٫١ ٩٫٦ ٨٫٢ ٦،٦
 القطنالقطن ٤٫٩ ٦٫٧ ٤٫١ ٣،٣
 الوقود المعدنيالوقود المعدني ٢٩٫٥ ٣٦٫١ ٤١٫٦ ٤٠٫٠

 )تابع (١٤ الجدول
 

 البندالبند ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١
 البترول الخامالبترول الخام ٥٫٠ ٨٫٢ ٧٫٤ ٧٫٢
 المواد الكيماويةالمواد الكيماوية ٨٫٣ ٧٫٣ ٥٫٩ ٧،٧
 اآلالت ومعدات النقلاآلالت ومعدات النقل ١٤٫٢ ٠٫٩ ٢٫٨ ١٫٣
 المصنوعاتالمصنوعات ٣٤٫٨ ٣٥٫٩ ٣٦٫٢ ٢٦٫٥
 سلع غير مصنفةسلع غير مصنفة ... ... ... ٦٫٤
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ر وو  ر يظه انييظه م البي انيالرس م البي ام  ١٩١٩  الرس ي مصر لع الي ف ي اإلجم اتج المحل ل الن ام   هيك ي مصر لع الي ف ي اإلجم اتج المحل ل الن ل   و  و..))١١٩١١٩((٢٠٠٤٢٠٠٤//٢٠٠٣٢٠٠٣ هيك ل يحت يحت
بة     ى بنس ة األول أمين المرتب ارة والت اع التج بة    قط ى بنس ة األول أمين المرتب ارة والت اع التج اع       ١٩٫٥١٩٫٥قط ه قط الي يلي ي اإلجم اتج المحل ن الن ة م ي المائ اع     ف ه قط الي يلي ي اإلجم اتج المحل ن الن ة م ي المائ  ف

ى   إإثة حيث وصلت حصته      ثة حيث وصلت حصته      أما قطاع الزراعة فيأتي في المرتبة الثال      أما قطاع الزراعة فيأتي في المرتبة الثال        . .  في المائة   في المائة  ١٩١٩  الصناعة والتنقيب بـ  الصناعة والتنقيب بـ   ى   ل  في    في   ١٦١٦ل
ا مصر      إلى اإلى االمائة، وهي نسبة مهمة نظرا     المائة، وهي نسبة مهمة نظرًا     ع به ة التي تتمت وارد الزراعي ا مصر      لم ع به ة التي تتمت وارد الزراعي ة        . . لم نفط والمنتجات النفطي ا قطاع ال ة      أم نفط والمنتجات النفطي ا قطاع ال أم

ل  ل فيمث ر   ١٢١٢فيمث كل آبي ود بش ة تع بة مرتفع الي وهي نس ي اإلجم اتج المحل ن الن ة م ي المائ ر    ف كل آبي ود بش ة تع بة مرتفع الي وهي نس ي اإلجم اتج المحل ن الن ة م ي المائ تمر إإ ف اع المس ى االرتف تمر ل اع المس ى االرتف ل
ادق والمطاعم سوى              وو  . . ٢٠٠٣٢٠٠٣ألسعار النفط منذ عام     ألسعار النفط منذ عام      ادق والمطاعم سوى              من ناحية أخرى ال يمثل قطاع الفن الرغم       ٢٫٣٢٫٣من ناحية أخرى ال يمثل قطاع الفن ة ب الرغم        في المائ ة ب  في المائ

 ..من أهمية السياحة وارتفاع عائداتها في االقتصاد المصريمن أهمية السياحة وارتفاع عائداتها في االقتصاد المصري
 

 ٢٠٠٣/٢٠٠٤هيكل الناتج المحلي اإلجمالي لعام   -١٩رسم البياني ال
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))١١٩١١٩(( IMF country report, No. 05/177, Egypt, June 2005.. 
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 االستنتاجات والتوصيات  -خامسا 
 

 االستنتاجات  -ألف
 

 استنتاجات عامة  -١
 

 ::وترد فيما يلي أهم االستنتاجات والتوصياتوترد فيما يلي أهم االستنتاجات والتوصيات 
 

ة مشارآ              ))أأ((  ة مشارآ             من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي محدودي ر ة الشرآات    ة الشرآات    من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي محدودي ر عب ة في     عب ة في      الوطني  الوطني
از     نفط والغ اع ال تثناء قط كوا باس ي دول اإلس ة ف از    التنمي نفط والغ اع ال تثناء قط كوا باس ي دول اإلس ة ف ى     .  .  التنمي ود إل رآات يع ذه الش اط ه ن أن نش الرغم م ى     فب ود إل رآات يع ذه الش اط ه ن أن نش الرغم م  فب

ك                       ك                      بداية القرن الماضي وبالتحديد إلى العقد الثاني من ذلك القرن إال أن نشاطها ظل منحصرًا في قطاع واحد، وذل بداية القرن الماضي وبالتحديد إلى العقد الثاني من ذلك القرن إال أن نشاطها ظل منحصرا  في قطاع واحد، وذل
ة في دول             بسبب االعتماد الذي ظل سائدا  ولسنوا     بسبب االعتماد الذي ظل سائدًا ولسنوا      ة في دول             ت عديدة على قطاع النفط آممول للتنمية االقتصادية واالجتماعي ت عديدة على قطاع النفط آممول للتنمية االقتصادية واالجتماعي

ات من                          بعينات والثمانين رة الس ذه المشارآة خالل فت ة ه ة أو قل ات من                         المنطقة وغياب مشارآة القطاع الخاص في التنمي بعينات والثمانين رة الس ذه المشارآة خالل فت ة ه ة أو قل المنطقة وغياب مشارآة القطاع الخاص في التنمي
 القرن الماضي، مما لعب دورا  رئيسيا  في الدخول المحدود لهذه الشرآات إلى دول المنطقة؛القرن الماضي، مما لعب دورًا رئيسيًا في الدخول المحدود لهذه الشرآات إلى دول المنطقة؛

 
   األعضاء في اإلسكوا    األعضاء في اإلسكوا   الدولالدولعدد آبير من    عدد آبير من    وشكلت سيطرة القطاع العام على التنمية االقتصادية في         وشكلت سيطرة القطاع العام على التنمية االقتصادية في          ))بب(( 

خالل تلك الفترة، باإلضافة إلى العراقيل القانونية واإلدارية، عائقا  أمام دخول هذه الشرآات وساهمت في تراجع                  خالل تلك الفترة، باإلضافة إلى العراقيل القانونية واإلدارية، عائقًا أمام دخول هذه الشرآات وساهمت في تراجع                  
ذه ا               .  .  دورها خارج قطاع النفط   دورها خارج قطاع النفط    نفط تقلص دور معظم ه ذه ا               وحتى في قطاع ال نفط تقلص دور معظم ه بعينات التي          وحتى في قطاع ال رة الس بعينات التي          لشرآات خالل فت رة الس لشرآات خالل فت

ة            .  .  أعقبت تأميم أرصدتها في عدد من دول المنطقة       أعقبت تأميم أرصدتها في عدد من دول المنطقة        ذه الشرآات للمساهمة في اقتصادات المنطق ة            وترجع عودة ه ذه الشرآات للمساهمة في اقتصادات المنطق وترجع عودة ه
ك نتيجة                             رن الماضي، وذل ة التسعينات من الق ى بداي نفط، وخاصة قطاع الصناعة والخدمات، إل ك نتيجة                            خارج قطاع ال رن الماضي، وذل ة التسعينات من الق ى بداي نفط، وخاصة قطاع الصناعة والخدمات، إل خارج قطاع ال

ة في النشاط                   لتنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي وال    لتنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي وال     ة في النشاط                   تي آان من أهم نتائجها عودة القطاع الخاص للمساهمة بفعالي تي آان من أهم نتائجها عودة القطاع الخاص للمساهمة بفعالي
ة         .  .  االقتصادي بما في ذلك القطاع الخاص الخارجي      االقتصادي بما في ذلك القطاع الخاص الخارجي       د من دول المنطق ر قطاع االتصاالت في العدي ة         وساهم تحري د من دول المنطق ر قطاع االتصاالت في العدي وساهم تحري

ا            ا           في جذب عدد من الشرآات عبر الوطنية للدخول والمساهمة في تحديد وتوسيع هذا القطاع وخاصة قطاع اله تف تف في جذب عدد من الشرآات عبر الوطنية للدخول والمساهمة في تحديد وتوسيع هذا القطاع وخاصة قطاع اله
 الخلوي؛الخلوي؛

 
عدم وجود  عدم وجود  : : والتردد التي تعاني منه الشرآات عبر الوطنية هو نتيجة عدة عوامل من أهمها ما يلي             والتردد التي تعاني منه الشرآات عبر الوطنية هو نتيجة عدة عوامل من أهمها ما يلي              ))جج(( 

دخول            ة ل وافز الكافي ديم الح دم تق ارة؛ وع ة التج ى حري د عل دم التأآي م؛ وع ريعي المالئ اخ التش دخول           المن ة ل وافز الكافي ديم الح دم تق ارة؛ وع ة التج ى حري د عل دم التأآي م؛ وع ريعي المالئ اخ التش  المن
دل من تشجيع       السوق؛ وعدم جاذبية القطاع الصناعي؛ وأخيرا  ترآيز دول منطقة اإل      السوق؛ وعدم جاذبية القطاع الصناعي؛ وأخيرًا ترآيز دول منطقة اإل       اطق الحرة ب ى المن دل من تشجيع       سكوا عل اطق الحرة ب ى المن سكوا عل

 االندماج واالقتناء؛االندماج واالقتناء؛
 

ة دور رئيسي في المساهمة المحدودة                   ))دد((  ة دور رئيسي في المساهمة المحدودة                  وآان لبطء برامج الخصخصة ومحدوديتها في دول المنطق وآان لبطء برامج الخصخصة ومحدوديتها في دول المنطق
ين                            اء ب دماج واالقتن ام االن ة في النشاط االقتصادي في دول اإلسكوا، حيث ُيالحظ أن أرق ر الوطني ين                           للشرآات عب اء ب دماج واالقتن ام االن ة في النشاط االقتصادي في دول اإلسكوا، حيث ي الحظ أن أرق ر الوطني للشرآات عب

ى     .  .  ية والشرآات عبر الوطنية تدل على محدودية هذا النشاط مقارنة بالدول األخرى           ية والشرآات عبر الوطنية تدل على محدودية هذا النشاط مقارنة بالدول األخرى           الشرآات المحل الشرآات المحل  ود إل ى     وهذا يع ود إل وهذا يع
دول                   ين من ال دول                  أن الخصخصة التي نفذت حتى اآلن ظلت محدودة ومحصورة في عدد مع ين من ال ويساهم توسيع نطاق      ويساهم توسيع نطاق      .  .  أن الخصخصة التي نفذت حتى اآلن ظلت محدودة ومحصورة في عدد مع

 طقة؛طقة؛هذه العملية بفعالية في زيادة أنشطة هذه الشرآات في التنمية االقتصادية لدول المنهذه العملية بفعالية في زيادة أنشطة هذه الشرآات في التنمية االقتصادية لدول المن
 

ذه الشرآات                        ))•((  م في عزوف ه ة دور مه ة في دول المنطق ذه الشرآات                       آما آان لمحدودية القاعدة العلمية والبحثي م في عزوف ه ة دور مه ة في دول المنطق آما آان لمحدودية القاعدة العلمية والبحثي
ى             ة إل ناعية واإلنتاجي ا الص ن عملياته زءًا م ت ج ي نقل رآات الت ك الش ة تل ة، وخاص ول المنطق ن دخ ى            ع ة إل ناعية واإلنتاجي ا الص ن عملياته زءا  م ت ج ي نقل رآات الت ك الش ة تل ة، وخاص ول المنطق ن دخ  ع

ذه        خارج دول المقر، وبالرغم من توفر األيدي العاملة الرخيصة فإن معظمها غير مد            خارج دول المقر، وبالرغم من توفر األيدي العاملة الرخيصة فإن معظمها غير مد             ذه        ربة، األمر الذي لم يشجع ه ربة، األمر الذي لم يشجع ه
 الشرآات على دخول أسواق المنطقة؛الشرآات على دخول أسواق المنطقة؛
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ذها،              ))وو((  أخر تنفي ذها،             يؤدي تعقيد اإلجراءات اإلدارية والقانونية إلى زيادة آلفة إقامة المشاريع وتعطل أو ت أخر تنفي يؤدي تعقيد اإلجراءات اإلدارية والقانونية إلى زيادة آلفة إقامة المشاريع وتعطل أو ت
ة                ى التواجد في اقتصادات المنطق ذه الشرآات عل ة               األمر الذي ال يشجع ه ى التواجد في اقتصادات المنطق ذه الشرآات عل الي واإلداري يل   .  .  األمر الذي ال يشجع ه اد الم ا أن الفس الي واإلداري يل   آم اد الم ا أن الفس عب  عب  آم

 دورا  آبيرا  في الحد من أنشطة هذه الشرآات في عدد من الدول؛دورًا آبيرًا في الحد من أنشطة هذه الشرآات في عدد من الدول؛
 

ة         ))زز((  االت التكنولوجي ي المج ة ف ة المتخصص د العامل كوا، الي ة اإلس م دول منطق ي معظ د، ف ة        ال توج االت التكنولوجي ي المج ة ف ة المتخصص د العامل كوا، الي ة اإلس م دول منطق ي معظ د، ف ال توج
 المتطورة التي تحتاجها هذه الشرآات؛المتطورة التي تحتاجها هذه الشرآات؛

 
ط د        ))حح((  رق األوس ة الش ي منطق الم ف اب الس ة غي ية وخاص ل السياس ا أن للعوام ط د       آم رق األوس ة الش ي منطق الم ف اب الس ة غي ية وخاص ل السياس ا أن للعوام ث  آم لبي حي ث  ور س لبي حي ور س

ادل                     اب السالم الشامل والع ادل                    يتعارض تنفيذ مشاريع استثمارية طويلة األجل مع عدم توفر االستقرار السياسي وغي اب السالم الشامل والع يتعارض تنفيذ مشاريع استثمارية طويلة األجل مع عدم توفر االستقرار السياسي وغي
 ..والدائموالدائم

 
 االستنتاجات المتعلقة بدراسة حالة اإلمارات العربية المتحدة  -٢

 
ا د    ))أأ((  ي اتبعته اح االقتصادي الت ة االنفت ي وسياس تقرار السياس ح االس د نج ا د   لق ي اتبعته اح االقتصادي الت ة االنفت ي وسياس تقرار السياس ح االس د نج ة  لق ارات العربي ة اإلم ة  ول ارات العربي ة اإلم ول

تثمارات         ا، االس ن خالله ة، وم ر الوطني رآات عب ة والش رآات األجنبي تقطاب الش ي اس د ف د بعي ذ أم دة من تثمارات        المتح ا، االس ن خالله ة، وم ر الوطني رآات عب ة والش رآات األجنبي تقطاب الش ي اس د ف د بعي ذ أم دة من المتح
ة المتطورة   رات التكنولوجي وفير الخب ة، وت ة من جه اريع التنموي ل المش ي تموي هم ف ة المباشرة، لكي تس ة المتطورة  األجنبي رات التكنولوجي وفير الخب ة، وت ة من جه اريع التنموي ل المش ي تموي هم ف ة المباشرة، لكي تس األجنبي

 ولكن ال تزال هناك حاجة إلى المزيد من العمل في مجاالت عدة،                   ولكن ال تزال هناك حاجة إلى المزيد من العمل في مجاالت عدة،                  . . واألساليب اإلدارية الحديثة، من جهة أخرى     واألساليب اإلدارية الحديثة، من جهة أخرى     
ة                      ر الوطني ة وعب نظم عمل الشرآات األجنبي ة                     خاصة فيما يتعلق بتطوير األطر القانونية والتشريعية التي ترعى وت ر الوطني ة وعب نظم عمل الشرآات األجنبي خاصة فيما يتعلق بتطوير األطر القانونية والتشريعية التي ترعى وت
ع إجراءات  ا تتب ي ال زالت آل منه اد والت ي تشكل االتح ارات الت ي مختلف اإلم ي المباشر ف تثمار األجنب ع إجراءات واالس ا تتب ي ال زالت آل منه اد والت ي تشكل االتح ارات الت ي مختلف اإلم ي المباشر ف تثمار األجنب   واالس

 خاصة بها في آثير من الجوانب التي تنظم عمل االستثمار األجنبي؛خاصة بها في آثير من الجوانب التي تنظم عمل االستثمار األجنبي؛
 

ة              ))بب((  ى دور دول ام إل ة             ُيالحظ أن تواجد الشرآات عبر الوطنية قد أسهم بشكل آبير في استقطاب االهتم ى دور دول ام إل ي الحظ أن تواجد الشرآات عبر الوطنية قد أسهم بشكل آبير في استقطاب االهتم
ر               ياحية بشكل آبي ة والس ة التجاري ى تنشيط الحرآ ر              اإلمارات وإل ياحية بشكل آبي ة والس ة التجاري ى تنشيط الحرآ ر للقطاع النفطي في              .  .  اإلمارات وإل دور الكبي الرغم من ال ر للقطاع النفطي في              وب دور الكبي الرغم من ال وب

ناعات      تشتش اءات والص اع اإلنش ياحي وقط اع الس ة والقط دمات المالي اع الخ وير قط رى وتط طة أخ ام أنش ناعات      جيع قي اءات والص اع اإلنش ياحي وقط اع الس ة والقط دمات المالي اع الخ وير قط رى وتط طة أخ ام أنش جيع قي
ذه      دو أن ه ه يب ى، فإن ة األول طته بالدرج اع النفطي وأنش دم القط ة لتخ ي البداي أت ف ي نش دمات األخرى الت ذه     والخ دو أن ه ه يب ى، فإن ة األول طته بالدرج اع النفطي وأنش دم القط ة لتخ ي البداي أت ف ي نش دمات األخرى الت والخ

ه، بحيث       القطاعات المتنوعة األخرى تطورت آثيرا  وأخذت اتجاها  يتجاوز خدمة القط          القطاعات المتنوعة األخرى تطورت آثيرًا وأخذت اتجاهًا يتجاوز خدمة القط           ه، بحيث       اع النفطي والتمحور حول اع النفطي والتمحور حول
دور التجاري والسياحي                           ك هو ال ى ذل ال عل ى االستمرار، وأفضل مث دور التجاري والسياحي                          أثبتت أنها قطاعات قائمة بذاتها وقادرة عل ك هو ال ى ذل ال عل ى االستمرار، وأفضل مث أثبتت أنها قطاعات قائمة بذاتها وقادرة عل

 . . الهام التي تلعبه دورة اإلمارات العربية المتحدة حاليا الهام التي تلعبه دورة اإلمارات العربية المتحدة حاليًا
 

 االستنتاجات المتعلقة بدراسة حالة جمهورية مصر العربية  -٣
 

ًا خالل السنوات                      ارتفع عد ارتفع عد  ))أأ((  ًا ملحوظ ة ارتفاع ة مصر العربي ة في جمهوري ر الوطني ا  خالل السنوات                      د الشرآات عب ا  ملحوظ ة ارتفاع ة مصر العربي ة في جمهوري ر الوطني د الشرآات عب
ى مستوى                 ي أو عل ى مستوى                األربع الماضية وذلك بفضل جهود الحكومة سواء على مستوى استقرار سياسة االقتصاد الكل ي أو عل األربع الماضية وذلك بفضل جهود الحكومة سواء على مستوى استقرار سياسة االقتصاد الكل

ن        ر م ة أآث ر الوطني رآات عب دد الش غ ع ث بل تثمار، حي اخ االس ين من ن       تحس ر م ة أآث ر الوطني رآات عب دد الش غ ع ث بل تثمار، حي اخ االس ين من رآة٥٠٠٥٠٠تحس رآة ش اال .  .   ش ت المج اال وتنوع ت المج ت ت وتنوع
ا                     ة وغيره ة التحتي ة والبني ياحة والخدمات والمالي ا                    االقتصادية التي تمارس فيها هذه الشرآات أنشطتها لتشمل الس ة وغيره ة التحتي ة والبني ياحة والخدمات والمالي .  .  االقتصادية التي تمارس فيها هذه الشرآات أنشطتها لتشمل الس

 آذلك تنوعت جنسية هذه الشرآات بالرغم من أن أغلبيتها أوروبية أو من أمريكا الشمالية؛آذلك تنوعت جنسية هذه الشرآات بالرغم من أن أغلبيتها أوروبية أو من أمريكا الشمالية؛
 

ة و       ))بب((  ال العمال ي مج ة ف اد وخاص ى االقتص رآات عل ذه الش أثير ه ث ت ن حي ة و      م ال العمال ي مج ة ف اد وخاص ى االقتص رآات عل ذه الش أثير ه ث ت ن حي ي  م تثمار األجنب ي  االس تثمار األجنب االس
ذه                                   ك بسبب صغر حجم معظم ه ذه الشرآات محدودًا وذل ر ه زال أث ة ال ي ه في مجال العمال ذه                                  المباشر، يالحظ أن ك بسبب صغر حجم معظم ه ذه الشرآات محدودا  وذل ر ه زال أث ة ال ي ه في مجال العمال المباشر، يالحظ أن

.  .   عامل وأآثر هي قليلة     عامل وأآثر هي قليلة    ٥٠٠٥٠٠ عامل أو أقل في حين أن الشرآات الكبرى التي توظف             عامل أو أقل في حين أن الشرآات الكبرى التي توظف            ١٠٠١٠٠الشرآات حيث توظف    الشرآات حيث توظف    
ة في            إال أنه إذا استمر هذا التوسع في نشاط هذه الشرآات ف          إال أنه إذا استمر هذا التوسع في نشاط هذه الشرآات ف           ة في            من المتوقع أن يرتفع تدريجيًا تأثيرها على حجم العمال من المتوقع أن يرتفع تدريجيا  تأثيرها على حجم العمال

ة                  .  .  السنوات القليلة القادمة  السنوات القليلة القادمة   ر الوطني ة                  آذلك ال بد من اإلشارة إلى ارتفاع معدل الدخل لدى العاملين في الشرآات عب ر الوطني آذلك ال بد من اإلشارة إلى ارتفاع معدل الدخل لدى العاملين في الشرآات عب
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وف                         ذه الشرآات ت ي أن ه ا يعن ام مم ة للقطاع الع وف                        مقارنة بالعاملين في الحكومة أو الشرآات األخرى التابع ذه الشرآات ت ي أن ه ا يعن ام مم ة للقطاع الع ًال   مقارنة بالعاملين في الحكومة أو الشرآات األخرى التابع ر دخال    ر دخ
 يوازي ما يوفره توظيف عدد أآبر بكثير في شرآات القطاع العام؛يوازي ما يوفره توظيف عدد أآبر بكثير في شرآات القطاع العام؛

 
اع     ))جج((  دوث ارتف ر، يالحظ ح ي المباش تثمار األجنب دفق االس ى ت رآات عل ذه الش أثير ه ق بت ا يتعل اع    فيم دوث ارتف ر، يالحظ ح ي المباش تثمار األجنب دفق االس ى ت رآات عل ذه الش أثير ه ق بت ا يتعل فيم

ام    دفق خالل ع ذا الت ي ه ام   ملحوظ ف دفق خالل ع ذا الت ي ه ى  ٢٠٠٤٢٠٠٤ملحوظ ف ديرات إل ار دوالر ليصل حسب التق ه ملي ى   إذ تعدى حجم ديرات إل ار دوالر ليصل حسب التق ه ملي ار ١٫٥١٫٥ إذ تعدى حجم ار  ملي  ملي
ية      دوالر ودوالر و نين الماض ة بالس رًا مقارن ًا آبي ك ارتفاع ل ذل ية      يمث نين الماض ة بالس را  مقارن ا  آبي ك ارتفاع ل ذل ي       .  .  يمث راع ف ى اإلس ى إل ة األول ع بالدرج ذا يرج ي       وه راع ف ى اإلس ى إل ة األول ع بالدرج ذا يرج وه

ام            ام           خصخصة الشرآات العامة وتحسين مناخ االستثمار خالل ع تثمار           ٢٠٠٤٢٠٠٤خصخصة الشرآات العامة وتحسين مناخ االستثمار خالل ع انون االس ى ق ديالت عل تثمار            بإدخال التع انون االس ى ق ديالت عل  بإدخال التع
 . . واستقرار السياسة االقتصادية الكليةواستقرار السياسة االقتصادية الكلية

 
 التوصيات  -باء

 
 توصيات عامة  -١

 
ى الصعيد               ))أأ((  رامج اإلصالح االقتصادي وخاصة عل ى الصعيد              على الدول األعضاء في اإلسكوا تسريع تنفيذ ب رامج اإلصالح االقتصادي وخاصة عل على الدول األعضاء في اإلسكوا تسريع تنفيذ ب

انون                 ل الق ة مث ر الوطني م الشرآات عب وانين التي ته اد التشريعات والق انون                المؤسسي وذلك عن طريق تطوير واعتم ل الق ة مث ر الوطني م الشرآات عب وانين التي ته اد التشريعات والق المؤسسي وذلك عن طريق تطوير واعتم
ة، وق              ة الفكري ة الملكي ة، وق             التجاري، وقانون الشرآات، وقانون المنافسة، وقانون حماي ة الفكري ة الملكي ا    التجاري، وقانون الشرآات، وقانون المنافسة، وقانون حماي ا    انون إدخال التكنولوجي ومن  ومن  .  .  انون إدخال التكنولوجي

الي            دول وبالت ذه ال ى أسواق ه دخول إل الي           شأن إصدار هذه القوانين حفز عدد أآبر من الشرآات عبر الوطنية على ال دول وبالت ذه ال ى أسواق ه دخول إل شأن إصدار هذه القوانين حفز عدد أآبر من الشرآات عبر الوطنية على ال
 زيادة مساهمتها في التنمية االقتصادية؛زيادة مساهمتها في التنمية االقتصادية؛

 
ة  ))بب((  ر الوطني رآات عب ماح للش ل الس ن أج ك م ة وذل رامج الخصخص يع ب دول توس ذه ال ى ه ة عل ر الوطني رآات عب ماح للش ل الس ن أج ك م ة وذل رامج الخصخص يع ب دول توس ذه ال ى ه عل

ارآة ع ارآة عبالمش رآات المخصخصة  بالمش ذه الش ع ه دماج م ة واالن رآات المحلي اء الش ق اقتن رآات المخصخصة  ن طري ذه الش ع ه دماج م ة واالن رآات المحلي اء الش ق اقتن ذه .  .  ن طري ين أن ه د تب ذه وق ين أن ه د تب وق
دة                          ات جدي دفق تقني ى ت اء إل دماج واالقتن ؤدي االن ة حيث ي ذه المنطق دة بالنسبة القتصادات ه دة                         الوسيلة هي أآثر فائ ات جدي دفق تقني ى ت اء إل دماج واالقتن ؤدي االن ة حيث ي ذه المنطق دة بالنسبة القتصادات ه الوسيلة هي أآثر فائ

 لزيادة منافسة منتجات هذه الدول في األسواق العالمية؛لزيادة منافسة منتجات هذه الدول في األسواق العالمية؛
 

ك القطاعات التي               ينبغي فتح عدد    ينبغي فتح عدد     ))جج((  ك القطاعات التي               أآبر من القطاعات االقتصادية لنشاط هذه الشرآات، وخاصة تل أآبر من القطاعات االقتصادية لنشاط هذه الشرآات، وخاصة تل
 تحتاج تنميتها إلى تدفق تكنولوجيا حديثة مثل قطاع الخدمات أو تحسين القدرة التنافسية مثل قطاع الصناعة؛تحتاج تنميتها إلى تدفق تكنولوجيا حديثة مثل قطاع الخدمات أو تحسين القدرة التنافسية مثل قطاع الصناعة؛

 
ي   ))دد((  تثمار الخاص المحل تطيع جذب االس ى يس ة حت تثماري بصورة عام اخ االس ين المن ي  ينبغي تحس تثمار الخاص المحل تطيع جذب االس ى يس ة حت تثماري بصورة عام اخ االس ين المن ينبغي تحس
 وهذا من شأنه أن يحفز عددا  أآبر من الشرآات عبر الوطنية على الدخول إلى أسواق هذه الدول؛وهذا من شأنه أن يحفز عددًا أآبر من الشرآات عبر الوطنية على الدخول إلى أسواق هذه الدول؛.  .  واألجنبيواألجنبي

 
تفادة                    ))•((  ة لتوسيع االس ر الوطني ا مع الشرآات عب ادة تعاونه ى زي ة عل تفادة                   يجب تشجيع الشرآات المحلي ة لتوسيع االس ر الوطني ا مع الشرآات عب ادة تعاونه ى زي ة عل  يجب تشجيع الشرآات المحلي

 (Spill Over)من تواجد هذه الشرآات؛ من تواجد هذه الشرآات؛  
 

ة والتي تبحث          يجب إصالح قطاع التعليم وال    يجب إصالح قطاع التعليم وال     ))وو((  ة الالزم ة والمهني اءات العلمي وفر الكف ة والتي تبحث          تدريب بحيث ي ة الالزم ة والمهني اءات العلمي وفر الكف تدريب بحيث ي
 ..عنها الشرآات عبر الوطنية، وهي تعتبر من أهم العوامل التي تحدد نشاطها خارج دول المقر أو األمعنها الشرآات عبر الوطنية، وهي تعتبر من أهم العوامل التي تحدد نشاطها خارج دول المقر أو األم

 
 بالنسبة إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة  -٢

 
وانين والتشريع             ))أأ((  ى بعض الق ديالت عل وانين والتشريع            من الضروري إدخال تع ى بعض الق ديالت عل انون         من الضروري إدخال تع انون العمل وق د ق انون         ات وبالتحدي انون العمل وق د ق ات وبالتحدي

ددة                    ة وتستمر في جذب الشرآات المتع ددة                   الشرآات وقانون الوآاالت التجارية، لكي تنسجم مع المستجدات العالمي ة وتستمر في جذب الشرآات المتع الشرآات وقانون الوآاالت التجارية، لكي تنسجم مع المستجدات العالمي
 الجنسيات؛الجنسيات؛



 -٧٢-

ر عدد ممكن من الشرآات                   ))بب((  تثمار لجذب أآب اخ االس ر عدد ممكن من الشرآات                  ينبغي استمرار الجهود الهادفة إلى تحسين من تثمار لجذب أآب اخ االس ينبغي استمرار الجهود الهادفة إلى تحسين من
ة ر الوطني ةعب ر الوطني ال.  .  عب ذا المج ي ه الوف ذا المج ي ه وات وف ي أي فج تثمار لتالف انون االس واد ق ض م ي بع ر ف ادة النظ ي إع وات  ينبغ ي أي فج تثمار لتالف انون االس واد ق ض م ي بع ر ف ادة النظ ي إع   ينبغ

ة ةمحلي تبيان أن    .  .  محلي الل االس ن خ وحظ م ه ل ث أن تبيان أن    حي الل االس ن خ وحظ م ه ل ث أن ن      ٥٠٥٠حي اها ع ن رض رت ع رآات عب ن الش ط م ة فق ي المائ ن       ف اها ع ن رض رت ع رآات عب ن الش ط م ة فق ي المائ   ف
 هذا القانون؛هذا القانون؛

 
ات الشرآات                 ))جج((  ة لالستجابة لمتطلب ر مرون انون العمل بحيث يكون أآث ات الشرآات                يمكن إدخال تعديالت على ق ة لالستجابة لمتطلب ر مرون انون العمل بحيث يكون أآث يمكن إدخال تعديالت على ق

ذه الشرآات عبرت عن                 ٣٣٣٣ويالحظ من خالل المسح أن      ويالحظ من خالل المسح أن      .  .  ر الوطنية بخصوص العمال   ر الوطنية بخصوص العمال   عبعب ة فقط من ه ذه الشرآات عبرت عن                  في المائ ة فقط من ه  في المائ
 رضاها التام عن قانون العمل؛رضاها التام عن قانون العمل؛

 
جع        ))دد((  ي تش وافز الت ادة الح ة لزي االت التجاري رآات والوآ وانين الش ى ق ديالت عل ال تع ي إدخ جع       ينبغ ي تش وافز الت ادة الح ة لزي االت التجاري رآات والوآ وانين الش ى ق ديالت عل ال تع ي إدخ ينبغ

 األهداف المرجوة، وفي هذا الخصوص يجب اإلسراع           األهداف المرجوة، وفي هذا الخصوص يجب اإلسراع          الشرآات عبر الوطنية على الدخول واالستثمار بما يحقق       الشرآات عبر الوطنية على الدخول واالستثمار بما يحقق       
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥بإصدار التعديالت على قانون الشرآات التي من المقرر أن تعتمد خالل عام بإصدار التعديالت على قانون الشرآات التي من المقرر أن تعتمد خالل عام 

 
 بالنسبة إلى جمهورية مصر العربية  -٣

 
ة                   ))أأ((  اذ إجراءات مالي وطني واتخ ة                  ينبغي االستمرار في تنفيذ ما تبقى من اإلصالح الهيكلي لالقتصاد ال اذ إجراءات مالي وطني واتخ ينبغي االستمرار في تنفيذ ما تبقى من اإلصالح الهيكلي لالقتصاد ال
 الدين العام الذي تزايد خالل السنين الماضية وذلك من أجل استمرار استقرار السياسة االقتصادية الكلية؛الدين العام الذي تزايد خالل السنين الماضية وذلك من أجل استمرار استقرار السياسة االقتصادية الكلية؛لخفض لخفض 

 
ا                    ))بب((  ل من تكلفته ا                   يجب محاولة خفض تكاليف وفترة بدء تنفيذ المشاريع، مما يسهل هذه المشاريع ويقل ل من تكلفته يجب محاولة خفض تكاليف وفترة بدء تنفيذ المشاريع، مما يسهل هذه المشاريع ويقل

 لشرآات عبر الوطنية وشرآاتها التابعة؛لشرآات عبر الوطنية وشرآاتها التابعة؛ويشجع بالتالي على تدفق عدد أآبر من الشرآات األجنبية، بما في ذلك اويشجع بالتالي على تدفق عدد أآبر من الشرآات األجنبية، بما في ذلك ا
 

دفق     ))جج((  ز ت الي تعزي بالد، وبالت ي ال تثمار ف اخ االس ين من اد وتحس ة الفس ي مكافح تمرار ف ي االس دفق    ينبغ ز ت الي تعزي بالد، وبالت ي ال تثمار ف اخ االس ين من اد وتحس ة الفس ي مكافح تمرار ف ي االس ينبغ
 ..الشرآات األجنبية لالستثمار في االقتصاد الوطنيالشرآات األجنبية لالستثمار في االقتصاد الوطني

 
 
 
 
 


