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 المقدمة:
يساهم االستثمار بشكل فعال في في تنشيط االقتصاد الوطني من خالل العديد من  

 ،نزمات واآلليات المرتبطة فعليا بزيادة الدخل الوطني مرورا بالرفع من الناتج المحلياكيالم
ية الهيكلية لالقتصاد الوطني يجابية في البنناهيك عن إحداث تغيرات إ ،وتوفير مناصب العمل

 ضافة الى الجوانب االقتصادية،مستدامة تمس الجوانب االجتماعية، إطار تحقيق تنمية في إ
الخروج من مرحلة النمو التي يحكمها استغالل بتقوية وتعزيز القدرة التنافسية ذلك ب ويرتبط كل

وحسن استخدام التكنولوجيا واإلدارة  ،بتكاررحلة النمو المعتمد على اإلالموارد الطبيعية إلى م
المهارات، ونظرا أن القدرة التنافسية تبدأ من قدرة المنشأة المحلية مقارنة بالمنافسين في السوق و 

يتطلب حدا أدنى على األقل من العوامل والسياسات الداعمة  المحلية واإلقليمية والدولية وهو ما
ـــ  ـــ ديناميكية السوق إطار مؤسسي فعال ـــ ديناميكية النظام المالي تقوم على كفاءة: للتنافسية

 . البنية التحتية
بناء ودعم القدرة التنافسية هي عملية ديناميكية طويلة األجل، تعتمد على التنافسية إن  
–تؤدي بتوافرها  والتي التي تحتوي في طياتها على مجموعة من عوامل االستجابة المحلية
من السياسات واإلصالحات  ، إضافة إلى تبني مجموعةستثماري جيدإلى تهيئة مناخ ا -العوامل
 .توفير األساس الذي يمكن من خالله تعزيز القدرة التنافسية تتمكن الدولة منحتى 

سة درا من خالل مقياس اقتصاد االستثمار والتنافسية بوعةاءت مطجوعلى هذا األساس  
ي المحدد للسنة أولى ماستر علوم اقتصادية تخصص وفق البرنامج الوزار  ىبالدرجة األول تحليلة

 رئيسية حسب المقرر الدراسي محاور ثمانيةإلى  هاتقسيمتم د ق، و اقتصاد وتسيير المؤسسات
، والذي يهدف إلى تعريف الطالب بمختلف اقتصاد وتسيير مؤسسات رللسنة أولى ماست

فيما  وتتمثل هذه المحاور، مجاالت وأدوات االستثمار والتنافسية على المستوى الجزئي والكلي
 :يلي

 .مفاهيم عامة حول االستثمار :المحور األول
 .مجاالت وأدوات االستثمار :المحور الثاني
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 .مكونات المناخ االستثماري :المحور الثالث
 .مؤشرات المناخ االستثماري المحور الرابع: 

السياسات االستثمارية في الجزائر ودورها التنموي: في ظل االقتصاد الموجه، المحور الخامس: 
 .وفي ظل االصالحات االقتصادية

 مفاهيم عامة حول التنافسية. المحور السادس:
 مؤشرات التنافسية على المستوى الجزئي. المحور السابع:

 المحور الثامن: مؤشرات التنافسية على المستوى الكلي.
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 :المحور األول
 .مفاهـــيم عامــة حــول االستثـــــمار 
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في اقتصاديات الدول المختلفة، لما يوفره من فرص عمل لالستثمار أهمية كبيرة  
والتخفيف من حدة البطالة وزيادة الدخل القومي والمعروض من السلع، لذا يجب على كل 

وتنميته على اختالف الدول االهتمام به بتوفير مختلف المحفزات الضرورية للنهوض به 
 أنواعه.

 :تعريف االستثمار  -1
أصل كلمة االستثمار لغة من الفعل َثَمَر بمعنى نتج وتولد أو نمى وكثر، ونقول  

 .1َثَمَر المال إذا َنَماٌه وَكَثَرُه، وبالتالي فاالستثمار لغة هو طلب تنمية المال وتكثيره
المعمرة التي تعمل إما على زيادة أما اصطالحا فيعني تدفق االنفاق على األصول  

، 2المقدرة على إنتاج المنتجات في المستقبل، أو إلى خلق منافع للمستهلك في المستقبل
ويعبر هذا التعريف عن انتقال رأس المال من الشكل النقدي إلى الشكل المنتج فقط، 

سعيا و غيرها أاألمر الذي تنفيه حقيقة أن االستثمار قد يتم في أصول حقيقية أو مالية 
، وعلى هذا األساس يمكن تعريفه بأنه توظيف األموال في 3لتحقيق أهداف معينة

 .4د من وراء ذلكادية لغرض تحقيق عائموجودات مالية وم
التخلي عن استخدام على أنه بصفة أكثر شمولية كما يمكن تعريف االستثمار  

مزيد من التدفقات النقدية في أموال حالية ولفترة زمنية معينة من أجل الحصول على 
المستقبل والتي تكون بمثابة تعويض عن الفرصة الضائعة لألموال المستثمرة، وكذلك 
تعويض عن اإلنخفاض المتوقع في القوة الشرائية لألموال المستثمرة بسبب التضخم مع 

 .5حصول على عائد معقول مقابل تحمل عنصر المخاطرةإمكانية ال
                                                 

 .82ص. (: علم االستثمار االسالمي، مركز الكتاب للنشر، مصر،8102أدهم ابراهيم جالل الدين )  - 1
االستثمار األجنبي المباشر على التنمية والتنمية المستدامة في بعض الدول االسالمية،  (:5810عدنان داود محمد العذاري ) - 2

 .55دار غيداء للنشر والتوزيع، األردن، ص.
 .08(: االستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولية الصين إنموذجا، بيت الحكمة، العراق، ص.8118هناء عبد الغفار ) - 3
(: االستثمار األجنبي المباشر وحقوق البيئة في االقتصاد االسالمي واالقتصاد الوضعي، 8101سليمان عمر الهادي ) - 4

 .82.األكاديميون للنشر والتوزيع، األردن، ص
 .28(: اقتصاديات الرياضة، مكتبة األنجلومصرية، مصر ص.8102كمال درويش وآخرون ) - 5
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السابقة يمكن أن نستنبط مجموعة من العناصر األساسية لفهم  من خالل التعريفات 
 االستثمار وهي:

 في شكل أصول مالية أو عينية أو غيرها. وجود قيم يتم التضحية بها -
 لالستثمار مدة زمنية محددة. -
 يتوقع حصول المستثمر على عائد في المستقبل. -
 يتحمل المستثمر مجموعة من المخاطر. -

 :االستثمار وأهميته طبيعة .2
ه من استثمار حقيقي أو مهما اختلفت طبيعت والمجتمعمية كبيرة للفرد هالستثمار أل 

 مالي.
 . طبيعة االستثمار:1.2

تعبر طبيعة االستثمار عن طبيعة حيازة األصل، وبناء عليه يمكن تقسيم  
 االستثمارات حسب طبيعتها إلى استثمارات حقيقية وأخرى مالية كما يلي:

 . االستثمار الحقيقي:1.1.2
هو مجموع االستثمارات التي تتمثل في إنشاء األصول اإلنتاجية كإنشاء مصانع  

جديدة أو توسيعها، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية وبالتالي زيادة التكوين 
فال ينتج عنه سوا انتقال ملكية السلع الرأسمالي، وقد يكون هذا االستثمار ظاهري 
، ويتكون هذا االستثمار من ثالث أقسام 1الرأسمالية دون أي زيادة في الطاقة اإلنتاجية

 :2وهي
االستثمار الثابت الذي يشير إلى التجهيزات الثابتة الالزمة للعملية اإلنتاجية مثل  -

 اآلالت والمعدات والمصانع.
                                                 

(: اقتصاد وتسيير مشروعات التشييد، دارخالد اللحياني  ودار من المحيط إلى الخليج للنشر والتوزيع، األردن، 8102حسينة حوحو ) - 1
 .25ص.

: أساسيات النظام المالي واقتصاديات األسواق المالية، مكتبة حسن العصرية للطباعة (8105عبد اللطيف مصيطفي، محمد بن بوزيان ) - 2
 .52-58والنشر، لبنان، ص ص.
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والمنتجات النهائية االستثمار في المخزون: يتكون من االضافات إلى المواد الخام  -
 التي لم تسوق بعد، وما يتم االحتفاظ به لمواجهة المستقبل.

  قطاع العقارات من مباني وسكنات. االستثمار العقاري ويشير إلى االستثمار في -
 . االستثمار المالي:2.1.2

حق عن االستثمار في األوراق المالية، أي في أصل ال يترتب لحامله  عادة ويعبر 
نما إعطائه حقا ماليا يخول صاحبه المطالبة بأصل حقيقي حيازة أصل   .1حقيقي، وا 

 . أهمية االستثمار:2.2
أهمية كبيرة على المستوى الوطني وعلى مستوى الفرد وتتمثل هذه  لالستثمار 

 :2األهمية فيما يلي
 . أهمية االستثمار على مستوى الفرد:1.2

 تتمثل في:لالستثمار أهمية كبيرة على مستوى الفرد  
 يساعد المستثمر على معرفة العائد المتوقع على االستثمار. -
 يساعد الفرد على حماية ثروته من المخاطر المختلفة والتي قد تؤدي إلى تآكلها.  -
 يساعد االستثمار الفرد على زيادة العائد على رأس المال وتنميته. -
 :على المستوى الوطني أهمية االستثمار. 2.2

 :االستثمار على المستوى الوطني فيتتمثل أهمية  
 زيادة الدخل الوطني للدولة. -
 تقليص نسبة البطالة عن طريق توفير فرص عمل جديدة. -
 دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة. -
زيادة االنتاج والمعروض السلعي والخدمي داخل الولة مما يدعم ميزان المدفوعات،  -

 ويخفض من االستيراد من الخارج.
                                                 

 .02(: تقييم القرارات االستثمارية، اليازوري للنشر والتوزيع، األردن، ص.8112طالل كداوي ) - 1
 .22يق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ص.(: إدارة االستثمار بين النظرية والتطب8118قاسم نايف علوان ) - 2
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 الضريبي، وبالتالي المساهمة في توازن الموازنة العامة للدولة. زيادة الوعاء -
 :محفزات االستثمار.3

لكي تنشط حركة االستثمار يجب توفر مجموعة من المحفزات التي تشجع مختلف 
االعوان االقتصاديين على القيام باستثمارات جديدة أو توسيع استثماراتهم القائمة من بين 

 :1المحفزات نذكر ما يليهذه 
لدى مختلف األعوان االقتصادية نتيجة قدرتهم على تقدير  توفر الوعي االستثماري -

اإليرادات الناتجة عن االستثمار، وهذا ما يجعلهم يتوجهون إلى توظيف مدخراتهم 
 بدال من تجميدها.

مان توفر مناخ اجتماعي وسياسي مالئم لعمليات االستثمار، مما يخلق نوع من األ -
 لدى المستثمرين ويقلل من مخاوفهم نتيجة انخفاض درجة المخاطرة وعدم اليقين.

يف أموالهم، ظسوق مالي كفؤ وفعال يعطي للمستثمرين فرصة لتو توفر   -
وللمقترضين فرصة للحصول على تلك األموال، أي أنه يعطي فرصة لكل واحد 

 منهم في اختيار المجال المناسب من حيث أداة االستثمار. 
كما يمكن إضافة مجموعة أخرى من محفزات التي تؤدي إلى زيادة معدل االستثمار 

 :2وهي

معدالت الفائدة، وانخفاض  توفر االئتمان المصرفي والنقد األجنبي مع مالئمة -
 درجة المخاطر مع ارتفاع العائد على االستثمار.

 تمتع الدولة باالستقرار االقتصادي وتوازن المؤشرات االقتصادية الكلية. -

 انخفاض المديونية الخارجية. -

 التقدم التكنولوجي في اقتصاد الدولة. -
                                                 

 .50-51(: إدارة االستثمار والمحافظ المالية، دار الجنادرية للنشر والتوزيع، األردن، ص ص.8102خلفان حمد عيسى ) - 1
 .28-22قاسم نايف علوان، مرجع سبق ذكره، ص ص. - 2
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 : أنواع االستثمار. 4
، وفيما يلي المتبع هناك أنواع عديد من االستثمارات حسب نوع وطبيعة التصنيف

 :سنحاول ذكر أهمها
 :تصنيف االستثمار من حيث المدة  .1.4

 :1وينقسم االستثمار حسب المدة إلى ثالث أنواع رئيسية وهي  
 . استثمار قصير األجل:1.1.4

طريق اقتناء أصول مالية مختلفة عادة ما تكون هذه االستثمارات مالية وتتم عن  
أو إيداع األموال لدى البنوك بغرض تحقيق بعض العوائد، ومدة هذه االستثمارات ال تزيد 

 عن سنة، وتتميز بسرعو وسهولة تحويلها إلى نقود سائلة.
 . استثمار متوسط األجل: 2.1.4

سنوات،  وتتراوح مدة التوظيف في هذا النوع من االستثمار مابين سنة إلى خمس 
ويتم هذا االستثمار بتشغيل أصول مالية أو استئجارها، أو من خالل إيداع األموال لدى 

 البنوك، أو اقتناء أوراق مالية مختلفة.
 . استثمار طويل األجل:3.1.4

سنة أو أكثر،  05وتتجاوز مدة توظيف األموال هنا خمس سنوات وقد تصل إلى  
االستثمار هو تحقيق عائد مرتفع من خالل االحتفاض ويكون الهدف األساسي من هذا 

باألصول المستثمرة لفترة طويلة نسبيا، ويكون عن طريق تأسيس مشروعات استثمارية، أو 
 ، أو االكتتاب في األوراق المالية طويلة األجل....إلخ.إيداع األموال لدى البنوك

 :من حيث العائدتصنيف االستثمار  .2.4
ات حسب العائد على رأس المال، والذي يختلف بدوره حسب وتختلف االستثمار  

  :2حجم رأس المال وطبيعة عمل الشركة، وتصنف االستثمارات حسب هذا المعيار إلى
                                                 

 .02الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، مصر، ص. (: أسس االستثمار،8112مروان شموط، كنجو عبود كنجو ) - 1
 .80(: االستثمار وأسواق رأس المال ودراسات الجدوى، دار البيروني للنشر والتوزيع، األردن، ص.8102عامر طوقان ) - 2
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 استثمارات قليلة العائد. -
 استثمارات متوسطة العائد. -
 استثمارات كبيرة العائد. -
 :االرتباط تصنيف االستثمار من حيث.3.4

 :1رئيسيين هماوينقسم إلى نةعين  
 . االستثمار المستقل:1.3.4

هو األساس في زيادة الدخل والناتج القومي من قبل قطاع األعمال أو القطاع  
 الحكومي أو االستثمار األجنبي.

 . االستثمار المحفز:2.3.4
نقصد باالستثمار المحفز ذلك االستثمار الذي يأتي نتيجة لزيادة الدخل، حيث أن  

 طردية أي كلما زاد الدخل زاد هذا النوع من االستثمار.العالقة بينهما 
 . تصنيف االستثمار من حيث المخاطر :4.4

ال توجد استثمارات تخلو من المخاطر، فالمخاطر البد من وجودها، وتصنف هذه  
 :2المخاطر بحسب قلتها أو كثرتها وبناء عليها يمكن تصنيف االستثمارات إلى

 متدنية.استثمارات ذات مخاطر  -
 استثمارات ذات مخاطر متوسطة. -
 استثمارات ذات مخاطر كبيرة أو عالية. -
 الالمادي:الستثمار ا . تصنيف االستثمار من حيث4.4

 فيما يلي: لتصنيف إلى ثالث أنواع رئيسية تتمثلوينقسم االستثمار حسب هذا ا 
 . االستثمار البشري:1.4.4

 هو وينطلق هذا النوع من االستثمار من فكرة أساسية ترتكز على أن االنسان  
                                                 

 .22قاسم نايف علوان، مرجع سبق ذكره، ص. - 1
 .80عامر طوقان، مرجع سبق ذكره، ص. - 2
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 هدف التنمية ووسيلتها، وذلك عن طريق االستثمار في مجاالت تتعلق بالعنصر البشري
كاالستثمار في التعليم والصحة والثقافة والتدريب والتأهيل، وهذا ما يؤدي في النهاية إلى 

النتاجية، حيث أثبتت الدراسات أن إنتاجية العامل المتعلم هي نتائج إيجابية على زيادة ا
 .1أضعاف إنتاجية العامل غير المتعلم

 . االستثمار في مجاالت البحث والتطوير:2.4.4
وبدأ االهتمام بهذا النوع من االستثمار في التزايد من أجل زيادة القدرة التنافسية  

تحسين نوعيتها وتقليل تكاليف إنتاجها، وهذا ال للمنتجات في األسواق العالمية من خالل 
قامة مراكز للبحوث والدراسات يتأتى إال بتخصيص أموال كبيرة لمجال البحث والتطوير ، وا 

وتجهيزها بكل ما تحتاجه من معدات وأجهزة وكوادر متخصصة بغرض تسهيل مهمتها 
يدة محل العناصر إيجاد طرق جديدة في اإلنتاج، أو إحالل عناصر جدفي التوصل إلى 

 .2التقليدية ذات التكاليف العالية
 .االستثمار في مجال المعرفة:3.4.4

وهو استثمار غير مادي يهدف لتكوين أصول رأسمالية غير مادية وغير ملموسة  
تسهم في توسيع االنتاج وزيادة اإلنتاجية، ويكون ذلك عن طريق تكوين رأس مال معرفي  

كالبرامج والتصاميم وغيرها والتي تتصل بمضامين اقتصاد إلنتاج منتجات معرفية 
 .3المعرفة

 . التصنيف من حيث النشاط االقتصادي للمستثمرين:4.4
 :4وتنقسم حسب هذا التصنيف إلى 

                                                 
(: دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات تحليل نظري وتطبيقي، دار المناهج للنشر 8102كاظم جاسم العيساوي ) - 1

 . 82والتوزيع، األردن، ص.
 .85المرجع نفسه، ص. - 2
(: االقتصاد المعرفي وأثره على التنمية االقتصادية للدول العربية، دار حميثرا للنشر 8102محمد عبد اهلل شاهين محمد ) - 3

 .22والتوزيع، مصر، ص.
 -028(: التمويل واالستثمار في االسالم، األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، مصر، ص ص.8102محمد الفاتح المغربي ) - 4

051. 
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 . استثمارات المنشآت التجارية:1.4.4
أي االستثمار في المنشآت التي تعتمد بالدرجة األساسية على المتاجرة بالسلع  

والخدمات. وهذا النوع من االستثمار واسع االنتشار في كل المجتمعات نظرا لدوره في 
 تسهيل عملية التبادل بين األنشطة المختلفة.

 . استثمارات المنشآت الزراعية:2.4.4
أي االستثمار في المنشآت التي يعتمد نشاطها على زراعة األرض، وهذا النوع من  

المخاطر مع انخفاض معدل العائد نظرا الرتباطه  االستثمار يعرف بارتفاع درجة
 بالظروف الجوية والعوامل الطبيعية.

 . استثمارات المنشآت الصناعية:3.4.4
وتضم االستثمار في المنشآت التي تعمل على تحويل المواد الخام إلى سلع مختلفة  

 توجه لالستهالك أو االستعمال.
 . استثمارات المنشآت الخدمية:4.4.4

مد على تقديم الخدمات المختلفة للجمهور مثل النقل، التخزين، الخدمات تعت 
 المالية، الكهرباء.......إلخ.

 الملكية: شكل . التصنيف من حيث4.4
 ويندرج ضمن هذا التصنيف ثالث أنواع من االستثمارات وهي: 

 عام:الستثمار اال. 1.4.4
وعادة ما يهدف إلى خدمة وهو ذلك االستثمار الذي تعود ملكيته للحكومة،  

وينتج االستثمار العام من إرادة السلطة ذات  الصالح العام أو مسار التنمية داخل الدولة،
السيادة، ويتكون من رأس مال حقيقي تقوم الدولة بتكوينه وتمويله من فائض االيرادات 

  .1جنبيةالعامة أو من القروض الداخلية أو الخارجية لالقتصاد، أو من المساعدات األ
                                                 

(: المحاكم االقتصادية كوسيلة لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة، المركز القومي لالصدارات القانونية، مصر، 8102أحمد المراغي ) - 1
 .21ص.
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 . االستثمار الخاص:2.4.4
هو االستثمار الذي تمارسه جهة خاصة سواء كان فرديا أو عبر شركات خاصة، و  

ويتمثل في رأس المال الذي يقوم األفراد أو الشركات بتحويله سواء من المدخرات أو 
 .1األرباح
 . االستثمار المختلط:3.4.4

الخاص، وقد يتم عن طريق شراء األفراد يجمع ما بين االستثمار العام واالستثمار  
 .2حصص في المنشآت الحكومية سواء كانت إنتاجية أو خدمية

 
  

                                                 
 .21المرجع نفسه، ص. - 1
 .051محمد الفاتح المغربي، مرجع سبق ذكره، ص. - 2



 مطبوعة اقتصاد االستثمار والتنافسية

 

13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 الثاني: المحور

 .مجاالت وأدوات االستثمار 
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عند التمييز بين االستثمار ذو الطابع المحلي واالستثمار ذو الطابع الخارجي  
في، أما لو اتجه مستثمر التصنيف الجغراعندئذ نكون أمام مجاالت االستثمار من حيث 

يف أمواله نحو سوق السلع، أو سوق العقارات أو سوق األوراق المالية أو نحو ما في توظ
وتعتبر مجاالت االستثمار أوسع من ، 1قطاع معين، فهنا التفكير يتجه نحو أداة االستثمار

الجغرافي لالستثمارات إضافة إلى أدوات االستثمار بسبب التنويع الذي يقوم على التنويع 
التوزيع النوعي لها، وتختلف نظرة كل دولة حسب طبيعة اقتصادها إلى نوعية 
االستثمارات الداخلية أو الخارجية ويختلف الهدف من تنوع وتصنيف االستثمار وخاصة 

 .2عندما يكون بعمالت أجنبية
 :. مجاالت االستثمار1
أو الرقعة االقتصادية التي يريد مستثمر ما أن  ويعبر مجال االستثمار عن المحيط 

بغض النظر إلى أداة االستثمار  3يستثمر أمواله فيها بغرض تحقيق عوائد مالية
، أي أنه يعتمد على التوزيع الجغرافي لالستثمارات بالبحث عن االقليم األكثر المستعملة

التطور والنمو وتنوع جاذبية لالستثمارات من حيث تنوع القطاعات االقتصادية ودرجة 
 .4األدوات المالية ومدى كثافة السكان .....إلخ

استثمار محلي  ويمكن تصنيف مجاالت االستثمار حسب المعيار الجغرافي إلى
 :كما يلي واستثمار خارجي

 :الداخلي . االستثمار المحلي أو1.1
السوق تشمل مجاالت االستثمارات المحلية جميع الفرص المتاحة لالستثمار في  

أي أن المستثمر يقوم بتوظيف ، 5المحلي، بغض النظر عن أداة االستثمار المستخدمة

                                                 
 .52خلفان حمد عيسى، مرجع سبق ذكره ص.  - 1
 .022(: االستثمار والتحليل االستثماري، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،  ص.8118شبيب ) دريد كامل آل - 2
 .52خلفان حمد عيسى، مرجع سبق ذكره، ص. - 3
 .022دريد كامل آل شبيب، مرجع سبق ذكره، ص. - 4
 .22نشر والتوزيع، األردن، ص.(: إدارة االستثمار األجنبي، دار غيداء لل8102محمد نصر الدين الدرملي ) - 5
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ضمن حدود الدولة  -في المحور األول–أمواله في كافة القطاعات ووفق األنواع السابقة 
، فإذا قام مستثمر جزائري بتوظيف أمواله داخل الجزائر فإن استثمارة يعتبر 1الواحدة

 يقع داخل حدود الدولة. استثمار محلي ألنه
ويعتبر االستثمار المحلي أقل تعقيدا من االستثمار األجنبي كون المستثمر ال  

يتكبد عناء دراسة المخاطر اإلضافية )المخاطر السياسية ومخاطر أسعار الصرف(، كما 
 .2ال يستغرق وقتا طويال وال يتطلب تكاليف مرتفعة

 : الخارجياألجنبي أو  . االستثمار2.1
خارج حدود الدولة هي استثمارات خارجية أو  تعتبر كل االستثمارات الواقعة 
، يقوم المستثمر بتوظيف رأسماله خارج حدود الدولة من أجل تحقيق الربح حيث، 3أجنبية

أن االستثمارات الخارجية تتدفق من دولة إلى أخرى بحثا عن العائد األكبر والمخاطرة  إذ
 .4األقل وفق مناخ االستثمار

 وتنقسم االستثمارات االجنبية إلى قسمين رئيسيين: 
 :. االستثمار األجنبي المباشر1.2.1

ويتمثل في المشروعات التي يقيمها المستثمر خارج حدود الدولة األم، ويقوم  
بإدارتها إما بسبب الملكية الكاملة لها أو نتيجة الشتراكه في رأس المال بنصيب يعطي له 

 .5يكون المستثمر هنا فردا أو شركة أو فرحا إلحدى الشركاتحق اإلدارة، وقد 
كما يمكن تعريفه على أنه عبارة عن إنشاء مشاريع جديدة وتوسيع المشاريع القائمة  

خارج الدولة سواء كانت مملوكة بالكامل للمستثمر، أو المتالكه جزء من رأس المال 

                                                 
 .82مروان شموط، كنجو عبود كنجو، مرجع سبق ذكره، ص. - 1
(: المالية الدولية: نظرية وتطبيق، دار الزهران للنشر والتوزيع، عمان، المملكة األردنية الهاشمية 8112سعود جايد العامري )  - 2

 .22،ص.
 .053مدخل إلى األعمال الدولية، دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن،  ص.(: 3103عبد الرحيم الفارس، فراس الرفاعي ) - 3
 .01(: المسؤولية المدنية للمستثمر األجنبيدراسة مقارنة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر،  ص.3105عقيل كريم زغير ) - 4
على التنمية االقتصادية في المنطقة العربية بين النظرية والتطبيق، الدار (: االستثمار األجنبي المباشر وأثره 3105على عبد الوهاب نجا )  - 5

 .30الجامعية، مصر، ص.
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ثمار انتقال التكنولوجيا والموارد ، ويرافق هذا االستيعطيه الحق في اإلدارة والرقابة
  .1والمهارات والقيام بعمليات إنتاجية متكاملة في البلد المضيف

 :. االستثمار األجنبي غير المباشر2.2.1
دولة ويعرف االستثمار األجنبي غير المباشر على أنه تحركات رؤوس األموال من  

طريق اقتناء أسهم أو سندات  إلى أخرى بغرض االستثمار في بورصة األوراق المالية عن
 بمثابة توظيف لرأس المال فقط يعتبر هذا االستثمارتكوين محفظة لألوراق المالية، كما و 

المستثمر على عائد تلك االستثمارات التي يحصل فيها  ، أي أنهدون التدخل في االدارة
ار األجنبي ، وقد توسع مفهوم االستثم2رأسمالي، دون أن تكون له السيطرة على المشروع

إذ أعتبره البعض بمثابة مقدمة للقيام باالستثمار األجنبي المباشر ووسيلة غير المباشر  
بذلك مجموعة التراخيص  ليشملللتعرف على مدى ربحية السوق المرتقب واستقراره 
    .3والعقود )اإلدارة، التصنيع، واالمتياز( واالتفاقيات...إلخ

 :. أدوات االستثمار2
تعرف أداة االستثمار على أنها ذلك األصل الحقيقي أو المالي الذي يحصل عليه  

المستثمر لقاء المبلغ الذي يستثمره، ويطلق البعض على أدوات االستثمار مصطلح 
   .4وسائط االستثمار

 وهناك العديد من أدوات االستثمار نذكر أهمها:  
 :. العقارات1.2

اقتناء عقارات حقيقية مثل المباني واألراضي وغيرها ويتم هذا االستثمار عن طريق  
والتي  وذلك بطريقة مباشرة أو عن طريق اإلستعانة بما يعرف بصناديق االستثمار العقاري

تعتبر بمثابة وعاء استثماري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين والمدخرين فيه 
لالستثمار في المجاالت العقارية المختلفة ويتضمن مجموعة من األصول العقارية التي 

                                                 
 .55عدنان داود العذاري، مرجع سبق ذكره، ص. - 1
 .55(: األثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية، دار الفكر الجامعي، مصر، ص.3112نزيه عبد المقصود مبروك ) - 2
 .310(: االستثمار والترابط االقتصادي الدولي، دار الفكر الجامعي، مصر، ص.3103عبد العال )نشأت على  - 3
 .12محمد نصر الدين الدرملي، مرجع سبق ذكره، ص. - 4
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تضمن حدا من السيولة، وتصدر حصص الصندوق في صورة وثائق استثمارية تخول 
وية اتجاه الصندوق، وتوجه هذه الصناديق استثماراتها من خالل المكتتب فيها حقوقا متسا

االستثمار في أصول عقارية عن طريق بنائها أو ترميمها أو تطويرها ثم القيام بتأجيرها أو 
 .1بيعها
 :. السلع2.2

تتمتع بعض السلع بمزايا خاصة تجعلها صالحة لالستثمار لدرجة أن تنشأ لها  
ل بورصة القطن في نيويورك وبورصة الذهب في لندن مث -بورصات–أسواق متخصصة 

وبورصة الشاي في سيريالنكا وغيرها من البورصات، ويتم التعامل في أسواق السلع عن 
 طريق عقود خاصة تسمى "التعهدات المستقبلية" بين طرفين 

 . المعادن النفيسة:3.2
بعض المستثمرين تعتبر المعادن النفيسة من األدوات االستثمارية المفضلة عند  

 كونها تعمل على الحفاظ على األموال من عوامل التضخم، كما تعتبر مخزن هام للقيمة،
إذ وقد تزايدة االهتمام بهذه المعادن مع مرور الزمن  ومالذ آمن في حالة حدوث أزمات،

وهي بورصة تتداول فيها  تم انشاء بورصات خاصة بها تعرف ببورصة المعادن النفيسة
ومن أهم األسواق التي تتداول فيها  ،2معدنية النفيسة من  الذهب والفضة والبالتينالسلع ال

المعادن الثمينة سوق السبائك في لندن ويتم التداول فيها عن طريق المعامالت الفورية 
والعقود اآلجلة، وسوق نيويورك التجارية والتي يتم فيها تداول المعادن عن طريق العقود 

 والتسليم يكون في وقت محدد في المستقبل.اآلجلة بسعر محدد 
 :المشروعات االقتصادية. 4.2

 ، وتتنوع3تعتبر المشروعات االقتصادية من أكثر أدوات االستثمار الحقيقي انتشارا 
 مجاالت  كما تتنوع  ملكيتها،  وأشكال وأشكالها القانونية   من حيث أنشطتها وأحجامها

                                                 
 .011(: النظام القانوني لوثائق االستثمار دراسة مقارنة،  المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، ص.3101نبأ ابراهيم الدودان ) - 1
 .01(: األوراق المالية وسوق المال العالمي، مركز الكتاب األكاديمي،  األردن، ص.3102يوسف حسن يوسف ) - 2
 .18محمد نصر الدين الدرملي، مرجع سبق ذكره، ص. - 3
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 مختلفة وقد تعمل على المستوى العالمي والمحلي.  أنشطتها من سلع وخدمات
 . أذونات الخزينة:4.2

وهي من أدوات االستثمار المالي قصير األجل، فهي عبارة عن سندات تصدرها  
الحكومة لمدة تتراوح بين ثالثة أشهر وسنة، ويقوم البنك المركزي بطرحها وتباع في المزاد 

في أي وقت لدى البنك  إعادة خصمها نويمكالعلني بأسعار تقل عن سعرها االسمي، 
 .1المركزي

 . األوراق التجارية:4.2
وهي من أدوات االستثمار وتتخذ شكل سندات أذنية صادرة عن مؤسسات مالية  

، لكنها غير ذات مراكز ائتمانية قوية، وهي من أدوات االستثمار ذات الدخل الثابت
 .2لالستثمار فيها عالية نسبيامضمونة مما يجعل درجة المخاطرة الموافقة 

 :المصرفية . القبوالت4.2
لقد أنشأت هذه األداة في سوق النقد نتيجة تطور المعامالت التجارية الدولية، وهي  

)السحب الزمني هو مطالبة بالدفع يرسلها مصدر البضاعة  قصيرة األجل سحوبات زمنية
ونة باألصل عن عملية تجارية مضم ناشئةال بقيمة البضاعة المؤجلة الدفع إلى مستوردها(

بدفع مبلغ معين لحامل المستورد الدفع لدى بنك، الذي يقدمها مقابل عمولة، ويلتزم بنك 
السحب خالل فترة محددة ويؤيد ذلك بكتابة كلمة مقبول على وجه السحوبات، وبهذا 

ان حيث بإمك يصبح السحب قابال للتداول في السوق الثانوي إلى تاريخ االستحقاق
المصدر خصمه فورا والحصول على صافي قيمته أو االحتفاظ به إلى تاريخ االستحقاق 

 .3وقبض قيمته االسمية كاملة
 :المصرفي . شهادات اإليداع2.2

 ألجل، مودعة  وديعة  لقاء   لتداول تصدرها المصارف  وهي شهادات قابلة 
                                                 

 .21ص.(: أصول صناديق االستثمار في سوق األوراق المالية، دار حميثرا للنشر والتوزيع، مصر، 3101شريط صالح الدين ) - 1
 .058(: اإلدارة المالية الدولية والعالمية التحليل المالي واالقتصادي، دار كنوز المعرفة األردن، ص.3118محمد أحمد الكايد ) - 2
 .23-20شريط صالح الدين، مرجع سبق ذكره، ص ص. - 3
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 :1وتوفر شهادات اإليداع لحاملها مجموعة من المزايا 
 فرصة للحصول على النقد قبل موعد استحقاق الوديعة. توفر -
 قابلية الشهادات للتداول في السوق الثانوي. -
 توفير سيولة كبيرة ودرجة عالية من األمان. -
 الحصول على عائد للمستثمر أكبر من العائد المحقق على حسابات التوفير. -
 . العمالت األجنبية:2.2

أدوات االستثمار في أسواق رأس المال العالمية، تعتبر العمالت األجنبية من أهم  
فقد أصبحت أسواقها منتشرة في جميع أنحاء العالم مثل األسواق المالية الموجودة في 

 .2نيويورك ولندن وطوكيو وباريس وغيرها
 :. األسهم2.2

وهي صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول وتمثل حق المساهمة في رأس مال  
حقوق لسيما حقه في األرباح والتصويت في الجمعية ال هم مجموعة منلسولحامل اشركة، 
 ، ونصيب من موجودات الشركة في حالة التصفية ودفع كافة اإللتزامات.العامة

 :3نوعان تنقسم من حيث الحقوق التي تخولها إلى المساهمين إلىو  
وسوقية، ويملك األسهم العادية: تمثل مستندات ملكية لها قيمة اسمية ودفترية  -

، حيث لها الحق في اقتسام األرباح المحققة، حاملها حقوق يحددها القانون عادة
 بعد دفع التوزيعات الخاصة باألسهم الممتازة، ولحاملها الحق في نقل ملكيتها
بالبيع أو التنازل، كما أن مسؤوليته محدودة بحصته في رأس المال وله الحق في 

 مية.التصويت في الجمعية العمو 

                                                 
 .058 -051محمد أحمد الكايد، مرجع سبق ذكره، ص ص. -1
 .53ره، ص.خلفان حمد عيسى، مرجع سبق ذك - 2
 أنظر: - 3

 .15-11(: أسواق المال بين األرباح والخسائر، دار حميثرا للنشر والترجمة، مصر،  ص ص.3101محمد عبد هللا شاهين ) -

أداءها المالي وأثرها في سوق األوراق المالية، دار اليازوري العلمية  للنشر والتوزيع –(: المصارف االسالمية 3100حيدر يونس الموسوي )-

 .13، األردن، ص.



 مطبوعة اقتصاد االستثمار والتنافسية

 

20 

 

األسهم الممتازة: وهي وثيقة تحمل قيمة اسمية تصدرها المنشأة، يحق لحاملها بما  -
يعادل أسهمه ملكية جزء من المشروع، أي أنها عبارة عن صك ملكية له قيمة 

يتمتع بمزايا إضافية ال تتمتع بها األسهم  نهاسمية ودفترية وسوقية، ويمتاز بأ
 رباح وناتج التصفية والتصويت وغيرها.كاألولوية في الحصول على األ العادية

 :. السندات10.2
عبارة عن أداة دين لحامله على الشركة  يفه تحقق السندات دخال ثابتا لحاملها، 

المصدرة له يمكن تداوله في األسواق الثانوية، فلحامل السند الحق في الحصول على 
فوائد سنوية محددة مع استرجاع قيمته اإلسمية في تاريخ استحقاقة، وال يحق له التدخل 

 :1في إدارة الشركة، إذا فحقوق حاملي السندات تتمثل في
 فوائد سنوية ثابتة.الحصول على  -
 تسديد قيمة السند عند حلول األجل. -

 :2وهناك أنواع عديدة من السندات نذكر منها
 السندات المضمونة والسندات غير المضمونة. -
 السندات االسمية والسندات لحاملها. -
 السندات الحكومية والسندات األهلية. -
 لالستدعاء.السندات القابلة لالستدعاء والسندات غير قابلة  -
 السندات ذات تاريخ االستحقاق والسندات الدائمة. -
السندات القابلة للتحويل )ألسهم( والسندات القابلة لالستبدال )بأسهم لشركة  -

 أخرى(.
 تزايد ألجل معلوم.سندات ال تحمل معدل فائدة وسندات بسعر فائدة م -
 سندات بسعر فائدة مرتبط بمستوى األسعار. -

                                                 
 .15شريط صالح الدين ، مرجع سبق ذكره، ص. - 1
 .18-15محمد عبد هللا شاهين، مرجع سبق ذكره، ص ص. - 2
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الربح )حق الحصول على نسبة من األرباح في حالة تجاوز سندات المشاركة في  -
 الفائض المحقق حدا معينا(.

سندات الدخل ) ال يجوز لحملتها المطالبة بالفوائد في السنوات التي لم تحقق فيها  -
الشركة أرباح، وقد ينص في بعض اإلصدارات على الحق في الحصول على 

 ك من أرباح سنة الحقة(. الفوائد في سنة لم تحقق فيها األرباح، وذل
 . صناديق االستثمار:11.2

هي عبارة عن وعاء مالي يأخذ عادة شكل شركة مستقلة عن المصرف الذي  
أنشأه، وتتمثل وظيفته في تجميع مدخرات المشاركين فيه من أفراد وشركات وهيئات ويتم 

شاركة جماعيا في ويسمح للمستثمرين فيه بالم استثمار هذه األموال في األوراق المالية،
نتائج أعمال الصندوق، وتتم إدارته من قبل المصرف مقابل أتعاب محددة أو نسبة من 

 .1األرباح المحققة
 :2للمستثمرين تتمثل فيما يلي مزاياوتوفر صناديق االستثمار جملة من ال  

 تسمح للمستثمرين تحقيق أكبر عائد بأقل نسبة من المخاطرة. -
قطاعات مختلفة لشركات من متنوعة و  في محافظ مالية توظيف أموال المستثمرين -

على مناطق جغرافية مختلفة األمر  االستثمارات مع األخذ بعين االعتبار توزيع
 الذي يؤدي إلى تقليل المخاطر.

توفر منفذا لصغار المدخرين للتعامل مع السوق المالي ومنحهم القدرة على  -
 على اقتحام مجاالت االستثمارات الصناديقة هذه قدر استثمار أموالهم، نظرا ل

الكبيرة التي ال يستطيع صغار المستثمرين اقتحامها عن طريق تجميع  المالية
 أموال صغار المستثمرين لتصبح أمواال ضخمة.

                                                 
 .111(: أساسيات االستثمار في المصارف االسالمية، دار اليازوري العلمية  للنشر والتوزيع، األردن، ص.3100صادق راشد الشمري ) - 1
 .055-055مرجع سبق ذكره، ص ص .شريط صالح الدين،  - 2
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 معرفتها باألسواق أضف إلى ذلك خبرتها االستثمارية وتخصصها وكفاءتها و  -
 ثمرة.تمكنها من االدارة الحكيمة لألموال المست

 .تنشيط بورصة األوراق المالية -
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 الثالث: المحور
 .مكونات المناخ االستثماري
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والسياسات والمؤسسات االقتصادية  القوانين ةنقصد بمناخ االستثمار مجموع 
والسياسية التي تؤثر في ثقة المستثمر وتجعله يتوجه باستثماراته إلى بلد دون آخر، 
وبالتالي فإن مناخ االستثمار ال يتوقف على العوامل االقتصادية وحدها، ولكنه يتجاوز 

في مجتمع والتي قد ذلك إلى األوضاع السياسية واالجتماعية والقانونية والمؤسسية السائدة 
تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قرارات المستثمر وتجعله يقدم على االستثمار في 

والجدير بالذكر أن للسياسات والسلوكيات الحكومية تأثير قوي ، 1بلد ما أو يحجم عنه
 ،2على مناخ األستثمار من خالل تأثيرها على التكاليف والمخاطر والعوائق أمام المنافسة

فمناخ االستثمار يتكون من العناصر الرئيسية التي سندرجها في  ى ما سبقوبناء عل
 مايلي:

 :. النمو االقتصادي1 
إن ارتفاع معدالت النمو تؤدي إلى جذب المزيد من االستثمارات سواءا المحلية  

 زيادة معدالت النمو خاصة في الدول الكبيرة يؤدي إلى تحسن معدل منها أو األجنبية ألن
إلى زيادة كمية إنتاج السلع ويزداد معها االستهالك وثروة  ل التجاري مما يؤدي بدورهالتباد

، وبالتالي الزيادة في دخول األفراد وهذا ما يؤدي إلى زيادة االدخار واالستثمار، 3المجتمع
فمعدالت النمو المرتفعة دليل على الحالة االقتصادية الجيدة للدولة والتي تنعكس على 

 جابي.يلف المؤشرات االقتصادية الكلية على نحو إمخت
 :التوازن الداخلي والخارجي .2
، هي مدى ستثمرين سواء المحليين أو األجانبمن بين المؤشرات المهمة للم 

تحقيق الدولة للتوازنات االقتصادية الكلية الداخلية والخارجية فيجب على الدولة التي 
 مايلي:ترغب في جذب االستثمارات أن تحقق 

                                                 
(: التنظيم الدستوري للحقوق والحريات االقتصادية، المركز القومي لالصدارات القانونية، مصر، 3105أشرف عبد الفتاح أبو المجد ) - 1

 .51ص.
 .50(: سياسات االستثمار في الدول العربية، دار الكتب، مصر،ص.3111عبد هللا الشاملي ) - 2
 .011(: االقتصاد الدولي نظريات وسياسات، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن، ص.3112لفتاح أبو شرار)على عبد ا - 3
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تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، ألن حدوث عجز على المستوى الخارجي  -
سيدفع الدولة إلى تغطية ذلك العجز بعدة طرق من بينها تخفيض الواردات، 

الشركات التي تعمل على استيراد بوهذا ما يضر  ،وفرض رسوم جمركية إضافية
لى العمالت األجنبية ومنع كما قد تقوم الدولة بالرقابة ع اإلنتاج،مستلزمات 

بتغطية العجز عن طريق االستدانة من أيضا التحويالت إلى الخارج، كما قد تقوم 
النخفاض قدرتهم الخارج وهذا ما يؤدي إلى نفور المستثمرين خاصة األجانب نظرا 
 على تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم في حالة حدوث األزمات.

مة للدولة، ألن حدوث العجز الداخلي على مستوى تحقيق التوازن في الموازنة العا  -
الموازنة العامة قد يؤدي بالدولة إلى معالجة ذلك العجز عن طريق اإلصدار 
النقدي دون وجود مقابل وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع معدالت التضخم، كما أن قد 
يؤدي إلى تقليص االنفاق الحكومي على البنى التحتية االقتصادية واالجتماعية 
مما يؤدي بدوره إلى تردي البنى التحتية والخدمات المرافقة لها، وتدهور الجانب 

 االجتماعي. 
 . معدل التضخم:3
يعرف التضخم بأنه زيادة نمو الكتلة النقدية أكبر من زيادة نمو الناتج الداخلي  

القيمة الخام للدولة، وهذا ما يؤدي إلى زيادة األسعار وانخفاض القدرة الشرائية بانخفاض 
 :1الحقيقية للنقود، ويؤدي إلى آثار سلبية عديدة على االقتصاد من بينها

ألن معظم  االدخارقيمة  مما يؤدي إلى انخفاضانخفاض الدخول الحقيقية   -
الدخل النقدي سيوجه الستهالك السلع والمنتجات التي أسعارها في ارتفاع 

مما  االستثمار ونمو الناتج القوميو  اإلنتاجية مستمر، وهذا ما سيؤثر سلبا على
 قد يسبب أعمال شغب وتفشي ظاهرة الفساد السياسي واالجتماعي.

                                                 
 .313(: مبادئ علم االقتصاد، دار الزهران للنشر والتوزيع، األردن، ص.3111مجيد خليل حسين، عبد الغافور ابراهيم ) - 1
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يعمل التضخم على ترسيخ حالة عدم اليقين وعدم التأكد حول الوضع االقتصادي  -
    في الدولة ومستقبلها.

يؤدي التضخم إلى اختالل الميزان التجاري وحدوث عجز في ميزان المدفوعات  -
ي يؤدي بدوره إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية، مما يترك آثار على والذ

استنزاف موارد البلد واحتياطاته النقدية بالعملة الصعبة، وقد يؤدي إلى االستيراد 
واإلحجام عن السلع المحلية، مما يؤدي إلى تراجع اإلنتاج وتعطل قوة العمل 

 وظهور البطالة.
فاظ عليه عند معدالت مقبولة وهذا عدالت التضخم والحلذا وجبة على الدولة كبح م     

 ال يكون إال بتفعيل السياسة النقدية والمالية.
 . أسعار الصرف:4
على الدولة المحافظة على استقرار أسعار صرف عمالتها وعدم المبالغة في  

مع تقلبات سعر الصرف حيث تساهم في ارتفاع  سلبا يرتبط االستثمارقيمتها ألن 
 :1على النحو التالي وانخفاض ما يحققه المستثمر من أرباح

فإن العائد يكون بالعملة فإن كان هدفه تموين سوق الدولة بالسلع والخدمات  -
 المحلية، وبالتالي فإن التقلبات تكون مباشرة في هامش الربح بالعمالت األجنبية.

ن كان هدفه ال - تصدير فإن التقلبات تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض تنافسية وا 
المنتجات، وبالتالي التأثير سيكون إيجابيا أو سلبيا على النشاط االستثماري، كما 
قد يتم استيراد مستلزمات اإلنتاج من الخارج وبالتالي تتأثر تكاليف اإلنتاج 

 بتقلبات أسعار الصرف. 
 . أسواق المال:4
 المالية بأنها الحيز الذي يلتقي فيه أصحاب الفائض المالي )لتوظيفتعرف السوق  

                                                 
االستثماري في جذب االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربية، مكتبة حسن العصرية، (: دور المناخ 3103عميروش محمد شلغوم ) - 1

 لبنان، ص..
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)للحصول على التمويالت الالزمة(، وتتكون من السوق المالي مدخراتهم( بأصحاب العجز 
وتعد األسواق المالية مرجعا مهما لبيان مدى كفاءة السياسة النقدي وسوق رأس المال، 
 :1تتمثل في الية أهمية كبيرةالم ولألسواقاالستثمارية في االقتصاد، 

تعبئة الموارد المالية وتحفيز المدخرين على توظيف أموالهم في أدوات االستثمار  -
 المختلفة والحصول على عوائد مرضية.

 تسهيل عمليات تبادل األصول االستثمارية. -
نشر سلوك االستثمار من خالل النشاطات داخل األسواق المالية وتوفير التمويل  -

 لمشروعات االستثمارية.الالزم ل
المالية من خالل إداراتها ومكاتبها المتخصصة أن تقدم نصائح  لألسواقيمكن  -

 .واستشارات للشركات المصدرة لألوراق المالية
ضمان التوازن من خالل الحفاظ على النمو المستقر بوصفه جانبا مهما من عوائد  -

 ت التحوط .األدوات االستثمارية، إذ يمكن تحقيقه من خالل عمليا
يعتبر السوق المالي بمثابة المحرك الرئيسي للمناخ االستثماري الجيد فكلما كان و 

السوق المالي كفؤ ومتنوع زادت قدرته على جذب االستثمارات والتدفقات المالية من 
 :2عن طريق توفير العناصر التالية ، ووجب على الدولة تهيئتهالخارج
 االستجابة للمتغيرات االقتصادية. مرونة القطاع المالي وقدرته على -
كفاءة البنوك وقدرتها على توفير المعلومات التحتية للمستثمر ومعدالت الفائدة  -

 على القروض.
كفاءة سوق المال للتنافس مع المؤسسات المالية العالمية لتجميع االستثمارات  -

 داخل الدولة.
 عدم قصر السوق المالي على المؤسسات المصرفية. -

                                                 
أداءها المالي وأثرها في سوق األوراق المالية، دار اليازوري العلمية للنشر –(: المصارف االسالمية 3101حيدر يونس الموسوي ) - 1

 .15والتوزيع، األردن، ص.
 .31(: االستثمارات العربية ومستقبل التعاون االقتصادي العربي، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، مصر، ص.3118على لطفي ) - 2
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أجهزة للرقابة الضريبية والتمويلية والقانونية في إطار قانوني ومحاسبي توفير  -
 بغرض جذب المدخرات المحلية واستثمارها.

 . تدفقات االستثمار والتجارة:4
كلما زادت تدفقات االستثمار األجنبي الداخلة إلى الدولة دل ذلك على أن المناخ  

، األمر جذب المزيد من التدفقات على يساعدوهذا ما االستثماري للدولة يتمتع بوضع جيد 
معدالت التجارة وتحسين  ةزيادو  انتعاش عمليات التصدير وااليستيراد إلى يؤديالذي 

 الوضع االقتصادي للدولة.
 . التطورات التشريعية:4
ضوحه و إن وجود إطار تشريعي وقانوني مناسب للنشاط االقتصادي من حيث  

يؤدي إلى بعث الثقة في نفوس  ومرونته في نفس الوقت واستقرارهوشموليته واتساقه 
 خاصة إذا كلل باتفاقات دولية لحل منازعات االستثمار. ،المستثمرين

وحتى تكون البيئة التشريعية والقانونية أكثر مالءمة وجاذبية لالستثمار يجب أن  
تكون مواتية من حيث الضمانات والحوافز االستثمارية بشكل عام واالستثمار بشكل 
خاص من أجل ارساء تشريعات وقوانين تتناسب مع تحقيق أهداف التنمية، وهذا ال يتم 

وانين وفق منظور شامل، فالمستثمرون يفضلون إال من خالل التعامل مع كافة الق
المتأتية من االستثمار بالبلدان ذات البيئة التشريعية المالئمة من أجل ضمان األرباح 

  .1استثماراتهم
 .النظام االقتصادي والسياسي والبيئي:2
 :2ويكون النظام االقتصادي والسياسي والبيئي جاذبا لالستثمار في الحاالت التالية 

بالنسبة للنظام االقتصادي فكلما كان يعمل وفقا آلليات السوق والحرية  -
 االقتصادية كلما كان جاذبا لالستثمار والعكس صحيح. 

                                                 
(: البيئة االستثمارية ودورها في تحفيز االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي، دار األيام للنشر 3102كاظم أحمد البطاط وأخرون ) - 1

 .35والتوزيع، األردن، ص.
 .53-53أشرف عبد الفتاح أبو المجد، ص ص. - 2
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وكلما تميز النظام السياسي بالديمقراطية واالستقرار السياسي واالمني وعدم وجود  -
 احتماالت مخاطر الحروب كلما كان ذلك جاذبا لالستثمار.

والتقاليد اإليجابية ظام البيئي يحتوي على مجموعة من القيم والعادات كلما كان الن -
 والموافقة لالستثمار األجنبي كلما كان ذلك جاذبا لالستثمار.

 . الجهود الترويجية:2
 في سبيل استقطاب االستثمارات الألجنبية يمكن للدولة أن تقوم بجهود ترويجية

 متعددة من بينها:
 .االلكترونية التي تبين الفرص االستثمارية في البلدتكثيف المواقع  -
 اقامة زيارات ترويجية وتحسين عالقاتها الدولية. -
مكاناته االستثمارية في القنوات الدولية األكثر  - بث وصالت إشهارية للبلد وا 

 مشاهدة.
 إقامة ندوات ومؤتمرات ومعارض مختلفة.  -

الدولة لتحسين صورتها على المستوى لكي تكون الجهود الترويجية التي تعتمدها و 
العالمي على درجة عالية من الفعالية يجب أن تعتمد في ذلك على منهج شامل لجذب 

 :1االستثمارات وفق إطار متكامل يقوم على
 ويشترك واألعمال والسياحة والتجارة لالستثمار جاذب كموقع للبلد الشامل الترويج -

 التخطيط جهات والسيما المعنية الجهات كلبرنامج الترويج  وتنفيذع وض في
 ما وكل والمرافق التحتية والبنى والتشريع المعامالت إنجاز و الخارجية والعالقات

 هو ضمان همواأل االستثمار، هيئات تشجيع جانب األعمال إلى أداء ببيئة يتصل
 الدقيقة المتابعة تراعي أسس على االستثمار لبيئة ومناخ المتواصل التطوير

 في المنافسون به يقوم ما والسيما الخارجية للمستجدات واالستجابة السريعة
  .والعالم المنطقة

                                                 
 .01، الكويت، ص. 3105(، التقرير السنوي 3105المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ) - 1
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 تحقيق في وفعالية تحديدا استثمارية أكثر وبرامج وسياسات استراتيجيات صياغة -
 متعددة الشركات وخصوصا واالستقطاب بالترويج المستهدفة الجهات إلى الوصول
 االقتصاد في بقوة للتأثير كامنة قدرة لديهم الذين األجانب والمستثمرين الجنسية
 تنفيذ في وفعال واضح بدور األجنبي االستثمار قيام وكذلك فعال، بشكل الوطني
 مختلف في تعتمدها الحكومات التي المستدامة والتنمية النمو واستراتيجيات خطط

 في وتطويرها تعديلها لمواصلة السياسات تلك مردود تقييم مع ضرورة المجاالت،
 .الدولية االستثمار التفاقات اإلنمائي البعد ولتعزيز المستقبل
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 الرابع: المحور
 .مؤشرات المناخ االستثماري
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هناك مجموعة من المؤشرات المتعددة علـى المسـتوى الـدولي واإلقليمـي والتـي تعمـل  
الدولـــة ومـــدى قدرتـــه علـــى اســـتقطاب علـــى قيـــاس مـــدى مالئمـــة المنـــاخ االســـتثماري داخـــل 

االستثمارات المختلفة، والجـدير بالـذكر أن هـذه المؤشـرات ليسـت ثابتـة علـى مـر الـزمن مـن 
حيــث مكوناتهـــا وطــرق حســـابها، إذ يـــتم تعــديلها كـــل فتــرة مـــن الـــزمن لتصــبح أكثـــر مالئمـــة 

قيـــف ولتواكـــب التغيـــرات الحاصـــلة علـــى المســـتوى الـــدولي، كمـــا أن هنـــاك مؤشـــرات يـــتم تو 
 العمل بها كمؤشر إمكانية الحصول على رأس المال.

 :. مؤشر التنافسية العالمي1
المعروف يصدر هذا المؤشر من قبل المنتدى االقتصادي العالمي لرجال األعمال  

هادفة للربح يقع مقرها في جنيف ر كمؤسسة مستقلة، غي 0820الذي تأسس سنة بدافوس 
ويقوم مؤشر  ،0828بإصدار هذا المؤشر بشكل سنوي منذ سنة  دءالب تمقد و  ،1بسويسرا

التنافسية العالمي بتقييم العوامل التي تحدد بشكل جماعي مستوى اإلنتاجية والتي تحدد 
على أنها مجموعة من بدورها مستوى القدرة التنافسية للبلد حيث يعرف هذه األخيرة 

القدرة أي –تعد و النتاجية في أي بلد، المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى ا
نقطة انطالق مهمة ألنها تساهم في رفع مستوى المعيشة وتولد الموارد الالزمة  -التنافسية

 .لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وبيئية
، ففي الوقت والجدير بالذكر أن هذا المؤشر يتميز بالتغيير المستمر في المنهجية 

عمودا تم تجميعهم في أربع فئات رئيسية، ويحتوى على  08ن الحالي يتكون المؤشر م
النتيجة الكلية للمؤشر باستخدام المتوسط البسيط لألعمدة مؤشرا فرعيا، ويتم حساب  82

( وتستخدم 0/08) %12.2اإلثنى عشر، وبالتالي فإن الوزن الضمني لكل عمود هو 
ويتم التعبير على الفئات األربعة الرئيسية ألغراض البحث فقط وال تدخل في الحساب، 

ويتم تفسيرها على أنها عالمات تقدم مما يشير إلى قرب البلد  011إلى  1النتائج من 

                                                 
1 - World Economic Forum, website: https://www.weforum.org 



 مطبوعة اقتصاد االستثمار والتنافسية

 

33 

 

ويمكن إلى الحالة المثالية، ثم يتم ترتيب البلدان على أساس الدرجة المحصل عليها. 
 هيكلة المؤشر عبر الشكل التالي:توضيح 

  
 داد الباحث باالعتماد على:عمن إ المصدر:

- World Economic Forum (2018) : the global competitiveness report, Geneva, 

Switzwrland, p.02. 

 :1ويمكن شرح مكونات المؤشر كما يلي 
 وتضم:أ.البيئة التمكينية: 

المؤسسات السياق الذي ينظم فيه األفراد أنفسهم تحدد  : المؤسسات:01العمود -
ونشاطهم االقتصادي، من خالل القيود المفروضة عليهم من قيود قانونية )القوانين وآليات 
التنفيذ( وقيود غير رسمية )قواعد السلوكيات(، وتؤثر المؤسسات على اإلنتاجية من خالل 

حقوق الملكية، الشيكات  ا العمود إلىتوفير الحوافز وتقليل حاالت عدم اليقين . وينظر هذ
 .واألرصدة، والشفافية، وأداء القطاع العام وحوكمة الشركات، واألمن

                                                 
1 - World Economic Forum (2018) : the global competitiveness report, Geneva, Switzwrland, pp.39,41, 42. 

4.02018مكونات مؤشر التنافسية العالمي (: 01)الشكل رقم 

:األسواق
.سوق السلع: 7العمود
.سوق العمل: 8العمود 
النظام المالي: 9العمود
حجم السوق: 10العمود 

:النظام البيئي لالبتكار
.ديناميكية األعمال: 11العمود 
القدرة على االبتكار: 12العمود 

لبيئة التمكينيةا
.المؤسسات: 1العمود 
.البنية التحتية:2العمود 

.اعتماد تكنولوجيا االعالم واالتصال: 3العمود
استقرار االقتصاد الكلي : 4العمود

:رأس المال البشري
.الصحة: 5العمود 
.المهارات: 6العمود 
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تعمل البنية التحتية المتطورة على خفض تكاليف النقل  : البنية التحتية:02العمود -
والمعامالت، وتسهل حركة البضائع واألشخاص ونقل المعلومات داخل البلد وعبر 

كما أنها تضمن الوصول إلى الطاقة والمياه الضروريين للنشاط االقتصادي، الحدود، 
 وينظر هذا العمود إلى جودة وتوسيع البنية التحتية للنقل والبنية التحتية للمرافق.

تقلل هذه التكنولوجيا من تكاليف  : اعتماد تكنولوجيا االعالم واالتصال:03العمود -
ر والمعلومات، مما يحسن الكفاءة ويحفز االبتكار، المعامالت وتسرع من تبادل االفكا

وبما أن تكنولوجيا االعالم واالتصال عبارة عن تقنيات تستخدم لألغراض العامة ويتم 
إدماجها بشكل متزايد في االقتصاد فقد أصبحت ضرورية لجميع االقتصاديات شأنها في 

إلى درجة انتشار تكنولوجيا ذلك شأن البنية التحتية للطاقة والنقل. وينظر هذا العمود 
 االعالم واالتصال.

يؤدي التضخم المعتدل والمتوقع والتوازم في  : استقرار االقتصاد الكلي:04العمود -
الموازنات العامة إلى تقليل حاالت عدم اليقين، توفير امكانية توقع عوائد االستثمارات 

اد الكلي أن يؤدي إلى هروب رأس وزيادة الثقة، كما يمكن لفقدان الثقة في استقرار االقتص
المال، وزعزعة االستقرار االقتصادي الكلي. وينظر هذا العمود إلى مستوى التضخم 

 . واستدامة السياسة المالية
 : ويضم:ب.رأس المال البشري

األفراد األصحاء بقدرات بدنية وعقلية أكثر، ويعتبرون أكثر  يتمتع : الصحة:04العمود -
بداعا، ويميلون إلى االستثمار أكثر في التعليم مع زيادة العمر المتوقع، ويتطور  إنتاجية وا 
األطفال األصحاء إلى بالغين يتمتعون بقدرات معرفية أقوى. وينظر هذا العمود إلى 

توسط عدد السنوات التي يمكن أن يتوقعها متوسط العمر المتوقع المعدل بالصحة، وم
 المولود الجديد ليعيش بصحة جيدة.
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ويتضمن المهارات والكفاءات من القوى العاملة، فالسكان ذو  : المهارات:04العمود -
التعليم العالي أكثر إنتاجية ألنهم يتمتعون بقدرة أكبر على أداء المهام واكتساب المعرفة 

ات جديدة. وينظر هذا العمود إلى المستوى العام لمهارات بسرعة، وخلق معارف وتطبيق
يتطور  الجودة التعليميةمفهوم القوى العاملة وكمية ونوعية التعليم، وعلى اعتبار أن 

ل الجودة المهمة اليوم تشمل: تطوير محو األمية الرقمية، مهارات باستمرار، فإن عوام
 دي واإلبداعي.التعامل مع اآلخرين، والقدرة على التفكير النق

 ج.األسواق: وتشمل:
تدعم المنافسة مكاسب اإلنتاجية من خالل تحفيز  : سوق المنتجات:04العمود  -

الشركات على االبتكار، وتحديث منتجاتها وخدماتها، وتوريد أفضل المنتجات الممكنة 
لمجال متساو للشركات  ر الدولةيبأفضل األسعار. وينظر هذا العمود إلى أي مدى توف

للمشاركة في أسواقها، ويتم قياسه من حيث مدى قوة السوق، واالنفتاح على الشركات 
 األجنبية ودرجة تشوهات السوق.

تعزز أسواق العمل الجيدة أداء اإلنتاجية عن طريق التوفيق  : سوق العمل:02العمود -
تطوير المواهب للوصول إلى بين العمال والوظائف األكثر مالئمة لمجموعة مهاراتهم و 

امكاناتهم الكامنة، من خالل الجمع بين المرونة والحقوق األساسية للعمال. وينظر هذا 
 العمود إلى مدى إعادة تنظيم الموارد البشرية، ومدى االستفادة منها.

يعزز النظام المالي المتطور اإلنتاجية من خالل ثالث  : النظام المالي:02العمود -
ة: تجميع المدخرات في االستثمارات اإلنتاجية، تحسين تخصيص رأس المال طرق أساسي

لالستثمارات الواعدة من خالل مراقبة المقترضين، والحد من عدم تناسق المعلومات، 
وينظر هذا العمود إلى مدى توافر االئتمان وتوفير نظام دفع فعال في الوقت نفسه، 
افة إلى االستقرار وانخفاض ضباإل جات الماليةوحقوق الملكية والتأمين وغيرها من المنت

 المخاطر.
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األسواق الكبيرة ترفع اإلنتاجية من خالل وفرات الحجم،  : حجم السوق:10العمود  -
حيث تميل تكلفة وحدة اإلنتاج إلى االنخفاض مع ارتفاع كمية اإلنتاج، كما تحفز األسواق 

ة من تراكم رأس المال البشري ونقل الكبيرة االبتكار، كما تخلق عوامل خارجية إيجابي
التي يمكن المعرفة. وينظر من خالل هذا العمود إلى حجم األسواق المحلية واألجنبية 

 لشركات البلد 
 ويشمل: :د.النظام البيئي لالبتكار

: يعمل القطاع الخاص النشط والديناميكي على زيادة : ديناميكية األعمال11العمود  -
نشاء منتجات اإلنتاجية من خالل  تحمل مخاطر العمل واختبار األفكار الجديدة وا 

وخدمات مبتكرة، وينظر هذا العمود إلى قدرة القطاع الخاص على توليد وتبني تقنيات 
 جديدة وطرق جديدة لتنظيم العمل.

تميل البلدان التي يمكنها توليد قدر أكبر من تراكم  :القدرة على االبتكار:12العمود  -
تي توفر فرصا أفضل للتعاون، وامتالك قدر أكبر من توليد القدرة على توليد المعرفة وال

أفكار ابتكارية ونماذج أعمال جديدة. وينظر هذا العمود إلى كمية ونوعية البحث 
 والتطوير الرسمي، ومدى تشجيع بيئة بلد ما على التعاون واالتصال واالبداع والمواجهة

 لى تحويل األفكار إلى سلع وخدمات جديدة.عبر رؤى وزوايا مختلفة، والقدرة ع
احتلت الواليات المتحدة األمريكية  8102وحسب ترير التنافسية العالمي لسنة  

على الترتيب،  28.2، 22.5، 25.2وسنغافورة وألمانيا المراتب الثالثة األولى بالقيمة 
 . 1وسبقتها في ذلك كل من تونس والمغرب 52.2 قيمةب 88بينما احتلت الجزائر المرتبة 

 :. مؤشر التنمية البشرية2
عبر تقريره السنوي عن التنمية  0881ويصدره البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة منذ سنة 

وكان مؤشر التنمية البشرية الذي أسس لمفهوم جديد في ذلك الوقت بسيط يخلو  ،البشرية
 درجت كما فحسب، القومي بالدخل تقاس ال الوطنية التنمية هو أنمن أي تعقيد،

                                                 
1 - World Economic Forum (2018) , op.cit, p.xi. 
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التنمية  كان مفهومو  والكتابة بالقراءة واإللمام متوقع، العمر متوسط تشمل بل الممارسة،
 البشرية التنمية ، ودليليرتكز على أن االنسان هو الثروة الحقيقية ألي أمةالبشرية 
 على يعتمد فهو التقرير اواضعو  أكده ما وهذا ،نتقاداتاال من يخلو يكن لم المبتكر

 مقياس غياب من ويشكو التوزيع، في التوازن عدم من مواضع ويخفي وطنية، متوسطات
ومع مرور الوقت طور البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة مفهوم التنمية  ،1للحرية يكم

 اإلنسان، خيارات توسيع عملية فهي البشرية ليركز على توسيع الحريات والفرص للناس،
 البشرية والتنمية الستخدامه، الفرص من ومتسع اإلمكانات من مزيد متناوله في يصبح إذ

 القدرة يمتلك البشر بأن تقضي و  .أيضا الهدف والوسيلة والحصيلة في نفس الوقت هي
في الوقت تم تطوير دليل التنمية البشرية  وقد ،2حياتهم يكون ما كل في التأثير على

 :3ليرتكز على ثالث أبعاد أساسية وهيالحالي 
 المتوقع بالعمر وتقاس وصحية، مديدة حياة عيش على القدرةمعبرا عنها ب :الصحة -

 .الوالدة عند
 الدراسة سنوات بمتوسط قاسوي المعرفة، اكتساب القدرة علىب معبرا عنه التعليم: -

 الدراسة. لسنوات المتوقع والعدد
 قاسوي الئق، معيشي مستوى تحقيق على القدرة: معبرا عنه بالمستوى المعيشي -

 .اإلجمالي القومي الدخل من الفرد بنصيب
 والشكل التالي يوضح هذه العناصر:

  

                                                 
 .vالثروة الحقيقية لألمم مسارات إلى التنمية البشرية، الو.م.أ. ص. 3101(: تقرير التنمية البشرية 3101برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) - 1
 .13التنمية في كل عمل، الو.م.أ. ص.  3105(: تقرير التنمية البشرية 3105إلنمائي )برنامج األمم المتحدة ا - 2
 .0، الو.م.أ. ص.3101(: أدلة التنمية البشرية ومؤشراتها التحديث االحصائي لعام 3101برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) - 3
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 (: عناصر دليل التنمية البشرية:02الشكل رقم )

 
مسارات إلى الثروة الحقيقية لألمم  8101(: تقرير التنمية البشرية 8101برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )المصدر: 

 .08التنمية البشرية، الو.م.أ. ص.

 :هي أخرى مركبة أدلة أربعة التقرير يتضمن البشرية، للتنميةشموال  أكثر ولقياس
 التنمية دليل قيمة ليعد الذي المساواة عدم بعامل معدال البشرية التنمية دليل -

 المساواة. عدم أساس على البشرية
 اإلناث بين البشرية التنمية دليل قيمة يقارن الذي الجنس حسب التنمية دليل -

 المرأة. تمكين على زيرك الذي الجنسين بين الفوارق دليل .والذكور
 .بالدخل لها صلة ال التي الفقر أبعاد يقيس الذي األبعاد المتعدد الفقر دليل -

يتم حساب مؤشر التنمية البشرية لكل بلد انطالقا من المعطيات األبعاد الثالثة 
الذكر، ويكون على شكل نقطة محصورة بين صفر وواحد. وكلما كانت هذه النقطة سابقة 

 أقرب إلى واحد كان مستوى التنمية البشرية للبلد المعني عاليا، والعكس بالعكس.
بلدا التي يتوفر البرنامج على المعطيات الالزمة لحساب مؤشر  022ويقع ترتيب الـ

ة المتحصل عليها، ويكون الترتيب تنازليا من التنمية البشرية الخاص بها وفقا للنقط
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األفضل إلى األسوأ. وتصنف البلدان إلى أربع مجموعات بناء على هذه النقطة وبحسب  
 اآلتي:

 أو أكثر. 1.2. تنمية بشرية مرتفعة جدا: 0
 1.288 - 1.2. تنمية بشرية مرتفعة: 8
 1.288-1.55. تنمية بشرية متوسطة: 2
 أو أقل. 1.55: . تنمية بشرية منخفضة2

فقد احتلت كل من النرويج وسويسرا  8102ووفق تقرير التنمية البشرية لسنة  
على الترتيب ضمن مجموعة التنمية البشرية  1.828، 1.822، 1.852واستراليا بقيمة 

ضمن مجموعة التنمية  1.252بقيمة  25المرتفعة جدا، بينما احتلت الجزائر المرتبة 
 . 1ذلك على دول شمال افريقيا )مصر، ليبيا، تونس والمغرب(المرتفعة وتوفوقت في 

 . مؤشر سهولة أداء األعمال:3
من قبل مجموعة البنك الدولي وأصدر أول تقرير سنة  8118تم انشاؤه سنة  

بقياس اللوائح واألنظمة المطبقة على الشركات الصغيرة  المؤشر ، ويعنى8112
والمتوسطة المحلية على مدى دورة حياتها، ويشجع تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
االقتصاديات على المنافسة نحو زيادة كفاءة هذه األنظمة، ويتيح معايير قابلة للقياس من 

وى األداء في كل من أجل اإلصالح، كما يوصي باإلصالحات من أجل تحسين مست
المجاالت التي تغطيها المؤشرات ، يتم ترتيب االقتصاديات حسب مستوى أدائها، حيث 

اقتصادا ويقيس  081مايقارب  8108ويغطي تقرير  .2اقتصادا 081يضم التقرير 
مجاال من مجاالت حياة األعمال التجارية، وشملت عشرة  00األنظمة التي تؤثر على 

 ي ترتيب سهولة ممارسة األعمال التجارية وهي:من هذه المجاالت ف
 بدء نشاط تجاري. -

                                                 
 .33-33ص.(،  مرجع سبق ذكره، ص 3101البرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) - 1
 https://www.arabic.doingbusiness.orgالبنك الدولي: على الموقع:   - 2
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 استخراج تراخيص البناء. -
 الحصول على الكهرباء. -
 تسجيل الملكية. -
 الحصول على االئتمان. -
 حماية المستثمرين األقلية. -
 دفع الضرائب. -
 التجارة عبر الحدود. -
 إنفاذ العقود. -
 تسوية حاالت االعسار. -

 سهولة أداء األعمال كما يلي: ويمكن توضيح تركيبة مؤشر
 (: مكونات مؤشر سهولة أداء األعمال.03الشكل رقم )

 
Source: World bank group (2019): doing business training for reform, 
Washington, U.S.A., 16 th edition, p.02. 
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 25.82و 22.58بقيمة  وقد احتلت نيوزيالندا وسنغافورة والدنمارك المراتب األولى
في  على التوالي، إذ بلغ عدد االجراءات الالزم القيام بها لبدأ نشاط تجاري 22.22و

 081من أصل  052بينما احتلت الجزائر الرتبة  ،يوم 1.5 نيوزيالندا إجراء واحد في مدة
، ومي 02.5يوم في مدة  08وبلغ عدد االجراءات الالزم القيام بها لبدء نشاط تجاري  دولة

في  21والمغرب المرتبة  21نما احتلت تونس المرتبة ي، ب28.25وبلغت قيمة المؤشر 
 .81081عام 

 . مؤشر الحرية االقتصادية:4
تحت منطق أن الحرية  (Heritage) من قبل معهد هرتاج 0885تم انشاؤه سنة  

االقتصادية هي السبيل لنمو وازدهار الدول، فالدول التي تتمتع بحرية أكبر يكون أفرادها 
أكثر قدرة على االبتكار واالزدهار ألنهم ال يتعرضون للتنظيمات الحكومية المعرقلة 

دولة  021تم تصنيف  8108دولة مدرجة في تقرير  022والضرائب القاسية، ومن بين 
لكامل، بينما تم تقييم ست دول بشكل جزئي بسبب نقص المعلومات من بينها: العراق، با

تم تجميعها في أربعة عامال  08، ويحلل مؤشر الحرية االقتصادية 2ليبيا، سوريا، اليمن
 أعمدة رئيسية كما يوضحه الشمل التالي:

 (: مكونات مؤشر الحرية االقتصادية:04الشكل رقم )

  
 على : باالعتمادداد الباحث عمن إ المصدر:

                                                 
1 -World bank group (2019): doing business training for reform, Washington, U.S.A., 16 th edition, p.05. 
2 The heritage foundation (2019): index of economic freedom, Washington, USA, pp.01, 75. 

سيادة القانون

حقوق الملكية

نزاهة الحكومة

الفعالية القضائية

حجم الحكومة

االنفاق الحكومي

عبء الضرائب

الصحة المالية

ميةالكفاءة التنظي

حرية اداء األعمال

حرية العمل

الحرية النقدية

انفتاح السوق

حرية التجارة

حرية االستثمار

الحرية المالية
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-The heritage foundation ,  website: https://www.heritage.org 

 :1كما يلي 011إلى  1ويتم تصنيف البلدان ضمن فئات موزعة من 
 .011إلى  21حرة من  -
 28.8إلى  21حرة إلى حد كبير من  -
 28.8إلى  21حرة إلى حد ما من  -
 58.8إلى  51غير حرة إلى حد كبير  -
 .28.8إلى  1مقموعة من  -

على كل مكون من  011إلى  1ويتم منح الدول المصنفة مرتبة شاملة تتراوح من 
مكونات الحرية االقتصادية االثنى عشر، ثم يتم حساب متوسط هذه النقاط باستخدام 

 األوزان المتساوية.
فقد اتلت المراتب األولى البلدان األكثر   8108 ووفق تقرير معهد هريتاج لسنة

 22.2، 28.2، 81.8حرية في العالم وهي: هونغ كونغ، وسنغافورة ونيوزيالندا بقيمة 
حيث على الترتيب بينما تعتبر الجزائر من الدول المقموعة والتي تنعدم فيها الحرية 

 .2، وسبقتها كل الدول العربية 22.8بقيمة  020احتلت المرتبة 
 : ؤشر الشفافية. م4
من قبل  0885 عام يصدر منذويعرف أيضا باسم مؤشر مدركات الفساد، و  

منظمة الشفافية العالمية وهي منظمة غير ربحية غير حكومية مكرسة لمكافحة الفساد، تم 
إنشاؤها بسبب االدراك المتنامي في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي بأن الفساد 

، ويقيس مؤشر 3يقوض بشكل مباشر الجهود المبذولة لمكافحة الفقر ومواصلة التنمية
دولة  021القطاع العام في  المستويات المتصورة لفساد 8102الفساد لعام  مدركات
دراسة استقصائية لرجال األعمال وتقييمات الخبراء، ويسجل  02، باالعتماد على واقليم

                                                 
1-  The heritage foundation ,  website: https://www.heritage.org 
2 - The heritage foundation (2019), op.cit, p.i. 
3 - Transparency international (2019), on website, http://www.transparency.org 
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، وقد 1)األكثر نزاهة( 011درجات تتراوح ما بين صفر )األكثر فسادا( إلى المؤشر 
نقطة كأثر دولة نزيهة على المستوى  22ألولى ب هذا العام المرتبة ااحتلت الدانمرك 

واألخيرة كأثر تدولة  021العامي حسب هذا المؤشر، بينما احتلت الصومال المرتبة 
 . 2نقطة 25بـ:  015نقاط فقط، بينما احتلت الجزائر المرتبة  01ينتشر فيها الفساد ب 

 . مؤشر امكانية الحصول على رأس المال:4
معهد ميلكن األمريكي ويهدف باألساس إلى تقييم قدرة كان يصدر من قبل  

، لكون توافر التمويل عنصرا الشركات الجديدة والقائمة في الحصول على رأس المال
حيويا لدعم قطاع األعمال، ويلقي المؤشر الضوء على الدول التي يتعين عليها اتخاذ 

دون الحصول على مصادر المزيد من االجراءات المناسبة لتخفيف المعوقات التي تحول 
التمويل الالزمة، كما يحفز الدول على تطوير البنية التحتية المالية، وتعزيز النمو 

  .3االقتصادي المستدام
 :. مؤشر االبتكار العالمي 4

، بالتعاون بين ثالث جهات وهي جامعة كورنيل والمعهد  8112ينشر سنويا منذ عام 
( والمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبوو هي إحدى األوروبي إلدارة األعمال )االنسياد

وكاالت المتخصصة لألمم المتحدة (، ويهدف تقرير المؤشر إلى ترتيب القدرات االبتكارية 
، ويقر التقرير بدور االبتكار كمحرك للنمو واالزدهار في الميدان 4القتصاديات العالم

كما يهدف إلى التعرف على الجوانب المتعددة لالبتكار وتوفير األدوات التي  االقتصادي،
يمكن أن تساعد في تكييف السياسات لتعزيز نمو االنتاج على المدى الطويل وتحسين 

ويحسب المؤشر كمتوسط لمؤشرين فرعيين  اإلنتاجية، وتهيئة بيئة تساعد على االبتكار،
 :5هما

                                                 
1 - Transparency international (2019): corruption perceptions index 2018, Germany ,p.01. 
2 - ibid, p.03. 

 .23(: مناخ االستثمار في الدول العربية، الكويت، ص.3115المؤسسة العربية لضمان االستثمار) - 3
 https://www.wipo.int ، جنيف، على الموقع: 3102(: مؤشر االبتكار العالمي 3102المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( ) - 4

5 - Cornell university, INSEAD, WIPO (2019): Global innovation index, website: 

https://www.globalinnovationindex.org 
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مجموعة من العوامل االقتصادية التي : ويقيس االبتكارمدخالت الفرعي لمؤشر ال.1.4
 تشمل أنشطة ابتكارية، تم ادراجها في خمس مجموعات رئيسي وهي:

: وتشمل البيئة السياسية )االستقرار السياسي والتشغيلي، وفعالية الحكومة(، ساتالمؤس-
بيئة العمل )سهولة بدء البيئة التنظيمية )الجودة التنظيمية، قواعد القانون، تكلفة الفصل(، 

 عمل تجاري، سهولة حل االعسار(.
ويشمل التعليم )االنفاق على التعليم، التمويل الحكومي  :رأس المال البشري والبحث -

المتوقع للمدرسة، التقييم في القراءة والرياضيات والعلوم،  لكل طالب ثانوي، متوسط العمر
تعليم العالي )االتحاق بالتعليم العالي، الخرجين ال (،نسبة التالميذ إلى المدرسين، الثانوية

في العلوم والهندسة، الطالب من الخارج الذين يدرسون في البلد(، البحث والتطوير 
)الباحثين، إجمالي البحث على البحث والتطوير، شركات البحث والتطويرالعالمية، متوسط 

  (QSدرجة تصنيف جامعة 
الوصول إليها، استخدامها، خدمات تكنولوجيا االعالم واالتصال ) : البنية التحتية-

البنية التحتية العامة )إنتاج  (الحكومة عبر االنترنت، مؤشر المشاركة االلكترونية
الكهرباء، األداء اللوجستي، إجمالي تكوين رأس المال(، االستدامة البيئية )الناتج المحلي 

 البيئية(. 02110قة، األداء البيئي، شهادات إيزو اإلجمالي لكل وحدة من استخدام الطا
ويشمل على اإلئتمان )سهولة الحصول عليه، االئتمان المحلي للقطاع  تطور األسواق:-

الخاص، محفظة القروض االجمالية لمؤسسات التمويل األصغر(، االستثمار )سهولة 
ستثماري(، التجارة حماية المستثمرين األقلية، القيمة السوقية، صفقات رأس المال اال

والمنافسة وحجم السوق)معدل التعريفة المطبقة، شدة المنافسة المحلية، نطاق السوق 
 المحلية( 

ويشمل عمال المعرفة )العمالة في الخدمات كثيفة المعرفة، الشركات  تطور األعمال: -
 مؤسسات النفاق على البحث والتطوير الذي تقوم بهالتي تقدم التدريب الرسمي، ا
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االنفاق على البحث والتطوير الممول من مؤسسات األعمال، اإليناث العامالت  األعمال،
)التعاون في مجال البحوث ، روابط االبتكار(مع درجات علمية متقدمة

الجامعية/الصناعية، حالة تطور التجمعات االقتصادية للشركات، االنفاق على البحث 
ستراتيجي، براءات االختراع( امتصاص المعرفة والتطوير الممول من الخارج، التحالف اال

)مدفوعات الملكية الفكرية، واردات خدمات تكنولوجيا االعالم واالتصال، االستثمار 
 .االجنبي المباشر، موهبة البحث في المشاريع التجارية(

يقيس الدالئل الحقيقية على نتائج االبتكار، المؤشر الفرعي لمخرجات االبتكار:.2.4
 العناصر التالية:ويشمل 

ويشمل خلق المعرفة )طلبات براءات االختراع،  :المخرجات المعرفية والتكنولوجية -
عدد طلبات نماذج المنفعة المقدمة من المقيمين، طلبات براءات االختراع الدولية، 

المنشورات العلمية والتقنية، عدد المقاالت المؤشرة اقتصاديا(، تأثير المعرفة )معدل نمو 
اتج المحلي للفرد، كثافة األعمال الجديدة، إجمالي االنفاق على برامج الكمبيوتر، الن

، انتاج التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة(، نشر المعرفة )إيصاالت 8110شهادات اإليزو 
الملكية الفكرية، صادرات التكنولوجيا الفائقة، صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات، 

 االجنبي المباشر( صافي تدفقات االستثمار
تقيس دور االبداع في االبتكار، وتتكون من األصول غير  :المخرجات االبداعية -

الملموسة، التصاميم الصناعية حسب المنشأ، تكنولوجيا االعالم واالتصال وخلق نماذج 
األعمال، تكنولوجيا االعالم واالتصال وخلق النماذج التنظيمية(، السلع والخدمات 

صادرات الخدمات الثقافية واإلبداعية، األفالم الروائية الوطنية المنتجة، سوق اإلبداعية )
الطباعة والمنشورات وغيرها، صادرات السلع اإلبداعية(، اإلبداع وسائل اإلعالم والترفيه، 

 .عبر االنترنت
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 (: مكونات مؤشر االبتكار العالمي04الشكل رقم )

 
Source: Cornell university, INSEAD, WIPO (2019): Global innovation index creating 
healthy lives, 12 th edition,   p.207. 

ويتم حساب كل عمود من األعمدة الفرعية بناء على مجموعة من المؤشرات 
، وتحسب الدرجات الفرعية 8108مؤشر سنة  21الفردية وصلت في مجملها إلى 

ب درجات األعمدة كمتوسط مرجح لعشرات كمتوسط مرجح للمؤشرات الفردية، ويتم حسا
   .األعمدة الفرعية

وقد احتلت سويسرا والسويد والواليات المتحد األمريكية المراتب األولى وفق هذا 
احتلت الجزائر على التوالي، بينما  011من  20.22و  22.25و  22.28المؤشر بقيمة 

في المؤشر  011المرتبة ، حيث احتلت 82.12دولة بقيمة  088من أصل  002بة المرت
المؤشر الفرعي لمخرجات االبتكار، في  في 002الفرعي لمدخالت االبتكار، والمرتبة 

 .1 22والمغرب المرتبة  21حين احتلت تونس المرتبة 
 
 
 
 

                                                 
1 -Cornell university, INSEAD, WIPO (2019): Global innovation index creating healthy lives, 12 th edition,   

p.383. 
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 المحور الخامس:
السياسات االستثمارية في الجزائر ودورها التنموي في 

 ظل االقتصاد الموجه وفي ظل االصالحات
 .االقتصادية
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يمكن تعريف سياسة االستثمار على أنها مجموعة من القواعد والمبادئ العامة  
والتوجهات المركزية التي تحكم العملية االستثمارية في االقتصاد القومي من حيث حجم 
وأولويات االستثمار وتوزيع االستثمار القطاعي، واإلقليمي وجنسية االستثمار وملكيته 

 .1ه اإلنتاجية ونمطه ومصادر تمويله خالل فترة زمنية معينةواستراتيجيت
 :من االقتصاد الموجه إلى االصالحات االطار القانوني لالستثمار في الجزائر .1
 مرحلة االقتصاد الموجه والتيقيم قوانين االستثمار إلى فترتين رئيسيتن سويمكن ت 

الصادرة، حيث أعطت الدولة نين تميزت بتقييد االستثمار الخاص عبر مختلف القوا
همية الكبرى لالستثمارات العامة، وهذا أمر طبيعي نظرا إلتباعها النظام االشتراكي األ

التنمية،  عمليةوالذي يرتكز على الملكية العامة لوسائل اإلنتاج وأن الدولة هي من تتولى 
االصالحات  ، أما الفترة الثانية فتخص مرحلة 0828إلى  0825وامتدت هذه الفترة من 

بتوجه الدولة نحو الرأسمالية وتخليها عن النظام  وتميزت 0881وما بعدها والتي تبدأ من 
االشتراكي وفق مرحلة انتقالية تتم بشكل تدريجي، وذلك اثرى التعرض ألزمة مديونية 
حانقة واضطرارها لتطبيق برامج التثبيت االقتصادي والتكييف الهيكلي، التي تتركز في 

 على التوجه نحو تدعيم العناصر المشكلة القتصاد السوق، وعرفت هذه المرحلة  مضمونها
عطاء فرصة  بوسيع المجال أمام االستثمارات الخاصة الوطنية نظرا لتقليص حجم الدولة وا 

أما فيما يخص االستثمارات الجنبية فقد تميزت ، للقطاع الخاص لخوض عملية التنمية
 .من التشجيع إلى التضييق التذبذبالقوانين الخاصة بها ب

 . االطار القانوني لالستثمار في الجزائر في مرحلة االقتصاد الموجه:1.1
لم تكن الفترة الموالية لالستقالل واضحة المعالم رغم أن الثورة التحريرية كانت  

اشتراكية مناهضة لالستعمار وللنظام الرأسمالي، فلم تصدر أية قوانين تشريعية تدل على 
 أصدر أول قانون لالستثمار 0822العام للسياسة االستثمارية آنذاك، وفي سنة توجه 

لكنه كان موجها  0822جويلية  82المؤرخ في  822 -22 المتمثل في القانون
                                                 

 .15علي لطفي، مرجع سبق ذكره، ص. - 1
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 حيث أعطاها مجموعة من الضمانات واالمتيازاتفقط،  اإلنتاجية لالستثمارات األجنبية
باإلضافة إلى  لعمال ومسيري هذه االستثمارات من بينها حرية االستثمار والتنقل واإلقامة

، إال أن الدولة توجهت 1ضمانات ضد التأميمو  على مبدأ المساواة،مبنية امتيازات جبائية 
فيما بعد نحو تأميم رأس المال األجنبي مما أدى إلى ضعف تدفق االستثمارات االجنبية 

المال، ومع وضوح معالم التوجه االشتراكي أصدر األمر  بسبب التخوف من فقدان رأس
المتضمن قانون االستثمارات بغية سد ثغرات القانون السابق والذي أوضح  22-822

الذي تم حصره في الفروع و  ،اإلطار الذي ينظم بموجبه تدخل رأس المال الخاص
عات التي تعتبر االقتصادية الثانوية في حين تحتفظ الدولة بحق االستثمار في القطا

في عملية التنمية،  اثانوي احيوية بالنسبة لالقتصاد، وبالتالي سيلعب االستثمار الخاص دور 
مجموعة من االمتيازات والضمانات التي تمنح للمستثمرين وقد حدد وفق هذا األمر 

الحصول على رخص   على التأكيدالخواص سواء كانوا محليين أو أجانب، كما تم 
ولة أي نشاط استثماري وفق شروط محددة، مع امكانية سحب الرخص في استثمار لمزا
كما أوضح ذات القانون أنه يمكن للدولة أن تساهم مع رأس المال ر، حالة التقصي

األجنبي أو المحلي في إنشاء شركات مختلطة، الجدير بالذكر أن للدولة الحق في تأميم 
دية لذلك، على أن يكون االسترجاع االستثمارات إذا دعت متطلبات التنمية االقتصا

يجرى تحديد قيمته وآجال تسديده بموجب نص تشريعي مع منح المستثمر تعويض 
 .2وتحويلها بصورة موضحة في قرار الترخيص

الخاصة حيث  أية قوانين تخص االستثمارات وطيلة فترة السبعينات لم تصدر 
عملية التنمية بنفسها، ومع  انشغلت الدولة ببناء قطاع عمومي رائد تتولى فيه خوض

مة، قررت على مستوى االستثمارات العا عديدة قصورلع الثمانينات لوحظت جوانب مط

                                                 
1 - la république Algérienne (1963) : journal officiel , la loi n 63-277 du 26 juillet 63 portant code des 

investissements , pp .774-776.   

، السنة  المتضمن قانون االستثمارات 2082سبتمبر  05المؤرخ في  822-22 (: الجريدة الرسمية، األمر0855الدولة الجزائرية ) - 2

 .0311-0313، ص ص.11الثالثة العدد 
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-28وذلك بإصدار قانون  ،تشجيع االستثمارات الخاصة على اثرها الدولة أن تعمل على
والذي منحت له وفق هذا القانون مجموعة من والمتعلق باالستثمار الخاص الوطني،  00

 :1بالتضييق والتشدد من خالل تميز أيضا االمتيازات الضريبية والمالية، إال أنه
لخواص المحليين لالتي يسمح  مجاالتال تضييق ميادين االستثمار عبر تحديد -

صناعات الصغيرة والمتوسطة المكملة للقطاع االستثمار فيها وهي: خدمات الصيانة، ال
من الباطن، البناء واألشغال العمومية، السياحة االشتراكي، الصيد البحري، المقاولة 

 .والفندقة والخدمات المرتبطة بها، النقل البري
برسم نظامي، ويمنح هذا االعتماد من قبل شرط الحصول على اعتماد مسبق اجباري  -

 اللجنة الوطنية لالعتماد أو اللجان الوالئية وذلك وفقا لقيمة االستثمار.
مليون دينار جزائري، كما تحضر مبادرة الشخص الواحد  21بـ: تحديد سقف االستثمار  -

 سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. بنشاطات متعددة
المختلطة  الشركات المتعلق بتأسيس 02-28قانون  صدوركما أعقب ذلك  

االقتصاد وسيرها وذلك من أجل نقل التكنولوجيا والتحكم فيها، ووفقا لهذا القانون يجوز 
للمؤسسات االشتراكية أن تعقد اتفاق أو أكثر مع طرف أو عدة أطراف أجنبية بعد 
الحصول على رخصة مسبقة من السلطة الوصية على أن ال تقل نسبة مساهمة المؤسسة 

والذي يمنها حق توجيه ومراقبة المؤسسة المختلطة وتسييرها إذ تعد  %50االشتراكية عن 
كما يمارس ، من القانون 02فرعا من فروع المؤسسة االشتراكية المساهمة وفق المادة 

الطرف الجزائري حق الشفعة/ أو الموافقة عند بيع الطرف األجنبي أسهمه، ويتم انشاء 
باختالف طبيعة النشاط على أن ال تتجاوز الشركات المختلطة وفق مدة تعاقدية تختلف 

 .2سنة قابلة للتمديد 05مدة 

                                                 
، المتعلق باالستثمار االقتصادي الخاص 0813أوت سنة  30المؤرخ  00-13(: الجريدة الرسمية، القانون رقم 0813الدولة الجزائرية ) - 1

 .0582-0581، ص ص.31، العدد 08الوطني، السنة 
المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة االقتصاد  0813أوت  31المؤرخ في  03-13(: الجريدة الرسمية، قانون 0813)الدولة الجزائرية  - 2

 .0231-0232، ص ص. 35، العدد 08وسيرها، السنة 
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المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة االقتصاد وسيرها  02-22وقد جاء قانون  
، ومن بين التعديالت الهامة التي وردت ضمن هذا القانون  02-28ليعدل ويتمم قانون 

، وقد تميزت فترة ومنح المزيد من الضمانات للمستثمرين األجانب 02المادة  إلغاء
بعد تعرض  السيما خاصة االجنبية منها، ةالثمانينات بانخفاض االستثمارات الخاص

عقب انخفاض أسعار البترول واختالل التوازنات  0822الدولة لالزمة النفطية سنة 
 .االقتصادية الكلية مع الوقوع في أزمة مديونية حادة

المتعلق بتوجيه  0822جويلية  08المؤرخ في  85-22قانون  وقد جاء 
، 02وفق المادة  00-28ليلغي أحكام القانون  االستثمارات االقتصادية الوطنية الخاصة 

إلى تنشيط المقاولة  كما يهدف مع اعطاء دور أكثر أهمية لالستثمارات الخاصة الوطنية،
يجاد حلقة تكاملية بين القطاع العام والخاص وذلك بمنح مجموعة من  من الباطن وا 
االمتيازات للمؤسسات الخاصة الوطنية عندما يندرج نشاطها في إطار صناعة تكاملية 

، كما أكد على هيمنة الدولة على النشاطات االستراتيجية، 1 لصالح المؤسسات العمومية
قطاع الخاص الوطني باالستثمار في مجموعة من النشاطات الصناعية وسمح لل

والخدمات، ومنحه مجموعة من االمتيازات الجبائية والتخفيضات المالية وتسهيالت خاصة 
 بالتموين، واألسبقية في الحصول على األراضي.

 . االطار القانوني لالستثمار في الجزائر في مرحلة االصالحات وما بعدها:2.1
تعلق والم 0881أفريل  02المؤرخ في  01-81قانون  بدأت هذه المرحلة بإصدار  

بالنقد والقرض، ولقد أصدر هذا القانون في األساس من أجل إعادة صالحيات البنك 
المركزي كبنك للبنوك على رأس الجهاز المصرفي، موضحا صالحياته وعملياته، ومراقته 

، كما أوضح إطار عمل النظام البنكي ومجلس النقد للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
والقرض، أما فيما يخص األحكام المتعلقة باالستثمار فقد اندرج بعضها ضمن إطار 

                                                 
قتصادية المتعلق بتوجيه االستثمارات اال 0822جويلية  08المؤرخ في  85 -11(: الجريدة الرسمية قانون 0811الدولة الجزائرية ) - 1

 .0133، ص.31، العدد 35، السنة  01المادة  الوطنية الخاصة
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تنظيم سوق الصرف وحركة رؤوس األموال، حيث سمح لغير المقيمين بتحويل رؤوس 
ولة مع األموال إلى الجزائر لتمويل أية نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة للد

ودون اشتراط تكوين شركات مختلطة   022األموال وفق المادة  هذه تحديد شروط ادخال
منحهم حرية تحويل األرباح ورؤوس األموال إلى الخارج مع أو تحديد نسبة معينة، كما 

غير المقيمين ويقصد ب،  ضمانات في اطار االتفاقات الدولية التي وقعت عليها الجزائر
ي" يعتبر غير مقيم كل شخص طبيعي أو معنوي لتي عرفتهم كما يلا 020وفق المادة 

وأعطيت صالحية  ،1"يكون المركز الرئيسي لنشاطه االقتصادي خارج القطر الجزائري
، إال أن نص القانون لم بالمطابقة الرأيمنح االعتمادات لمجلس النقد والقرض بإبداء 

ضمنيا أن االمتيازات السارية هي التي  مما يعني- يحدد االمتيازات التي تمنح للمستثمرين
كما سمح للمقيمين  ،-02-22المعدل والمتمم بالقانون  02-28حددت وفق القانون 

رؤوس األموال إلى الخارج لضمان تمويل نشاطاتهم الخارجية المتصلة والمتممة بتحويل 
إلنشاء بنوك لنشاطاتهم الداخلية، كما فتح هذا القانون الباب أمام المحليين واألجانب 

 مييز بين المقيمين وغير المقيمين.ومؤسسات مالية مع عدم الت
المؤرخ في  08 -82قانون وفي سياق التوجه أكثر نحو اقتصاد السوق تم اصدار  

جميع األحكام السابقة المخالفة والذي ألغى  المتعلق بترقية االستثمار، 0882أكتوبر  15
  :2الرئيسية التي ارتكز عليها القانون فيما يلي األحكام وتمثلتله، 
 من القانون. 12حسب المادة  ،حرية االستثمار للمستثمرين األجانب والمحلييين -
المساواة بين األشخاص الطبيعيين والمعنويين األجانب والمحليين من حيث  -

الحقوق وااللتزامات فيما يتصل باالستثمار، ومن حيث المعاملة مع االحتفاظ 

                                                 
، 02دد ، الع82السنة ، والمتعلق بالنقد والقرض 0881أفريل  02المؤرخ في  01-81(: الجريدة الرسمية، قانون 0881الدولة الجزائرية ) - 1

 .520ص.

، السنة المتعلق بترقية االستثمار 0882أكتوبر  15المؤرخ في  08-82(: الجريدة الرسمية، قانون 0882ائرية )الدولة الجز - 2
 .12، ص.22، العدد 21
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بأحكام االتفاقيات المبرمة بين الدولة الجزائرية وبين الدول التي يكون هؤالء 
 األشخاص من رعاياها.

 انشاء وكالة ترقية ودعم ومتابعة االستثمار والشباك الوحيد. -
وكالة ترقية  وطلبات االمتياز يكون من التصريح باالستثمارالحصول على  -

في مدة أقصاها من قبلها الرد بالقبول أو الرفض و  االستثمارات ودعمها ومتابعتها
 .يوما 21

منح هذا القانون مجموعة من االمتيازات للمستثمرين في النظام العام  والمناطق  -
بالحماية  تتعلق الخاصة والمناطق الحرة، كما منح ضمانات للمستثمرين األجانب

ويل حإلى حرية ت باإلضافة، 20وفق المادة  التحكيم طريقةو والتعويض من التأميم 
 .القانونمن  08رأس المال والعوائد المترتبة عنه وذلك حسب المادة 

  12-85رين األجانب مع اصدار األمر ولقد تم منح المزيد من الضمانات للمستثم  
 15-85المتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة باالستثمارات و

 االتفاقية المتضمنة احداث الوكالة الدولية لضمان االستثمار.المتضمن الموافقة على 
والمتعلق بتطوير االستثمار،  8110أوت  81المؤرخ في  12-10 وقد جاء األمر

ليحدد النظام الذي يطبق على االستثمارات المحلية واألجنبية، وقد عرف االستثمار 
 :1كل ما يشملعلى أنه  18حسب المادة 

، أو توسيع القائمة أو إعادة تأهيلها أصول في إطار نشاطات جديدة اقتناء -
 وهيكلتها.

 المساهمة النقدية أو العينية في رأس مال مؤسسة. -
 في إطار خصخصة كلية أو جزئية.نشاطات الاستعادة  -

                                                 
، العدد 22، السنة والمتعلق بتطوير االستثمار 8110أوت  81المؤرخ في  12-10ألمر (: الجريدة الرسمية، 3110الدولة الجزائرية ) - 1

 .15، ص.22
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وتستفيد هذه االستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية من الحماية والضمانات 
نون، كما تستفيد من جملة من المزايا تمنح في إطار النظام المنصوص عليها في القا

العام أو النظام االستثنائي، كما تم انشاء أجهزة لالستثمار بموجب هذا القانون ومتمثلة في 
 المجلس الوطني لالستثمار والوكالة الوطنية لتطوير االستثمار والشباك الوحيد.

 05في  12-12األمر  فأصدرت واستمرت الجزائر في تطوير قوانين االستثمار
وتتمثل أهم  المتعلق بتطوير االستثمار، 12-10ليعدل ويتمم األمر  8112يوليو 

 :1التعديالت التي ودت ضمنه فيما يلي
 تحديد قائمة بالنشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا. -
 28باإلجاز إلى تخفيض مدة رد الوكالة لتسليم المقرر المتعلق بالمزايا الخاصة  -

 أيام. 01ساعة، والخاصة باالستغالل إلى 
 يجوز حق الطعن للمستثمرين بشأن االستفادة من المزايا. -
تستفيد االستثمارات ذات األهمية بالنسبة لالقتصاد من مزايا تمنح عن طريق  -

 التفاوض بين المستثمر والوكالة.
في شكل مراسيم  12-10أجريت عدة تعديالت أخرى متتالية على األمر  وقد 

تنفيذية تتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، وصالحيات المجلس 
الوطني لالستثمار، وتكوين لجنة الطعن، وكذا تحديد قائمة النشاطات والسلع والخدمات 

 المستثناة من المزايا.
المتضمن قانون المالية  8118جويلية  88مؤرخ في ال 10-18ثم جاء األمر 

 ما ورد تمثل أهم ، وي 12-10ليعدل ويتمم في بعض مواده األمر ، 8118التكميلي لسنة 

  

                                                 
المتعلق بتطوير  12-10ليعدل ويتمم األمر  8112يوليو  05في الصادر  12-12ألمر ا، (: الجريدة الرسمية3115الدولة الجزائرية ) - 1

 .02، ص.22، العدد 22، السنة االستثمار
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 : 1ما يليفيه فيما يخص تطوير االستثمار 

سنوات من  15تمنح المزايا االضافية لالستثمارات في مرحلة االستغالل بعد  -
 .25منصب شغلوهذا حسب المادة  011بإنشاء أكثر من النشاط إذا قام المشروع 

المساهمة الوطنية أجنبية إال في إطار شراكة تمثل فيها  ال يمكن إنجاز استثمارات -
 على األقل من رأس المال االجتماعي. %50المقيمة نسبة 

يخضع كل استثمار بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبية إلى دراسة مسبقة من  -
 لالستثمار.المجلس الوطني 

يخضع منح المزايا في النظام العام لتعهد كتابي من المستفيد بإعطاء األولوية  -
 للمنتجات والخدمات ذات المصدر الجزائري.

ال يمكن تحقيق االستثمارات منجزة من طرف الجزائريين المقيمين بالشراكة مع  -
مؤسسات المؤسسات العمومية االقتصادية إال في إطار مساهمة دنيا من هذه ال

 من رأس المال االجتماعي. %22تعادل أو تفوق 

تم اصدار قانون جديد  12-10التعديالت العديدة التي مست األمر  فبعد
، المتعلق بترقية االستثمار 8102أوت  12المؤرخ في  18-02لالستثمار وهو القانون 

ت جديدة والذي عرف االستثمار على أنه اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطا
وتوسيع قدرات االنتاج و/أو إعادة التأهيل، باإلضافة إلى المساهمات في رأس مال 

  :2شركة، ومن بين األحكام الواردة في هذا القانون مايلي

                                                 
، 8118المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  8118جويلية  88المؤرخ في  10-18األمر  (: الجريدة الرسمية،3118الدولة الجزائرية ) - 1

 . 02،02، 01ص ص.، 22، العدد 22السنة 

،  22، العدد52، السنة المتعلق بترقية االستثمار 8102أوت  12المؤرخ في  18-02(: الجريدة الرسمية، 8102ائرية )الدولة الجز - 2
 .82-02ص.
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المتعلق بتطوير االستثمار المعدل والمتمم باستثناء  12-10تلغى أحكام األمر  -
 .88و 02و 12أحكام المواد 

 تتضمن المزايا المنصوص عليها في هذا القانون على ثالث محاور رئيسية:  -

 مزايا مشتركة لكل االستثمارات.  

 مزايا إضافية لفائدة النشاطات ذات االمتياز أو المنشطة لمناصب شغل.  

 مزايا إستثنائية لفائدة االستثمارات ذات األهمية الخاصة لالقتصاد الوطني. 

الوكالة: مركز تسيير المزايا، ومركز استيفاء اإلجراءات، إنشاء أربع مراكز لدى  -
 مركز الدعم إلنشاء المؤسسات، ومركز الترقية اإلقليمية.

عند التسجيل لدى الوكالة يمنح المستثمر شهادة على الفور تمكنه من الحصول  -
  التي له الحق فيها لدى الهيئات واإلدارات المعنية. على المزايا

المعاملة المنصفة والعادلة فيما يخص الحقوق الوطنية لألجانب بال المعاملة استبد -
، كما منحهم القانون حماية ضد 80تبطة باستثماراتهم حسب المادة والواجبات المر 

التأميم وضد التغيرات التي قد تحدث مستقبال على مستوى قوانين االستثمار، 
المتخصصة إقليميا إال وتخضع خالفات االستثمار إلى الجهات القضائية الجزائرية 

في حالة وجود اتفاقيات تحكيم ثنائية أو متعددة األطراف، أو في حالة وجود اتفاق 
 مع المستثمر، هذا باإلضافة إلى ضمان تحويل رأس المال والعائدات.

كل التنازالت عن األسهم أو الحصص  تتمتع الدولة بحق الشفعة على    -
 .21االجتماعية المنجزة من قبل أو لفائدة األجانب وذلك حسب المادة 

أما فيما يخص ممارسة األجانب ألنشطة إنتاج السلع والخدمات واالستيراد فقد 
المتضمن  8105ديسمبر  21المؤرخ في  02-05من القانون  22وردت ضمن المادة 
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حيث تكون هذه الممارسة عن طريق تأسيس شركة تحوز فيها  8102قانون المالية لسنة 
 .1على األقل من رأس مالها %50المساهمة الوطنية المقيمة على نسبة 

 :اإلطار المؤسساتي لالستثمار .2
 ويضم الهياكل التالية: 

 :نية لتطوير االستثمار. الوكالة الوط1.2
 0882أكتوبر  15المؤرخ في  08-82تم انشاؤها بموجب المرسوم التشريعي رقم  

، لتتحول فيما بعد إلى الوكالة الوطنية  2تحت اسم وكالة ترقية ودعم ومتابعة االستثمار
والمتعلق بتطوير  8110أوت  81المؤرخ في  12-10لتطوير االستثمار بمقتضى األمر 

  .3االستثمار
 :4وتتمثل مهامها في 

الهياكل المركزية والجهوية، كما  المستثمرين على مستوى تستقبل و ترشد وترافق -
 .تقوم بتسجيل االستثمارات

مختلف ، من خالل موقعها على االنترنت ودعائمها الترقوية و تعلم المستثمرين  -
 الخارجالتي تنظم في الجزائر أو في  االقتصاديةاألحداث  الندوات بمختلف

إضفاء الطابع الرسمي على أساس اإلنصاف والرد في وقت قصير على   -
 التشجيع. المقدمة من قبل جهاز االمتيازات

 مع المؤسسات المعنية المختلفة. ضمان تنفيذ قرارات تشجيع االستثمار بالتشاور  -

                                                 
، السنة 8102 المتضمن قانون المالية لسنة 8105ديسمبر  21المؤرخ في  02-05القانون رسمية، (: الجريدة ال3105الدولة الجزائرية ) - 1

 .85، ص.28، العدد 51
 للمزيد من اإلطالع أنظر: - 2

، 51، العدد 01، 2،1،8أكتوبر ، المواد  15المؤرخ في  03-83(: الجريدة الرسمية : المرسوم التشريعي رقم 0883الدولة الجزائرية )-

 .15ص.
 للمزيد من االطالع أنظر: - 3

، العدد 5،2،1والمتعلق بتطوير االستثمار، المواد  3110أوت  31المؤرخ في  13-10ة : األمر (: الجريدة الرسمي3110الدولة الجزائرية )-

 .15، ص.12
  http://www.mdipi.gov.dz(: على الموقع:  3108وزارة الصناعة والمناجم ) - 4
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التطوير بالتعاون مع القطاعات  تساهم في تنفيذ سياسات واستراتيجيات  -
 االقتصادية المعنية.

 .وفر للمستثمرين المحتملين بورصة الشراكةت  -

 المجلس الوطني لالستثمار: 2.2

والمتعلق بتطوير  8110أوت  81المؤرخ في  12-10 تأسس بموجب األمر 
االستثمار ويلعب دورا استراتيجيا في تطوير االستثمار، ويعمل تحت سلطة رئيس 

-12الجمهورية الذي يتولى رئاسته، وقد عدلت صالحياته بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 :1وتتمثل مهامه في 8112توبر أك 18المؤرخ في  255

، كما يدرس البرنامج الوطني يقترح استراتيجية تطوير االستثمار وتحديد أولوياته -
 لتطوير االستثمار وتحديد نفقاته والقروض الالزمة لتغطيته.

 يدرس المزايا والتدابير التحفيزية ويقوم بتعديلها وفق التطورات الجارية. -

ة في االقتصاد الوطني، كما يدرس قائمة النشاطات يدرس المشاريع التي لها أهمي -
 والسلع المستثناة من المزايا ويوافق عليها.

يعالج مختلف المسائل المتعلقة باالستثمار، ويحث على إنشاء وتطوير مؤسسات  -
 .وأدوات مالية مالئمة لتمويل االستثمار

 . الشباك الوحيد:3.2 

ويضم اإلدارات  للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على مستوى الوالية ينشأ ضمن
وذلك عن  اتمؤسساليعمل على  تسهيل اجراءات تأسيس و ، والهيئات المعنية باالستثمار

                                                 
المتعلق بصالحيات المجلس  8112كتوبر أ 18المؤرخ في  255-12المرسوم التنفيذي رقم  (: الجريدة الرسمية،3115الدولة الجزائرية ) - 1

 .03-03ص ص. ،51، العدد 13الوطني لالستثمار، السنة 
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ذات تسليم شهادات التسجيل و  تسجيلهم،  اتملف واستالمالمستثمرين،  استقبالطريق 
ت الممثلة داخل مختلف المراكز، التكفل بخدمات اإلدارات و الهيئا الصلة باإلضافة إلى

كما يقوم بالموافقة على التراخيص والمزايا المتعلقة ، توجيهها للمصالح المعنيةو 
 :1ويضم الشباك الوحيد المراكز األربعة التاليةباالستثمار، 

الموضوعة،   تلفةلمخا  والتحفيزات  المزايابتسيير   يكلف  والذيمركز تسيير المزايا  -
 به.  المعمول  التشريع  لفائدة االستثمار ، بموجب 
  إنشاء  بإجراءات  دمات المرتبطةبتقديم الخ  يكلفو مركز استيفاء اإلجراءات  -
نجاز المشاريع.  المؤسسات   وا 
 المؤسسات .  وتطوير  إنشاء  ودعم  بمساعدة  يكلفو مركز الدعم إلنشاء المؤسسات  -
 الترقية اإلقليمية  مركز -
 :من التخطيط إلى االصالحات . دور السياسة االستثمارية في عملية التنمية2

لم تؤد السياسة االستثمارية في مرحلة التخطيط إلى احداث تنمية حقيقية في 
معدالت النمو واالستثمارات الصناعية الكبيرة و  الناتج الداخلي الخام ، فرغم تزايدالبالد

بتبني نموذج خاصة في فترة السبعينات إال أن النتائج كانت سلبية، حيث قامت الدولة 
الصناعات المصنعة والذي يقتضي بأن تطوير أقطاب صناعة وسائل اإلنتاج سيؤدي إلى 

طاعات بما فيها تطوير باقي القطاعات، وهذا ما أدى بالدولة إلى اهمال مختلف الق
واالهتمام بإنشاء  مع تهميش وتقييد القطاع الخاص المحلي واألجنبي الجانب االجتماعي

على عوائد المحروقات واالقتراض  هافي تمويل دةصناعية ضخمة، معتم عمومية مؤسسات
من الخارج ، واصدار النقود وبشكل ضئيل جدا على المدخرات المحلية مما أـدى إلى 

ت التضخم ومعدالت الدين الخارجي، كما أن هذه االستثمارات تطلبت ارتفاع معدال
أدى إلى حدوث عجز على مستوى  وهذا ماتكنولوجيا متطورة تم استيرادها من الخارج 

 :الميزان التجاري كما هم مالحظ في الجدول الموالي
                                                 

 http://www.andi.dz(: الشباك الوحيد الالمركزي، على الموقع: 3102الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ) - 1
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 .1224 – 1240(: بعض المؤشرات االقتصادية للفترة 01الجدول رقم )
 1224 1220 1244 1240 االقتصادية / السنواتالمتغيرات 
 02.222 02.521 5.820 0.122 مليار دوالر                 الصادرات

 0.288- 0.282 0.222- 1.222- مليار دوالر            الميزان التجاري
 52.822 28.225 05.552 2.222 إجمالي الناتج الداخلي     مليار دوالر 

 01.5 8.5 2.8 2.2 %                  التضخم   
 02.820 08.222 2.228 1.828 مليار دوالر         المديونية         

Source: La Banque mondiale, bases de données, 2017 , de la cite web : 
http//www.databank.banquemondiale.org 

ومع بداية الثمانينات لوحظت النتائج السلبية لهذا النموذج فقررت الدولة التعديل    
في استراتيجيتها التنموية االهتمام بباقي القطاعات وتطوير الجانب االجتماعي، كما 

اصالحات إرادية خاصة على مستوى المؤسسات، والسماح للقطاع الخاص  بإجراءبادرت 
ال أن أزمة المديونية قد كشفت على االختالالت العميقة على إبالنشاط في ميادين محددة، 

قد أثبت عدم نجاعة السياسة مستوى االقتصاد فاختالل التوازنات االقتصادية الكلية 
كانت هذه المرة في  االستثمارية المتبعة، مما استدعي ضرورة القيام بإصالحات عميقة

بيق برامج التثبيت االقتصادي إطار المؤسسات المالية الدولية وذلك عن طريق تط
والتكييف الهيكلي، والتي تقتضي في مضمونها التحول من النظام االشتراكي إلى اقتصاد 

وما يترتب عن ذلك من حرية االستثمار وتشجيع القطاع الخاص وتقليص دور ، السوق
 الدولة في الحياة االقتصادية.

القتصادية الكلية حيث ارتفع ومع تطبيق هذه البرامج تحسنت نوعا ما المؤشرات ا 
، كما انخفض معدل التضخم 08821سنة  2.8إلى  0881سنة  10-معدل النمو من 

، إال أن معدل البطالة قد زاد بسبب سياسات الخصخصة وتسريح 0882سنة  % 15إلى 

                                                 
 .351، ص.3100، الجزائر، 3100 -0853الديوان الوطني لالحصاء، حوصلة إحصائية  - 1
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، ورغم اصالح قوانين 1 0882سنة  %85.82العمال ووصل معدل البطالة إلى 
الفترة إال أنها لم تؤدي إلى زيادة معتبرة في االستثمارات بسبب االستثمار في هذه 

 األوضاع األمنية والسياسية التي كانت تمر بها البالد في التسعسنات.

بدأت األوضاع تتحسن حيث ارتفعت اسعار البترول  8111ومع حلول سنة  
ون، كما قامت وتخلص الدولة فيما بعد من أزمة المديونية عن طريق التسديد المسبق للدي

قوانين االستثمار، كما اهتمت بتحسين البيئة االستثمارية بإصالحات أخرى على مستوى 
في اطار برامج النمو االقتصادي المتعاقبة، وقد بلغ عدد مشاريع االستثمارات منذ سنة 

مشروع كما ساهمت هذه المشاريع في  22825ميعادل  8112إلى غاية سنة  8118
 كما هو موضح في الجدول التالي 0820582بـ: خلق فرص عمل تقدر 

 2014-2002(: مجموع المشاريع االستثمارية المصرح بها من 02الجدول رقم )

 
(: بيانات التصريح باالستثمار، على الموقع: 8102الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار) المصدر:

http://www.andi.dz 

كشف مرة أخرى  8102إال أن انخفاض أسعار البترول مرة أخرى في أواخر عام  
 والسياسة االستثمارية تحتاج إلى إعادة اصالح عميقة.على أن السياسة االقتصادية عامة 

 
 

                                                 
1 - La banque mondiale, base de données, du cite web: données.banquemondiale.org 



 مطبوعة اقتصاد االستثمار والتنافسية

 

62 

 

 
 

 

 

 

 المحور السادس:
 التنافســـــــــــــــــــــــــــــيةعامة حول مفاهــــــــــــــــــيم 
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من وجود إجماع عام في أدبيات التجارة الدولية بشأن مفهوم الميزة  على الرغم 
النسبية فإن األمر يختلف إلى حد كبير بخصوص المزايا التنافسية، نتيجة أن مفهوم 
التنافسية يعد مفهوما متعدد األبعاد تتداخل فيه عدة عوامل تؤثر على الموقف التنافسي 

 مختلف الدول. الحقيقي لوحدات اإلنتاج االقتصادية في
فقا لمستويات التحليل وترجع صعوبة تحديد مفهوم التنافسية إلى اختالف الرؤى و  

( وكذلك إلى اختالف رؤى العلماء االقتصاديين عن )ما إذا كان التحليل كلي أو جزئي
تلك الخاصة بعلماء إدارة األعمال، حيث يهتم االقتصاديون عادة بالعوامل التي تحدد 

سية لالقتصاد الوطني ككل، أما رجال اإلدارة ينصب اهتمامهم على تنافسية القدرة التناف
 المنشأة أو القطاع. 

 . مفهوم التنافسية على المستوى الجزئي والكلي:1

 مستويين أحدهما جزئي واآلخر كلي.التنافسية على ويمكن توضيح مفهوم  

 . تعريف التنافسية على المستوى الجزئي:1.1

يتضمن المستوى الجزئي مفهوم التنافسية على مستوى القطاع وعلى مستوى  
 المنشأة.

 . مفهوم التنافسية على مستوى القطاع:1.1.1

جاء مفهوم التنافسية على مستوى القطاع أو الصناعة في العديد من الدراسات  
ن الصناعة متشابها إلى حد كبير مع مفهوم التنافسية على مستوى المنشأة وهو ما يوحي أ

التي تتمتع بالقدرة التنافسية هي تلك الصناعة التي تتضمن شركات قادرة على التنافس 
 في األسواق المحلية والعالمية.
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يقصد بتنافسية قطاع معين قدرة المؤسسات التي تنتمي إلى ذلك القطاع على و 
والحماية الحكومية، تحقيق النجاح المستمر في األسواق الدولية دون االعتماد على الدعم 

 . 1وهذا ما يؤدي إلى تميز تلك الدولة

ويمكن للدولة أن تكون منافسا عالميا في صناعة معينة أو مجموعة من 
الصناعات وال يمكن أن تتمتع بميزة تنافسية في كل الصناعات، كما تتضمن الصناعة 

منافسيها على  ميزة تنافسية إذا كانت إنتاجية عناصر اإلنتاج بها أكبر من إنتاجية
المستوى الدولي إلى جانب تحقيق هذه الصناعة للتفوق من خالل ارتفاع نصيبها من 

 إجمالي الصادرات العالمية.
وهناك تعريفات ترى أن الصناعة ذات القدرة التنافسية هي تلك الصناعة التي  

نبية تتمكن من زيادة نصيبها في التجارة العالمية وتنجح في جذب االستثمارات األج
 المباشرة إليها.

ويوضح تعريف آخر أن القدرة التنافسية على مستوى الصناعة هي: قدرة الصناعة  
على المنافسة في األسواق المحلية والعالمية سواء من خالل السعر المنخفض أو الجودة 
المرتفعة استنادا إلى معدالت مرتفعة من اإلنتاجية وأنشطة فعالة لالبتكار والتجديد بما 

 .2ساهم في رفع مستوى المعيشة باضطرادي
 .مفهوم التنافسية على مستوى المنشأة:2.1.1

مفهوم الميزة التنافسية على مستوى المنشأة وعلى  كبير فيما يخص هناك تقارب
مستوى الصناعة، فكالهما يحدد الميزة التنافسية على أنها قدرة الصناعة أو المنشأة على 
المنافسة في األسواق المحلية والعالمية سواء من خالل تخفيض السعر أو الجودة المرتفعة 

ستوى معيشة األفراد، وقد جاء "بورتر" بهدف تحقيق معدالت مرتفعة بما يساهم في زيادة م

                                                 
(: المنافسة في المملكة العربية السعودية األحكام والمبادئ، مكتبة القانون واالقتصاد، المملكة العربية 3105محمد بن براك الفوزان )- 1

 .011السعودية،  ص.

(: مفهوم القدرة التنافسية ومحدداتها"، أوراق اقتصادية، مركز البحوث والدراسات االقتصادية والمالية، 3113)منى طعيمة الجرف  - 2

 .03، 00، أكتوبر ، ص.ص.08جامعة القاهرة، العدد
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نما تخص المؤسسة، فالميزة التنافسية  بفكرة مفادها أن الميزة التنافسية ال تخص الدولة وا 
تنشأ أساسا قيمة استطاعت مؤسسة ما أن تخلقها لزبائنها، بحيث يمكن أن تأخذ شكل 

نافع متفردة في المنتج أسعار أقل بالنسبة ألسعار المنافسين بمنافع متساوية أو بتقديم م
، وهو ما يعكس أنه رغم تقارب مفهوم 1تعوض بشكل واعي الزيادة السعرية المفروضة

الميزة التنافسية بين المنشأة والصناعة إال أن التفاوت يبدو واضحا بالنسبة للمعايير 
 المحدد لمفهوم الميزة التنافسية للمنشأة والتي تتمثل في:

 كة على تحقيق ربح مضطرد قابل لالستمرار.وهي قدرة الشر الربحية:  -
وهو نجاح الشركة في تحقيق االختالف عن الشركات )من خالل منتج مميز  التميز: -

 أو تكلفة منخفضة نسبيا، أو كالهما(.
ويقصد به زيادة المنشأة لحصتها من التفوق أو المساهمة في التجارة الدولية:  -

 األسواق العالمية.
والمقصود به مساهمة المنشأة في زيادة نصيب الفرد  نمو المضطرد:المساهمة في ال -

 من الدخل الحقيقي والمحافظة على هذه الزيادة.
":" الميزة التنافسية UNCTADمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية " ويعرفها

للمنشأة هي قدرة المنشآت الفردية على المحافظة أو زيادة نصيبها في السوق العالمي 
 .2على أساس مستمر"

القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات أكثر  كما يمكن تعريفها على أنها
جاحا مستمرا لهذه كفاءة وفعالية من المنافسين اآلخرين في السوق الدولية، وهذا ما يعني ن

الشركة على الصعيد العالمي في ظل غياب الدعم والحماية من قبل الحكومة، ويتم ذلك 
 .3من خالل رفع إنتاجية عوامل اإلنتاج الموظفة في العملية اإلنتاجية

                                                 

1 - Micheal Porter ( :3111) L’advantage concurrentiel", Dunod, Paris, p.08. 

دراسة القدرة التنافسية الدولية لبعض القطاعات التصديرية المصرية في ظل المتغيرات الدولية  (:3112وفاء على حسن علي العريض ) - 2

 .15المعاصرة، رسالة مقدمة لنيل دكتوراه في االقتصاد، كلية التجارة، جامعة األزهر، جمهورية مصر العربية، ص.
 .311شر والتوزيع، األردن، ص.(:التخطيط االستراتيجي، دار المعتز للن3105جمال عبد هللا محمد ) - 3
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على ضوء ما سبق يتبين أن مفهوم الميزة التنافسية على مستوى المنشأة يعتمد 
م بخصائص تختلف عن نظائره في السوق المحلي أو على تميز المنشأة بمنتج يتس

العالمي باإلضافة إلى قدرتها على خلق طلب جديد نتيجة لتقديم منفعة مبتكرة ومن ثم 
 يمكنها زيادة نصيبها في السوق وزيادة ربحيتها والمحافظة عليها.

 والشكل التالي يوضح مفهوم التنافسية على مستوى القطاع وعلى مستوى المنشأة 

 الجزئي.ة على المستوى (: التنافسي04الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث باالعتماد على ما سبق. المصدر:

 

هي الميزة التنافسية للمنشأة
قدرة المنشآت الفردية على 
المحافظة أو زيادة نصيبها 
في السوق العالمي على 

أساس مستمر

ي الشركة التنافسية هي الت
يمكنها أن تقدم المنتجات 
أو الخدمات ذات النوعية 
المميزة، وبتكلفة منخفضة 

بالمقارنة مع منافسيها 
المحليين والدوليين وبما 

يضمن تحقيق المنشأة للربح 
الطويل وتوفير عائد مالي 

لمالكيها

مفهوم التنافسية 
على مستوى 

المنشأة
قدرة الشركات في قطاع 
صناعي معين في دولة ما 
على تحقيق نجاح مستمر 
في األسواق الدولية، دون 

االعتماد على الدعم 
والحماية الحكومية

ة قدرة الصناعة على المنافس
في األسواق المحلية 

والعالمية سواء من خالل 
السعر المنخفض أو الجودة 

المرتفعة استنادا إلى 
ة معدالت مرتفعة من اإلنتاجي
وأنشطة فعالة لالبتكار 

والتجديد بما يساهم في رفع 
مستوى المعيشة باضطراد

مفهوم التنافسية 
على مستوى 
القطاع أو 
الصناعة
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 . تعريف التنافسية على المستوى الكلي:2.1

 للتنافسية على مستوى الدولة للهيئات معروفة واقتصاديين وردت عدة تعريفات 
 منها:

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: تعريف .1.2.1

تعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التنافسية على مسـتوى االقتصـاد الـوطني 
أنها: "الدرجة التي يمكن وفقهـا وفـي شـروط سـوق حـرة وعادلـة إنتـاج السـلع والخـدمات التـي 

ول الحقيقيــة تواجــه أذواق األســواق الدوليــة فــي الوقــت الــذي تحــافظ فيــه علــى  وتوســع الــدخ
 .1للشعب على المدى الطويل"

قــدمت المنظمــة تعريــف آخــر للتنافســية الدوليــة علــى أنها:"القــدرة  0882وفــي ســنة 
على إنتاج السلع والخدمات التي تواجه اختبـار المزاحمـة الخارجيـة فـي الوقـت الـذي تحـافظ 

 .2فيه على توسيع الدخل المحلي الحقيقي"

 المنتدى االقتصادي العالمي: تعريف.2.2.1

المنتدى االقتصادي العالمي بسويسرا )دافوس( لقد تطور مفهوم التنافسية حسب 
إنتاج سلع متميزة ومبتكرة باستخدام تكنولوجيا متطورة إلى قدرة اقتصاد الدولة من مجرد 

، مفهوم آخر أكثر توسعا يرتكز على العوامل التي تحدد بشكل جماعي مستوى اإلنتاجية
بأنها: "مجموعة من العوامل  8115 لسنة تقرير المنتدى حيث عرفت التنافسية الدولية في

والسياسات والمؤسسات التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة والذي يحدد بدوره مستوى التقدم 
 ، وال يزال هذا التعريف سار إلى حد اآلن.3االقتصادي للدولة"

                                                 

، ديسمبر ، السنة الثانية، 82(: القدرة التنافسية وقياسها، مجلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، عدد 8112محمد عدنان وديع ) - 1
 .2ص.

2- OECD (1996): Industrial competitiveness , France, p.237.  

3 -World economic forum (2005): The global competitiveness rapport , Geneva, Switzerland, p.6.  
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 جارة والتنمية "االنكتاد":تعريف مؤتمر األمم المتحدة للت.3.2.1

عرفت "االنكتاد" التنافسية على مستوى الدولة بأنها: "الوضع الذي يمكن الدولة في 
ظل شروط السوق الحرة والعادلة من إنتاج السلع والخدمات التي تالئم األذواق في 

 .1األسواق العالمية، وفي نفس الوقت تحافظ أو تزيد الدخول الحقيقية ألفرادها"
بالتعريف البسيط الذي يرتكز على مجموع  "االنكتاد" ليس افسية حسبالتن يففتعر 

مدى استقرار التنافسيات الفردية للمؤسسات الموجودة داخل الدولة بل هو يمتد أيضا إلى 
البيئة الكلية والتوازن في المؤشرات االقتصادية العامة للدولة فهو بذلك يشتمل على العديد 

مثل: اإلنتاجية، االبتكار التكنولوجي، االستثمار، أسعار الصادرات  من العوامل
ميزان رأس المال، ظروف العمل، الضرائب، االستقرار السياسي وغيرها من  والواردات،
 العوامل.

 تعريف مجلس التنافسية الصناعية األمريكي:.4.2.1

ة الدولة على إنتاج يقدم مجلس التنافسية الصناعية األمريكي التنافسية بأنها: "مقدر 
السلع والخدمات التي تستوفي شروط األسواق الدولية وفي الوقت نفسه تسمح بتنمية 

ويعكس هذا التعريف رؤية الدول المتقدمة للتنافسية باعتبارها وسيلة ، الدخول الحقيقية"
 .2لتحقيق رفاهية السكان والتنافس فقط في المجاالت التي تحقق ذلك

 الدولي للتنمية اإلدارية: تعريف المعهد.4.2.1

في: قدرة الدولة  0882 يتمثل تعريف المعهد الدولي للتنمية اإلدارية للتنافسية سنة
على خلق قيمة مضافة تتمكن من خاللها زيادة ثروتها، وذلك عن طريق إدارة األصول 

                                                 

1 - Unctad (1995): Trade and development rapport , Geneva, p.4. 

 .30.، ص3113 ،الكويت ،تقرير التنافسية العربية  ( :3113املعهد العريب للتخطيط )- 2
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وعمليات التشغيل بشكل فعال ومؤثر عالميا ومحليا وربط هذه العالقات في نموذج 
 .1 ادي اجتماعي قادر على تحقيق هذه األهدافاقتص

قدم المعهد تعريفا معدال يدور في ذات السياق الذي يربط بين   8112وفي سنة 
التنافسية والنمو االقتصادي، إال أن هذا التعريف قدم أربعة أبعاد أساسية تشمل عددا من 
االختيارات البديلة التي تشكل في النهاية مالمح البيئة التنافسية للدولة، حيث يمكن للدولة 

عن طريق إدارة األصول والعمليات )االعتماد على األصول التي تملكها  تحقيق تنافسيتها
الدولة من موارد طبيعية وعمالة( أو خلق موارد إنتاج جديدة أذ ما كانت هذه الدولة تفتقر 
إلى هذه األصول، كما يمكن للدولة أن تحقق تنافسيتها وفقا لهذا المفهوم من خالل انتهاج 

سواق الخارجية وتشجيع الصادرات، أو السعي نحو جذب سياسات تستهدف اختراق األ
االستثمارات األجنبية المباشرة، وكذلك بواسطة االعتماد على التباعد والتقارب أي تحقيق 
التنافسية في السوق المحلي بما يصاحبها من ارتفاع معدالت الحماية أو االتجاه إلى 

 األسواق العالمية.   

 مفهوم بورتر:.4.2.1

ميشيل بورتر" إلى أن تنافسية الدولة مفهوم متعدد الجوانب، فقد تؤخذ على يشير " 
أنها ظاهرة كلية داخل االقتصاد تتأثر ببعض المتغيرات مثل: أسعار الصرف، أسعار 
الفائدة وعجز الموازنة العامة للدولة، أو تعتمد على ملكية الموارد الطبيعية بوفرة، أو أنها 

ل، كما أن الميزة التنافسية قد ترجع إلى اختالفات ممارسات دالة عكسية في تكلفة العم
اإلدارة، أو أنها التوازن الموجب للميزان التجاري أو القدرة على خلق الوظائف. وعليه فإن 
المفهوم الوحيد والشامل للتنافسية على مستوى الدولة هو إنتاجية الدولة، وأن رفع مستوى 

رة شركات الدولة على تحقيق مستوى مرتفع من المعيشة داخل الدولة يتوقف على قد

                                                 

 ، وراجع يف هذا اخلصوص:30.نفسه، ص - 1
- IMD (2006): The definition of international competitiveness, website: http:// www.imd.org. 
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. وحدد "بورتر" أربعة عوامل لتحديد الميزة التنافسية للدولة 1اإلنتاجية وزيادتها عبر الزمن
 :2وهي
 أحوال أو ظروف الطلب المحلي.  -
 الصناعات المرتبطة والصناعات المساندة. -
 طبيعة عوامل اإلنتاج. -
 وهيكلها والنافسة المحلية.استراتيجيات المنشآت  -
 الصدفة والحكومة )عاملين مساعدين(. -
 . سياسات دعم التنافسية:2

تعتبر تقوية وتعزيز القدرة التنافسية التحـدي الـذي تواجهـه العديـد مـن الـدول الناميـة، 
فهــذا التحــدي يتمثــل فــي الخــروج مــن مرحلــة النمــو التــي يحكمهــا اســتغالل المــوارد الطبيعيــة 

النمـــو المعتمـــد علـــى االبتكـــار وحســـن اســـتخدام التكنولوجيـــا واإلدارة المهـــارات،  إلـــى مرحلـــة
ونظـــرا أن القـــدرة التنافســـية تبـــدأ مـــن قـــدرة المنشـــأة المحليـــة مقارنـــة بالمنافســـين فـــي الســـوق 
المحليــة واإلقليميــة والدوليــة وهــو مــا يتطلــب حــدا أدنــى علــى األقــل مــن العوامــل والسياســات 

ما أن عملية دعم القدرة التنافسية تسير في مسارين مختلفين في نفـس الداعمة للتنافسية، وب
األول يســعى إلـى تحريــر قــوى السـوق، والثــاني إلــى  -كمــا سـيتم التطــرق إليــه الحقـا–الوقـت 

مراقبتــه، فــإن الوصــول إلــى تحديــد مســار دعــم القــدرة التنافســية لــيس بــاألمر الســهل ألســباب 
 :3عديدة نذكر منها

                                                 

القدرة التنافسية للصادرات الصناعية املصرية يف ظل آليات االقتصاد العاملي اجلديد مع التطبيق (: 3111)نيفني حسني حممد حممود مشت - 1
 .01.فلسفة يف االقتصاد، كلية التجارة، جامعة عني مشس، مجهورية مصر العربية، صعلى بعض الصناعات التحويلية، رسالة دكتوراه 

االجتاهات احلديثة يف االقتصاد الدويل والتجارة الدولية: قضايا معاصرة يف التجارة الدولية، الدار املصرية (: 3115سامي حامت عفيفي) - 2
 .13.اللبنانية، القاهرة، الطبعة الثالثة،  ص

آليات دعم القدرة التنافسية يف القطاع الصناعي يف دول جملس التعاون اخلليجي، ورشة عمل حول: إعادة هيكلة (: 3111)جرجس موريس - 3
 .05نوفمرب ، ص. 11-12،القطاع الصناعي يف األقطار العربية، املعهد العريب للتخطيط، الكويت
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تهان بــه مــن المســتفيدين مــن النظــام الحــالي، يشــكلون حجــر عثــرة أمــام هنــاك عــدد ال يســ -
 أي تغيير في الوضع )سواء تعلق األمر بالعاملين بالقطاع الخاص أو العام(.

هنــاك أهــداف كثيــرة لتعزيــز القــدرة التنافســية وبعضــها قــد يتضــارب مــع الــبعض اآلخــر،  -
 األمر الذي يهدد  وحدة الهدف.

هيكل تنافسي قد يخيـب ضـن الجميـع ألنـه ال يعطـي نتـائج سـريعة،  مثل هذا التحول إلى -
ويتضــح مــن خبــرات الــدول األخــرى أنــه عــادة مــا يــتم بنجــاح لــو تــم تنفيــذه مــن خــالل عمليــة 
مســتمرة تتكــون مــن تعــديالت صــغيرة متالحقــة عبــر فتــرة زمنيــة طويلــة حتــى ترســخ قواعــده 

 الخاص باإلضافة إلى المستهلكين.ويتقبله أصحاب الشأن وهم كل من القطاعين العام و 
تعــديل مبــادئ رســخت فــي أذهــان الجميــع لفتــرات زمنيــة طويلــة بمبــادئ جديــدة أمــر مــن  -

الصعب تحقيقه، خاصة وأن تضمن عددا كبيرا من المؤسسات والمشاريع واألفراد في نفـس 
 الوقت. 

 العوامل المؤثرة في دعم القدرة التنافسية: .1.2

 يما يلي:تتمثل هذه العوامل ف 
فالموارد البشرية ذات المهارات والقدرة على أداء أعمال  ـــ العنصر البشري المؤهل: 

البحث والتطوير والتصميم تعتبر أساس تعزيز التنافسية من خالل القدرة على أداء 
 األنشطة والدخول في الحلقة المنتجة وتحقيق المزيد من االزدهار والنمو.

ويتمثل في تلك المؤسسات التي تعمل على تطبيق السياسات  ـــ إطار مؤسسي فعال:
التنافسية وتركز على إعادة تأهيل الموارد البشرية طبقا للمواصفات الدولية وتقديم الدعم 

نقل الفني والخبرات للمنشآت المحلية وتتمثل فعالية اإلطار المؤسسي من خالل 
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 ، فرض تنفيد حقوق الملكية والعقود،المعلومات لمنشآت األعمال لتحديد الشركاء واألنشطة
 .1زيادة درجة المنافسة وتكافؤ الفرص

حيث أن معدل االحتياطات الدولية يعتبر المؤثر لمدى قدرتها  ـــ ديناميكية النظام المالي: 
على االستجابة للصدمات الخارجية في ظل عدم القدرة على زيادة معدالت الدين 

 مصادر التمويل داخل الدولةو  و واالدخارالنمرجي والتأثير على معدالت الخا
يعتبر التدخل الحكومي من األمور المحورية في التأثير على كفاءة  ـــ ديناميكية السوق:

كما يمكن للحكومات عرقلة المنافسة باإلفراط ، األسواق وتحقيق التنافسية المحلية الناجعة
ة السوق حول مجموعة مغلقة في تنظيم دخول شركات جديدة إلى السوق وبتنظيم أنشط

 .2من المشتركين
طرق، الجسور، الموانئ، ال مثلالبنية التحتية الملموسةيمكن تصنيفها إلى  ـــ البنية التحتية:

مدى قدرة المؤسسات الداخلية على  التي تمثل البنية التحتية التسويقيةت....، و المطارا
تسويق المنتجات دوليا ومدى القدرة على االستفادة من النظم الداخلية )مثل نظام الشبكات 
الداخلية، شركات التصدير، تجار التجزئة( اعتمادا على عنصر الشفافية والمصداقية 

 .داخل الدولة
ر كافــة الجهــود ســواء فــي وممــا ال شــك فيــه أن تــدعيم القــدرة التنافســية يتطلــب تظــاف 

دور حكــومي متميـــز ومتطـــور وكـــذلك علــى المســـتوى الجزئـــي ال بـــد مــن تطـــوير فـــي الفكـــر 
 اإلداري والسلوكي لمنظمات األعمال من خالل:

                                                 

يف قطاع الصناعات التحويلية يف مصر، املؤمتر العلمي الثالث والعشرون حول: القدرة (: بناء املزايا التنافسية 3113دعاء حممد حممد ساملان ) - 1
 .01، ص. 3113ماي 01- 11التنافسية لالقتصاد املصري، اجلمعية املصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع، القاهرة، من

 راجع يف هذا اخلصوص:  -
سة، املؤمتر العريب الثاين حول: التوجهات املستقبلية ملنظمة التجارة العاملية: الفرص والتحديات التجارة وسياسات املناف(: 3112) حمسن هالل -

 .312-302اإلدارية، مسقط، مارس ، ص ص.  أمام الدول العربية، املنظمة العربية للتنمية
2 - Antoine Bouet  (:0881 ) Le protectionnisme : Analyse économique, Librairie vuibert, Paris, Septembre, 

pp.175. 
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االســـتقرار االقتصـــادي وســـهولة تعـــرف القطـــاع الخـــاص علـــى مســـيرة الدولـــة االقتصـــادية  -
 المستقبلية.

تبادلـة بـين الحكومـة والمنشـآت، والشـفافية والمسـاواة بـين توافر الرؤية الواضـحة والثقـة الم -
 الجميع في التعامل مع الممارسات التجارية.

 أال يكون للمصالح الخاصة وزن سياسي ثقيل يؤثر على اتجاهات وقرارات الحكومة. -
اســــتناد السياســــات الداعمــــة للتنافســــية علــــى المزايــــا البنيــــة ســــواء كانــــت مزايــــا اســــتاتيكية  -

( أو ديناميكية )يمكن تطويرها في المستقبل( في ظل الهـدف الرئيسـي الـذي تسـعى )حاضرة
 إليه الدولة والذي ينصب على زيادة الكفاءة االقتصادية وزيادة النشاط االقتصادي .     

 السياسات المطلوبة لتدعيم القدرة التنافسية وتطوير مناخ األعمال:.2.2

لقـدرة التنافسـية هـي عمليـة ديناميكيـة طويلـة يتضح ممـا سـبق أن عمليـة بنـاء ودعـم ا 
األجــل، تعتمــد علــى التنافســية المحليــة التــي تحتــوي فــي طياتهــا علــى مجموعــة مــن عوامــل 

تـــؤدي بتوافرهـــا إلـــى تهيئـــة منـــاخ األعمـــال، إضـــافة إلـــى تبنـــي  -العوامـــل–االســـتجابة والتـــي 
ن مــن خاللــه مجموعــة مــن السياســات واإلصــالحات حتــى يمكــن تــوفير األســاس الــذي يمكــ

 تعزيز القدرة التنافسية، وتتمثل تلك السياسات فيما يلي:

 السياسات االستثمارية: .1.2.2

إن تحســين المنــاخ االســتثماري لــه أهميــة كبيــرة فــي جــذب التقنيــات الحديثــة وانســياب  
األموال من الخارج إلـى الـداخل وهنـا يحقـق المنـاخ بـذلك مسـاهمة فعالـة فـي تحقيـق أهـداف 

ومواجهة المتغيرات العالمية والتكتالت االقتصـادية، وظـاهرة العولمـة ومـا تحققـه مـن التنمية 
 :1تنافسية عالمية، ولتهيئة المناخ االستثماري يجب مراعاة ما يلي

 العمل على توفير بيئة اقتصادية فعالة تعمل على عالج االختالالت االقتصادية. -

                                                 

 .35، 31ية اإلدارية، القاهرة، ص ص.االستثمارات العربية ومستقبل التعاون االقتصادي العريب، املنظمة العربية للتنم(: 3118)علي لطفي - 1
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ـــة للتغيـــرات المســـتمرة فـــي  العمـــل - ـــات ومعلومـــات متطـــورة ومواكب ـــى تـــوفير قاعـــدة بيان عل
 األسواق وتسهيل الحصول عليها بواسطة كافة المستثمرين، والمساعدة في دراسة الجدوى.

أن يكـــــون للدولـــــة دور رقـــــابي رســـــمي لجـــــذب االســـــتثمار مـــــع تحديـــــد مجـــــاالت التـــــدخل  -
عنــد تغييــر الحكومــات، باإلضــافة إلــى تــوفير الحكــومي مــع عــدم تغييــر السياســات المتبعــة 

 البنية التحتية الالزمة لالستثمارات.

 السياسات المالية والتجارية: .2.2.2

 يمكن إيجاز أهم السياسات المالية والتجارية الداعمة للقدرة التنافسية في: 
ة ويكــون إيجـاد قطـاع مــالي يتميـز بالمرونــة والقـدرة علــى االسـتجابة للمتغيــرات االقتصـادي -

ذا كفــاءة للتنــافس مــع المؤسســات الماليــة العالميــة لتجميــع االســتثمارات داخــل الدولــة، مــع 
عــدم قصــر القطــاع المــالي علــى المؤسســات المصــرفية إنمــا تــوفير أجهــزة للرقابــة التمويليــة 
والقانونيــة بغــرض زيــادة معــدالت االدخــار المحلــي علــى اعتبــاره المحــرك المحــوري للمنــاخ 

 الجيد. االستثماري
البــد مــن سياســات واضــحة لرصــالح الضــريبي ســواء فيمــا يتعلــق بمســتويات الضــرائب  -

الجاذبــــة لالســــتثمارات األجنبيــــة أو بخفــــض الضــــرائب علــــى األربــــاح التجاريــــة والصــــناعية 
والضــرائب علــى المبيعــات علــى الســلع االســتثمارية، إضــافة إلــى خفــض األعبــاء اإلجرائيــة 

 مصدرين.المالية التي يتحملها ال
تعـــديل هيكـــل الرســـوم الجمركيــــة مـــن خـــالل الخفـــض التــــدريجي لهـــا تزامنـــا مـــع النضــــج  -

التــــدريجي للمنشــــآت المحليــــة )الناشــــئة( وهــــو مــــا يمثــــل أساســــا لتقيــــيم األداء ومعرفــــة أوجــــه 
 القصور وأسبابه.

 االهتمام بنشاط التسويق االلكتروني عبر شبكة االنترنت. -
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 السياسات النقدية: .3.2.2

ــــة لــــه تــــأثير علــــى نمــــو   ممــــا ال شــــك فيــــه أن السياســــات النقديــــة التــــي تتبعهــــا الدول
الصادرات كنسبة من الناتج المحلـي اإلجمـالي والمنافسـة للمنـتج المحلـي وبنـاءا عليـه يجـب 
تخفــيض أســعار الفائــدة علــى القــروض والعمــل علــى ضــبط ســعر الصــرف عنــد مســتويات 

عمــالت القابلـة للتحويــل فــي تكـوين االحتياطــات منهــا، واقعيـة والتنويــع فـي األوزان النســبية لل
إضافة إلى إعطاء الثقة في العملة الوطنية سـواء علـى المسـتوى المحلـي مـن خـالل خفـض 

 معدالت التضخم أو على المستوى الدولي من خالل قابليتها للتحويل.

 :1السياسات الصناعية .4.2.2

أجـــل التفاعـــل اإليجـــابي مـــع االنفتـــاح واالنـــدماج بالســـوق المحلـــي البـــد مـــن أن  مـــن 
 تتمحور السياسات الصناعية حول:

 المزيج السليم بين عناصر التكنولوجيا المحلية واألجنبية. -
 تطوير قاعدة الصناعات المغذية والوسيطية. -
ر بصــورة نوعيــة مــع وضــع حــوافز لتعميــق التصــنيع المحلــي وبنــاء مراكــز للتصــميم تنتشــ -

 كل نشاط صناعي.
تقييم اإلمكانيات الفعلية لمراكز البحوث النوعية وتطويرها وربطهـا بالتجمعـات الصـناعية  -

 عن طريق جهاز متخصص يقوم بالمتابعة.
عفــاء الــواردات  - منــع اإلعفــاءات الضــريبية علــى المبــالغ المخصصــة للبحــوث والتطــوير وا 

طــوير مـــن الرســوم الجمركيـــة والســماح بـــاالهتالك المرتفـــع مــن المعـــدات وأجهــزة البحـــث والت
 لتلك المعدات.

                                                 

ون االقتصادي املصري اخلارجي، اجلزء رؤية مستقبلية لعالقات ودوائر التعا(: 3113) راجع يف هذا الصدد: معهد التخطيط القومي املصري - 1
 .83، 80، مارس، ص ص.018 األول، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، القاهرة، رقم:
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تقـــــديم حـــــوافز خاصـــــة بتشـــــجيع االســـــتثمار الصـــــناعي فـــــي المشـــــروعات كثيفـــــة العمالـــــة  -
 والمجاالت التي توليها الدولة أهمية.

تقـــديم حـــوافز خاصـــة بتشـــجيع البحـــث والتطـــوير ورعايـــة الخلـــق واالبتكـــار فـــي المنتجـــات  -
 بتصميمات محلية متطورة.الصناعية 

أما فيمـا يخـص منـاهج قيـاس القـدرة التنافسـية فـإن هنـاك العديـد مـن المؤشـرات التـي  
ـــى درجـــة مالئمتهـــا  يمكـــن مـــن خاللهـــا قيـــاس التنافســـية، ويتوقـــف نجـــاه هـــذه المؤشـــرات عل
للتطورات التي استجدت علـى سـاحة االقتصـاد العـالمي مـن عولمـة وتحريـر التجـارة وانفتـاح 

ـــى المســـتويين األســـو  اق حيـــث تتســـم هـــذه المؤشـــرات بطـــابع الشـــمولية لمفهـــوم التنافســـية عل
 المحلي والعالمي،وتتمثل أهمية قياس التنافسية في النقاط التالية:

تكفـــل مؤشـــرات قيـــاس التنافســـية معلومـــات هامـــة تســـاعد علـــى مواجهـــة تحـــديات التنميـــة  -
لسياســـات االقتصـــادية المالئمـــة المتواصـــلة عـــن طريـــق زيـــادة اإلنتاجيـــة مـــن خـــالل تبنـــي ا

 وتقوية البناء المؤسسي.
 تساعد مؤشرات قياس التنمية على تحقيق: -
رصد حالة االقتصاد الوطني أو الصناعة في فترة ما، ومقارنة أدائه عبر فترات زمنيـة  -0

جراء المقارنات بين الدول والصناعات المختلفة.  مختلفة وا 
 وتحديد العوامل التي تعرقل التنمية االقتصادية وكفاءة تخصيص الموارد. تشخيص -8
إقنــــــاع ذوي الشــــــأن مــــــن قيــــــادات رجــــــال األعمــــــال والحكومــــــات والمؤسســــــات بأهميــــــة  -2

 اإلصالحات االقتصادية.
ـــى المســـتثمرين  - ـــة الموجهـــة إل تســـتخدم مؤشـــرات قيـــاس التنافســـية فـــي الحمـــالت اإلعالمي

 مناخ االستثمار في مختلف الدول.المحليين والدوليين عن 
علـــى مســـتويات متعـــددة  ةوممـــا ال شـــك فيـــه أن تصـــنيف مؤشـــرات قيـــاس التنافســـي 

يـــرتبط بمســـتويات التنافســـية فـــي حـــد ذاتهـــا، وعليـــة يـــتم اســـتخدام المســـتوى الكلـــي والمســـتوى 
الجزئــي )الصــناعة والمنشــأة(، ويكــون الغــرض مــن القيــاس علــى المســتوى الكلــي هــو تحديــد 
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افســية علــى مســتوى الدولــة فــي فتــرة معينــة مقارنــة بفتــرات زمنيــة أخــرى أو مقارنــة بــدول التن
أخــرى، ممــا يتــيح االســتفادة مــن تجــارب دول نجحــت فــي تحقيــق مزايــا تنافســية والمحافظــة 
عليها، أما مؤشرات القياس على المستوى الجزئي فيكون الهدف منها تحديد الصـناعات أو 

ووضـع خريطـة أولويـات لتلـك  -جاريـة كانـت أم كامنـة–ا تنافسـية المنشآت التي تتمتع بمزاي
 الصناعات والمنشآت، وفيما يلي نعرض أهم مؤشرات قياس التنافسية.

 . أنواع التنافسية:3

حلقة متصلة تبدأ من قدرة المنتج )دولة، قطاع أو منشأة( على  التنافسيةتعتبر 
تقديم سلع أو خدمات وفقا لمعايير جودة عالمية متفق عليها وذات سعر يقوى على جذب 
المستهلك في األسواق المحلية أوال ثم العالمية ثانيا، انطالقا من االعتماد على مفهوم 

العمل وفقا آلليات السوق الحر، فالتنافسية إذا في ظل أسواق تتميز ب الكفاءة االقتصادية
ما تم تعريفها بطريقة أو بأخرى فهي امتداد أو محاكاة لنموذج السوق من خالل تحفيز 
وجود االستثمارات األجنبية، زيادة الكفاءة االقتصادية وتهيئة المناخ االقتصادي التنافسي 

 وهو ما يساهم في دعم المركز التنافسي.
هي عملية ديناميكية على عكس المركز التنافسي، فهو سواءا كان والتنافسية 

للدولة أو الصناعة أو المنشأة فإنه يتحدد في لحظة معينة من الزمن ويدخل في إطار 
 التحليل الساكن المقارن والذي يأخذ أحد مفهومين أساسيين هما: 

 الكميات المصدرة أو نقصانها.األول: أن المركز التنافسي )بالتعبير الكمي(، هو زيادة  -
 الثاني: أن المركز التنافسي يتحدد بالزيادة النسبية من صادرات دولة معينة. -

إذن، فالمركز التنافسي يقصد به نقطة ساكنة أو موقع معين أو نقطة توازن تحدد 
 موقع الدولة أو الصناعة أو المنشأة بالنسبة لمنافسيها.

                                                 

 - .تتمثل أهم أبعاد الكفاءة االقتصادية يف: كفاءة ختصيص املوارد، كفاءة احلجم، كفاءة التقنية وكفاءة الديناميكية 
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ية يجب التمييز بينها وبين المنافسة من حيث وفي إطار تحديد أنواع التنافس
المفهوم، فبينما تدل األولى على قدرة الدولة على تصريف منتجاتها في األسواق العالمية 
)أي أنها الوسيلة التي تحدد أداء الدولة في التجارة العالمية بمعناها الواسع( نجد أن 

خاللها نطاق السوق، وبالتالي فإن  المنافسة هي الشروط التي يتم وفقها التبادل ويحدد من
 التنافسية والمنافسة من العناصر األساسية لتحليل اإلنتاج والتجارة العالمية.

في هذا السياق يمكن التمييز بين عدة أنواع من التنافسية، نعرض أهمها في 
 الشكل التالي:
 (: أنواع التنافسية04الشكل رقم )

 
 المصدر: من إعداد الباحث

انواع التنافسية

تنافسية التكلفة أو 
السعر

التنافسية غير 
السعرية

التنافسية النوعية

التنافسية التقانية

ةالتنافسية املستدام

التنافسية الجارية 
والتنافسية الكامنة
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 تنافسية التكلفة أو السعر: .1.3

فالدولة ذات التكاليف األقل )األرخص( تتمكن من تصدير السلع إلى األسواق 
الخارجية بصورة أفضل، ويدخل هنا أثر سعر صرف العملة الوطنية على قدرة الدولة 

 .1التصديرية

 التنافسية غير السعرية:.2.3

التنافســية مثــل: الموقــع،  يقصــد بهــا العوامــل غيــر الســعرية التــي تــدخل ضــمن مفهــوم
المنـــاخ.... وتشـــمل غيـــر الســـعرية كـــل مـــن التنافســـية النوعيـــة والتنافســـية التقانيـــة وهـــي كمـــا 

 :2يلي
ويشـمل هـذا النـوع مـن التنافسـية إضـافة إلـى النوعيـة والمالئمـة  التنافسية النوعية:.1.2.3

ات النوعيــة الجيـــدة وتســهيالت التقــديم عنصــر االبتكــار فالدولــة ذات المنتجــات المبتكــرة وذ
في اإلنتاج، واألكثر مالئمة لذوق المستهلك باإلضافة إلى وجود المؤسسـات المصـدرة ذات 
الســمعة الحســنة فــي الســوق، تــتمكن مــن تصــدير الســلعة حتــى ولــو كانــت أعلــى ســعرا مــن 

 سعر منافسيها.
حيـــــث تتنـــــافس المشـــــروعات مـــــن خـــــالل التخصـــــص فـــــي  التنافســـــية التقانيـــــة: .2.2.3

عاليـــة التقانـــة، أي أنـــه يـــتم التنـــافس علـــى أســـاس اإلنتـــاج عـــالي التقانـــة واألكثـــر  صـــناعات
 تعقيدا. 

                                                 

1 - Philipe D’arvisenet, Jean Pierre Petit  (:0888 ) Economie internationale : la place des banques, Dunod, 

Paris ,p:63. 

التنافسية حتدي االقتصاديات يف:"التقدم التقاين والتنافسية، (: 3115) حممد عدنان وديع: حممد عدنان وديع، وراجع كذلك يف هذا اخلصوص -
 .15، 11.ص: ،3115العريب للتخطيط، الكويت، ، املعهد "العربية

 .33، ص.املعهد العريب للتخطيط، الكويت، ( ، 3113تقرير التنافسية العربية )  - 2
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 التنافسية المستدامة: .3.3

يركز هذا النوع من التنافسية على االبتكار ورأس المال البشري والفكري، حيث 
تحتوي عناصر رأس المال البشري على مستوى التعليم والتأهيل واإلنتاجية، ومؤسسات 
البحث العلمي والتطوير والطاقة االبتكارية، إضافة إلى أن الوضع المؤسسي وقوى السوق 
تدفع كل من الدولة، الصناعة والمنشأة لالهتمام بعدد من العوامل التي تمكن من التمييز 
بين انجاز التنافسية واستمراريتها، وفي هذا اإلطار البد من االهتمام بعدد من العوامل 

 :1لخيصها فيوالتي يمكن ت
يقصد بذلك االهتمام بالتحليل على مختلف المستويات مثل المستوى الدولي، التحليل:  -

 المنتج.-المشروع-المستوى اإلقليمي، المستوى المحلي ومستوى القطاع
يقصد بذلك شمول الكفاءة والتي تعني تحقيق األهداف بأقل تكلفة، كما تعني  الشمول: -

 ت باإلضافة إلى شمول الفعالية.صحة وسرعة اختيار الغايا
حيث تعتبر التنافسية في جوهرها مقارنة نسبية بين االقتصاديات على مستوى  النسبية: -

 الدول أو المؤسسات أو األقسام أو بين فترتين زمنيتين.

 التنافسية الجارية والتنافسية الكامنة: .4.3

عندما يتم التمييز بين هذين النوعين من التنافسية فإن الغرض الوصول إلى 
محددات استدامة القدرة التنافسية وليس فقط تقييم الحالة الراهنة، إذ من المعروف أن 
ارتفاع التنافسية الجارية مهما كانت المؤشرات المستعملة في قياسها ال يتضمن الحفاظ 

عناصر ديناميكية تشكل أسس القدرة التنافسية في عالم  عليها ما لم تكن تتوفر للدول
متغير، ويدخل في هذه العناصر كما تم اإلشارة إليه أعاله: التعليم، البحث والتطوير، بيئة 
االبتكار والبنية التحتية التقانية وتميز األدبيات بين انجاز التنافسية وكمون التنافسية 

                                                 

الوضع التنافسي للصناعات الكيماوية يف مصر يف ضوء التطورات احمللية والعاملية اجلديدة: دراسة تطبيقية، رسالة (:3111) طارق أمحد حممد - 1
 .12، مجهورية صمر العربية، ص.التجارة، جامعة الزقازيقمقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية 



 مطبوعة اقتصاد االستثمار والتنافسية

 

81 

 

بين االنجاز اآلني والكامن، ألن التركيز على  وسيرورة التنافسية إذ يتوجب الموازنة
إحداهما على حساب اآلخر يؤدي إلى فقدان الغرض األساسي من البحث في التنافسية، 
ويمكن اإلشارة إلى أن التنافسية الظرفية أو الجارية تركز على مناخ األعمال وعمليات 

الكامنة على االبتكار ورأس  الشركات واستراتيجياتها، بينما تركز التنافسية المستدامة أو
 .1المال البشري والفكري

 . مراحل تطور التنافسية:4

العوامل األساسية للمساهمة في القدرة التنافسية تختلف باختالف مستويات إن  
التنمية التي تمر بها االقتصاديات، ويرى "بورتر" أن الميزة التنافسية تمر بأربع مراحل 

ومدى الترابط والتشابك بينها، وليس من الضروري أن تمر وفقا لما يتوافر من محددات 
الدول بجميع هذه المراحل، وتمثل المراحل الثالثة األولى تزايدا أو تصاعدا للمزايا 
التنافسية، أما المرحلة الرابعة فتمثل تراجع الميزة التنافسية وهو ما يؤكد فكرة ديناميكية 

 يوضح هذه المراحل:مفهوم الميزة التنافسية، والشكل التالي 
 (: مراحل تطور التنافسية.02الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث. المصدر:

                                                 

 للمزيد من املعلومات راجع:  - 1
، 3115العريب للتخطيط، الكويت، ، املعهد "التنافسية حتدي االقتصاديات العربيةيف:"التقدم التقاين والتنافسية، (: 3115) حممد عدنان وديع-
  .310ص.
 .33سبق ذكره، ص. ، مرجع3113 تقرير التنافسية العربية-
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يرى "بورتر" أن الميزة التنافسية تكون في البداية ذات طبيعة هشة وغير كما 
مستقرة، حيث تعتمد على توارث مفهوم عوامل اإلنتاج وخاصة ذات الطبيعة الموروثة 

مفهوم الميزة النسبية ذات الطبيعة التقليدية، ثم تنتقل الميزة منها، وهي تتفق بذلك مع 
التنافسية بعد ذلك إلى مراحل أكثر تطورا واستقرارا، ويرى "بورتر" أن الميزة التنافسية تمر 

 :1بأربع مراحل هي

 المرحلة األولى: مرحلة الدفع من خالل عوامل اإلنتاج:.1.4

تنافسيتها في هذه المرحلة وبشكل منفرد  تستند جميع الصناعات الناجحة دوليا في 
على عوامل اإلنتاج األساسية )العمل غير الماهر، األرض، الموقع الجغرافي، رأس 
المال( وتتضاءل في هذه المرحلة أهمية المحددات األخرى للميزة التنافسية، وفي هذه 

تنافسية متواضعة،  المرحلة تعتمد الميزة التنافسية على المنافسة السعرية، بما يعكس ميزة
لى  وبناءا عليه فاقتصاديات هذه الدول تتسم بالحساسية الشديدة للدورات االقتصادية وا 
تغيرات سعر الصرف، كما تعتمد المنتجات في هذه المرحلة على تكنولوجيا نمطية 

 .مستوردة من الخارج ال يتم خلقها محليا
الدول النامية باستثناء الدول  وقد مرت جميع الدول بهذه المرحلة، كما نجد أن كل 

 .حديثة العهد بالتصنيع )كوريا الجنوبية، هونج كونج، تايوان......( في هذه المرحلة

 :المرحلة الثانية : مرحلة الدفع من خالل االستثمار.2.4

تتسم هذه المرحلة بارتفاع معدالت االستثمار المادي والبشري وارتفاع قدرة الدولة  
على نقل واستيعاب التكنولوجيا األجنبية وتطويرها، ومزيدا من اندماج االقتصاد في السوق 
العالمي، وتشهد مصادر التنافسية نموا في عددها ومدى تشابكها بالمقارنة بالمرحلة 

                                                 

1 - Michael Porter, 1990, Op.cit, pp. 543-560. 

 -  .وهو ما يرتتب عليها تراجع هدف التصدير واالستناد إىل إسرتاتيجية إحالل الواردات 

 -  قويا للنمو املضطرد.إن امتالك املوارد الطبيعية األولية ميكن أن يدعم دخل الفرد املرتفع لفرتة من الوقت، إال أنه ال يضمن أساسا 

 -   اسبانيا والربازيل.ةلقد دخلت العديد من الدول النامية يف هذه املرحلة مثل: كوريا اجلنوبية، تايوان، سنغافور ، 
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فر عوامل اإلنتاج ذات الطبيعة المتقدمة والمتخصصة، وطلب محلي السابقة، حيث أن توا
آخذ في النمو وتزايد في المنافسة المحلية تدفع المنشآت لتطوير إنتاجيتها مع استمرار 
األخذ بإستراتيجية المنافسة من خالل خفض التكاليف، وفي هذه المرحلة ال تكون 

ير، كما تتصف بزيادة مستوى التوظيف الصناعات المرتبطة والساندة متطورة إلى حد كب
  .1وارتفاع األجور وأسعار المدخالت

ويقتصر دور الحكومة في هذه المرحلة على كيفية جذب االستثمار األجنبي  
وتوفير الحماية له بمختلف التشريعات، وتقوم أيضا بتشجيع المنافسة المحلية ودعم 

المنافسة األجنبية، كما تعمل على الصناعات المحلية الجديدة )الناشئة( في مواجهة 
تشجيع االستثمار، ورغم أن هذه المرحلة تعتبر أكثر تقدما بالمقارنة بالمرحلة السابقة إال 
أنها تتسم هي األخرى بعدم االستقرار إلى حد ما، ألن اعتمادها على رؤوس أموال أجنبية 

كل التي تنجم عن يجعل المنشأة أكثر عرضة للصدمات العالمية باإلضافة إلى المشا
 .2تغيرات سعر الصرف

 :*المرحلة الثالثة: مرحلة الدفع من خالل االبتكار .3.4

تتسم الميزة التنافسية في هذه المرحلة بأنها أكثر تقدما واستقرارا حيث تتراجع أهمية  
الميزة التنافسية السعرية وتكون جميع محددات الميزة التنافسية متواجدة في مدى واسع من 

ناعات التي تتنافس في السوق العالمي بنجاح، وتعتمد الميزة التنافسية على عناصر الص
اإلنتاج المتخصصة والمتقدمة حيث تتوافر إمكانيات البحث العلمي وتتوافر البنية 

                                                 

املنطقة  يف ةحمددات امليزة التنافسية يف صناعة األغذية املصرية، املؤمتر العلمي الثالث حول: املزايا التنافسي (:0888)حممود حسن حسين - 1
 .01، ص. 0888ديسمرب  15-11، القاهرة، العربية الواقع واملستقبل، كلية التجارة، جامعة األزهر

ث راجع يف هذا اخلصوص: أوراق الندوة القومية الثانية:"االقتصاد املصري يف مواجهة حتديات اتفاقيات منظمة التجارة العاملية"، مركز حبو  - 2
 . 538، ص. 0888 حلوان، القاهرة، مارسمعة التنمية التكنولوجية، جا

لدرجة ميكن تقسيم الدول إىل جمموعتني وفقا ملستوى قدرهتا التكنولوجية، اجملموعة األوىل وهي اقتصاديات اجلوهر اليت تستند على االبتكار با - *
الالجوهر واليت تستند على االبتكار )اجلزائر من  األوىل كمحرك للنمو )دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية( واجملموعة الثانية اقتصاديات

 ضمنها(.



 مطبوعة اقتصاد االستثمار والتنافسية

 

84 

 

األساسية عالية الكفاءة، ويكون طلب المستهلك في هذه المرحلة أكثر تعقيدا بسبب ارتفاع 
ارتفاع مستوى التعليم، والرغبة المتزايدة في الحصول على مستوى الدخول الفردية، و 

الرفاهية، وهنا يبدأ تكوين تجمعات )عناقيد( الصناعات من خالل تطوير الصناعات 
المرتبطة والمساندة ذات المستوى العالمي التي تتنافس دوليا في أجزاء الصناعات األكثر 

نافس قائمة على التمييز والتنوع، ليصبح تمايزا، كما تنتهج المنشآت المحلية إستراتيجية ت
االقتصاد بدوره أقل تأثرا بالصدمات الخارجية والتغيرات في سعر الصرف، ناهيك عن 
اعتماد المنشآت على قنوات إنتاجية غير نمطية تعتمد على االبتكار والمهارات 

 . 1والتكنولوجيا األكثر تعقيدا والتي يتم خلقها محليا
ة، فيكون تدخلها في هذه المرحلة بشكل غير مباشر، حيث أما عن دور الحكوم 

تعمل على تهيئة البيئة المحلية المالئمة لالبتكار والتجديد المستمر، وعلى تحسين مستوى 
الخدمات التي تقدم للمنشآت وعلى توفير عناصر إنتاج أكثر تقدما وتخصصا وعلى تقديم 

ين مستوى الطلب المحلي وتنظيم حوافز االستثمار، كما يظهر أثر الحكومة في تحس
 المنافسة المحلية. 

 المرحلة الرابعة: مرحلة الدفع من خالل الثروة:   .4.4

تمثل هذه المرحلة بداية تدهور الميزة التنافسية للدولة، حيث يصبح االقتصاد 
مدفوعا بالتراكم السابق للثروة ورغبة المستثمرين في المحافظة على االستثمارات 
واالبتكارات المحققة دون الرغبة في التطوير، وتبدأ المنشآت في فقدان الميزة التنافسية من 
خالل عدة أشكال منها انحسار المنافسة وعمليات االبتكار وفقدان دوافع النجاح، وتركيز 
السياسات الحكومية على إعادة توزيع الدخل بدال من تنويعه، وهنا تبدأ منشآت الدولة في 

 . 2لميزة التنافسية لصالح المنشآت األجنبيةفقدان ا

                                                 

 .11نيفني حسني حممد حممود،مست، مرجع سبق ذكره، ص.  - 1
 .30، مرجع سبق ذكره، ص.3111دعاء حممد ساملان،  - 2
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نخلص مما سبق إلى أن "بورتر" قد استفادة من فكرة مراحل النمو االقتصادي 
ل:"روستو" وفكرة دورة حياة المنتج في دراسات التنمية من أجل توضيح المراحل المختلفة 

 التي تمر بها القدرة التنافسية.
 لدولية:. محددات التنافسية وفق المناهج ا4

هناك العديد من المناهج والتقارير التي تم إعدادها سواء من طرف االقتصاديين أو 
من طرف المعاهد والمنتديات العالمية أو اإلقليمية عن القدرة التنافسية إال أن الدراسة التي 

وكذلك دراسة المعهد الدولي للتنمية اإلدارية " LALL"قام بها كل من " بورتر" و االقتصادي
"IMD" .أكثر الدراسات عمقا لوضع المحددات للقدرة التنافسية  

 منهج "بورتر":.0.5

حاول "بورتر" تقديم منهج للتنافسية يقوم على مجموعة من األسس، حيث تتمتع 
الدولة بميزة تنافسية في صناعة ما إذا استطاعت أن تحقق نجاحا تنافسيا في األسواق 

ة عالمية للمنافسة استنادا إلى متغيرات تكنولوجية العالمية من خالل توظيف إستراتيجي
ومهارية مكتسبة، معتمدا على التحليل الديناميكي للوصول إلى الفروض األساسية 

 : 1لصياغة هذا المنهج أو النظرية وتتمثل هذه الفروض في
وجود عدد من االستراتيجيات العالمية للمنافسة وعلى النشأة أو الصناعة أن تختار  -

 -8بينها، بشرط أن توضح النظريات الدولية معايير االختيار بين هذه االستراتيجيات.
يجب أن تجمع النظريات الجديدة للتجارة الدولية بين التجارة واالستثمار األجنبي المباشر، 

قة انقسمت إلى مجموعة نظريات تفسر التجارة الدولية فقط وأخرى تفسر فالنظريات الساب
 االستثمار األجنبي دون وجود محاولة للربط بينهما.

الميزة التنافسية بأنها ذات طبيعة ديناميكية، فالمنشأة تكتسب قدرتها التنافسية من  تتسم -
خالل التحسين والتطوير الذي يتطلب استثمارا مستمرا ومتراكما، وذلك على عكس الحال 

                                                 

1 - Micheal Porter, The competitive advantage of nations, 1990, op.cit, pp. 18-20. 
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بالنسبة لمفهوم الميزة النسبية الساكن والذي ركز على وفرة عناصر اإلنتاج واستبعد 
 من تحليله. التغيرات التكنولوجية

ينبغي على الدولة بكافة سياساتها ومؤسساتها أن توفر البيئة المحلية المالئمة  -
 للصناعات المختلفة، بحيث تساند هذه البيئة المهارات وامتالك التكنولوجيا الحديثة.

تختلف طبيعة المنافسة وكذلك مصادرها بشكل واسع بين الصناعات المختلفة وال  -
 نافسية على مصدر واحد.تقتصر الميزة الت

ال تقتصر الميزة التنافسية على قدرة المنشأة على تلبية احتياجات المستهلكين، أو  - 
قدرتها على امتالك التكنولوجيا الحديثة، بل أن تتوافر لدى المنشأة المرونة الكافية 

دة تحسن لالستجابة ألي تغير هيكلي قد يهدد ميزتها التنافسية، أو استغالل أية فرصة جدي
 من وضعها التنافسي الحالي.

تعتبر وحدة التحليل األساسية لفهم القدرة التنافسية هي الصناعة أو المنشأة ألن  - 
تحقيق الدولة لميزة تنافسية وطنية يتم من خالل تجمعات أو شبكة من الصناعات 

 المترابطة سواء أفقيا أو رأسيا.
لتنافسية والتي تقوم على تشكيل ووضع "بورتر" مجموعة من المحددات للميزة ا

المناخ االقتصادي الذي تواجهه المنشآت المحلية وهو األمر الذي سوف يكون له تأثير 
مباشر على مقدرة المنشأة على المنافسة العالمية، وتتأثر هذه المحددات وتؤثر في 
بعضها البعض، حيث ال يمكن االعتماد على محدد واحد فقط لتحقيق ميزة تنافسية 
مستمرة، إال أنه ال يقصد من ذلك توافر هذه المحددات مجتمعة كشرط ضروري من أجل 
تحقيق الميزة التنافسية في صناعة ما، إال أنه كلما توافر عدد أكبر من هذه المحددات 
وكلما كانت العالقة بينها أكثر تفاعال وتشابكا كلما تمكنت الدولة من تحقيق ميزة تنافسية 

عليها خالل فترة زمنية طويلة، وتنقسم تلك المحددات كما صاغها  مستقرة والمحافظة
 "بورتر" إلى محددات رئيسية وأخرى مساعدة أو مكملة كما يلي:
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 المحددات الرئيسية للقدرة التنافسية:.1.1.4

 وتتمثل هذه المحددات الرئيسية للقدرة التنافسية في أربعة محددات وهي: 

 عوامل اإلنتاج وخصائصه: أوال:

قدم "بورتر" عوامل اإلنتاج كأحد محددات القدرة التنافسية بما يتفق مع نظرية 
التجارة الكالسيكية التي ترى أن تنافسية الدولة تعتمد على عوامل اإلنتاج، وتمثل عوامل 
اإلنتاج المدخالت الضرورية الالزمة لدعم قدرة صناعة ما، وتأخذ هذه العوامل أحد 

 الشكلين:
تتمثل في الموارد الطبيعية، والموارد البشرية، وموارد رأس المال، اسية: العوامل األس -أ

والبنية األساسية، وموارد معرفية، وهي العوامل التي ال تمثل ميزة تنافسية ألنه يسهل 
انتقالها والحصول عليها من قبل المنافسين، ويزداد دور العوامل الطبيعية تعقيدا في كيفية 

ميزة تنافسية، والتي تعتمد على مدى كفاءة وفعالية توظيف استخدامها للحصول على 
العمل اإلنتاجي، فكثير من الدول تمتلك حجما ال يستهان به من األيدي العاملة ولكنها 

 تسيء توظيفه في الصناعات المالئمة.
وهي األثر أهمية لصعوبة الحصول عليها أو تقليدها مثل العوامل المطورة:  -ب

ذات المهارات الخاصة مثل المنظمين، وعلى عكس النظريات الحصول على عمالة 
الكالسيكية والنيوكالسيكية التي ترى أن عوامل اإلنتاج تعد المصدر األساسي والوحيد 
للقدرة التنافسية يرى "بورتر" أن عوامل اإلنتاج تأتي كأحد محددات التنافسية وليس المحدد 

نتاج فقط في خلق القدرة التنافسية والتي يمكن الوحيد لها، فال يمكن الركون إلى عوامل اإل
توفيرها عن طريق الخلق والتجديد أو حتى عن طريق االستيراد، ومن ثم فإن تحقيق الميزة 
التنافسية ال يتوقف على مجرد وفرة عناصر اإلنتاج منخفضة التكلفة وعالية الجودة ولكن 
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رة عوامل اإلنتاج سوء في على كفاءة استخدام هذه العناصر، فغالبا ما يصاحب وف
 .   1االستخدام

 أحوال الطلب المحلي: ثانيا :

يتعلق المحدد الثاني الذي قدمه "بورتر" بأحوال الطلب المحلي التي يمكن حصرها 
: تكوين الطلب المحلي )بمعنى طبيعة احتياجات 2في مجموعة من الخصائص التالية

لمحلي واآلليات التي يمكن من خاللها المستهلكين(، حجم ونمط معدل النمو في الطلب ا
نقل تفضيالت المستهلك المحلي في دولة ما إلى األسواق العالمية، ويعتبر تكوين الطلب 
المحلي هو أكثر العوامل تأثيرا على الميزة التنافسية، وذلك من خالل هيكل احتياجات 

اعة معينة إذا كان المستهلك المحلي، حيث تتمتع دولة ما بميزة تنافسية في نشاط أو صن
 الطلب المحلي يقدم للمنشآت المحلية صورة أثر وضوحا وفي الوقت المناسب.

فالضغوط المستمرة من قبل المستهلكين المحليين لطلب منتجات مميزة تؤدي إلى 
توليد ضغوط مستمرة على المنشآت مما يعمل على تحفيزها إلجراء المزيد من االبتكار 
والتجديد من أجل تلبية احتياجات هؤالء المستهلكين األمر الذي ينعكس في النهاية على 

ية المتحققة للمنشأة أو الصناعة مقارنة بالمنافسين اآلخرين. تقوية وتعزيز المزايا التنافس
ويمكن توضيح تأثير كل من هيكل الطلب المحلي ومعدل نمو على المزايا التنافسية في 

 اآلتي:
إن التركيز على أجزاء من صناعة ما تتمتع بطلب محلي هيكل الطلب المحلي:  -أ

ل االستفادة من اقتصاديات الحجم بما مرتفع، قد يكون مصدرا للميزة التنافسية من خال
يمكنها من المنافسة في األسواق العالمية، فالمنشآت التي تحقق مزايا تنافسية في األسواق 
العالمية هي التي تمتلك حصة كبيرة من الطلب المحلي، كما أن وجود مستهلكين على 

                                                 

–االستثمار يف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كمصدر للقدرة التنافسية لالقتصاد املصري  (:3112) مد السيد عو عبد السالم حم - 1
 .31ا، مجهورية مصر العربية، ، ص.، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه فلسفة يف االقتصاد، كلية التجارة، جامعة بنه-بالتطبيق على قطاع الصناعة

 .31مد حممود مشت، مرجع سبق ذكره، ص:نيفني حسني حم - 2
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له أثر محوري في تعزيز  درجة عالية من الثقافة والدراية بالمنتجات التي يستهلكونها يكون
 .1المزايا التنافسية المحققة

برهنت العديد من الدراسات على أن المنشآت تكون أكثر يقظة لحاالت الطلب  وقد 
المرتبطة بالوطن عن حاالت الطلب في األسواق البعيدة، ومن ثم تنجح هذه المنشآت في 

 تلبية احتياجات المستهلكين، ويعتمد توفير هذه االحتياجات على:
 عمليات التطوير التي تقوم بها هذه المنشآت. -
 طق توزيع الطلب.منا -
 اإللمام بتوقعات احتياجات المستهلكين. -
حجم الطلب المحلي ومعدل نموه في المرتبة  يأتيحجم الطلب المحلي ومعدل نموه:  -ب

الثانية من حيث األهمية، حيث يؤدي كبر الطلب المحلي وزيادة معدل نموه إلى تحقيق 
قتصاديات النطاق في السوق المحلي، ميزة تنافسية، ألنه يسمح للمنشآت العاملة بتحقيق ا

وارتفاع الطلب المحلي تدريجيا قد يجعل المنشآت تحتفظ بالتركيز على السوق المحلي، 
بينما التشبع السريع في الطلب المحلي غالبا ما يدفع المنشآت إلى البحث عن أسواق 

األنماط ، كما يمكن تدويل الطلب المحلي للدولة من خالل تصدير العادات و 2تصديرية
 االستهالكية في السوق المحلي إلى السوق التصديرية المستهدفة.

يتمثل نقل الطلب المحلي في نقل رغبات أو تفضيالت  :نقل الطلب المحلي -ج
المستهلكين عالميا، بمعنى أن االحتياجات المحلية تمثل ميزة تنافسية للمنتج المحلي والتي 

ميا، وتعتمد آلية نقل الطلب المحلي لألسواق العالمية تقوم برفع قيمة السلعة أو الخدمة عال

                                                 

رية جنوى علي خشبة "قياس امليزة التنافسية للقطاع الصناعي يف االقتصاد املصري"، مؤمتر القدرة التنافسية لالقتصاد املصري، اجلمعية املص - 1
 .1ص:3113لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع، 

، رسالة مقدمة لنيل 0821تنمية االقتصاد املصري يف ضوء التوجهات اجلديدة بعد عام  دور الصادرات يف(: 0885)مىن طعيمة اجلرف - 2
 .55ة، مجهورية مصر العربية، ، ص.درجة دكتوراه، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهر 

 - لسلعها وخدماهتا عن الطلب احمللي لنفس السلع  من اجلدير بالذكر أنه لن يكون للشركات الوطنية ميزة تنافسية يف حالة زيادة الطلب احمللي
 واخلدمات.
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على مجموعة من العوامل يجب مراعاتها تتمثل في: الثقافة، العادات، الديانة، الحضارة 
 . 1المدنية

 الصناعات المغذية )المساندة( والمرتبطة )المكملة(: ثالثا:

صناعة ما بالدولة، يقوم هذا المحدد بدور رئيسي في تحقيق الميزة التنافسية في 
ويقصد بذلك أن تتواجد لدى الدولة صناعات ذات مستوى عالمي تكون مرتبطة ومساندة 
لبعضها البعض األمر الذي يساهم في رفع القدرة التنافسية للدولة في أنشطة أو صناعات 
محددة أو في أجزائها. والصناعات المرتبطة هي تلك الصناعات التي تشترك مع بعضها 

ي التقنيات والمدخالت وكذلك في قنوات التوزيع والعمالء، أو تلك التي تقدم البعض ف
 .2منتجات متكاملة

وترجع أهمية الصناعات المكملة والمغذية إلى دورها في دفع هيكل الصناعة 
وتقدمه من خالل ما تتيحه من عالقات أمامية وخلفية، فضال عما تسمح به تلك 

تقال المعلومات واألفكار الجديدة وهو ما يساهم في التجمعات العنقودية من سهولة ان
 :3إمكانية خلق الميزة التنافسية في صناعة ما والمحافظة عليها من خالل العوامل التالية

العامل األول: يتمثل في زيادة إنتاجية المنشآت الداخلة في الصناعة العنقودية حيث  -
يرة لكي تقوم بتصنيع وتوريد السلع يمكن للمنشآت الصغيرة أن تنضم إلى المنشآت الكب

 والخدمات وتقديم معلومات إليها.
العامل الثاني: يتمثل في قدرة هذه المنشآت على االبتكار نتيجة تخصص كل منشأة  -

في مرحلة معينة من مراحل اإلنتاج، كما أن قدرتها على دراسة األسواق الخارجية تزداد 
 قود للصناعة.مع زيادة درجة التكامل في الهيكل العن

                                                 

 .15ساملان، مرجع سبق ذكره، ص.دعاء حممد حممود  - 1
 .35نيفني حسني حممد حممود مشت، مرجع سبق ذكره، ص:- 2
 .35وفاء علي حسن علي العريض، مرجع سبق ذكره، ص: - 3
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العامل الثالث: يتمثل في تحفيز الصناعات العنقودية لمنشآت أخرى جديدة للدخول  -
ضمن الهيكل العنقودي وذلك نظرا لتوافر المعلومات واأليدي العاملة الماهرة بما يؤدي 

 إلى نمو الهيكل العنقودي وبالتالي تنعكس على القدرة التنافسية للصناعة العنقودية.

 ستراتيجية المنشأة وهيكل الصناعة وطبيعة المنافسة المحلية:إ رابعا:

انطالقا من أن نجاح المنشأة في التنافس المحلي يؤهلها للدخول إلى األسواق  
الخارجية والنجاح عالميا، لذا تعد إستراتيجية المنشأة عنصرا هاما في خلق بيئة محلية 

للدولة، فالتنافس النشط بين المنشآت  مشجعة للمنافسة ومالئمة لزيادة القدرة التنافسية
المحلية يؤدي إلى زيادة الضغوط على المنشآت إلجراء المزيد من التحسينات والتطوير 

 بهدف تخفيض التكاليف وتحسين نوعية اإلنتاج والنفاذ لألسواق العالمية.
ويمكن تقديم مالحظتين هامتين، األولى تتمثل في أن المنافسة مع الشركات  

ية تمثل باعثا قويا على التطوير و االبتكار ولكن من النادر أن تكون بديال كفئا األجنب
للمنافسة المحلية، أما الثانية تتعلق بأن وجود منافسة محلية يعتبر شرطا ضروريا لكنه 
غير كاف لتمتع بالميزة التنافسية فقد تسمح الدولة بدرجة من المنافسة المحلية بين 

تحميها بسياج من الحماية الجمركية وغير الجمركية األمر الذي المنشآت المحلية ولكن 
يعزلها عن متغيرات ومؤثرات البيئة العالمية، وعلى ذلك لكي تتمتع الدولة بميزة تنافسية 
في نشاط معين يستلزم أن يكون هناك تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية وغير الجمركية 

ذا النشاط يتماشى مع النضج التدريجي على الواردات المتعارضة لمنافسة منتجات ه
للمنشآت المحلية وصوال إلى درجة التوازن بين المنافسة المحلية والمنافسة في األسواق 

 العالمية.
 : 1ويمكن للمنشأة أن تحقق قدرة تنافسية من خالل إتباع االستراتيجيات التالية 

                                                 

1 - Michael Porter) 1980( :Competitive strategy" , The free press, New York, pp. 39 -40. 

ة العلوم راجع كذلك : زغدار أمحد،"التحالف االسرتاتيجي كخيار للمؤسسة اجلزائرية"، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلي
   .32-31 ، ص.ص:3111/3115، جامعة اجلزائر، االقتصادية وعلوم التسيري
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خالل  ق القدرة التنافسية منتستطيع المنشآت تحقيإستراتيجية ريادة التكلفة الكلية:  -أ
تخفيض التكاليف الكلية ومن ثم قدرتها على تخفيض السعر مقارنة بالمنافسين، ويرجع 
انخفاض التكلفة إلى تحقيق اقتصاديات الحجم، أو امتالك تكنولوجيا معينة، أو مصادر 

 للمواد الخام غير متوفرة للمنافسين وبالتالي تنفرد المؤسسة بهذه الميزة.
يمكن إتباع إستراتيجية تمييز المنتج من خالل تقديم منتج إستراتيجية تمييز المنتج:  -ب

فريد مختلف عما يقدمه المنافسون، بحيث يمكن عرضه بسعر أعلى، وقد يكون التمييز 
في المنتج نفسه أو في نظام التسويق أو التوزيع، ويتطلب تمييز المنتج القيام بدراسات 

دام خامات عالية الجودة مما يحمل المنشأة تكاليف مرتفعة لذلك قد وأبحاث عميقة واستخ
 يتطلب إتباع هذه اإلستراتيجية التضحية بالمنافسة السعرية.

طبقا لهذه اإلستراتيجية فإن المنشأة تركز على خدمة قطاعات إستراتيجية التركيز:  -ج
حاجات ورغبات هذه محددة من السوق، وتعمل من خالل برنامجها التسويقي على إشباع 

 القطاعات بتقديم منتج متميز بالمقارنة بالمنافسين وبتكلفة أقل.

 المحددات المساعدة أو المكملة: .2.1.4

أشار "بورتر" إلى أن هناك محددات ثانوية تؤثر وتتفاعل مع المحددات الرئيسية  
الحكومة لدعم األربعة، تتمثل هذه المحددات المكملة في عامالن هما الدور الذي تلعبه 

 المحددات الرئيسية والدور الذي تلعبه الصدفة والتي قد تمنح الدولة ميزة تنافسية مؤقتة. 

 دور الحكومة: أوال:

تلعب الحكومة دورا مؤثرا على خصائص الصناعات المغذية والمكملة من خالل  
 دعم هذه الصناعات ووضع المواصفات القياسية لها، كذلك فإن الحكومة من خالل
سياستها وتشريعاتها تؤثر على استراتيجيات المنشآت ودرجة التنافس بينها سواء من خالل 
أدواتها )تشريعات أسواق رأس المال، السياسة الضريبية وقوانين االحتكار( أو من خالل 
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دارة سوقه . كما تساعد الدولة على تنمية عوامل 1التأثير على سياسة سعر الصرف وا 
دة االستثمارات في برامج التعليم والتدريب وكفاءة تخصيص اإلنتاج من خالل زيا

االستثمار بين االستخدامات المختلفة وكذلك دعم عمليات التطوير واالبتكار، وتوفير 
المعلومات واإلحصائيات الالزمة لذلك، إضافة إلى زيادة االستثمارات في البنية األساسية، 

ورها كمشتري ومن خالل وضع قواعد وتؤثر الحكومة على الطلب المحلي من خالل د
 خاصة بمواصفات المنتج وقوانين حماية المستهلك.

 دور الصدفة: ثانيا:

تشير أحداث الصدفة إلى التطورات التي تقع خارج نطاق سيطرة وتحكم الشركات  
، فاألحداث غير المتوقعة والتي تحدث بمحض الصدفة تلعب دورا هاما في 2أو الحكومات
كثير من الصناعات بالرغم من ضآلة أثرها، حيث أنها في الغالب ما تقع  تنافسية ونجاح

خارج نطاق سيطرة المنشآت وكذلك الحكومات، ومن أهم األمثلة على ذلك ظهور بعض 
االختراعات واالبتكارات الجديدة، وحدوث بعض الصدمات الفجائية مثل الصدمة البترولية 

ل العالمية أو أسعار الصرف والتقلبات الحادة والتحول الفجائي الملموس في أسواق الما
في الطلب العالمي أو المحلي، والقرارات السياسية من جانب الحكومات األجنبية والكوارث 
الطبيعية والحروب، ويترتب على هذه التغيرات إلغاء مميزات موجودة فعال لتحل محلها 

ة قد تؤدي إلى تغيير في مميزات أخرى استجابة للظروف الجديدة ألن األحداث الجديد
، فالتغيرات غير المالئمة في تكلفة المدخالت مثال قد تحفز محددات الميزة التنافسية

على االبتكار، ويختلف مدى وسرعة االستجابة لهذه التغيرات من دولة إلى أخرى وفقا 
 لخصائص هذه الدولة ومدى وفرة وتقدم محددات القدرة التنافسية.

                                                 

 .35ن علي العريض، مرجع سبق ذكره، ص:وفاء علي حس - 1
 . 32نيفني حسني حممد حممود مشت، مرجع سبق ذكره، ص.  - 2

 -  إىل تدمري حمصول القطن يف كل من الصني واهلند مما أدى إىل ارتفاع  0881، 0883من أمثلة ذلك: أدى سوء األحوال اجلوية يف عامي
 أوروبا بصفة مؤقتة إىل األلياف الصناعية. األسعار العاملية للقطن وحتول طلب الصناعات يف
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أن محددات الميزة التنافسية وفقا لمنهج "بورتر" يتطلب من  نخلص مما سبق إلى 
الدولة االنتقال التدريجي نحو صناعات ديناميكية وهي صناعات يتمثل جوهرها في 
التطوير واالبتكار، ولذلك فقد اعتمد "بورتر" في قياسه الميزة التنافسية للدولة على نصيب 

 معرفة والتكنولوجيا.الدولة في األسواق العالمية من الصادرات وال
 ويمكن توضيح القدرة التنافسية وفق منهج "بورتر" من خالل الشكل التالي: 

 (: النظام المتكامل لمحددات القدرة التنافسية وفقا ل: "بورتر".02الشكل رقم )
 
 
 
 

                                       
  

 
 
 

  
 

Source: Michael Porter, The competitive avantage of nations, The free press, New York, 
1990, p:127.  

 تقييم منهج "بورتر": .3.1.4

واجه منهج "بورتر" العديد من وجهات النظر منها المؤيد ومنها المعارض، ويعتقد 
أصحاب وجهة النظر المؤيدة لمنهج "بورتر" أنه قد نجح في تقديم تفسير أكثر واقعية 

ميع تلك للتجارة بما يسمح بالتنبؤ بالمزايا التنافسية للدول في صناعات محددة، فقد قام بتج

إسرتاتيجية املنشأة وهيكل الصناعة وطبيعة 
 املنافسة احمللية.

 الصدفة

 أحوال الطلب احمللي عوامل اإلنتاجظروف 

الصناعات املغذية )املساندة( واملرتبطة 
 )املكملة(

 احلكومة
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المحددات مع إجراء بعض التعديالت عليها في نموذج واحد اتسم بالشمول والديناميكية 
 . 1والتشابك، وتضمن أكبر عدد ممكن من المتغيرات الحاكمة لتفسير القدرة التنافسية

أما بالنسبة لوجهة النظر المعارضة لمنهج "بورتر" فيمكن حصر االنتقادات التي 
 عناصر التالية:تتبناها في ثالثة ال

يرى البعض أن منهج "بورتر" يعيبه اتصافه بالعمومية والشمول العمومية والشمول:  -أ
بدليل أنه يتضمن مجموعة هائلة من المتغيرات والمحددات التي جاءت متداخلة ببعضها 
البعض، باإلضافة إلى أن ما توصل إليه المنهج من عالقات ايجابية بين عوامل اإلنتاج 

ة من ناحية وبين تحقيق الميزة التنافسية المضطردة من ناحية أخرى ما زال المتخصص
يفتقر إلى التوثيق العلمي المقبول، كما أن ربط هذا المنهج تنافسية الدولة بزيادة حصتها 
من الصادرات كثيفة المعرفة مجرد استنتاج نظرا لعدم وجود عالقة حتمية واضحة بين 

و الصادرات واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج أو الصادرات نمو الصادرات والرفاهية، ونم
 من السلع كثيفة المعرفة والنمو االقتصادي.

يؤخذ على منهج  االفتقار إلى الربط بين التنافسية على المستوى الكلي والجزئي: -ب
"بورتر" أنه قد عجز عن تقديم تحليل سليم لكيفية االنتقال من تحقيق القدرة التنافسية 

لمنشأة إلى تحقيق التنافسية على مستوى الدولة حيث افترض وجود أيدي خفية قادرة على ل
 تحقيق هذا الربط.

يرى معارضو منهج "بورتر" أن  عدم صالحية تطبيق المنهج على الدول النامية: -ج
التطوير واالبتكار قد يصلحان فقط لتفسير القدرة التنافسية للدولة التي قطعت شوطا كبيرا 

 في النمو وبالتالي فهو ال يصلح للتطبيق على كل الدول النامية. 

                                                 

مصر  ،القدرة التنافسية من منظور التطور التكنولوجي، مع تركيز خاص على اإلسرتاتيجية الصناعية(:  3111)حممد عبد الشفيع عيسى - 1
  .580، ص.151- 158 ة، العدداملعاصر 
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 ":LALLمحددات القدرة التنافسية وفقا لمنهج "  2.4

نموذجا لمحددات القدرة التنافسية يعتمد على التطوير واالبتكار كجوهر  "LALL"قدم 
بين القدرة التنافسية والقدرة التكنولوجية المحلية  "LALL"لخلق القدرة التنافسية، حيث ربط 

والتي تعكس القدرة على االبتكار والتطوير في الدول المتقدمة أو القدرة على التعليم في 
تعدد وتداخل المحددات المفسرة للقدرة التنافسية فقد أوضحت دراسة الدول النامية، ومع 

"LALL"  أنه ليس من الضروري تقديمها في شكل رباعي، ومن ثم يمكن تقديم هذه
المحددات وصياغتها في نماذج أخرى قد تكون ثالثية، إضافة إلى تأكيده على أن 

سية والتي تحدد من خالل تعامل محددات القدرة التكنولوجية هي التي تعكس القدرة التناف
 . 1المنشأة مع ثالث أسواق هي: سوق العوامل، سوق الحوافز، سوق المؤسسات

يتضمن عوامل اإلنتاج األكثر تقدما وتشمل التكنولوجيا والمهارات الفنية سوق العمل:  -أ
 والمعلومات وتوافر البنية األساسية.

الكلية والنظام الصناعي الذي تنتهجه ويشمل السياسات االقتصادية و  سوق الحوافز:-ب
الدولة بما يؤثر إيجابيا على الميزة التنافسية للمنشأة، فضال عن الطلب المحلي الذي جاء 
يشمل حجم الطلب ومعدل نموه، والذي يتأثر بدوره بالدخل الحقيقي وكذلك بالنمط المتبع 

 في التوزيع.
لمؤسسات التي تتعامل مع يشمل سوق المؤسسات على كافة ا سوق المؤسسات: -ج

المنشآت، وتشمل مؤسسات التعليم والتدريب والتطوير والبحث العلمي، والتي أكدت 
األدبيات المختلفة أنها على قدر كبير من األهمية لدعم القدرات التكنولوجيا للمنشآت ومن 

 ثم قدرتها التنافسية.
 

  

                                                 

 .31مد السيد عو ، مرجع سبق ذكره، ص: عبد السالم حم - 1
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 )مثلث القدرة التنافسية(  Lall(: محددات القدرة التنافسية وفقا لمنهج 10الشكل رقم )
 

 

  

 

 

 

      

 

 

عبد السالم محمد السيد عوض،"االستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كمصدر للقدرة التنافسية  -: المصدر
"، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه فلسفة في االقتصاد، كلية -بالتطبيق على قطاع الصناعة–لالقتصاد المصري 

 .21.، ص8112العربية، التجارة، جامعة بنها، جمهورية مصر 
 

، إال "Porter" يتشابه إلى حد كبير مع نموذج" LALL"من الجدير بالذكر أن نموذج 
كان أكثر وضوحا في الربط بين القدرة التنافسية والقدرة التكنولوجية " LALL"أن نموذج 

ستراتيجيتها وأهدافها، حيث يرى أن  المحلية من جهة وفي نظرته للمنشآت المحلية وا 
المنشآت تستجيب إلى محددات القدرة التنافسية المتوفرة من خالل تعاملها مع األسواق 
الثالث ) الحوافز، العوامل، المؤسسات( وتتوقف استجابة هذه المنشآت على إستراتيجيتها 

 وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها.

مهارات 

 المنشأة 

 المهارات

  المنشأة تنافسية التكنولوجيا 

 قتصاديةالالسياسة ا

 النظام التجاري 

 النظام الصناعي عناقيد الموردين
  المؤسسات أسواق

 الدعم الفني التعليم والتدريب التمويل
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 ":IMDاإلدارية "محددات القدرة التنافسية وفقا لتقرير المعهد الدولي للتنمية   .3.4

 على أربعة محددات رئيسية "IMD"شتمل وفقا لمنهج تت القدرة التنافسية ن محدداإ 
 :1هي(، و 00حددت وفق مكعب التنافسية )الشكل 

يقصد به تحقيق الكفاءة لكافة األنشطة االقتصادية للدولة، كفاءة األداء االقتصادي:  -أ
 المقومات األساسية لتحقيق التنافس.وتوافر المنافسة المحلية والدولية كأحد 

تعني تحقيق االستقرار السياسي للحكومة، وتطبق سياسات كفاءة أداء الحكومة:  -ب
 اقتصادية على المستوى الكلي تضمن مرونة التكيف واالستجابة للمتغيرات العالمية.

ولوجيا يقصد به توافر البنية المتطورة والتي تتضمن التكنكفاءة البنية األساسية: -ج
والمعلومات واالستثمار في البحث، والعناصر البشرية الماهرة والقادرة على التعامل مع 

 البنية األساسية المتقدمة.
تقوم كفاءة بيئة األعمال على توفير قطاع مالي متطور وقادر  كفاءة بيئة األعمال: -د

ة ذات اإلنتاجية على التعامل مع القطاع المالي العالمي، باإلضافة إلى توفير العمال
 المرتفعة.

 مكعــب التنافسيــة:  (11الشكل رقم )
 

 

  

 

 

   
وفاء على حسن علي العريض،"دراسة القدرة التنافسية الدولية لبعض القطاعات التصديرية المصرية في ظل  :المصدر

المتغيرات الدولية المعاصرة"، رسالة مقدمة لنيل دكتوراه في االقتصاد، كلية التجارة، جامعة األزهر، جمهورية مصر 
 .2.، ص8112العربية، 

                                                 

 .33اء علي حسن علي العريض، مرجع سبق ذكره، ص.وف - 1

 القدرة التنافسية للمنشأة 

 خلق القيمة المضافة

 األداء اإلقتصادي

 كفاءة الحكومة 

 اإلستمرارية
 كفاءة رجال األعمال 

 البنية األساسية 

 القدرة التنافسية 

 للدولة



 مطبوعة اقتصاد االستثمار والتنافسية

 

99 

 

هذا المنهج يقسم نظام القيم إلى أربع مراحل تعتمد  ويالحظ من خالل الشكل أن
على مدى سيادة القيم الجماعية للدولة والتي تتضمن مراحل العمل الجاد والثروة 
والمساهمة االجتماعية والقيم الفردية، ولم يحدد المنهج أي من هذه القيم أكثر دعما للقدرة 

بتلك القيم التي تتفق مع رغبات الفرد  التنافسية للدولة إال أنه أكد على أهمية االحتفاظ
وأكد في الوقت نفسه على الدور الذي قامت به قيم العمل الجاد في دعم القدرة التنافسية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .1لدول شرق آسيا

  

 

  

  

                                                 

حوث ، فعليات ورشة عمل: اجلمعية العربية للبتنافسية وداللته للتنمية العربية االنتقال من املزايا النسبية إىل املزايا ال(:0882)إبراهيم العيسوي - 1
 .33االقتصادية، الرباط، ، ص 
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 :سابعالمحور ال

 مؤشرات التنافســـــــــــية على المستوى الجزئـــــــــي
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يعتبر سوق الصادرات أصدق اختبار لتنافسية الصناعات المحلية حيث أن 
أسعارها ال تخضع لهيمنة هذه الصناعات، باإلضافة إلى أن نمو الصادرات يمدنا بصورة 
واضحة عن طبيعة الوضع التنافسي للصناعات والمنشآت المحلية وهو ما يتمثل في 

بيع السلع والخدمات وتحقيق الربحية في  القدرة المستمرة لتلك الصناعات والمنشآت على
اس التنافسية األسواق المفتوحة. ويمكن عرض أهم المؤشرات التي يمكن استخدامها لقي

    على المستوى الجزئي.

 الميزة النسبية الظاهرة:مؤشر  .1

شــهد مؤشــر الميــزة النســبية الظــاهرة العديــد مــن الصــيغ المختلفــة تهــدف جميعهــا إلــى 
النسـبية للدولـة اتجـاه العـالم الخـارجي والتـي تعكـس الكفـاءة االقتصـادية للمـوارد تحديد الميزة 

" أنـه يمكـن االعتمـاد علـى تـدفقات التجـارة الفعليـة Balassaالحقيقية للمجتمـع، وقـد أوضـح "
فــي تفســير الميــزة النســبية بمــا يســمح بإدخــال كافــة المــوارد والعوامــل الســعرية وغيــر الســعرية 

لنسبية وما يسمح بتقارب مفهوم الميزة النسبية بمفهـوم الميـزة التنافسـية ل: في تحديد الميزة ا
"Porter بحيــــث أمكــــن االعتمــــاد علــــى مقــــاييس الميــــزة النســــبية الظــــاهرة فــــي قيــــاس الميــــزة "

"  Balassaالتنافســـية األكثـــر شـــموال.ويتم حســـاب الميـــزة النســـبية الظـــاهرة وفقـــا لصـــيغة "
 :1كاآلتي

RCAJ (I, W) =] XJ (I, W) / TX (I, W)  [  / ]XJ (W, W) / TX (W, W)  [  

 حيث أن:
XJ (I, W) تشير إلى صادرات من السلعة :(J) إلى العالم الخارجي (W)   . 

XJ (W, W) تمثل صادرات العالم من السلعة :(J) .إلى نفس األسواق 
TX (I, W) تشير إلى إجمالي الصادرات السلعية من الدولة :(I). 

TX (W, W).تشير إلى إجمالي قيمة الصادرات العالمية : 
                                                 

 .051طبيقية، جامعة الزقازيق،  ص: الصادرات املصرية"، اجمللة املصرية للعلوم التتنافسية أهم (: 3111)أشرف كمال عباس - 1



 مطبوعة اقتصاد االستثمار والتنافسية

 

102 

 

محـل االعتبــار لــديها  (I)أكبـر مــن الواحـد الصــحيح فـإن الدولــة  RCAJعنـدما يكــون  
إلــى   (J)علــى تصــدير الســلعة (I)يقــيس قــدرة الدولــة  RCAJ ميــزة نســبية ظــاهرة، أي أن

مـــن إجمـــالي   (J)مـــن الســـلعة (I)األســـواق العالميـــة، فـــإذا كـــان نصـــيب صـــادرات الدولـــة 
مـن إجمـالي صـادرات  (I)صادرات العالم من هذه السلعة أكبر من نصيب صادرات الدولـة 

 العالم ككل فهذا يدل على أن الدولة تتمتع بميزة تنافسية.
" فـــي ســـعيه إلـــى تطـــوير مؤشـــر الميـــزة النســـبية الظـــاهرة مؤشـــرا vallrothكمـــا قـــدم "  

ين الميـــزة التنافســــية للصــــادرات والميــــزة يعتمـــد فــــي حســــاب الميــــزة التنافســـية علــــى الفــــرق بــــ
التنافســية للــواردات، والقيمــة الموجبــة لهــذا المؤشــر تــدل علــى تحقيــق الميــزة التنافســية للدولــة 

 .1ككل والعكس صحيح
 ويقاس هذا المؤشر باستخدام الصيغة التالية: 

RCA= RXA – RMA. 
RXA= (Xia / Xin) / (Xra / Xrn). 
RMA= (Mia / Min) / (Mra / Mrn) 

 حيث أن:
RCA.الميزة التنافسية الظاهرة : 
RXA.الميزة التنافسية للصادرات : 
RMA.الميزة التنافسية للواردات : 

Xia( صادرات الدولة :i) ( من السلعةa.) 
Xin( صادرات الدولة :i اإلجمالية مخصوما منها صادرات السلعة )(a.) 

                                                 

 راجع:  - 1
قاهرة "، رسالة دكتوراه، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة ال0821مىن اجلرف،"دور الصادرات يف تنمية االقتصاد املصري بعد عام  -

 .21، 22، ص ص.08885
ون،"مؤشرات القدرة التنافسية الدولية لدول الشرق األوسط ومشال إفريقيا: نظرة عامة"، منتدى البحوث االقتصادية شيام خيماين، أندروست -

 .11، ص:0885للدول العربية وإيران وتركيا، القاهرة، جوان 
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Xra( صادرات العالم اإلجمالية من السلعة :a) ( مخصوما منها نصيب الدولةi.) 
Xrn( صادرات العالم اإلجمالية مخصوما منها صادرات الدولة :i) ( والسلعةa.) 
Mia( واردات الدولة :i) ( من السلعةa.) 
Min( واردات الدولة :i) ( اإلجمالية مخصوما منها واردات السلعةa.)  
Mra( واردات العالم اإلجمالية من السلعة :a مخصوما )منها نصيب ( الدولةi.) 
Mrn( واردات العالم اإلجمالية مخصوما منها واردات الدولة :i )( والسلعةa.) 

وتعتمـــد هـــذه الصـــيغة علـــى بيانـــات التجـــارة فقـــط بمـــا يســـمح بإمكانيـــة حســـابها علـــى  
ــــالعمالت  ــــة ب مســــتوى عــــالمي مــــن التفصــــيل دون التعــــرض لصــــعوبة اخــــتالف قــــيم المقارن

م المقارنــة علــى أســاس واحــد للقــيم هــو الــدوالر، باإلضــافة إلــى أن المحليــة للــدول، حيــث تــت
هــذه الصــيغة تســمح بتحديــد الميــزة التنافســية اتجــاه العــالم لكافــة الســلع محــل التبــادل ســواء 
التي تظهر في جانب الصادرات والواردات معـا أو التـي تظهـر فـي جانـب الصـادرات فقـط، 

درات يتم حساب الميزة التنافسية وفقا للمعادلة فالسلع التي تظهر في جانب الواردات والصا
ـــواردات، والقيمـــة  ـــزة التنافســـية لل ـــزة التنافســـية للصـــادرات والمي ـــين المي ـــى وهـــي الفـــرق ب األول
الموجبة داللة علـى تحقيـق ميـزة تنافسـية والعكـس صـحيح، أمـا فـي حالـة ظهـور السـلعة فـي 

فيـــتم حســـاب الميـــزة التنافســـية جانـــب الصـــادرات فقـــط دون أن يـــتم اســـتيراد منتجـــات مماثلـــة 
باالعتماد على الميزة التنافسية للصادرات فقط،ويكـون تحقيـق قيمـة موجبـة أكبـر مـن الواحـد 
ـــزة التنافســـية والعكـــس صـــحيح إذا انخفضـــت القيمـــة عـــن  ـــى تحقيـــق المي الصـــحيح دليـــل عل

 .1الواحد الصحيح
 .معدل الحماية الفعال:2

يســتخدم هــذا المؤشــر كأحــد مقــاييس الكفــاءة ألنشــطة أو صــناعات محليــة ومــن ثــم 
للتعبير عن درجة التنافسية في اإلنتاج والتجارة، ويشير المؤشر إلـى النسـبة التـي تفـوق بهـا 

                                                 

 .38وفاء علي حسن علي العريض، مرجع سبق ذكره، ص. - 1
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القيمة المضافة المحلية مقومة باألسعار ونفس هذه القيمة عنـد تقويمهـا باألسـعار العالميـة، 
 :1دل الحماية الفعال باستخدام عدة صيغ أبرزها الصيغة التاليةويمكن قياس مؤشر مع

ERP= (VAD – VAW) / VAD 
 حيث أن:

ERP.معدل الحماية الفعال : 
VAD.القيمة المضافة المحلية المقومة باألسعار الوطنية : 
VAW.القيمة المضافة المحلية المقومة باألسعار العالمية : 

يشـــير المؤشـــر إلـــى كفـــاءة الصـــناعة أو النشـــاط االقتصـــادي إذا كانـــت قيمـــة  حيـــث 
المعامل أصغر من الصفر )سالب( ويكون عديم الكفاءة إذا كانـت قيمـة المعامـل أكبـر مـن 

 الصفر )موجب(.  
 تكلفة الموارد المحلية:مؤشر . 3

ملهـا النشـاط يهدف مؤشر تكلفة الموارد المحلية إلى قياس التكلفـة الحقيقيـة التـي يتح
االقتصــادي للحصــول علــى وحــدة واحــدة مــن العمــالت األجنبيــة، وبصــفة أخــرى فهــو يقــيس 
القيمة المضافة باألسعار المحلية بالعملـة الوطنيـة مقسـومة علـى القيمـة المضـافة باألسـعار 

، ويســـتخدم هـــذا المؤشـــر كمقيـــاس لكفـــاءة األنشـــطة االقتصـــادية 2العالميـــة بالعملـــة األجنبيـــة
 ت المختلفة، ويتم قياسه من خالل الصيغة التالية:والصناعا

DRC= VAD / VAW 

 حيث:
VAD .القيمة المضافة المحلية مقومة باألسعار الوطنية: 

                                                 

املصري يف ظل اتفاقية اجلات، دراسة تطبيقية على القطاع الصناعي مع الرتكيز على صناعة آمال ضيف يونس، "القدرة التنافسية لالقتصاد  - 1
 .21، ص.3115الغزل والنسيج"، رسالة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة قناة السويس، مجهورية مصر العربية، 

 .81-15علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سبق ذكره، ص ص. -
ف حمبوب، "االنطالق الصناعي يف ظروف حترير التجارة العاملية"، جملة البحوث التجارية، جامعة الزقازيق، اجمللد السابع عبد احلميد عبد اللطي - 2

 .51، ص.0885عشر، العدد الثاين، جويلية 
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VAW .القيمة المضافة المحلية مقومة باألسعار العالمية : 
بالنسبة لعالقة هذا المؤشر بالميزة التنافسـية فإنـه يمكـن تلخيصـها فـي النقـاط الثالثـة  

 :1التالية
إذا كان مؤشر تكلفة الموارد المحلية أكبر من الواحـد الصـحيح فـإن ذلـك يشـير إلـى عـدم  -

 تمتع النشاط اإلنتاجي بميزة تنافسية.
إذا كــان المؤشــر أقــل مــن الواحـــد الصــحيح فــإن هــذا يشـــير إلــى تمتــع النشــاط اإلنتـــاجي  -

 .بميزة تنافسية فضال عن تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد
يشــير المعــدل الســالب لهــذا المؤشــر إلــى معانــاة النشــاط اإلنتــاجي مــن خســارة كبيــرة فــي  -

 تخصيص العمالت األجنبية بما يعني إهدار كبير للموارد المحلية.
ويمكن استخدام هذا المؤشر كمرشد للمستثمرين، حيث يقومـون علـى أساسـه بتوجيـه  

ي تتمتــع بــأعلى ميــزة تنافســية ممكنــة نظــرا إنفــاقهم االســتثماري إلــى األنشــطة والمنتجــات التــ
 ألن هذا المؤشر يساهم في:

معرفـــة المشــــروعات والقطاعــــات اإلنتاجيــــة التــــي تحقــــق ميــــزة تنافســــية فــــي اتجــــاه العــــالم  -
الخارجي والتي يمكن االعتماد عليها كصناعات تصديرية أساسية، بمـا يسـاعد فـي التعـرف 

شـروعات فضـال عـن ترتيـب المشـروعات ذات على كيفية تخصيص المـوارد االقتصـادية للم
 األولوية بالنسبة لالستثمارات المستقبلية.

معرفـــة المشــــروعات والقطاعــــات اإلنتاجيــــة التــــي ال تحقــــق ميــــزة تنافســــية إال مــــن خــــالل  -
التـــي يتحملهـــا المجتمـــع نتيجـــة لوجـــود  الحمايـــة بمـــا يســـاعد فـــي تقـــدير التكلفـــة االقتصـــادية

 هيكل حماية معين. 
 

                                                 

سية، جامعة القاهرة، ، "تنمية الصادرات والنمو االقتصادي"، رسالة دكتوراه، كلية االقتصاد والعلوم السيا(0881)جنالء إبراهيم بكر - 1
 .035ص.
 -  تتمثل هذه التكلفة يف املكاسب اليت يفقدها اجملتمع نتيجة لتوجيه موارده االقتصادية جتاه أنشطة غري كفئة وحجبها عن تلك األنشطة

 اإلنتاجية ذات الكفاءة العاملية.
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 أولوية التصدير:مؤشر . 4

يتطلــب الســعي نحــو زيــادة الصــادرات مــن ســلعة أو مجموعــة ســلعية زيــادة الــواردات  
ــــادة  ــــر المباشــــرة الالزمــــة لهــــذه الســــلعة أو زي ــــاج المباشــــرة وغي فــــي بعــــض مســــتلزمات اإلنت
المســتخدم مــن بعــض المســتلزمات المحليــة القابلــة للتصــدير، فــإذا كــان هــدف الدولــة زيــادة 

مــن العمــالت الصــعبة ينبغــي عليهــا التوســع فــي أنشــطة التصــدير التــي تحتــاج متحصــالتها 
إلى أقـل قـدر ممكـن مـن المسـتلزمات المسـتوردة أو المسـتلزمات القابلـة للتصـدير، وتسـتخدم 

 :1الصيغة التالية في حساب هذا المؤشر
EP= ](Li + Lx) / x [* 100. 

 حيث:
EP .مؤشر أولوية التصدير: 
Li .قيمة المستلزمات المستوردة : 
Lx .قيمة المستلزمات القابلة للتصدير: 
x .قيمة صادرات السلعة : 
كلمـا دل ذلـك علـى تنـاقص أهميـة هـذه السـلعة  %011كلما ارتفعت هذه النسبة إلى  

فــي زيــادة متحصــالت الدولــة مــن النقــد األجنبــي والعكــس صــحيح، ثــم يــتم بعــد ذلــك ترتيــب 
ســلعة درجــة أعلــى علــى ســلم األولويــات التصــديرية كلمــا انخفضــت الســلع بحيــث تعطــى ال

 قيمة المؤشر الخاص بها. 

                                                 

 راجع كل من: - 1
 .12، 15اخلارجية"، مكتبة عني مشس، القاهرة، ص ص.ختطيط التجارة (: أساسيات 0883حممود حسن حسين) -
 .01حممود حسن حسين، "امليزة التنافسية ومناهج قياسها"، مرجع سبق ذكره، ص. -
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 مؤشر معدل اختراق األسواق: .4

يقــيس هــذا المؤشــر قــدرة ســلعة معينــة علــى اختــراق أســواق تصــديرية معينــة، ويقــاس 
 :1هذا المؤشر بالصيغة التالية

MPRij= (Mij) / (Qij + Mij- Xij) 
 تشير الرموز إلى اآلتي: حيث
Mij  واردات الدولة :(I)  من السلعة(J). 
Qij  إنتاج السلعة :(J) في الدولة (I) . 
Xij  صادرات السلعة :(J) بواسطة الدولة(I) . 
وكلما ارتفعت قيمة مؤشر اختراق السوق )لسوق معـين( كلمـا دل ذلـك علـى أن هـذا  

و أن هذه السلعة أكثـر قـدرة علـى اختـراق السـوق السوق أكثر قبوال للسلعة محل االعتبار، أ
 محل االهتمام. 

 مؤشر التحيز ضد التصدير:.4

يقيس هذا المؤشر مدى التحيز ضد الصادرات الناتج عن هيكل معين للتعريفة  
 :2الجمركية ويأخذ هذا المؤشر الصيغة التالية

AEB= ](1+TF) / (1- TI) -1 [* 100 

 حيث تشير الرموز إلى:
TF معدل التعريفة االسمية : .على السلعة النهائية 
TI  معدل التعريفة االسمية على المدخالت المستوردة مضروبا في نسبة المكون األجنبي :

 في السلعة.

                                                 

 .33نيفني حسني حممد حممود مشت، مرجع سبق ذكره، ص. - 1

 .35وفاء علي حسن علي العريض، مرجع سبق ذكره، ص. - 2
 - هو املعدل املدرج يف جداول التعريفة اجلمركية لدولة ما. معدل التعريفة االمسي 
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وعادة يأخذ هذا المؤشر في االعتبار الضرائب والدعم الظاهر منها والضمني سواء  
قيمة هذا المؤشر يدل على أن هذه  كان مفروضا على المدخالت أو المخرجات وارتفاع
 السلعة أكثر قدرة على اختراق السوق محل االهتمام. 

 :1نسبة تركز الصادرات .4

تتوقف قدرة الدولة على المحافظة على حصصها في األسواق الدولية على عدد  
السلع المصدرة ومدى وجود طلب عالمي عليها، فكلما كانت صادرات دولة معينة 
منحصرة في عدد قليل من السلع زادت إحتماالت منافستها من قبل مصدرين آخرين وقلت 

المي وفي المقابل فإن تنوع الصادرات قدرتها على االستجابة للتغيرات في الطلب الع
يقييس ديناميكية الدولة المصدرة وقدرتها على المنافسة الدولية، وتقاس نسبة تركز 

 ":Hirschmanالصادرات بعدة مؤشرات من أهمها مؤشر"هيرشمان 

H= 
√∑ (

𝑥𝑖

𝑋
)2x

i=1 −√1/I

1−√1/I
 

 حيث أن:
 ix : قيمة الصادرات من السلعةi. 

 X.إجمالي الصادرات : 
 I.إجمالي عدد السلع الممكن تصديرها : 
يقع هذا المؤشر بين الصفر والواحد الصحيح، كلما اقتربت قيمة هذا المؤشر من  

الواحد الصحيح يدل ذلك على أن الصادرات منحصرة في عدد قليل من السلع أما اذا كان 
من  قريب من الصفر فهو دليل على وجود تنوع في هيكل الصادرات، أما معنى المؤشر

حيث التنافسية هو أن زيادة تنوع الصادرات أو انخفاض نسبة التركز في الصادرات دليل 
                                                 

 راجع كل من: - 1
 .77،77(، مرجع سبق ذكره،ص ص:3002تقرير التنافسية العربية) -
 .99املعهد العريب للتخطيط،"التنافسية حتدي االقتصادات العربية"،مرجع سبق ذكره،ص  -
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على ديناميكية وقدرة على تحويل هيكل االنتاج وتطويعه لرستجابة إلى تغيرات الطلب 
 العالمي.

 مؤشر التوافق التجاري: .2

من المحددات األساسية لتنافسية صادرات أي دولة هو قدرتها على اإلستجابة  
للتغيرات في الطلب العالمي، لذا فإن توافق صادرات أي دولة مع واردات أهم األسواق 
الدولية هو اللبنة األولى لرفع قدرات الدول المصدرة على اقتحام األسواق الدولية، وهناك 

دمة لقياس درجة التوافق بين صادرات دولة ودولة أخرى ومن العديد من المؤشرات المستخ
 :1" وهو على النحو التالي  cosineبين هذه المؤشرات مؤشر" جيب تمام 

COSINEijk = ∑Xik Mjk / √(∑𝑋𝑖𝑘2) ∙ (∑M𝑗𝑘2) 
 حيث أن:

 ikX صادرات الدولة :i  من السلعةk. 
 jkM )واردات الدولة )أو المنطقة :j  من السلعةk. 
هذا المؤشر بين الصفر والواحد الصحيح حيث أن قيمة "الصفر" تدل على  يقع 

أما اذا كانت قيمته ، (j( مع هيكل واردات الدولة)iعدم تطابق هيكل صادرات الدولة)
تساوي "الواحد الصحيح" فتدل على تطابق تام، وتكمن أهمية هذا المؤشر في أن ارتفاعه 

أو األسواق الدولية بينما تدل على عكس ذلك اذا  يدل على توافق أكبر مع الطلب العالمي
 انخفضت قيمته.

 :2ديناميكية الصادرات .2

زيادة  –تتمثل السلع الديناميكية في السلع التي يتزايد الطلب العالمي عليها  
ومن هذا المنطلق يمكن تبويب أي سلعة مصدرة من  –حصتها في الصادرات العالمية 

                                                 
 .401نفسه، ص: - 1
 .407نفسه، ص: - 2
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مجموعات حسب حركة الزيادة أو النقصان في حصة تلك السلعة قبل أي دولة إلى أربعة 
من اجمالي صادرات تلك الدولة وكذلك حسب الطلب العالمي عليها، ويمكن تلخيص هذا 

 التبويب في الجدول التالي:
 (: ديناميكية السلع )مصفوفة األسواق و الحصص(03الجدول رقم)

ي لحصة المنتج في اجما
 صادرات الدولة

 المنتج في التجارة العالميةحصة 
 هابطة صاعدة
صاعدة                                

 ) تنافسي (
تنافسية أكبر في سلع ديناميكية 
يزيد عليها الطلب               

- A  - 

تنافسية أكبر في سلع يتراجع 
عنها الطلب                      

- B - 
                                 هابطة

 ) غير تنافسي (
فقـدان التنافسية في سلع 

 ديناميكية
 -C  - 

فقــــدان التنـــــافسية في سلــــــــع 
 .غـــــــير ديناميكية

 - D - 
 .012.التنافسية تحدي االقتصادات العربية،الكويت،ص(: 8115) المعهد العربي للتخطيط :المصدر

الجدول فإن ديناميكية أي دولة من حيث الصادرات يمكن أن تقيم من  إنطالقا من 
"، حيث تعكسان قدرة تلك الدولة على تصدير سلع يزيد Bو Aخالل كثافة الخانتين "

الطلب عليها عالميا وتحويل هيكل صادراتها بعيدا عن السلع التي يتقهقر الطلب العالمي 
تعبران عن توجهات غير مالئمة فيما يتعلق " Cو  Dعليها، وفي المقابل فإن الخانتين"

بكسب أسواق في سلع يتناقص عليها الطلب العالمي أو تقهقر الحصص بالنسبة لسلع 
 يزيد عليها الطلب العالمي.
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 المحور الثامن:
 مؤشرات التنافســــــــــــية على المستوى الكلي
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المناهج التي يمكن من خاللها قياس التنافسية الدولية )القدرة التنافسية على  تتعدد
مستوى الدولة( وقد اتسمت هذه المناهج بتقديم مجموعة من المؤشرات الرئيسية التي 

 تنقسم إلى عدة مؤشرات فرعية، وفيما يلي عرض ألهم هذه المناهج

 (:IMDمنهج المعهد الدولي للتنمية اإلدارية ) .0

يصــدر المعهــد الــدولي للتنميــة اإلداريــة كتابــا ســنويا للتنافســية العالميــة، بهــدف تقــدير  
وترتيـــب جهـــود كـــل دولـــة إلنشـــاء بيئـــة تســـاعد علـــى توليـــد القيمـــة المضـــافة بشـــكل مســـتديم، 
ويســـتند ذلـــك علـــى تقـــدير مؤشـــر وحيـــد يمثـــل مؤشـــرات عديـــدة للتنافســـية ويعكـــس البيانـــات 

 ني.الكمي، وبيانات المسح الميدا
ويعتبــر هــذه المــنهج متعــدد األبعــاد حيــث يســتند فــي تقييمــه للقــدرة التنافســية الوطنيــة  

( مؤشــر ويــتم إعــادة تصــنيف هــذه المؤشــرات إلــى ثمــان مجموعــات رئيســية 822علــى نحــو )
 :1تتمثل فيما يلي

 المجموعة األولى: مؤشرات االقتصاد المحلي:.1.1
تهدف هذه المجموعة إلى تقيـيم المتغيـرات االقتصـادية الكليـة لالقتصـاد المحلـي مـن  

ـــــاس  ـــــي اإلجمـــــالي، االســـــتثمار، االدخـــــار  82خـــــالل قي ـــــاتج المحل ـــــارا مـــــن أهمهـــــا: الن معي
 االستهالك... وغير ذلك.

 ومن هذه المعايير يمكن استخالص النتائج التالية: 
 الميزة التنافسية في األجل الطويل. تكثيف عمليات التكوين الرأسمالي يحقق -
 مستوى الرخاء االقتصادي الحالي للدولة يعكس أداءها االقتصادي في الماضي. -
اعتماد المنافسة المحلية على آليات السوق يـؤدي إلـى تحسـين األداء االقتصـادي للدولـة  -

 محل االعتبار.

                                                 

"القدرة التنافسية لالقتصاديات العربية يف األسواق العاملية"، صندوق النقد العريب، معهد الدراسات (: 0888) توفيق الصادقعلي  - 1
 .11-11، ص ص.0888العدد اخلامس، أكتوبر  االقتصادية، أبو ضيب،
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ة التنافســية للشــركات الوطنيــة حــدة المنافســة فــي االقتصــاد المحلــي تــؤدي إلــى زيــادة القــدر  -
 عند دخولها األسواق العالمية.

 المجموعة الثانية: التدويل:.2.1
( مؤشرا، الغـرض منهـا تحديـد قـدرة االقتصـاد الـوطني 21تضم هذه المجموعة نحو ) 

ــــي ظــــل االتجــــاه نحــــو العولمــــة ومــــن أهــــم هــــذه  ــــي االقتصــــاد العــــالمي ف ــــدماج ف ــــى االن عل
، معـــــدل نمـــــو الصـــــادرات والـــــواردات، ســـــعر صـــــرف العملـــــة المؤشـــــرات: الميـــــزان التجـــــاري

 الوطنية، مستوى الحماية الفعلية، درجة االنفتاح على العالم الخارجي.
 يمكن حصر دالالت هذه المؤشرات في اآلتي: 
نجــاح الدولــة فــي االنــدماج فــي عمليــات التجــارة العالميــة يعكــس ارتفــاع القــدرة التنافســية  -

 لالقتصاد الوطني.
فـــاع درجـــة انفتـــاح االقتصـــاد المحلـــي أمـــام األنشـــطة االقتصـــادية الدوليـــة يترتـــب عليـــه ارت -

 ارتفاع مستوى األداء االقتصادي للدولة.
االســتثمار الــدولي يــؤدي إلــى إعــادة تخصــيص المــوارد االقتصــادية العالميــة بشــكل أكثــر  -

 كفاءة.
 المي.رفع مستوى المعيشة المحلية يتطلب االندماج في االقتصاد الع -

 المجموعة الثالثة: دور الحكومة:.3.1
( مؤشــــرا وتوضــــح األداء الحكــــومي ودور السياســــات 28تتضــــمن هــــذه المجموعــــة ) 

الحكوميــة فــي تشــجيع أو عرقلــة البيئــة التنافســية المحليــة، ومــن أبــرز هــذه المؤشــرات: حجــم 
المطبقـة، مـدى  الدين العام المحلـي وتطـوره، حجـم اإلنفـاق العـام وتطـوره، السياسـات الماليـة

 قيام الدولة بوظائفها التقليدية... وغير ذلك.
 ويمكن استخالص النتائج اآلتية من هذه المؤشرات: 
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مــن المهــم تقليـــل التــدخل الحكـــومي المباشــر فــي النشـــاط االقتصــادي إلـــى أدنــى مســـتوى  -
نافسـية ممكن، لكن هذا ال يعني التقليل من شأن الحكومة في أداء دورها في خلـق البيئـة الت

 للمشروعات االقتصادية.
قيـــــام الحكومـــــة بالعمـــــل علـــــى تحقيـــــق االســـــتقرار فـــــي األحـــــوال االقتصـــــادية والظـــــروف  -

 االجتماعية وتعزيز الثقة.
تمتــــع الحكومــــة بالمرونــــة فــــي تعــــديل السياســــات االقتصــــادية وفقــــا للتغيــــرات فــــي البيئــــة  -

متغيـرات والحفـاظ علـى قـدرتها العالمية يساهم في قدرة المشروعات علـى التكيـف مـع هـذه ال
 التنافسية.

 المجموعة الرابعة: الجوانب التمويلية:.4.1
( مؤشـــرا تتعلـــق بـــأداء ســـوق المـــال وتـــوافر رأس المـــال، 81تتضـــمن هـــذه الجوانـــب ) 

 وكفاءة الجهاز المصرفي وما شابه ذلك. وتدل هذه المؤشرات على:
م فــي زيــادة القيمــة المضــافة لألنشــطة ارتفــاع مســتوى وتنــوع كافــة النــواحي التمويليــة يســاه -

 االقتصادية.
 كفاءة القطاع المالي يزيد من القدرة التنافسية. -

 المجموعة الخامسة: البنية األساسية:.4.1
ــــاءة تعتبــــر مــــن المحــــددات الرئيســــية لــــألداء   ــــوافر البنيــــة األساســــية األكثــــر كف إن ت

تشـــمل هـــذه المجموعـــة علـــى االقتصـــادي بصـــفة عامـــة وللميـــزة التنافســـية بصـــفة خاصـــة، و 
( مؤشــرا تتعلــق بعناصــر البنيــة األساســـية الرئيســية والتكنولوجيــة والقيــود البيئيــة، وتـــدل 21)

 هذه المؤشرات على أن:
تـــــوافر البنيـــــة األساســـــية المتطـــــورة ترفـــــع مســـــتوى األداء االقتصـــــادي ودرجـــــة التنافســـــية  -

 الوطنية.
أهميــة تحقيــق التكامــل بــين البنيــة األساســية المتقدمــة والتقنيــة الحديثــة والسياســات البيئيــة  -

 األكثر كفاءة.
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 المجموعة السادسة: األداء على مستوى المنشأة:     .4.1
( مؤشــرا تركــز علــى االســتغالل األمثــل لمــوارد المنشــأة 82تتضــمن هــذه المجموعــة ) 

 يلي: وتتلخص مضامين هذه المؤشرات فيما
مراعـــاة اإلدارة لتـــوازن النســـب التنافســـية للســـعر والجـــودة فيمـــا تنتجـــه مـــن ســـلع وخـــدمات  -

 يعكس ارتفاع القدرة اإلدارية، مما يساهم في تدعيم القدرة التنافسية.
 وجود توجه طويل األجل من جانب اإلدارة يسهم في دعم القدرة التنافسية عبر الزمن. -
يــــة يمثــــل شــــرطا مســــبقا حاســــما للبدايــــة الصــــحيحة لألنشــــطة إن تــــوافر القــــدرات التنظيم -

 االقتصادية تساهم في االستغالل األمثل للموارد وتحقيق القدرة التنافسية.
 المجموعة السابعة: العلم وأساليب التقنية الحديثة:.4.1

( مؤشــرا، وتشـير إلـى مـا يتــوافر لـدى الدولـة مـن قــدرات 81تتضـمن هـذه المجموعـة ) 
، وتضــم هــذه القــدرات أنشــطة البحــث العلمــي والتطــوير، وتــوافر البيئــة العلميــة علميــة وتقنيــة

، وتشير هـذه 1المالئمة والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية باإلضافة إلى االبتكار والتجديد
 المؤشرات إلى أن:

 االبتكار والتقنية الحديثة تساهم في دعم القدرة التنافسية. -
أنشــطة البحـــوث العلميـــة والتطــوير يســـاعد فــي دعـــم القـــدرة  االســتثمار طويـــل األجــل فـــي -

 التنافسية.
 المجموعة الثامنة: الموارد البشرية:.2.1

( مؤشــــرا، تتنــــاول مــــدى تــــوافر ومــــدى كفــــاءة المــــوارد 21تتضــــمن هــــذه المجموعــــة ) 
البشرية، وتشمل هذه المؤشرات على خصائص السكان، مسـتوى التعلـيم، مسـتوى المعيشـة، 

غيل والبطالــة، العــادات والتقاليــد واألعــراف الحاكمــة للمجتمــع، وتشــير دالالت معــدالت التشــ
 هذه المؤشرات إلى أن:

                                                 

جملة العلوم  ،ية الوطنية يف إطار االقتصاد الدويلالتأهيل التكنولوجي االبتكاري يف املؤسسات االقتصاد(:3113)  حممد عبد الشفيع عيسى - 1
 .12، ، ص:10جامعة سطيف، العدد االقتصادية وعلوم التسيري، 
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 توافر القوى العاملة الماهرة يزيد من القدرة التنافسية للدولة. -
توجـــد عالقـــة ارتبــــاط قويـــة موجبـــة بــــين ارتفـــاع مســـتوى المعيشــــة للســـكان وزيـــادة القــــدرة  -

 التنافسية.

 :1المنتدى االقتصادي العالميمنهج . 8 

يهــدف هـــذا المــنهج إلـــى تحديـــد الخصــائص الهيكليـــة لالقتصــاديات الوطنيـــة، وذلـــك 
اعتمادا على مجموعة من المؤشـرات تمكـن مـن التعـرف علـى العوامـل التـي تعيـق أو تحفـز 
النمو االقتصادي وبالتالي التعرف على الوضـع التنافسـي لالقتصـاد، وتعبـر هـذه المؤشـرات 

 خصائص هيكلية تتمثل في:عن 
 درجة انفتاح االقتصاد على التجارة العالمية:   .1.2

يحــدد هــذا العنصــر مــدى انفتــاح االقتصــاد أمــام التجــارة العالميــة واالســتثمار، فكلمــا  
كـــــان االقتصـــــاد منفتحـــــا علـــــى العـــــالم الخـــــارجي تحســـــن بالتـــــالي مســـــتوى أدائـــــه بالمقارنـــــة 

 قتصاد العالمي.باالقتصاديات األقل اندماجا في اال
 دور الحكومة في النشاط االقتصادي: .2.2

الهــــدف مـــــن هـــــذا العنصـــــر هـــــو التعبيـــــر عـــــن مـــــدى تـــــدخل الحكومـــــة فـــــي النشـــــاط  
االقتصــادي، وذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن المؤشــرات أهمهــا: نســبة اإلنفــاق الحكــومي إلــى 

المحلــــي، نســــبة النــــاتج المحلــــي اإلجمــــالي، نســــبة العجــــز فــــي الموازنــــة العامــــة إلــــى النــــاتج 
االدخــار الحكــومي إلــى النــاتج المحلــي، ونســبة االســتثمارات الحكوميــة إلــى النــاتج المحلــي 

 اإلجمالي.
 

                                                 

   راجع: - 1
 .51-15نيفني حسني حممد حممود مشت، مرجع سبق ذكره، ص ص. -
امس العريب للتخطيط، الكويت، العدد اخل تنافسية الدول"، جملة جسر التنمية، املعهد(:املؤشرات املركبة لقياس 3111لعباس)بلقاسم ا -

 .01-05والسبعون، جويلية ، ص ص. 
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 الكفاءة اإلدارية للنشاط الخاص: .3.2
يقصـــد بهـــا التعـــرف علـــى درجـــة مرونـــة الوحـــدات االقتصـــادية الخاصـــة باالســـتجابة  

.. الـــخ، وذلـــك مـــن خـــالل صـــياغة للفـــرص الجديـــدة ســـواء فـــي مجـــال التســـويق أو اإلدارة..
 وتنفيذ استراتيجيات تنافسية تمكنها من الولوج إلى األسواق العالمية.

 كفاءة األسواق المالية: .4.2
يوضـــح هـــذه العنصـــر مـــدى تطـــور وكفـــاءة أســـواق المـــال داخـــل االقتصـــاد، ومـــدى  

التنظيمـــات تأثيرهـــا علـــى الســـلوك االدخـــاري واالســـتهالكي، كمـــا يمكـــن التعـــرف علـــى تـــأثير 
الحكومية على تلك األسواق األمر الذي يؤثر على كفاءة تشغيل هذه األسواق وكذلك مـدى 

 كفاءة الوسطاء الماليين في توجيه المدخرات إلى االستثمارات األثر إنتاجية.
 درجة كفاءة البنية األساسية: .4.2

البنيـة األساسـية يهتم هذا العنصر بدراسة البنية األساسية كما وكيفا، فكلمـا تحسـنت 
المحلية زادت قدرة الدولة على جذب االستثمارات األجنبية المباشرة األمـر الـذي يسـاهم فـي 

 دعم مستوى التنافسية الدولية لالقتصاد الوطني.
 درجة كفاءة األجهزة القانونية والسياسية: .4.2

أحكــام يقــيس هــذا العنصــر درجــة ســيادة القــانون مــن حيــث الســرعة وااللتــزام بتنفيــذ  
القضاء ومدى حماية حقوق الملكية وحقوق المستهلكين ومن ثم مـدى صـالحية المؤسسـات 

 السياسية واالجتماعية والقضائية التي تمثل القاعدة التي يستند عليها اقتصاد السوق.
 درجة كفاءة وتطور الفنون التكنولوجية: .4.2

ساســـية والتطبيقيـــة، يوضـــح هـــذا العنصـــر مـــدى تقـــدم الدولـــة فـــي مجـــاالت العلـــوم األ 
ــــوافر  كــــذلك نســــبة مــــا تخصصــــه الدولــــة لرنفــــاق علــــى البحــــث والتطــــوير، وأيضــــا مــــدى ت
المؤسسات التدريبية ومعاهد التعليم العالي، وكـل هـذه العوامـل تـؤثر علـى قـدرة الدولـة علـى 

 التجديد واالبتكار ومن ثم تحسين قدرتها التنافسية. 
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 درجة مرونة سوق العمل: .2.2
هــذا العنصــر عــن مــدى كفــاءة وتنافســية الســوق المحلــي لعنصــر العمــل ومــدى  يعبــر 

مرونتــه، كمــا يهــتم هــذا العنصــر ببيــان مــدى تــدخل الحكومــة فــي أســواق العمــل مــن خــالل 
 قوانين الحد األدنى من األجور، وتحديد مستوى التوظيف في كل منشأة. 

مؤشـرات التنافسـية  صـورة شـاملة تتكـون مـن عـدد كبيـر مـن 8118ويقـدم تقريـر سـنة  
تغطي عوامل اقتصـادية ومؤسسـية وسياسـات تلعـب دورا مهمـا فـي تحديـد مسـتوى اإلنتاجيـة 
واالزدهـــار فـــي العديـــد مـــن الـــدول، ويتكـــون مؤشـــر التنافســـية حســـب هـــذا التقريـــر كمـــا هـــو 

( مــن مؤشــر مركــب يشــمل ثــالث مجموعــات مــن المؤشــرات  10موضــح فــي الملحــق ) رقــم:
ـــة لمتطلبـــات األساســـية، مؤشـــر معـــززات الكفـــاءة، ومؤشـــر القـــدرة علـــى : مؤشـــرات ا1الفرعي

االبتكــار والتقــدم العلمــي والتقنــي. ووفقــا للمؤشــر فــإن االقتصــاد الــذي يمــر بالمرحلــة األولــى 
للتنمية يعتمد على عوامل اإلنتاج من عمالة غير مؤهلة ورأس المال المتـاح باإلضـافة إلـى 

ذه المرحلة تعتمد الشركات علـى المنافسـة السـعرية وبيـع الموارد الطبيعية المتاحة، وخالل ه
السلع األولية وتتميز مستويات إنتاجها باالنخفاض وهو ما يعكس تراجـع مسـتويات األجـور 
وفــي ســبيل الحفــاظ علــى التنافســية فــي هــذه المرحلــة يــتم االعتمــاد علــى مجموعــة مؤشــرات 

، جـــودة البنيــــة التحتيــــة، مــــدى المتطلبـــات األساســــية ) جــــودة المؤسســـات العامــــة والخاصــــة
ــيم األساســي (، وكلمــا ارتفعــت  اســتقرار االقتصــاد الكلــي ومســتويات الرعايــة الصــحية والتعل
ـــة  ـــة انتقلـــت االقتصـــاديات إلـــى مرحل مســـتويات األجـــور مـــع تحقيـــق التقـــدم فـــي هـــذه المرحل

أكثـــر  التنميـــة الثانيـــة التـــي تبـــدأ االقتصـــاديات خاللهـــا فـــي تطـــوير عمليـــات اإلنتـــاج لتصـــبح
كفـــاءة وفعاليـــة فـــي االرتقـــاء بجـــودة المنـــتج ليصـــبح أكثـــر قـــدرة علـــى المنافســـة فـــي األســـواق 
الدولية، وفـي هـذه المرحلـة تعتمـد التنافسـية علـى مجموعـة مؤشـرات معـززات الكفـاءة )مـدى 
تطــوير التــدريب والتعلــيم العــالي، مــدى فعاليــة وكفــاءة كــل مــن ســوق الســلع وســوق العمــل، 

                                                 

( : املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،الكويت،السنة السابعة والعشرون،العدد األول، ينايرـــــ 3009ــــــــ نشرة ضمان االستثمار) 4
 .47ــــــــ  41:ص صمارس 



 مطبوعة اقتصاد االستثمار والتنافسية

 

119 

 

ق المـــال، ومـــدى القـــدرة علـــى االســـتفادة مـــن التقـــدم التقنـــي الحـــالي مـــدى عمـــق ونضـــج ســـو 
باإلضــافة إلــى مــدى اتســاع الســوق المحلــي والخــارجي(، وفــي المرحلــة الثالثــة واألخيــرة مــن 
ـــى توليـــد مســـتويات  ـــة القـــدرة عل التنميـــة وفقـــا لتصـــنيف المؤشـــر ينتقـــل االقتصـــاد إلـــى مرحل

عيشـية مرتفعـة، وفـي هـذه المرحلـة تصـبح مرتفعة من األجور وما يصاحبها مـن مسـتويات م
ـــى  الشـــركات بفضـــل التقـــدم العلمـــي والتقنـــي واالهتمـــام بمجـــال البحـــوث والتطـــوير قـــادرة عل

 التوصل إلى ابتكارات فريدة يتم تحويلها إلى منتجات جديدة. 
ووفقا لمنهجية إعداد المؤشر يتم تصنيف الدول التـي يغطيهـا المؤشـر ضـمن خمـس  

قــا لمعيــارين همــا: حصــة صــادرات الســلع األوليــة مــن إجمــالي الصــادرات مراحــل للتنميــة وف
الســـلعية والخدميـــة )حيـــث تصـــنف الدولـــة فـــي المرحلـــة إذا تجـــاوزت هـــذه الحصـــة مـــا نســـبة 

( ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي بأسعار السوق كما هـو موضـح  21%
 في الجدول التالي:

حســب متوســط الفــرد مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي (:تصــنيف الــدول 04الجــدول رقــم)
 .بأسعار السوق

 متوسط نصيب الفرد من الناتج بالدوالر مرحلة التنمية

    8111> مرحلة المتطلبات األساسية 1
 2111ـــــــــــــــــــ  8111 مرحلة انتقالية بين المرحلة األولى والثالثة 2
 8111ـــــــــــــــــــ  2111 مرحلة معززات النمو 3
 02111ـــــــــــــــــــ  8111 مرحلة انتقالية بين المرحلة الثالثة والخامسة 4
  02111< مرحلة القدرة على االبتكار والتقدم العلمي والتقني 4

Source: www.weforum.org 

وألغراض حساب المؤشـر تـم الـدمج فيمـا بـين مجموعـات المؤشـرات الفرعيـة ومفهـوم  
مراحــل التنميــة المشــار إليــه، حيــث تــم إســناد أوزان نســبية لكــل دولــة حســبة مصــفوفة مرحلــة 

http://www.weforum.org/
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التنميــة االقتصــادية التـــي تمــر بهـــا وفقــا لمنهجيـــة التصــنيف المعروضـــة ســابقا ومجموعـــات 
تحديــد األوزان النســبية التــي يجــب إســنادها لكــل مجموعــة  المؤشــرات الفرعيــة المــذكورة، وتــم

مـــن مجموعــــات المؤشـــرات الفرعيــــة لكـــل مرحلــــة مــــن مراحـــل التنميــــة المـــذكورة مــــن طــــرف 
 التالي: المنتدى على النحو المبين في الجدول

 .(: األوزان النسبية لمجموعات المؤشرات الفرعية في كل مرحلة04الجدول رقم)
 مراحل التنمية االقتصادية رعيةمجموعات المؤشرات الف

  %المرحلة الثالثة  %  المرحلة الثانية  %ة األولىرحلالم

 20 40 60 المتطلبات األساسية
 35 50 50 معززات الكفاءة

 05 10 30 االبتكار والتقدم التقني والعلمي
Source: www.weforum.org 

 البنك الدولي:.منهج 3

يتبنــى البنــك الــدولي منهجــا أكثــر تبســيطا مــن منــاهج القيــاس األخــرى عنــد محاولتــه 
( مؤشرا محددا للقدرة التنافسية مقسـمة إلـى 21قياس التنافسية الدولية، ويشمل هذا المنهج )
 :1أربعة مجموعات رئيسية على النحو التالي

 الحركة:المجموعة األولى: قدرة االقتصاد على سرعة  .1.3
تشـــمل هـــذه المجموعـــة مؤشـــرات تعكـــس مرونـــة وســـرعة اســـتجابة االقتصـــاد المحلـــي  

لمتطلبـــات الســـوق، ومســـتوى أدائـــه وقدرتـــه التصـــديرية متمثلـــة فـــي تطـــور المتغيـــرات الكليـــة 
مثــل: معــدل نصــيب الفــرد مــن النــاتج الــوطني، معــدل نصــيب العامــل مــن النــاتج الــوطني، 

لنــاتج المحلــي، تطــور النــاتج المحلــي للدولــة معــدل نمــو الصــادرات، نســبة الصــادرات إلــى ا

                                                 

امليزة التنافسية ومناهج قياسها مع التطبيق على قطاع اخلدمات"،الندوة القومية الثانية حول: االقتصاد املصري (: 0888) حممود حسن حسين 1
 .552 -555لعاملية، جامعة حلوان، ص ص. يف مواجهة حتديات اتفاقية منظمة التجارة ا

http://www.weforum.org/
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المعنيــة كنســبة مــن النــاتج المحلــي فــي دول منظمــة التعــاون االقتصــادي، ونســبة االســتثمار 
 المحلي اإلجمالي إلى الناتج المحلي اإلجمالي. 

 المجموعة الثانية: القدرة على مدى االعتماد على االقتصاد الوطني: .2.3
جموعـة مــن المؤشــرات تعكــس مـدى الجــدارة والثقــة فــي تشـمل هــذه المجموعــة علــى م 

االقتصاد، حيث تعبر تلك المؤشرات عن مدى قدرة المنشآت على االحتفـاظ بالتزاماتهـا مـع 
مــرور الوقــت فــي ظــل بيئــة تتســم بعــدم اليقــين والمخــاطرة، كمــا تعكســها عوامــل عــدم التأكــد 

العمل المفقودة في اإلضـراب، مثل: معدل التضخم، نسبة خدمة الدين إلى الصادرات، أيام 
وعجـــز الموازنـــة كنســـبة مـــن النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي..... وعلـــى ذلـــك تـــزداد القـــدرة علـــى 
التعويــل أو االعتمــاد علــى االقتصــاد الــوطني كلمــا زادت قدرتــه علــى تحقيــق االســتقرار فــي 

ية، يضــاف األسـعار وانخفضــت القيمــة الحاليـة للــدين الخــارجي وبالتــالي زيـادة قدرتــه التنافســ
ـــراءات  ـــة علـــى التطبيـــق النـــاجح لقـــوانين حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة وب إلـــى ذلـــك أن قـــدرة الدول
االختــراع يقلــل إلــى حــد كبيــر مــن عــدم اليقــين، إضــافة إلــى درجــة عمــق الــدور الــذي يلعبــه 
القطاع النقدي في االقتصاد الـوطني والتـي تقـدر بحجـم المعـروض النقـدي بـالمفهوم الواسـع 

 الناتج الوطني اإلجمالي. منسوبا إلى 
 المجموعة الثالثة: قدرة االقتصاد على التشابك مع البيئة المحيطة: .3.3

ـــوطني علـــى التفاعـــل مـــع مـــا يجـــري علـــى الســـاحة   يقصـــد بـــذلك قـــدرة االقتصـــاد وال
العالميــة، ولـــن يتحقـــق ذلــك إال إذا كانـــت هنـــاك وســـائل حديثــة تـــربط العناصـــر االقتصـــادية 

االقتصـــادية األخـــرى عبـــر العـــالم، ويتمثـــل ذلـــك فـــي وجـــود روابـــط مـــع العالميـــة بالعناصـــر 
مصــادر المعلومــات فــي األقــاليم االقتصــادية المختلفــة، أي أن هــذه المجموعــة تشــمل علــى 
مجموعة من المؤشرات تعكس إمكانيـة المنشـآت فـي االتصـال باألسـواق الخارجيـة والمحليـة 

المباشــــر كنســــبة مــــن النــــاتج المحلــــي، ومصــــادر المعلومــــات وأهمهــــا: االســــتثمار األجنبــــي 
خطــوط التلفــون وكفاءتهــا، الطــرق المرصــوفة، الطاقــة المفقــودة كنســبة مــن إجمــالي الطاقــة 

 المتاحة، وعدد المواطنين والمؤسسات المشتركة في الشبكة العالمية للمعلومات.  
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 المجموعة الرابعة: القدرة على التعليم: .4.3
ة ورعاياهـا علــى اسـتيعاب مســتحدثات العصـر مــن يقصـد بـذلك قــدرة مؤسسـات الدولــ 

المعلومــات وطرائــق اإلنتــاج الحديثــة، فكلمــا زادت هــذه القــدرة كلمــا زادت قــدرة الدولــة علــى 
تحديث نظمها وتطبيق فنون اإلنتاج الجديدة األمر الذي يرفع من القـدرة التنافسـية القتصـاد 

مـدى تقـدم مسـتوى التعلـيم وقـدرة  الدول محل االهتمام، وتعكـس إذا مؤشـرات هـذه المجموعـة
المنشــآت والعمــال علــى اكتســاب واســتيعاب المعرفــة والتكنولوجيــا الحديثــة مثــل: معــدل تعلــم 
نفـــاق الحكومـــة علـــى التعلـــيم إلـــى  البـــالغين، نســـبة المســـجلين فـــي المؤسســـات التعليميـــة، وا 

 إجمالي اإلنفاق العام.
ك تشــــابها إلــــى حــــد كبيــــر فــــي بــــالنظر إلــــى المنــــاهج الثالثــــة الســــابقة نجــــد أن هنــــا 

المتغيــرات التــي اســتخدمتها هــذه المنــاهج للتعبيـــر عــن القــدرة التنافســية )التنافســية الدوليـــة( 
لالقتصاد الوطني، وعلى الرغم من أن هذه المناهج تتسم بالتدرج في التعبير عـن التنافسـية 

قسم بدورها إلـى عـدة الدولية، حيث تبدأ بعدة محاور رئيسية تنقسم إلى عدة عوامل فرعية تن
مؤشرات األمـر الـذي يـوفر قـدرا كبيـرا مـن المعلومـات التـي تغطـي معظـم جوانـب التنافسـية، 
إال أنه يأخذ على هذه المنـاهج أن المؤشـرات التـي تضـمها تتسـم بـالتنوع الكبيـر وتفتقـر إلـى 

 التركيز.
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 الخاتمة:

في جميع محاورها من  االقتصادية عمليات التنميةب هتكمن أهمية االستثمار بارتباط 
خالل تدعيم االقتصاد الوطني بالعديد من األطر المتعلقة بزيادة و توفير فرص العمل و 
تحسين مستويات المعيشة وزيادة الفائض ومواكبة التطور التكنلوجي وضمان االستقرار 

ياسات االقتصادي في ظل توافر العديد من العوامل التي تساهم في تحقيق ذلك كالس
لتوجهات االقتصاد الوطنياضافة الى البنى التحتية الالزمة  االقتصادية الموائمة

واالصالحات القانونية واالدارية التي تسهم في الرفع من ديناميكية العملية االستثمارية، 
وهو ما يقودنا الى التأكيد العالقة الترابطية بين االستثمار والتنافسية االقتصادية بكل 

التي تساهم اليات بناءها وتطويرها في الوصول الى االهداف المرجوة من العملية  أنواعها
االستثمارية بحد ذاتها، حيث أن هذه االليات ترتبط بشكل واضح بوفرة عوامل االنتاج 

المنظومة التعليمية التي تساهم في الرفع من مهارة وتأهيل اليد  وتوفر البنية التحتية و
ة الى وجود سياسات داعمة لذلك من خالل الحوكمة الرشيدة وفعالية العاملة المحلية اضاف

 المؤسسات.
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 قائمة المراجع:
 أوال: المراجع باللغة العربية:

 .الكتب:1
(: المحاكم االقتصادية كوسيلة لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة، 8102أحمد المراغي ) -0

 .المركز القومي لالصدارات القانونية
 .(: علم االستثمار االسالمي، مركز الكتاب للنشر، مصر8102أدهم ابراهيم جالل الدين ) -8
(: التنظيم الدستوري للحقوق والحريات االقتصادية، المركز 8105أشرف عبد الفتاح أبو المجد ) -2

 .القومي لالصدارات القانونية، مصر
 .المعتز للنشر والتوزيع، األردن(:التخطيط االستراتيجي، دار 8102جمال عبد اهلل محمد ) -2
(: اقتصاد وتسيير مشروعات التشييد، دارخالد اللحياني  ودار من المحيط 8102حسينة حوحو ) -5

 .إلى الخليج للنشر والتوزيع، األردن
أداءها المالي وأثرها في سوق األوراق –(: المصارف االسالمية 8100حيدر يونس الموسوي ) -2

 .ي العلمية  للنشر والتوزيع ، األردنالمالية، دار اليازور 
أداءها المالي وأثرها في سوق األوراق –(: المصارف االسالمية 8102حيدر يونس الموسوي ) -2

 .المالية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن
لتوزيع، (: إدارة االستثمار والمحافظ المالية، دار الجنادرية للنشر وا8102خلفان حمد عيسى ) -2

 .األردن
(: االستثمار والتحليل االستثماري، دار اليازوري العلمية للنشر 8118دريد كامل آل شبيب ) -8

 .والتوزيع، األردن
(: االتجاهات الحديثة في االقتصاد الدولي والتجارة الدولية: قضايا 8115سامي حاتم عفيفي) -01

 .نية، القاهرةلبنامعاصرة في التجارة الدولية، الدار المصرية ال
(: المالية الدولية: نظرية وتطبيق، دار الزهران للنشر والتوزيع، 8112سعود جايد العامري ) -00

 .عمان، المملكة األردنية الهاشمية
(: االستثمار األجنبي المباشر وحقوق البيئة في االقتصاد 8101سليمان عمر الهادي ) -08

 .للنشر والتوزيع، األردناالسالمي واالقتصاد الوضعي، األكاديميون 
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(: أصول صناديق االستثمار في سوق األوراق المالية، دار حميثرا 8102شريط صالح الدين ) -02
 .للنشر والتوزيع، مصر

(: أساسيات االستثمار في المصارف االسالمية، دار اليازوري 8100صادق راشد الشمري ) -02
 .العلمية  للنشر والتوزيع، األردن

 .(: تقييم القرارات االستثمارية، اليازوري للنشر والتوزيع، األردن8112اوي )طالل كد -05
(: االستثمار وأسواق رأس المال ودراسات الجدوى، دار البيروني للنشر 8102عامر طوقان ) -02

 .والتوزيع، األردن
ج للنشر (: مدخل إلى األعمال الدولية، دار المناه8102عبد الرحيم الفارس، فراس الرفاعي ) -02

 .والتوزيع، األردن
(: أساسيات النظام المالي واقتصاديات 8105عبد اللطيف مصيطفي، محمد بن بوزيان ) -02

 .األسواق المالية، مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر، لبنان
 .(: سياسات االستثمار في الدول العربية، دار الكتب، مصر8112عبد اهلل الشاملي ) -08
(: االستثمار األجنبي المباشر على التنمية والتنمية المستدامة 8105داود محمد العذاري )عدنان  -81

 .في بعض الدول االسالمية، دار غيداء للنشر والتوزيع، األردن
(: المسؤولية المدنية للمستثمر األجنبيدراسة مقارنة، دار الفكر والقانون 8105عقيل كريم زغير ) -80

 .للنشر والتوزيع، مصر
(: االقتصاد الدولي نظريات وسياسات، دار المسيرة للنشر 8112على عبد الفتاح أبو شرار) -88

 .والتوزيع، األردن
(: االستثمار األجنبي المباشر وأثره على التنمية االقتصادية في 8105على عبد الوهاب نجا ) -82

 .المنطقة العربية بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، مصر
(: االستثمارات العربية ومستقبل التعاون االقتصادي العربي، المنظمة العربية 8118لى لطفي )ع -82

 .للتنمية اإلدارية ، مصر
(: دور المناخ االستثماري في جذب االستثمار األجنبي المباشر 8108عميروش محمد شلغوم ) -85

 .إلى الدول العربية، مكتبة حسن العصرية، لبنان
(: إدارة االستثمار بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 8118وان )قاسم نايف عل -82

 .األردن
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(: البيئة االستثمارية ودورها في تحفيز االستثمار األجنبي 8102كاظم أحمد البطاط وأخرون ) -82
 .المباشر والنمو االقتصادي، دار األيام للنشر والتوزيع، األردن

(: دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات تحليل نظري 8102وي )كاظم جاسم العيسا -82
 .وتطبيقي، دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن

 .(: اقتصاديات الرياضة، مكتبة األنجلومصرية، مصر8102كمال درويش وآخرون ) -88
لزهران للنشر (: مبادئ علم االقتصاد، دار ا8112مجيد خليل حسين، عبد الغافور ابراهيم ) -21

 .والتوزيع، األردن
(: اإلدارة المالية الدولية والعالمية التحليل المالي واالقتصادي، دار 8118محمد أحمد الكايد ) -20

 .كنوز المعرفة األردن
(: التمويل واالستثمار في االسالم، األكاديمية الحديثة للكتاب 8102محمد الفاتح المغربي ) -28

 .الجامعي، مصر
(: المنافسة في المملكة العربية السعودية األحكام والمبادئ، مكتبة 8105محمد بن براك الفوزان ) -22

 .القانون واالقتصاد، المملكة العربية السعودية
(: القدرة التنافسية من منظور التطور التكنولوجي، مع تركيز  8111محمد عبد الشفيع عيسى) -22

 .المعاصرة خاص على اإلستراتيجية الصناعية، مصر
(: أسواق المال بين األرباح والخسائر، دار حميثرا للنشر 8102محمد عبد اهلل شاهين ) -25

 .والترجمة، مصر
(: االقتصاد المعرفي وأثره على التنمية االقتصادية للدول 8102محمد عبد اهلل شاهين محمد ) -22

 .العربية، دار حميثرا للنشر والتوزيع، مصر
(: التقدم التقاني والتنافسية، في:"التنافسية تحدي االقتصاديات 8115يع )محمد عدنان ود -22

 .العربية"، المعهد العربي للتخطيط، الكويت
(: إدارة االستثمار األجنبي، دار غيداء للنشر والتوزيع، 8102محمد نصر الدين الدرملي ) -22

 .األردن
 .رجية"، مكتبة عين شمس، القاهرة(: أساسيات تخطيط التجارة الخا0882محمود حسن حسني) -28
(: أسس االستثمار، الشركة العربية المتحدة للتسويق 8112مروان شموط، كنجو عبود كنجو ) -21

 .والتوريدات، مصر
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(: النظام القانوني لوثائق االستثمار دراسة مقارنة،  المركز العربي 8102نبأ ابراهيم الدودان ) -20
 .للنشر والتوزيع، مصر

(: األثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية، دار الفكر 8112عبد المقصود مبروك ) نزيه -28
 .الجامعي، مصر

(: االستثمار والترابط االقتصادي الدولي، دار الفكر الجامعي، 8108على عبد العال )نشأت  -22
 .مصر
الصين إنموذجا، بيت (: االستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولية 8118هناء عبد الغفار ) -22

 .الحكمة، العراق
(: األوراق المالية وسوق المال العالمي، مركز الكتاب األكاديمي،  8102يوسف حسن يوسف )-25

 .األردن

 :لجرائد الرسميةالتقارير وا. 2
 ، الو.م.أ. (: تقرير التنمية البشرية 8102، 8105، 8101برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) -0
 0822سبتمبر  05المؤرخ في  822-22(: الجريدة الرسمية، األمر 0822الدولة الجزائرية ) -8

 .21المتضمن قانون االستثمارات ، السنة الثالثة العدد 
، 0828أوت سنة  80المؤرخ  00-28(: الجريدة الرسمية، القانون رقم 0828الدولة الجزائرية ) -2

 ..22، العدد 08وطني، السنة المتعلق باالستثمار االقتصادي الخاص ال
المتعلق  0828أوت  82المؤرخ في  02-28(: الجريدة الرسمية، قانون 0828الدولة الجزائرية ) -2

 . 25، العدد 08بتأسيس الشركات المختلطة االقتصاد وسيرها، السنة 
 0822جويلية  08المؤرخ في  85 -22(: الجريدة الرسمية قانون 0822الدولة الجزائرية ) -5

 .82، العدد 85، السنة  01المتعلق بتوجيه االستثمارات االقتصادية الوطنية الخاصة المادة 
 0881أفريل  02المؤرخ في  01-81(: الجريدة الرسمية، قانون 0881الدولة الجزائرية ) -2

 .520، ص.02، العدد 82والمتعلق بالنقد والقرض، السنة 
 15المؤرخ في  08-82ي رقم الرسمية : المرسوم التشريع(: الجريدة 0882الدولة الجزائرية )  -2

 .22، العدد أكتوبر
 0882أكتوبر  15المؤرخ في  08-82(: الجريدة الرسمية، قانون 0882الدولة الجزائرية ) -2

 .22، العدد 21المتعلق بترقية االستثمار، السنة 
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 8110أوت  81مؤرخ في ال 12-10(: الجريدة الرسمية : األمر 8110الدولة الجزائرية ) -8
 .22، العدد 2،2،2والمتعلق بتطوير االستثمار، المواد 

 8110أوت  81المؤرخ في  12-10(: الجريدة الرسمية، ألمر 8110الدولة الجزائرية ) -01
 .22، العدد 22والمتعلق بتطوير االستثمار، السنة 

 8112يوليو  05الصادر في  12-12(: الجريدة الرسمية، األمر 8112الجزائرية ) الدولة -00
 .22المتعلق بتطوير االستثمار، السنة  12-10ليعدل ويتمم األمر 

 18المؤرخ في  255-12(: الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 8112الدولة الجزائرية ) -08
 .22، العدد 22لوطني لالستثمار، السنة المتعلق بصالحيات المجلس ا 8112أكتوبر 

 8118جويلية  88المؤرخ في  10-18(: الجريدة الرسمية، األمر 8118الدولة الجزائرية ) -02
 .22، العدد 22، السنة 8118المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 

 8105يسمبر د 21المؤرخ في  02-05(: الجريدة الرسمية، القانون 8105الدولة الجزائرية ) -02
 .28، العدد 51، السنة 8102المتضمن قانون المالية لسنة 

المتعلق  8102أوت  12المؤرخ في  18-02(: الجريدة الرسمية، 8102الدولة الجزائرية ) -05
 .22، العدد52بترقية االستثمار، السنة 

 .8100، الجزائر، 8100 -0822الديوان الوطني لالحصاء، حوصلة إحصائية  -02
 .8112الكويت،  ،تقرير التنافسية العربية  ( :8112المعهد العربي للتخطيط ) -02
،  8102(، التقرير السنوي 8102المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات )-02

 .الكويت
 .(: مناخ االستثمار في الدول العربية، الكويت8115المؤسسة العربية لضمان االستثمار) -08
 :دورياتوال . المجالت3
، معهد الدراسات االقتصادية، أبو ضبي، العدد الخامس، (0888)صندوق النقد العربيدورية  -0

 .أكتوبر
الجزء األول، ،  ،معهد التخطيط القومي المصري ،(8118)سلسلة قضايا التخطيط والتنمية  -8

 .028القاهرة، رقم: 
، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، ، مصر، جامعة الزقازيق(0885)مجلة البحوث التجارية -2

 .جويلية
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 ،.10، العدد ، الجزائر، جامعة سطيف(8118)مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير -2
 ، مصر.، جامعة الزقازيق(8111) المجلة المصرية للعلوم التطبيقية

 .السبعون، جويلية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد الخامس و (8112) مجلة جسر التنمية -5
 .، ديسمبر ، السنة الثانية82، المعهد العربي للتخطيط، عدد (8112)مجلة جسر التنمية -2
( : المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 8118نشرة ضمان االستثمار) -2

 .الصادرات،الكويت،السنة السابعة والعشرون،العدد األول، ينايرـــــ مارس
 
 والمؤتمرات: . الملتقيات4
 
يران وتركيا، القاهرة، جوان  -0  .0882منتدى البحوث االقتصادية للدول العربية وا 
: التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية: الفرص والتحديات أمام حول المؤتمر العربي الثاني -8

 .8112،  الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مسقط
مر العلمي الثالث حول: المزايا التنافسية في المنطقة العربية الواقع والمستقبل، كلية التجارة، المؤت -2

 .0888ديسمبر 15-12جامعة األزهر، القاهرة، 
المؤتمر العلمي الثالث والعشرون حول: القدرة التنافسية لالقتصاد المصري، الجمعية المصرية  -2

 .8112ماي 01- 12القاهرة، من لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع،
مؤتمر القدرة التنافسية لالقتصاد المصري، الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء -5

 8112والتشريع، 
الندوة القومية الثانية حول: االقتصاد المصري في مواجهة تحديات اتفاقية منظمة التجارة العالمية،  -2

 .0888 جامعة حلوان
القومية الثانية:"االقتصاد المصري في مواجهة تحديات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية"، الندوة  -2

 .0888 مركز بحوث التنمية التكنولوجية، جامعة حلوان، القاهرة، مارس
ورشة عمل حول: إعادة هيكلة القطاع الصناعي في األقطار العربية، المعهد العربي للتخطيط،  -2

 .8111نوفمبر 12-12الكويت،
 .0882 ورشة عمل: الجمعية العربية للبحوث االقتصادية، الرباط -8
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 :رسائل االلدكتوراه:4
آمال ضيف يونس، "القدرة التنافسية لالقتصاد المصري في ظل اتفاقية الجات، دراسة تطبيقية  -0

التجارة، جامعة على القطاع الصناعي مع التركيز على صناعة الغزل والنسيج"، رسالة دكتوراه، كلية 
 .8112قناة السويس، جمهورية مصر العربية، 

زغدار أحمد،"التحالف االستراتيجي كخيار للمؤسسة الجزائرية"، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في  -8
 .8112/8115العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

:الوضع التنافسي للصناعات الكيماوية في مصر في ضوء التطورات (8111طارق أحمد محمد ) -2
المحلية والعالمية الجديدة: دراسة تطبيقية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية التجارة، جامعة 

 .الزقازيق، جمهورية صمر العربية
التكنولوجي (: االستثمار في البحث العلمي والتطوير 8112عبد السالم محمد السيد عوض ) -2

، رسالة مقدمة لنيل درجة -بالتطبيق على قطاع الصناعة–كمصدر للقدرة التنافسية لالقتصاد المصري 
 .دكتوراه فلسفة في االقتصاد، كلية التجارة، جامعة بنها، جمهورية مصر العربية

(: دور الصادرات في تنمية االقتصاد المصري في ضوء التوجهات 0885منى طعيمة الجرف) -5
، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة 0822لجديدة بعد عام ا

 .القاهرة، جمهورية مصر العربية
(، "تنمية الصادرات والنمو االقتصادي"، رسالة دكتوراه، كلية االقتصاد 0882نجالء إبراهيم بكر) -2

 .والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
(: القدرة التنافسية للصادرات الصناعية المصرية في ظل 8112ين محمد محمود شمت)نيفين حس -2

آليات االقتصاد العالمي الجديد مع التطبيق على بعض الصناعات التحويلية، رسالة دكتوراه فلسفة في 
 .االقتصاد، كلية التجارة، جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية

(: دراسة القدرة التنافسية الدولية لبعض القطاعات 8112وفاء على حسن علي العريض ) -2
التصديرية المصرية في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة، رسالة مقدمة لنيل دكتوراه في االقتصاد، كلية 

 .التجارة، جامعة األزهر، جمهورية مصر العربية
 :ثانيا : مواقع االنترنيت

1-http://www.andi.dz 

2-http://www.mdipi.gov.dz 

3-https://www.arabic.doingbusiness.org 

http://www.andi.dz/
http://www.mdipi.gov.dz/
https://www.arabic.doingbusiness.org/
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4-https://www.wipo.int 
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 :. مواقع االنترنت3
1-http//www.databank.banquemondiale.org 

2-http:// www.imd.org. 

https://www.wipo.int/
http://www.imd.org/
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3-http://www.transparency.org 

4-https://www.globalinnovationindex.org  

5-https://www.heritage.org 

6-https://www.weforum.org 

http://www.transparency.org/
https://www.globalinnovationindex.org/
https://www.heritage.org/
https://www.weforum.org/

