
انمـجامعة مستغ  

 كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر

 

 بحث مقدم ضمن متطلبات الحصول على شھادة ماستر أكادیمي في العلوم االقتصادیة

 تخصص: مالیة، نقود تأمینات
 

:الموضوع   

 

 

 

 

 

:إشراف األستاذ :                                                              إعداد الطالبة  

قادري عبد القادر -                           بطاھر لطیفة                                 -  

 

 

 

 

 

 

 

    2015- 2014: السنة الجامعیة 

رةـامة المناطق الحـصادیة إلقـات االقتـاالنعكاس  

على الدول النامیة   



 

 

 
  

 

 

                               
    

 

وجل على ما أوالنا من الفضل و الكرم أشكر هللا عز  
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 املقدمة العامة 

 أ 
 

 

ا ، فقيام املناطق           تسعى معظم دول العامل إىل جذب االستثمارات و باعتبارها حمركا ديناميكيا القتصاديا
احلرة يعد عامال من العوامل اليت تلجأ إليها الدول و خاصة النامية جلذب و تشجيع االستثمارات األجنبية 

يالت و امتيازات كاحلوافز الضريبية و اجلمركية و عمالة والوطنية اهلاربة و ذلك ملا تقدمه تلك املناطق من تسه
ا التنافسية و من مث حتقيق أكرب عائد هلا ، فزيادة عدد املناطق  رخيصة نسبيا ميكن الشركاء املستثمرة يف زيادة قدر

تخصصني حول احلرة يف خمتلف دول املعمورة إحدى الظواهر اليت لفتت انتباه الباحثني و الدارسني االقتصاديني امل
.               دوافع   و آثار هذه املناطق و بني إمكانية التقدم االقتصادي للدولة املنشأة هلا  

لقد ازدادت أمهية االستثمار األجنيب املباشر خاصة بالنسبة للدول النامية و منها اجلزائر اليت أصبحت ترى        
، و تشيد الكثري من الشواهد الواقعية مبسامهته الفعالة و دوره  فيها أفضل ما هو متاح من مصادر التمويل اخلارجي

األساسي يف املديني املتوسط و الطويل على حتقيق التنمية املستهدفة و القابلة لالستمرار من خالل رفع معدالت 
.                                  منو الناتج ، خلق فرض العمل ، نقل التكنولوجيا احلديثة  

 إشكالية البحث:    

: وري التايلانطالقا من العرض السابق ميكننا صياغة إشكالية هذا البحث على شكل التساؤل احمل       

. ؟ إلى أي مدى نجحت المناطق الحرة في المساهمة في عملية التنمية -         

:ومن خالل هذه اإلشكالية تظهر عدة أسئلة فرعية نوجزها فيما يلي    

ماهي أمهية املناطق احلرة و ما أنواعها و أهدافها ؟    -1          
ماهو االستثمار األجنيب املباشر ؟ و ماهو دوره يف التنمية؟  -2          

 فرضيات البحث: 
. ألجل دراسة اإلشكالية املطروحة اعتمدنا على الفرضيات التالية ووضعناها قيد االختبار       

مميزات جتعلها قادرة على حتقيق العديد من األهداف للمناطق احلرة خصائص و -        
. االقتصادية يف بعض الدول  



 املقدمة العامة 

 ب 
 

لالستثمار األجنيب املباشر دور أساسي و رئيسي يف التأثري على التحديات اليت تواجه -     
. التنمية  

 أهمية البحث:  
إن أمهية هذا البحث ترتكز على حماولة التعرف على املناطق احلرة و حتديد دورها التنموي    

. من خالل مناذج دولية معتمدة   
و من يتابع اجلوانب االقتصادية هلذه املناطق يالحظ الدور املتنامي هلا يف اقتصاديات الدول 

. ةالنامية و عن أمهيتها يف توفري فرص عمل يف الدول املضيف  
 أسباب اختيار البحث:   

: هناك عدة أسباب جعلتنا خنتار هذا املوضوع دون غريها من املواضيع و هذه األسباب هي     
. الصلة اليت تربط موضوع البحث بالتخصص الذي ندرس فيه-      
. قيمة املوضوع و أمهيته باعتباره من مواضيع الساعة-      
. انتشار املناطق احلرة بالعامل و سعي الدول العربية إلنشائها-      
رغبتنا يف االطالع على كل من االستثمار األجنيب املباشر و دور املناطق احلرة يف -    

. جذبه  
 أهداف البحث: 

دف دراستنا للوقوف على جمموعة من النقاط أبرزها     : و   
ا على أراضيها-      .  التعرف على املناطق احلرة و أشكاهلا و أثرها على االقتصاديات اليت أنشأ  
. إبراز دور املناطق احلرة يف جذب االستثمار األجنيب املباشر-       

 منهج و أدوات البحث:  
ج الوصفي يف مجيع لدراسة هذا البحث قمنا باستخدام عدة مناهج بطريقة متكاملة ، حيث استخدمنا املنه

.                                                                            املعلومات اخلاصة بالظاهرة املدروسة  
 صعوبات البحث:

: فقد واجهنا يف اجناز حبثنا عدة صعوبات منها    
. نقص املراجع اليت تتناول املناطق احلرة-     
.  اإلحصائيات خاصة اجليدة منها ما أعاق دراستنا و تسبب يف تأخريها نقص-     
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 تقسيمات البحث: 
دف اإلملام اجليد جبوانب املوضوع ، و اإلجابة على اإلشكالية املطروحة قمنا بتقسيم موضوع البحث إىل     

                                  .                      أربعة فصول ، تسبقهم مقدمة عامة و ختتمهم خامتة عامة
ماهية املناطق احلرة إذ يقدم املبحث األول ماهية املناطق احلرة حيث تطرقنا : جاءت حتت عنوان  :الفصل األول

فيه إىل نشأة و تطور املناطق احلرة و كذا أنواعها ، أما املبحث الثاين فقد تطرقنا إىل أهداف و مقومات إنشاء 
ااملناطق احلرة و   .                                                                             كذا معوقا  

جاءت حتت عنوان املناطق احلرة كأداة جلذب االستثمار إذ تطرقنا خالل املبحث األول منه إىل  :الفصل الثاني  
. نا إىل حوافز االستثمار يف املناطق احلرةعموميات حول االستثمار األجنيب املباشر أما املبحث الثاين فقد تطرق  

جاءت حتت عنوان الدور التنموي للمناطق احلرة جتارب متعددة و نتائج خمتلفة إذ تطرقنا خالل : الفصل الثالث
املبحث األول منه إىل تقييم أداء املناطق احلرة أما املبحث الثاين فقد تطرقنا إىل دور املناطق احلرة يف التنمية 

.                                                                          ادية حالة مصر و األردناالقتص  
جاء حتت عنوان بعض جتارب الدول العربية يف املناطق احلرة إذ تطرقنا يف املبحث األول منه إىل  :الرابعالفصل 

مناذج املناطق احلرة يف كل من السودان و اجلزائر أما يف املبحث الثاين فقد تطرقنا إىل مناذج املناطق احلرة يف كل 
                                                  .                                     من اإلمارات و العراق
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                                                                                                             :تمهيد

إن فكرة املناطق احلرة متعلقة بوضعيات جد متنوعة ، حيث توجد أشكال خمتلفة للمناطق احلرة و يعود         
ا لطبيعة .                                                                                                  نشاطا   

و انطالقا من هذا ، فإن احلديث عن املناطق احلرة التجارية ميثل الشكل االبتدائي الذي ظهرت به أوىل        
بايرلندا و هي  1958صناعية للتصدير حيث أول منطقة ظهرت سنة مث املناطق احلرة ال. املناطق احلرة يف العامل

منطقة شانون ، و كذلك املناطق احلرة البنكية حيث أول شكل لرتحيل النشاطات البنكية جاءت تبعا إلنشاء 
و األكثر حداثة هو الشكل اجلديد الذي تتخذه املناطق احلرة ، الذي يسمى   – EUROS –أسواق األورو 

  .   بربيطانيا 1980سات و كان ظهورها عام مناطق املؤس

ا تعرف بعض         كما توجد جماالت حرة أخرى غري جبائية هلا نقاط مشرتكة مع املنطقة احلرة ، إال أ
.                                                         اخلصوصيات و االختالفات يف الطبيعة مع هذه األخرية  
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                                                                     . ماهية المناطق الحرة:  حث األولالمب

                                               . النشأة و التطور التاريخي للمناطق الحرة:  المطلب األول  

 نشأة و تطور المناطق الحرة:  أوال . 

 إىل احلرة املناطق فكرة ترجع وتارخييا الدولية التجارة حجم من جزء جللب احلرة املناطق نشأت زمن منذ        
 حبر يف - -Délosجزر هي معروفة حرة منطقة أول وكانت الرومانية اإلمرباطورية عصر منذ مضت عام ألفي حنو
 حلدود العابرة للبضائع التصدير وإعادة والتخزين الشحن إعادة فكرة تطبقحيث كانت   --Egée اجيا

  . اإلمرباطورية

 املناطق نظام مستخدمة التجاري النشاط على املتوسط األبيض البحر حوض يف الواقعة الدول واعتمدت        
 ذات املدن يف هلا صغرية مناطق بإنشاء األوربية الدول قامت املستعمرات ظهور ومع ، الوسطى العصور يف احلرة

  . الفرتة تلك يف أقيمت اليت احلرة املناطق أمثلة ومن اتهمستعمرا وبني بينها التجارة انتقال لتسهيل املوانئ

 هذه عملت وقد 1842 كونغ هونغ ومنطقة 1819 سنغافورة ومنطقة ( 1704 ) طارق جبل منطقة         
  . بذلك اخلاصة املخازن وإقامة الشحن متون ، التصدير إعادة أنشطة ممارسة على املناطق

 وبعد ، باو أور  يف بسرعة تنمو احلرة ئـاملوان فكرة بدأت 20 القرن وبداية 19 القرن من الثاين فـالنص ومع        
 اهلامة اإلسرتاتيجية املواقع يف سريعة خبطى أخرى مرة النمو يف الدولية التجارة أخذت عندما الثانية العاملية احلرب
 وإعادة للتخزين مراكز شكل يف الوقت هذا يف احلرة للمناطق الغالب االستخدام وكان العاملية التجارة خطوط على

  . التصدير

 وبداية اخلمسينات أواخر ويف بنما يف كولون منطقة الفرتة هذه خالل احلرة للمناطق الناجحة األمثلة ومن       
 بل فحسب التجاري النشاط على يعتمد ال التجارية احلرة املناطق أشكال من جديد شكل ظهور بدأ الستينات

 الدولية االستثمارات تدفقات من جزء االجتذاب لتخطيط يتم أنه أي التصديرية الصناعاتعلى  يعتمد
  1.املضيف البلد يف الصناعي لالستثمار

       

                                                             
   401.ص ، اجلزائر ، بومرداس جامعة 02/2003جملة الباحث العدد  -دراسة نظرية عن المناطق الحرة منطقة بالرة -منور أوسرير 
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إبان  1930أما يف باقي دول العامل فقد انكمش إنشاء املناطق احلرة بعد احلرب العاملية األوىل خصوصا سنة        
أزمة الكساد العاملية لتعود و تنشط بعد احلرب  العاملية الثانية و حىت أواخر اخلمسينات بقي نشاط املناطق احلرة 

د ـمقتصر على النشاط التجاري إىل أن بدأت املنطقة احلرة مبطار شانون ، بتغيري و تطوير النمط التقليدي السائ
، و تعمل على  املشروعات الصناعية اليت تستوعب عدد كبري من العمالة اءـرة  حيث ركزت على إنشـباملناطق احل

ة تشبه حلد  ـبعد استقالل ايرلندا ملواجهتها ملشاكل اقتصادي 1922، و هي منطقة أنشأت سنة  تنمية الصادرات
من أمثلة املناطق ، و  و البطالة و غريها يــف اإلنتاج الصناعـكبري املشاكل املتواجدة بالدول النامية حاليا من ضع

ألنشطة ، و مع بداية الستينات انتشر التخصص يف ا الصناعية املنطقة الصناعية أبورب و سان بكوريا اجلنوبية
و توسعها  ةة بالدول الناميو كذلك  بدأ انتشار املناطق احلر ) ، خدماتية  ، صناعية جتارية( ةالقائمة يف املناطق احلر 

 ، و كانت جتربة الصني من أكثر إثارة لالهتمام حيث بدأت بانتشار أربع دولة حول العامل 80يف أكثر من 
، مث عمت بعد ذلك على املقاطعات الصينية األخرى إىل أن وصل  1978مناطق حرة يف مقاطعة غاندوبج سنة 

                         .. 1990منطقة حرة آخرها منطقة بودنج اليت أنشأت سنة  32عددها 
                                                                       

قد ذهبت إىل أن نشأة و تأسيس املناطق احلرة ليست فكرة غربية بل عربية  اآلراءو جيدر بنا ذكر أن بعض        
إىل حتويل  -واد غريذي زرع -كرمة قرن يف شبه اجلزيرة العربية و بالتحديد مبكة امل 15برزت للوجود منذ أكثر من 

، ما جعل أسر  مكة إىل ما يشبه املناطق احلرة يف وقتنا هذا عن طريق تدفق األموال و عروض التجارة إىل مكة
و حتويلها من مستوى الفقر إىل الغىن و الرتف و دليل ذلك ة نت التجارة حتصل على ثروات طائلقريش اليت امته

ألف و هو ألف دينار و هو  50ل عن ـو اليت حتمل بضائع تقدر مبا ال يق ألف بعري افلهم اليت تظم أكثر منقو 
                                                     1.مبلغ ذو قيمة حبسابات ذلك العصر

   
 
 

                                            
  
  

                                                             
رسالة  2000/2010المناطق الحرة العربية و دورها في تنمية التجارة العربية البينية ،المنطقة الحرة المشتركة األردنية السورية –لبعل فطيمة  

   90،91.1،ص2011/2012ماجيسرت يف العلوم االقتصادية ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة ، اجلزائر، 
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 المناطق الحرة تعريف: ثانيا:                           

   : هناك عدة تعاريف للمناطق احلرة نذكر منها     

، و اليت تدخل فيها الكثري من السلع  املناطق احلرة هي مناطق مغلقة و معزولة و غري مأهولة بالسكان -       
                                                                . غري ممنوعة دون إجراءات مجركية رمسية للدخول

ا حول  تقييم :  تعريف اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغربي آسيا -         و ذلك يف دراسة قامت 
ا أو مناطق تقع ضمن السياج اجلمركي : "  املناطق احلرة يف عدد من بلدان األسكوا فعرفت املناطق احلرة بأ

ركية ـن الرسوم اجلمـ، تستفيد من اإلعفاء م مناطق معزولة تقع ضمن ميناء حبري أو مطار جوي أو على مقربة منه
ابرة  و احلفاظ عليها ـع العـو بذلك فهي تقع خارج النطاق اجلمركي للدولة مما جيعلها تستخدم لتخزين البضائ

ضرائب غري املباشرة على أنواع أخرى من األنشطة اليت تتم لتوزيعها و تأخري دفع رسوم االسترياد أو جتنب دفع ال
     1".فيها

                                                                                   

املنطقة احلرة هي جمال جغرايف :" L' ONU)(تعريف لجنة اإلحصاء التابعة لمنظمة األمم المتحدة -       
، حيث ميكن للسلع القادمة من اخلارج عبور احلدود  مدخله مراقب من طرف مصلحة اجلماركحدوده ثابتة و 

، مث تستطيع الحقا اخلروج دون  ، ماعدا تلك اليت مينع دخوهلا من طرف القانون اجلمركية دون اخلضوع للمراقبة
ج باستثناء تلك اليت مينع إن السلع من خمتلف األنواع توجه إىل اخلار . أن ختضع حلقوق أو مراقبة الصادرات

  2." خروجها من طرف القانون

، تستفيد جتاريا و صناعيا من معاملة خاصة يف املسائل  و املنطقة احلرة هي منطقة صغرية حمددة جغرافيا     
، و تستفيد من اإلجراءات اجلمركية خاصة  ، حيث تكون منخفضة أو غري موجودة يف معظم احلاالت الضريبية

                                                             
 2000/2010دورها في تنمية التجارة العربية البينية ،المنطقة الحرة المشتركة األردنية السورية المناطق الحرة العربية و –لبعل فطيمة  

   92.1،ص
امللتقى الدويل حول  دور المناطق الحرة كحافز لجلب االستثمار األجنبي المياشر، دراسة المنطقةالحرة بالرة –د بلعزوز بن علي، مداين  أمحد  

اكة على االقتصاد على االقتصاد اجلزائري و منظومة املؤسسات  الصغرية و املتوسطة ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، آثار و انعكاسات اتفاق الشر 
   5.2، ص2006نوفمرب  13/14
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اليت تدخل و خترج دون اخلضوع لرقابة ودون  رسوم مجركية و مع ذلك فان هذه احلقوق تصبح مستحقة املنتجات 
  . إذا مت استرياد البضائع إىل أراضي البلد

ا أراض: H.G.Grubel تعريف -        و  يزهـي حمصورة داخل إقليم مجركي وطين أين تدخل وسائل التجـإ
إىل جهة ليتم تصديرها ة على أن يتم ختزينها أو حتويلها داخل املنطقة احلرة البضائع األجنبية دون شكليات مجركي

،  و االلتزامات اإلحصائية حمدودة  توجد فيها رقابة على املبادالت، ال أخرى بدون تدخل السلطات اجلمركية
ول إىل اإلقليم ، إال أنه مبجرد أن خترج البضائع من املنطقة للدخ اقتطاع من األرباح و األجور بنسب عادية

  . اجلمركي الوطين تفرض عليها املستحقات و ختضع للرقابة اجلمركية

إن املنطقة احلرة هي جمال جغرايف حمدود أين األنشطة : Thierry Schwob- Pascal Lorot تعريف -        
ملغاة و يف غالب األعم الصناعية أو التجارية تستفيد من نظام خاص يف جمال الضريبة و اليت قد تكون خمفضة أو 

   1.تكون خمففة من الناحية القانونية

  : وقد تناولت التشريعات كذلك تعريف املناطق احلرة و سنعرض بعض منها فيما يلي -         

ا منطقة فيها  1994/ 17/10املؤرخ يف  94/320التشريع اجلزائري حسب املرسوم التنفيذي   -    املناطق احلرة بأ
، قد تشتمل على مطار أو  ، تقع يف مساحات مضبوطة حدودها و خدمات و أنشطة جتارية ،  يةأنشطة صناع

، مطار أو منطقة صناعية متارس صالحيات السلطة العمومية على املطارات  ملك وطين أو تقع بالقرب من ميناء
  2.و املوانئ

و  1984لسنة  32ة رقم ـق احلرة األردنيـن قانون مؤسسة املناطـالتشريع األردين حسب املادة الثانية م -    
املناطق احلرة هي جزء من أراضي اململكة حمدد و مسور حباجز فاصل توضع فيه البضائع لغايات :تعديالته 

ا خارج اململكة التخزين و التصنيع مع تعليق استيفاء الضرائب و الرسوم املرتتبة عليها   . ، وتعترب هذه البضائع كأ

  : ومن خالل جمموعة هذه التعاريف ميكن أن نستنتج العناصر األساسية يف تعريف املناطق احلرة 

  

                                                             
 92ص 2010/2011المناطق الحرة العربية و دورها في تنمية التجارة العربية البينية ،المنطقة الحرة المشتركة األردنية السورية،  لبعل فطبمة 

1   
   7.2بلعزوز بن علي، مداين أمحد، مرجع سابق، ص 
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 املطار أو مبقربة منها أو أي جزء من أراضي  ، امليناء مساحة جغرافية حمدودة تقع على احلدود ،
 . الدولة
 ا  . ال ختضع للقانون اجلمركي أو الضرييب لدولة متواجدة 
 متارس فيها األنشطة التجارية و الصناعية و اخلدمية .  

وقد حدث حتول يف مفهوم املناطق احلرة من املفهوم التقليدي إىل التعريف احلديث حيث يبىن التعريف        
على اخلصائص  اعتماداالتقليدي على أن اهلدف من املناطق احلرة هو فقط زيادة الصادرات من خالل الرتويج 

ا و تشغيلها احتكارموقع املنطقة و (الطبيعية  األجنيب املباشر ألنشطة  االستثمار، و توجيه  القطاع العام إلدار
  .  حمددة مبستوى منخفض من الضرائب

بينما يتعدى املفهوم اجلديد للمناطق احلرة إىل أن اهلدف هو جذب االستثمار األجنيب املباشر مبستويات        
رة و ـالرتابط بني املناطق احل حداث، و إ ة أو كثافة رأمسال أو صناعات عالية التكنولوجيةللعمال كاستيعابهمعينة  

  . متنوعة للمناطق احلرة استخداماتالسوق احمللي من خالل التكامل االقتصادي و إتاحة 

ا على خلق بيئة أعمال صديقة جلذب االستثمار األجنيب املباشر و ظهر   . تعبري جديد للمناطق احلرة و هو قدر

 إدارة المناطق الحرة:  ثالثا :                                      

، الشؤون  اليةالشؤون اإلدارية و امل:  املناطق احلرة حباجة ألجهزة تتوىل تسيريها يف القطاعات التالية         
  .  ، اإلحصاء و العالقات العامة ، البحوث الفنية ، الشؤون الفنية و اهلندسية القانونية

تسمى هذه األجهزة باجلهاز اإلداري للمناطق احلرة الذي يقوم باملهام اإلدارية و اإلشرافية على نشاط         
جارة و ـ، وزارات الت ، أجهزة اجلمارك ، أجهزة املوانئ املعينةرة ويضم هذا اجلهاز وحدات احلكم احمللى ـاملناطق احل

، ممثلون  ، ممثلون من رجال األعمال ، االحتادات العمالية ، غرفة التجارة و الصناعة االقتصاد و املالية والصناعية
يف هذه احلالة و اجلدير بالذكر أنه  ، عن أجهزة أخرى قد يكون هلا عالقة بنشاطات املناطق االقتصادية احلرة

، قد تكون وزارة  ختضع املناطق االقتصادية  احلرة جلهة إشرافية حكومية يف الدولة وذلك حسب قانون إنشاءها
  . ، هيئة امليناء ، وزارة االقتصاد ، وزارة التجارة املالية
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داري تفاديا ع اجلهاز اإلإضافة للجهاز اجلمركي الذي ينحصر دوره يف الرقابة اجلمركية الذي يكون دوره تكامليا م
ا و ضمانا للسري الطبيعي و احلسن للنشاط داخل املنطقة لتداخل املهام    1.و تضار

 خصائص المناطق الحرة:  رابعا .  

ا سواء جتارية        إال  ، صناعية أو خدماتية إن خصائص املناطق احلرة ختتلف باختالف نوع املنطقة يف حد ذا
ا تشرتك يف عدة مميزات أمهها   :   أ

اخلاصية األساسية للمناطق احلرة تكمن يف النظام اجلبائي املرن الذي خيضع إليه :  نظام جبائي مرن -  1
ا داخل املنطقة يف إطار اإلجراءات احملفزة يف جمال  امتيازات، فهي متنح  املتعاملون وكذلك العمليات اليت ميارسو

،  هـأو اإلقليمي الذي تنتمي إلي  الدويل االقتصادي، على غرار احمليط  باخلصوص من الناحية اجلبائيةو  االستثمار
  . وهذه االمتيازات ما هي إال وسيلة جللب املتعاملني االقتصاديني األجانب الستثمار رؤوس أمواهلم داخل املنطقة

رة على جماالت االستثمار اخلارجي للكل املتعاملني وهو تفتح املناطق االقتصادية احل:  الشمولية و العالمية -2
، باإلضافة إىل هذا فان  ، الذين يرغبون يف إقامة مشاريعهم االستثمارية يف هذه املناطق )املستثمرين(االقتصاديني 

اديني الدول املضيفة ال تأخذ بعني االعتبار اجلنسية األصلية لرؤوس األموال املستثمرة من طرف املتعاملني االقتص
  . يف املناطق احلرة

ينتمون إىل (يف هذا اإلطار كل املستثمرين أو املتعاملني االقتصاديني سواء كانوا أجانب أو حمليني :  المساواة -3
و الضمانات املمنوحة  نطقة االقتصادية احلرة فاحلوافزهلم نفس احلقوق و الواجبات داخل امل) الدولة املضيفة

  . يشغلها و يستفيد منها كل األطراف بدون استثناء

إن العمليات اليت تتم يف املنطقة احلرة ال ختضع إىل عراقيل إدارية يف التسيري :  غياب المشاكل اإلدارية -4
كل يف نوعية و مشا  بصفة سريعة و بسيطة دون تعقيدات حيث أن اإلجراءات اإلدارية داخل املنطقة جيب أن تتم

    . التسيري

  

                                                             
-93ص 2010/2011المناطق الحرة العربية و دورها في تنمية التجارة العربية البينية ،المنطقة الحرة المشتركة األردنية السورية، مةيلبعل فط 

95. 1  
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  . أنواع المناطق الحرة:  المطلب الثاني  

 تنقسم اىل. حسب عدد النشاطات المتواجدة فيها:  أوال :              

و اهليئات  ميع التجار و الشركات و املؤسساتتتسم حبرية النشاط االقتصادي جل:  المناطق الحرة العامة -1
ا سواء كانت التجارية أو املالية أو الصناعية   . االقتصادية اليت تسمح هلا مبمارسة نشاطا

دف إىل  هي تلك املناطق اليت تنشأ داخل الدوائر اجلمركية أو داخل البالد:  المناطق الحرة الخاصة -2  ،
  1. يتم حتديد القوانني اخلاصة هلذا املشروع ، ، التخزين أو ألي عملية أخرى إقامة مشروع واحد ألغراض صناعية

 حسب نوعية النشاط  الممارس فيها:  ثانيا.    

يقوم نشاط املنطقة احلرة التجارية على استرياد السلع من خارج البالد أو من :  المناطق الحرة التجارية -1
ا عادة داخله بغرض تصنيعها و بيعها يف الوقت املناسب و قد جتري عليها بعض العمليا ت البسيطة اليت يرخص 

  .اخل...يف املستودعات و اليت تتناول شكل البضاعة دون املساس جبوهرها كالفرز و التعبئة و التغليف

منطقة حرة تنشأ داخل ميناء حبري يشتمل على خمازن أو مصانع صغرية يف بعض : الميناء الحر -أ      
دميا هو ختزين البضائع و إعادة شحنها دون دفع ضرائب أو رسوم ، و كان اهلدف منها ق األحيان خلدمة امليناء

ا امليناء بأكملها و تعترب  مجركية عليها ، ويف الوقت احلاضر متتد املنطقة احلرة بامليناء لتشمل املدينة اليت يقع 
كات للرسوم املدينة يف هذه احلالة ميناء حر حيث ال ختضع املعامالت التجارية سواء كانت األفراد أو الشر 

، بور  ، كوبنهاجن بالدامنرك ، ومن أمثلة هذا النوع املعروفة يف الوقت احلايل هامبورغ بأملانيا ية أو الضرائبـاجلمرك
  . ، و هونغ كونغ سعيد مبصر و سنغافورا

تتمركز  ، ، ختتص يف عملييت البيع و الشراء هي امتداد لفكرة املناطق احلرة التجارية:  المحالت الحرة -ب     
  . و املطارات و السكك احلديدية غالبا يف املوانئ

    

  
                                                             

   7.1بلعزوز بن علي، مداين أمحد، مرجع سابق، ص 
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طة ـيتميز هذا النوع من املخازن بإمكانيات عمل تتعدى عملية الشحن و التخزين البسي:  المخازن الحرة - ج  
سوم وق و الر ـ، بدون األخذ بعني االعتبار احلق إىل عمليات تسمح بتقومي املركبات املخزنة يف املنطقة احلرة

  . اجلمركية

تلجأ املناطق احلرة التجارية إىل تنشيط و توسيع احلركة التجارية عن طريق  إنشاء مناطق حرة جزئية خارج حدود 
، حيث ختضع  عبارة عن املؤسسة sous- zones، يف العادة تكون املنطقة احلرة اجلزئية  املنطقة احلرة األصلية

ا اإلنتاجية لنظام اإلعفاء من ا ، وتسري حتت إدارة و مسؤولية املنطقة احلرة األصلية خاصة يف املناطق  لرسومعمليا
  . و املخازن احلرة  شكل امليناء احلر تأخذاحلرة اليت 

ي عبارة عن قاعدة لقيام الوحدات الصناعية الوطنية و ـاملنطقة الصناعية احلرة ه:  الصناعية المناطق الحرة -2
، و من مث تصبح  استرياد مواد االستثمار من معدات و مواد  أولية ضرورية لعملية اإلنتاج، هلا احلق يف  اخلارجية

ية ـهذه املنطقة عبارة عن مستودع كبري حمروس من طرف اجلمارك جيمع حتت رايته املناطق ذات الوجهة الصناع
  . يل و العملـأو التشغ ، مناطق احلرة للمؤسسات أو مناطق العمل ة ملناطق احلرة صناعية للتصديرـاملتضمن

ر ـتقرتح ندوة األمم املتحدة للتجارة و التنمية تعريف أدق هلا، إذ تعتب: المناطق الحرة الصناعية للتصدير -أ    
ال الوطين احملمي بالنظام اجلمرك: " أن ، و عادة  ي املعمول  بهـاملنطقة احلرة الصناعية للتصدير هي حيز داخل ا

يناء أو مطار حيث تستورد منها السلع و التجهيزات و كذا املواد األولية دون أن ختضع للرسوم ما تقع باحملاذاة مل
ع أو ـهذه السلول كية يف حالة دخــ، و تفرض الرسوم اجلمر اجلمركية من أجل حتويلها و تصديرها فيما بعد

ال الوطين احملمي للبلد الذي توجد به املنطقة مدينة شانون جبمهورية ايرلندا أول ، و تعترب  املنتجات على ا
  . ، و أول منطقة صناعية حرة للتصدير منطقة حرة خمتصة يف حتويل السلع و إعادة تصديرها

      

ياكل  من خالل هذا التعريف نستنج أن املنطقة احلرة الصناعية للتصدير هي عبارة عن جممع صناعي مرتبط 
  . قاعدية للتجارة اخلارجية

إن إنتاج هذه املناطق ليس موجه :  مناطق الحرة للمؤسسات أو مناطق التشغيل و عمل المؤسسات - ب    
، و الغرض منها إنعاش و بعث االقتصاد الوطين و ترقية الشغل،  حنو اخلارج فهي ترتكز على قدرات السوق احمللية



  عموميات حول املناطق احلرة    الفصل األول 

 
11 

شاءها فهي تتوفر على كل التجهيزات و هذا النوع من املناطق يتواجد بالدول الصناعية بسبب متطلبات إن
ا دف حتريك  الضرورية للمؤسسات اليت تقام  ، و يشري الباحثون إىل أن هذا النوع بدأ بربيطانيا يف الثمانينات 

دد أو تعويضه ـ، و املراكز الصناعية من خالل احلفاظ على النشاط امله و تنشيط احلياة االقتصادية يف املدن
  . انتقل إىل الواليات املتحدة األمريكية ، مث بنشاطات أخرى

  :  تنقسم إىل مناطق حرة مالية و مناطق جبائية : مناطق الخدمات الحرة -3

  : و تشمل املناطق احلرة البنكية و املناطق احلرة للتأمني : المناطق الحرة المالية 1- 3 

أماكن جغرافية معلومة أين Pascal Lorot -Thierry Schwob يعرفها الدكتور:  المناطق الحرة البنكية - أ     
ا بشرط أن تعمل بنظام العمالت الصعبة  البنوك على اختالف أصوهلا ميكنها ممارسة و بكل حرية نشاطا

  . ، و أال تكون هلا عالقات مع غري املقيمني املتواجدة ببنك الداخلي

ظهر هذا النوع من املناطق يف عهد الستينات كرد فعل على األنظمة احلمائية و الواجهة التدخلية للدولة         
،  ادالتـالرقابة املفروضة على املب:  ، و اليت من مظاهرها رب العاملية الثانيةـة عقب احلـاليت سادت الدول الصناعي

وهو ما أدى للبنوك  . اخل...كة تنقل رؤوس األموال، مراقبة حر  رفع سقوف نسب الفوائد إىل حدودها القصوى
ا البنكية املختلفة بكل حرية  اليت عانت من هذه القيود وغريها إىل البحث عن مواقع أخرى هلا متارس فيها عمليا

ا   . و بأساليب عمل جديدة إضافة للقدمية اليت كان معمول 

ا تستفيد  من إعفاء ضرييب كلي أو جزئي بالنسبة للضرائب املباشرة و ومن أهم اخلصائص املميزة هلذه املناطق أ
، من ذلك غياب القيود و الرقابة على املبادالت  غري املباشرة حتضى بأنظمة قانونية و على األخص مجركية خفيفة
لية يف ، متتاز بالسرعة والفعا افة و على العمالتـاملتعلقة بالعملة و يف الغالب ليس هناك رسوم على القيمة املض

  .توفري كافة التسهيالت مع جودة اخلدمات

يعترب الكثري من الباحثني أن الظروف الذي شهدها العامل بعد احلرب العاملية :  مناطق الحرة للتأمين - ب   
، و  دت عمل شركات التأمنيـمة قانونية صارمة قيـالثانية وراء تشكل هذا النوع من املناطق احلرة حبيث متيزت بأنظ

صيغة البنوك شركات التأمني هي األخرى متواجدة بالساحات املالية احلرة تستفيد من تعطيل القوانني و بنفس 
  . الضريبة على أنشطتها
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، وهي عبارة عن بلدان أو أقاليم متنح  االسم الشائع هلذه املناطق هو جنات الضرائب:  المناطق الجبائية 2- 3 
اورة أو باملعدل العام ع ا خاصاملقيمني فيها نظام وينيألشخاص الطبيعيني أو املعن ،  رب العاملـمقارنة بالبلدان ا

م األصلية أو االستفادة من نظام ضرييب  يستفيدون مبوجبه مبزايا ضريبية متكنهم من اإلفالت من ضرائب بلدا
م ال سيما فيما خيص الضريبة على املداخيل ستة حاالت للمناطق اجلبائية  ، و ميكن حتديد أكثر حتفيزا من بلدا

  : احلرة

 ا أي ضريبـبلدان ال توج ، ش ام:  لـال مثـافة على رأس املـة على املداخيل و القيمة املضـد 
 . البحرين

 غ، ـهونغ كون:  اح مقررة و فق مبدأ اإلقليمية مثلـبلدان أين الضريبة على املدخول أو األرب
 . ماليزيا
 ا حددت كذلكبلدان أين نسبة الضريبة م ا نتاج تطبيق  رتفعة قليال إما أل ، و إما أل

 . االتفاقيات  الضريبية مثل سويسرا
 هولنداو   لوكسومبورغ:  بلدان متنح مزايا متميزة للشركات القابضة أو لشركات املناطق احلرة مثل . 
 رلندااي:  بلدان ماحنة إلعفاءات ضريبية للصناعات املنشأة ألجل تنمية الصادرات مثل . 
 جاميكا:  بلدان ماحنة امتيازات أخرى خاصة تستفيد منها بعض الشركات مثل .  

تتألف من حماالت خارج الضرائب تتمركز باملطارات متيل هذه املناطق عموما لتسهيل :  المناطق السياحية -3
  .  بيع التجزئة للمواد االستهالكية إىل السواح

 تنقسم لقسمني:  حسب عدد الدول األعضاء المشاركة بها:  ثالثا : 

  . و هي ختص دولة واحدة حيث تنشأ يف حدود إقليمها السياسي  :المناطق الحرة الوطنية -1

و هذا النوع ينظر له كأحد أدوات العمل االقتصادي املشرتك على :  )المشتركة(المناطق الحرة الدولية  -2
اص ـاملي حيث تقام مشاريع بني دولتني أو أكثر من قبل القطاع العام أو القطاع اخلالصعيدين اإلقليمي و الع

ا إضافة لرسم السياسة  وتعمل ضمن مفهوم و فلسفة املناطق احلرة ، و حتدد التشريعات الناظمة ألعماهلا و إلدار
هلذه املناطق أن تأخذ أي نوع من  ، و ميكن العامة هلا و احلوافز و اإلعفاءات اليت ميكن أن متنح للمستثمرين فيها

  . ، و تقام إما يف املناطق احلدودية أو أي جزء من أراضي الدول املشاركة أنواع املناطق احلرة سابقة الذكر
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 حسب منظمة :  رابعا"wepza "  

و هي عبارة عن مناطق واسعة املساحة فيها سكان مقيمني مثل املناطق :  المناطق الحرة الواسعة -1
،  ك الربازيلــال ذلــكان و مثـاالقتصادية اخلاصة يف الصني أو ما يسمى باملدن اجلديدة حبيث تكون مأهولة بالس

  . ، سنغافورة ، موناكو هونغ كونغ

هكتار حبيث تكون حماطة بسياج و جيب  1000عبارة عن مناطق تقل مساحتها عن :المناطق الحرة الصغيرة-2
على املستثمرين أن يلتزموا باجلزء املخصص هلم من ذلك املوقع داخل تلك األسوار و ال يوجد سكان مقيمني 

،  ، األردن داـ، فلن ، مصر ، فرنسا ص ملبيت العمال و مثال ذلك بوليفياـختص أماكنفيها و ميكن أن تشمل 
  . قربص

  

 عبارة عن مناطق حرة صغرية املساحة هدفها دعم احتياجات صناعية معينة مثل:  صناعيةالمناطق الحرة ال -3
اخل ، وميكن للشركات املستثمرة يف هذا النوع من املناطق ...، املالبس ، االلكرتونيات ، الغاز ، احللي الصرافة: 

،  و مثاهلا مناطق صناعة احللي اهلندية وينطبق هذا النوع على كل من برمودا  أن تأخذ أي موقع هلا يف أي مكان
  . ، بنما و تايوان ، كوريا اجلنوبية ، اليابان الدمونيكان

عبارة عن مناطق ال تتعاقد مع املستثمرين الذين تنطبق عليهم  : المناطق الحرة ذات األنشطة المحددة -4
حمددة من الصادرات و االلتزام مبستوى تكنولوجي حمدد مثل ذلك املصانع  معايري معينة مثل الوصول إىل درجة

   1.و الصني  ، املكسيك اهلندية املوجهة للتصدير

  

  

  

                                                             
-96ص 2010/2011المناطق الحرة العربية و دورها في تنمية التجارة العربية البينية ،المنطقة الحرة المشتركة األردنية السورية ،مةيلبعل فط 

101. 1   
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. أهداف و مقومات ومعوقات إنشاء المناطق الحرة: المبحث الثاني  

  

  .  أهداف و مقومات إنشاء المناطق الحرة: المطلب األول   

 إنشاء المناطق الحرة أهداف: أوال .  

  : تسعى الدول لتحقيق عدة أهداف من إنشاء املناطق احلرة و من أمهها  

  استخدام املناطق احلرة كأداة تساعد يف دمج اقتصادها الوطين يف منظومة االقتصاد العاملي حبيث تتمكن هذه
 . عها أول بأول، و التأقلم م الدول من مواكبة التطورات اليت تطرأ على هذه االقتصاديات

 
  تسريح عملية النمو االقتصادي و ميكن مالحظة ذلك يف الدور الذي تقوم به املناطق احلرة يف النهضة

 . االقتصادية اليت يشهدها العمالق االقتصادي الصيين
  ا اليت ال متكنها إمكا"  املنشئة للمناطق احلرة"العمل على االستفادة من املوارد الطبيعية للدول املضيفة نيا

 . املادية أو التكنولوجية من االستفادة منها بالصورة املطلوبة
 توسيع قاعدة التصنيع و تنمية الصادرات . 
  املسامهة يف ختفيض عجز ميزان املدفوعات اليت تعاين منه الدول املضيفة من خالل زيادة املوارد غري املباشرة

 . و املرور و التأمني و رسوم اخلدمات ةن رسوم املالحيف زيادة دخلها م الناجتة عن هذه املناطق املتمثلة
  االستفادة من املوقع اجلغرايف الذي تتميز به الدول من خالل حتويل املنطقة احلرة فيها إىل مركز جتاري عاملي

اورة و غريها  1.لتسويق الصادرات إىل األسواق ا
 فرص عمل جديدة و املسامهة يف مكافحة البطالة عن طريق خلق فرص عمل يف الصناعات و  إجياد

اورة بصورة مباشرة يف املناطق احلرة  . الشركات ا

 

                                                             
، 2007،  ، لبنان ، الطبعة األوىل منشورات حليب احلقوقية -الدور االقتصادي للمناطق الحرة في جذب االستثمارات- عوض احلرازي حممد علي 

   44.1ص 42ص
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  تدريب عمالة صناعية ماهرة للتعامل مع التكنولوجيا احلديثة حيث تشتمل املناطق احلرة على جمموعة من
 ".  نقل التكنولوجيا"  بوسائل علمية و تكنولوجية حديثةالصناعات احلديثة تكون مصحوبة عادة 

  تطوير اجلهاز اإلنتاجي و الصناعة الوطنية عن طريق مسامهة الصناعة الوطنية يف توفري احتياجات مشروعات
، أو القيام بإجراء بعض العمليات التكميلية ملنتجات هذا  املنطقة احلرة من مستلزمات اإلنتاج احمللية

  .املشروعات
 و تأجري األرض و  ير اخلدمات مثل خدمات عنصر العملفتح مصادر جديدة للنقد األجنيب عن طريق تصد

، أو عن  املباين و املنشآت و التفريغ و الشحن و غريها من اخلدمات اليت  تؤدى للغري داخل املنطقة احلرة
 . طريق تصدير سلع تقوم جمموعة من املشروعات الصناعية بإنتاجها

  نطاق التجارة اخلارجية باجتذاب التجارة العابرة إىل املنطقة احلرة لتصبح مركز يعاد منه التصدير إىل توسيع
خمتلف دول العامل و كذلك استرياد املواد األولية و القيام بتحويلها أو استخدامها يف بعض املراحل الصناعية 

 . مما يتيح تنفيذ مرحلة أو أكثر من مراحل التصنيع هذه املواد
 وذلك  حتسني هيكل االقتصاد اإلقليمي بالعناية باملناطق النائية عن طريق التنمية اإلقليمية للمناطق املتخلفة ،

ا مما خيلق مركزا حضاريا خيفف من مشكلة اهلجرة الداخلية إىل املدن الكبرية  . بتوطني صناعات 
 نهضة االقتصادية تدفع جلذب جذب االستثمارات األجنبية حيث أن للمناطق احلرة آثار دعائية لل

   .االستثمارات داخل و خارج املناطق احلرة

ا تسمح بتحقيق هذه األهداف و اليت متثل         و جيدر بنا اإلشارة إىل أن املناطق احلرة و على الرغم من أ
، تكتسب املناطق احلرة من خالهلا أمهيتها االقتصادية و ما يؤكد هذا  فوائد بالنسبة للدول املقيمة هلذه املناطق

  : على النحو التايل 2006وحىت  1970التقارير العاملية الذي أظهرت تطور املناطق احلرة عامليا منذ عام 

إىل  منطقة 80، و ارتفع عدد املناطق من  دولة 120إىل  1970دولة عام  25تزايد انتشار املناطق احلرة من -
من املناطق احلرة تدار بواسطة القطاع  %80، مل تكن هناك أية مناطق حرة خاصة و أصبح اآلن  منطقة 5000
ا املناطق احلرة من مليون ، ارتفعت الوظائف اليت   $مليار 10، ارتفع حجم جتارة املناطق احلرة من  اخلاص وفر
،  ديرـمن عوائد التص $مليار 600، حققت املناطق احلرة  2006مليون وظيفة يف سنة  41إىل  1970ة عام ـوظيف
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منطقة يف  176 ـمقارنة ب 3000و ـحن 2006بلغت أعداد املناطق احلرة املخصصة للتصدير على مستوى العامل سنة 
   1986.1عام 

  

هذه ، و تتلخص أهم  و رغم ذلك فاملناطق احلرة ال ختلو من السلبيات و اليت تؤثر على االقتصاد القومي
  : يلي السلبيات فيما

  ريب السلعة إىل داخل الدولة مما يضر باإلنتاج قد تتحول بعض املناطق من التصدير إىل خارج الدولة إىل 
 . ، و يضيع بعض املوارد اجلمركية و الضرائب على خزينة الدولة احمللي املماثل

 و هو ما يضر باإلنتاج و االقتصاد  وجود فرص الستخدام هذه املناطق للتهريب دون مراعاة منشأ السلع ،
 . ، و حتول بعض هذه املناطق إىل مناطق استهالكية و ليس إنتاجية احمللي
  حرمان الصناعات الوطنية من الكوادر الفنية املدربة من خالل جذب هذه الكوادر للعمل باملصانع داخل

ا  . هذه املناطق الرتفاع األجور 
 جة داخل هذه املناطق عند قيام الدولة بالدخول يف تكتل اقتصادي مع دول صعوبة معاجلة وضع السلع املنت

 . ، حيث يتم استبعاد هذه السلع من اإلعفاءات املتبادلة بني دول التكتل أخرى
  تركز االستثمارات األجنبية داخل هذه املناطق بسب املزايا اليت تقدمها مما حيرم االقتصاد القومي من تدفق

 . بعض هذه االستثمارات إىل داخله
 بسب وجود حرية  تامة  إمكانية استخدام هذه املناطق كمعرب لتهريب رؤوس األموال الوطنية إىل اخلارج ،

 . األرباح إىل اخلارج يف هذه املناطقخلروج رؤوس األموال و حتويالت 
 الربح الضائع للخزينة العمومية من املداخيل اجلبائية . 
 دان أحسن و يف ظل منافسة ـعدم استقرار املؤسسات األجنبية املستثمرة بسبب املزايا و احلوافز املتوفرة يف بل

 . قوية
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  عدم استقرار العمال و املهارات يؤدي إىلاختالف األجور و االمتيازات بني العمال و من نفس الكفاءات 
و النقابات مما يؤدي إىل  ب غياب قوانني العملبطق احلرة بسشر داخل املناـذا االستغالل املنتـو ك

 . النعكاسات سلبية على العمالة
 ية و ية و اجللدية  و الزجاجـيات احلطام و النفايات و ال سيما النسيجمالتأثري على البيئة واحمليط توضع ك

، و يصبح الرتاب الوطين  اآلتية من مواد البناء حيز االستهالك بالرتاب اجلمركي الوطين و هذا ينجم عنه تلوث
 1.سلة للنفايات الناجتة عن مشاريع املنطقة احلرة

      
 مقومات إنشاء المناطق الحرة:  ثانيا.  

   متثل املقومات جمموعة العوامل اليت تساعد و تسهيل عملية إنشاء املناطق احلرة و جناحها و ميكن تلخيصها 
  :  فيما يلي

و ميثل  يا و متحرر من التدخالت احلكوميةو تشمل توفر اقتصاد كلي مستمر نسب:  المقومات االقتصادية -1
و املؤسسات املالية  بط عمل البنوك و األسواق املاليةو ضوا و نظام مايل فعال يتوفر على إشراف  مبعدل منو جيد

 ، ميتلك مزايا نسبية و تنافسية يف جمال اخلدمات األخرى و االلتزام بنظم املراجعة و التدقيق وفقا للمعايري الدولية
التعليم و ، تطور درجة استيعاب املعلومات و التقنيات احلديثة كما تعكسها مؤشرات  ، توفر الطاقة الرخيصة

، أو ذات موقع اسرتاتيجي يطل على أسواق كربى و قريب من  التنافسية أسواق واسعة كبرية و ذات قدرة شرائية
، ألن الشركات األجنبية عند االستثمار باملناطق احلرة  خطوط التجارة الدولية مما يسمح خبفض تكاليف النقل

  . تفضل هذه األسواق

و  ية الضرورية لقيام املنطقة احلرةلك الدولة األموال الكافية إلنشاء البنية األساسـكذلك البد من أن متتو        
اإلشهار هلا إضافة لوجود رؤية و إسرتاتيجية مستقبلية خبصوص األهداف االقتصادية و املسار التنموي الذي 

، ألن هذه الرؤية تعد عامال هاما يف احلد من اآلثار السلبية و األزمات املفاجئة اليت قد يواجهها  تسلكه الدولة
  . االقتصاد الوطين

                                                             
   1. 45مرجع سابق، ص - دراسة نظریة عن المناطق الحرة -منور أوسریر
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، فالشركات األجنبية اليت تعمل يف  و تتمثل يف توفر اليد العاملة املاهرة و الرخيصة:  المقومات البشرية -2
رونة و هي سرعة التحرك و ـتقومي العمل مها املهارة و الرباعة و املاملناطق احلرة تعتمد على عامالن متكامالن يف 

  . حرية االنتقال من العمل يف املشروعات املقامة داخل الدولة إىل املشروعات املقامة يف املنطقة احلرة

ال تسمح لذلك البد أن يكون للدولة املضيفة للمنطقة احلرة بدائل حملية ملواجهة هذا االنتقال أو توفري حوافز 
  . ، مما جيعل الشركات األجنبية تلجأ لليد العاملة املنخرطة حديثا يف سوق العمل للعمال مبغادرة مناصبهم

ا:  المقومات التشريعية -3 و احلوافز اليت  و املزايا تتمثل يف توفري األساس القانوين إلنشاء املناطق احلرة و إدار
 ، كذلك توفر نظم قضائية مستقلة حتمي سلطة القانون  فيها ووضوحها، إضافة للثبات النسيب توفرها للمستثمرين

، و حتد من الفساد اإلداري و تعزز  ، أطر تشريعية و تنظيمية اليت متنع االحتكار سواء يف القطاع العام أو اخلاص
    1.االنفتاح و املنافسة و إقامة نظام رقايب و تنظيمي يتسم بالعدالة و الشفافية و الفعالية

  . معوقات إنشاء المناطق الحرة:  المطلب الثاني   

، قد تكون متواجدة داخل  هناك العديد من العوامل تعيق جناح و تطور املناطق احلرة و تؤثر عليها تأثري سليب  
  . الدولة املقيمة للمنطقة احلرة أو خارجها

 المعوقات الداخلية:  أوال.  

  .، اإلدارية و املتعلقة باليد العاملة وتشمل كل املعوقات االقتصادية و املالية و القضائية

  : يندرج ضمنها ما يلي:  المعوقات االقتصادية و المالية -1

 األمر الذي  عدم وضوح أو استقرار سياسة و إسرتاتيجية الدول املضيفة يف تعاملها مع املنطقة احلرة ،
توخي احلذر لتجنب أي إجراءات مفاجئة تتخذها الدولة فيما يتعلق بتلك يؤدي باملستثمرين ل

 . املناطق

 

                                                             
امللتقى العريب األول حول األساليب احلديثة يف تنظيم و ادلرة املناطق  - و عوامل نجاح المناطق الحرة مقومات انشاء–د أسعد محود سلطان سعود 

   5.1-4احلرة ، السودان ، ص
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  السياسات  ، سعر الصرف ، عجز املوازنة العامة التضخم(عدم استقرار أداء االقتصاد الكلي ،
 ). املالية 

 رةعدم توفر الصناعات الوسيطية يف السوق احمللية املساعدة للمشروعات العامة يف املناطق احل . 
  عدم القدرة و االمتناع عن تقدمي قروض للمشروعات العامة باملناطق احلرة من طرف مؤسسات

 . الدولة املضيفة أو ارتفاع سعر الفائدة عليها
 ية و الرتوجيية يف جذب االستثمارـرة يف سياستها التسويقـتقصري اجلهات القائمة على املنطقة احل  ،

يضاف إىل ذلك تقصري يف توفري املعلومات املختلفة املتعلقة باالستثمار يف املنطقة بلغات متعددة و 
 . وسائل خمتلفة

  ا املستقبلية ما ارتفاع تكلفة تشغيل املشروعات العاملة يف املناطق احلرة و وضع قيود أمام توسعا
ا قصري األجل ؤدي يف حالة توسع مثال هذه ، األمر الذي ميكن أن  ي جيعل االستثمار 

االستثمارات إىل خماطر كبرية قد تؤثر على اقتصاد الدولة املضيفة كما حدث باألزمة االقتصادية 
 . 1997لدول شرق آسيا سنة 

 عدم  االفتقار للبنية التحتية مثل املوانئ و الطرق مما يؤدي لصعوبة التواصل مع الداخل و اخلارج ،
ا على  و تدين مستوى التأهيل العلمي و الفينتوفر مراكز حبثية كافية  ، األمر الذي يؤدي لعدم قدر

      . املنافسة و التطور و يعزز إمكانية فشل املنطقة احلرة

  :  يندرج ضمنها مايلي:  المعوقات التشريعية و القضائية -2

 ا م وضوح الذي ، الغموض و عد تعدد التشريعات املنضمة لالستثمار يف املناطق احلرة و تضار
رة أو ـق احلـوب بعض نصوصها التعديل و التغري املستمر للقوانني املنظمة لالستثمار باملناطـيش

 . خارجها مما جيعل املستثمر يف قلق دائم
 رةـي تقيد عملية إنشاء املشروعات االستثمارية يف املناطق احلـي الشروط التـقيود التشريع و ه   ،

، أو ارتباط التحفيزات و التسهيالت ببعض الشروط  لنسبة من املشروعكشرط امتالك شريك حملي 
 . اليت تؤثر على قدرة املستثمر يف التحكم يف توجهات و نشاط مشروعه االستثماري
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  ا ما صياغة التشريعات املنظمة لالستثمار يف املناطق احلرة دون مراعاة اجلوانب االقتصادية املتعلقة 
ذه املناطقيؤدي لنتائج سلبية عل  .ى االستثمار 

 الذي يؤثر على سيطرة و حتكم  السلوك الدويل القانوين مثل تأميم أو أي إجراء مشابه له ،
، وعدم احرتام الدولة للنصوص و املبادئ الدولية ذات العالقة حبماية االستثمار  املستثمر بأمواله

ا األجنيب  . ، ما جيعل املستثمرين غري واثقني 
 و التهاون يف تنفيذ  ، مثل تطوير يف الفصل يف القضايا ة منازعات االستثماراتآلية تسوي ،

  . ، تفضيل اجلانب احمللي على األجنيب األحكام

  

  : تشمل: المعوقات اإلدارية -3

  

  تعدد اجلهات املشرفة على االستثمارات يف الدولة و ازدواجية االختصاصات فيما بينها و هو األمر
الذي يؤدي إىل تعدد مراكز اختاذ القرار اليت تتعامل مع املستثمر و إىل تضارب يف القرارات الصادرة 

اعنها يف بعض األحيان ما يؤدي إىل إهدار وقت املستثمر و عدم التشجيع على اال  . ستثمار 
 ما  ة احلكومية اليت يتعرض هلا املستثمر عند الرتخيص ملشروعه أو يف اإلجراءات األخرىـالبريوقراطي ،

 . يضيع وقت املستثمر و يؤثر على قدرة املنطقة على جلب االستثمارات
 النزاهة  ها املستثمر باعتباراتالفساد اإلداري إخالل العاملني باملؤسسات احلكومية اليت يتعامل مع

 . األمانةو 
 املة يف تعيني القيادات اإلدارية يف تلك املؤسسات دون مراع اءة و اخلربة ـاة عامل الكفـاحملسوبية و ا

 .  و التخصص يسبب معوقات منفرة للمستثمرين بسبب القرارات غري العملية للقيادات غري كفؤة
 و التفاهم  جامـوح الفريق الواحد و عدم االنسبر اء اهليئة اإلدارية املشرفة على املنطقة ـدم عمل أعضـع

 .  بينهم ما ينعكس على مستوى اخلدمات املقدمة للمستثمر
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  : و تتمثل يف:  المعوقات المتعلقة باليد العاملة -4

  اليت تشغل ) اإلضرابات و املطالب املبالغ فيها(التأثريات السلبية ملمارسة بعض النقابات العمالية
 . املستثمر عن تطوير اإلنتاج و عملياته

 عدم توفر يد عاملة رخيصة و ماهرة كافية بالدول املضيفة . 
 ل باملناطق احلرةتفضيل العمل يف املؤسسات احلكومية لالمتيازات املالية و الوظيفة على العم .  

  . وال ننسى أن غياب كل من االستقرار السياسي و األمين يؤثران بشكل رئيسي على قيام املناطق احلرة

 المعوقات الخارجية:  ثانيا .  

  : وهي املعوقات اليت تكون خارج  نطاق الدولة املضيفة و أمهها

 ة و ما ـ، كإنشاء منظمة التجارة الدولي عامليةكن أن ترتتب على التطورات االقتصادية الـالتأثريات اليت مي
 . يرتتب يف بعض قواعدها من أثر على املناطق احلرة

  التكتالت االقتصادية و انعكاسات تعامالت بعض دوهلا على السلع اليت يتم إنتاجها يف املناطق احلرة
اقتصادية تعاين من عدم ، فاملناطق احلرة املقامة بدول املنتمية لتكتالت  اليت تستضيفها بعض الدول

 . اعرتاف الدول األعضاء األخرى يف نفس التكتالت مبنتجات املناطق احلرة للدولة املضيفة كبلد منشأ
 دعم بعض الدول لصناعات معينة يؤثر على الصناعات املماثلة باملناطق احلرة لغياب املنافسة العادلة . 
 املواد األولية اليت تدخل يف تصنيع منتجات معينة أو التقلب املستمر و غري متوقع يف أسعارها يف  ندرة

 . األسواق العاملية كارتفاع أسعار النفط
 وجود حالة الكساد العاملي الذي يتسبب يف خسائر للمشروعات العاملة يف املناطق احلرة . 
 سلحة اليت ترفع من مستوى املخاطر اليت قد تتعارض هلا األوضاع السياسية و اإلقليمية و النزاعات امل

 . ، و تسبب يف رفع تكلفة التأمني عليها االستثمارات
  املقاطعات السياسية و االقتصادية كمقاطعة الدول العربية للمنتجات اإلسرائيلية و منتجات الشركات

 . املتعاملة معها
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  ما يؤثر على حجم االستثمارات اليت يتم  جغرافياتقارب املناطق احلرة يف الدول املختلفة متقاربة ،
ا لتلك املناطق خاصة يف ظل تشابه مناخ  االستثمار و احلوافز و التسهيالت والضمانات املقدمة  جذ

  1.يف هذه  املناطق
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                         :                                                                                الخالصة 

:                                             من الدراسة السابقة للمناطق احلرة ميكننا أن نلخص النقاط التالية  

 . إن فكرة املناطق احلرة عرفت قدميا و تطورت مع تطور التجارة و النشاط االقتصادي -
املنطقة احلرة ال تعرف تعريفا واحدا موحدا و إمنا توجد جمموعة من القواعد املتعارف عليها دوليا ملا   -

  ميكن أن يسمى باملنطقة احلرة
املناطق احلرة تتطلب وضعية قانونية خاصة ، باإلضافة إىل ذلك فهي تقوم حتت ظروف و شروط معينة   -

اخل، هذه العوامل تساعد بشكل خاص املناطق الصناعية ، ...كالنظام اجلبائي املرن ، إطار قانوين خاص
 .التجارية و اخلدمية

ا ختتلف عنها يف نقاط جوهرية جتعل التمييز بينها واضح - ة إال أ   .تعرف املناطق احلرة مفاهيم متشا
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  :تمهيد

يعترب االستثمار األجنيب املباشر حاليا من القضايا اجلوهرية و اهلامة املستخدمة يف مسرية التنمية االقتصادية           
األمام يف كثري من الدول ، كما ميكن من خالله   احلصول و صانع التقدم من خالل خلق الثروة و دفع االقتصاد إىل 

  .على القدرات العلمية و التكنولوجية املعاصرة و كيفية توظيفها حمليا

حيث شهدت العشرية األخرية من القرن املاضي تزايد حدة املنافسة جلذب االستثمارات األجنبية للحصول على املزايا 
املضيفة سوف جتد صعوبات متزايدة لدى تقدميها حوافز أقل جاذبية من تلك املرتقبة ، لذا فان حكومات الدول 

الدول املنافسة ، و من ناحية أخرى فان اإلفراط و املغاالة يف تقدمي احلوافز قد يؤدي إىل مزيد من األعباء على الدول 
ن الدول و احلكومات أو املضيفة ، و بالتايل فقد أصبحت مسألة تقـدمي حوافز االستثمـار موضع خالف سواء بيـ

، حيث ختتلف وجهات نظرهم و تباين فيما يتعلق بتلك القضية ما بني مؤيد  على مستوى رجال الفكر و االقتصاد
  .و معارض 

و حىت يتسىن لنا فهم هذه الظاهرة االقتصادية ، جيدر بنا إلقاء الضوء على أهم اجلوانب اليت تدخل يف تفسري 
ر ، و هذا من خالل تناول خمتلف تعاريفه و تبيان خصائصه املميزة له ، مرورا على أهم االستثمار األجنيب املباش

أشكاله القدمية و احلديثة ، لنصل يف األخري لنتحدث عن األسباب الكاملة وراء القيام باالستثمار األجنيب 
  .  املباشر
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    .  عموميات حول االستثمار األجنبي المباشر:   المبحث األول

  .  تعريف االستثمار األجنبي:  لمطلب األولا

يعترب االستثمار األجنيب املباشر حركة من حركات رؤوس األموال طويلة األجل ، و هو مبثابة ظاهرة معقدة    
          اجلوانب ، اذ يظهر ذلك من خالل الصعوبات اليت واجهت املؤلفني االقتصاديني و املدارس االقتصادية 

عاملية يف حتديد تعريف شامل و كامل هذه الظاهرة ، وهذا راجع إىل التعقيدات النامجة عن اختالف و املنظمات ال
  . املعايري اإلحصائية و القانونية ، و كذا املشاكل املرتتبة عن قياس تدفقاته

  :لذلك سوف حناول عرض جمموعة من التعاريف حسب التصنيف التايل

 حسب المؤلفين االقتصاديين:  أوال  :  

أحد املهتمني بظاهرة االستثمار الدويل ، و قد عرف االستثمار    J.Dunningيعترب  :J.Dunning تعريف -1
األجنيب على أنه يعين عادة صفقة كاملة تتضمن تنظيم إنشاء املشروعات ، و توريد التكنولوجيا و اخلربات 

  1. التنظيمية و اإلدارية و تأهيل الكوادر

ن اخلاصية الفردية يف حركة رأس املال الدويل اخلاص ترتكز يف أنه غالبا ما يكون مالكا أ   J.Dunningكما يؤكد 
  . للخربات    و املعارف اليت ال ميكن  جتتاز احلدود الوطنية بطريقة أخرى

أنه منوذجيا االستثمار املباشر األجنيب يعين مسامهة رأس مؤسسة يف مؤسسة أخرى  : R.Bertrand تعريف  -2
وذلك بإنشاء فرع يف اخلارج أو الرفع من رأس مال هذه األخرية ، اسرتجاع مؤسسة أجنبية ، تكوين مؤسسة 

ملوارد احلقيقية ، و و بأرفع مستوى ، االستثمار املباشر األجنيب هو وسيلة حتويل ا... أجنبية رفقة شركاء أجانب 
  2. رؤوس أموال من دولة إىل أخرى و خاصة يف احلالة االبتدائية  عند إنشاء املؤسسة

                                                             
ترجمة علي محمد تقي عبد الحسین ، دیوان  -األطروحة الخاصة بتطور الشركات المتعددة الجنسیات -میرونوف.ا  1

   .92ص1986المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
2 , Paris 1997,p91.                           EDPUF -economie financière international- R.Bertrand    
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يعرف أبو قحف عبد السالم االستثمار األجنيب على أنه السماح :  تعريف أبو قحف عبد السالم -3
يف االقتصادي يف املشروعات للمستثمرين من خارج الدول بامتالك أصول أفضل ثابتة و متغرية ،  يغرض التوظ

 1. املختلفة  ، أي تأسيس مؤسسات أو الدخول كشركاء لتحقيق عدد من األهداف االقتصادية املختلفة

 حسب الهيئات و المنظمات الدولية:  ثانيا. 

بالنسبة لصندوق النقد الدويل ، يعرف االستثمار األجنيب على أنه :  )FMI( تعريف صندوق النقد الدولي-1
من أنواع االستثمار الدويل الذي يعكس هدف كيان مقيم يف اقتصاد ما على مصلحة دائمة يف مؤسسة نوع 

مقيـمة يف اقتصاد أخـر ، وتنطـوي هذه املصلحة على وجود عالقة طويلة األجـل بني املستـثمر مباشر و املؤسـسة ، 
   2.رة املؤسسة باإلضافة إىل متتع املستثمر املباشر بدرجة كبرية من النفوذ يف إدا

لدى منظمة التعاون و التنمية االقتصادية تعريفان : (OCDE)تعريف منظمة التعاون التنمية االقتصادية  -2
  :لالستثمار األجنيب املباشر

  هو القائم على حتقيق عالقات اقتصادية دائمة مع املؤسسات من أجل التأثري يف تسيري املؤسسة
، و املسامهة يف مؤسسة جديدة أو قدمية بإقراض طويل املدى ... بإنشاء توزيع املؤسسة ، فرع

 ).سنوات 5أكثر من (
  كل شخص طبيعي ،  كل مؤسسة عمومية أو خاصة ، كل حكومة ، كل جمموعة من

األشخاص الطبيعيني الذين لديهم عالقة ارتباط فيما بينها ، هو عبارة عن مستثمر أجنيب  
مباشر،  إذا كان لديه مؤسسة لالستثمار األجنيب ، و يعين أيضا فرعا ، أو شركة فرعية تقوم 

  3. الذي يقيم به املستثمر األجنيب املباشربعمليات يف بلد أخر غري 

                                                             
 2001،  ، لبنان ، بیروت مكتبة و مطبعة االشعاع الفنیة -اقتصادیات األعمال و االستثمار الدولي-  عبد السالمأبو قحف  1
  .481 ص ،
2 4éme éd,  -Manuel clé de la balance des paiments de FMI-Fond Monétaire International    

DC, FMI Washington,1997,p66.                                                                                                               
          

، رسالة ماجیستر في العلوم االقتصادیة غیر  حالة الجزائر - االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامیة-   فارس فضیل 3
 .10،ص1998قتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر،منشورة، كلیة العلوم اال
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فقـد عرفـت هيئة األمم املتحدة للتجارة و  :CNUCD)(تعريف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمية -3
التنمية االستثمار األجنيب املباشر كونه ذلك االستثمار الذي يفضي اىل عالقة طويلة األمد ، حيث يعكس منفعة 

  . مستثمر األجنيب ، يف فرع أجنيب قائم يف دولة مضيفة ، غري اليت ينتمي اىل جنسيتهاو سيطرة دائمتني لل

    :تعريف شامل لالستثمار األجنبي المباشر: ثالثا 
من خالل التعاريف السابقة ، يكون بإمكاننا صياغة تعريف شامل لالستثمار األجنيب املباشر على أنه 

سة قائمة ، و ذلك عن طريق مقيمي دولة معينة ضمن تكوين مؤسسة أعمال جديدة أو توسيع مؤس
حدود دولة أخرى ، مع إمكانية متلك حق اإلدارة و التحكم يف كل عمليات املؤسسة ، إضافة إىل حق 

  1.ملكية املؤسسة
 التمييز بين االستثمار األجنبي المباشر و غير المباشر:  رابعا .  

يقودنا إىل التفريق بني االستثمار األجنيب املباشر و االستثمار  إن البحث يف موضوع االستثمار األجنيب       
األجنيب غري املباشر ، و من أجل إبراز الفرق اجلوهري بينهما نقوم بتقدمي تعريف لالستثمار األجنيب غري املباشر 

عن طريق شراء  أو االستثمار يف األوراق املالية ، و ذلك) االستثمار احملفظي(على أنه االستثمار يف احملفظة 
السندات اخلاصة بأسهم احلصص أو سندات الدولة من األسواق املالية ، لكن هذه امللكية ال تعطي األفـراد أو 
اهليئات أو الشركات حق ممارسة أي نوع من أنواع الرقابة أو املشاركة يف تنظيم و إدارة املشروع االستثماري ، كما 

  . ة يعترب قصري األجل إذا ما قورن مع االستثمار األجنيب املباشرأن هذا النوع من االستثمارات األجنبي

بعد أن تعرفنا على مفهوم االستثمار األجنيب غري املباشر و من قبل ملفهوم االستثمار األجنيب املباشر ميكننا        
  : التمييز بني هذين األخريين من خالل النقاط التالية

حتويالت مالية من اخلارج يف صورة طبيعية ، أو يف صورة نقدية أو كالمها يتضمن االستثمار األجنيب املباشر  
دف إقامة مشروع إنتاجي ، تسويقي إداري يف األجل الطويل ، و بغية التأثري بصفة مستمرة يف اختاذ القرار 

 . االستثماري لتحقيق أقصى ما ميكن من األرباح عن طريق الرقابة عند إنتاج الوحدات و تسويقها
     

                                                             
1 UNCTAD,Forein Direct Investment and Development, UNCTAD/ITE/IT/10 ?Vol1 , 

Newyork,1999,p7. 
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يتميز االستثمار األجنيب املباشر عن غري املباشر يف أن االستثمارات غري املباشرة ال متارس فيها الرقابة بصفة    
 .  عامة دون التعرف على التفاصيل الدقيقة للمشروع كما هو احلال لالستثمارات املباشرة

  . خصائص االستثمار األجنبي المباشر: المطلب الثاني

األجنيب املباشر كشكل من أشكال التمويل اخلارجي يشرتك مع مصادر التمويل األخرى يف مأل  إن االستثمار
الفجوة االدخارية ، و فجوة الصرف األجنيب ، إن لالستثمار األجنيب املباشر خصائص أخرى متيزه عن غريه من 

شكل بذلك عامال حامسا يف التدفقات الرأمسالية ، و له أهداف خاصة به ، و هذا ما جيعله يتوقف عليها و ي
  .تعزيز النمو يف الدول النامية

  :من بني هذه اخلصائص نذكر أمهها

  يكون االستثمار األجنيب املباشر أحد مظاهر العالقات االقتصادية اليت حتققها الدولة مع باقي الدول
ات يف ميزان األخرى ، على أساس هذه املعلومة ، أو امليزة ، تعمل الدولة على تسجيل هذه النشاط

ا ، يف قسمه الثالث املتمثل يف حساب رأس املال و باألخص يف حركات رؤوس األموال طويلة  مدفوعا
 ).يتجاوز السنة(األجل نظرا للمدة الزمنية لالستثمار األجنيب املباشر 

يف الدولة كتدفق  الستثمارهم) غري املقيمني(يف اخلارج ، أو تصفية األجانب) املقيمني(يعترب استثمار الوطنيني 
، ومن مث يقيد مدينا ألنه يشكل مدفوعات لألجانب و حقوقا مالية ) Capital Outflow(رؤوس األموال للخارج 

  .للوطنيني األجانب

يف حالة املعاكسة ، أي عندما يستثمر غري املقيمني يف الدولة ، أو عندما يصفي الوطنيون استثمارهم يف اخلارج 
و يقيد دائنا لتضمنه مقبوضات نقـدية للمقيمـني و حقوقا ) Capital Inflow(وال للداخل يكـون تدفق رؤوس األم

  .مالية لألجانب على الوطنيني

أما األرباح و عوائد االستثمارات األجنبية فتسجل يف العمليات غري املنظورة للحساب اجلاري كما ميكن أيضا 
ان الدائنية و الديونية الدولية سواء يف األصول طويلة األجل إجياد نشاط االستثمارات املباشرة األجنبية يف ميز 

  ).التزامات املقيمني اجتاه األجانب( ، أو يف اخلصوم طويلة األجل )حقوق املقيمني اجتاه األجانب(
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  االستثمار األجنيب ال يتمثل يف تدفق رأس املال فقط ، و لكنه عادة ما يكون مصحوبا بفنون إنتاجـية و
ة، و كذلك مهارات إدارية و  تنظيمية و خربات فنية تفتقر هلا الدول النامية ، كما أن هذه منتجات حديث

االستثمارات تسمح مبشاركة رأس املال احمللي و العمالة احمللية بدرجات خمتلفة و ما ينجم عن ذلك من 
 .فوائد
 ة عن هذه االستثـمارات ، كما حتقيـق إرادات إضافية للبلدان النامية يف صورة ضرائب على املشاريع النامج

أنه ال يرتتب عليها عبء ثابت على ميزان املدفوعات حيث ال حيصل املستثمر األجنيب على أي دخل 
 .إال عندما يدر االستثمار رحبا و بالتايل فان السداد مرتبط برحبية املشروع

 رتكز نشاط املشروع يف هذه االستثمارات قد تكون مصدر للحصول على النقد األجنيب ، وذلك عندما ي
اإلنتاج للتصدير حيث تتوافر لدى املستثمر األجنيب قدرة أكرب على تسويق منتجاته يف اخلارج نظرا ملا 

ذه األسواق   .يتاح له من اخلربة و املعرفة 
 ال أمام رأس املال الوطين و تشجعه على املشاركة يف اإلنتاج  .تفتح هذه االستثمارات ا
  ات إضافة إىل الطاقة اإلنتاجية يف الدول املضيفة ، فضال على أن جزءا من أرباح تلك متثل االستثمار

االستثمارات يعاد استثماره ، و تستخدم يف توسيع الصناعة احمللية و تطويرها ، و من مث متثل إضافة 
 1.التكوين الرأمسايل 

   منها الدول النامية و هي ما تعرف ان االستثمار األجنيب املباشر حيفز اخلربات الوطنية و اليت تشكو
 .بظاهرة استنزاف العقول البشرية 

يكون العبء على ميزان املدفوعات يف حالة االستثمار األجنيب املباشرأقل من نظريه يف حالة االستثمار 
ة األجنيب غري مباشر ، و ذلك ألن األرباح يف املراحل األوىل للتنمية تكون قليلة ، كما أن احتمال استعاد

   2.رأس املال من الدول املضيفة يكون أقل إذا ما قورن باستثمار احلافظة املالية 
 
  

 
                                                             

 ، جامعة02 ، العدد مجلة اقتصادیات شمال افریقیا -حوافز االستثمار الخاص المباشر-  منور أوسریر و علیان نذیر 1
 .98-97،ص ص2005 ، ، الجزائر ، الشلف حسیبة بن بوعلي

مجلة جامعة   -االستثمارات األجنبیة المباشرة و دورھا في تنمیة االقتصادیات النامیة-محمد صقر و سمیر شرف  2
 الالذقیة ، تشرینجامعة  ، 03العدد ، 28، المجلد ، سلسلة العلوم االقتصادیة و القانونیة تشرین للدراسات و البحوث العلمیة

 .158ص 2006، ، سوریا
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  . حوافز االستثمار في المناطق الحرة:  المبحث الثاني

  . المنافسة لجذب االستثمار األجنبي المباشر من خالل تقديم الحوافز: المطلب األول       

  
 أنواع الحوافز المقدمة من الدول المضيفة لجذب االستثمار األجنبي المباشر: أوال . 

   
ميكن تصنيف احلوافز املقدمة من حكومات الدول املضيفة للشركات األجنبية يف جمال االستثمار املباشر 

  : إىل مايلي
و هي تتضمن قيام حكومات الدول املضيفة بتزويد املستثمر األجنيب باألموال بشكل : حوافز تمويلية -1

ال  مباشر، و قد يكون التمويل يف شكل منح استثمار أو تسهيالت ائتمانية مدعمة ، و يف هذا ا
تشري بعض جتارب الدول النامية يف أمريكا الالتينية و شرق آسيا و الشرق األوسط إىل قيام حكومات 

 : ك الدول لتقدمي حوافز تتضمن مايليتل
  تقدمي تسهيالت للحصول على القروض البنكية  من البنوك الوطنية ، و ختفيض معدالت

 . الفائدة عليها
  تقدمي مساعدات مالية إلجراء البحوث و الدراسات الالزمة إلقامة املشاريع و التوسعات يف

 . املستقبل يف جماالت النشاط املختلفة

دف ختفيض أعباء الضرائب بالنسبة للمستثمر األجنيب     : بائيةحوافز ج-2 يتم تقدمي هذا النوع من احلوافز 
،و هناك عدة بنود تنضوي حتت هذا النوع من اإلعفاءات الضريبية و االستثناءات من رسوم االسترياد على املواد 

ض معدالت الرسوم اجلمركية على الصادرات ، اخلام و املدخالت الوسيطية و السلع الرأمسالية ، و إعفاء أو ختفي
 15و كذا إعفاء صادرات املشروعات باملناطق احلرة من الرسوم اجلمركية و ضرائب التصدير ملدة قد تصل إىل 

  . عاما ما بعد مرحلة تشغيل املشروع
ــــــر المباشــــــرة-3 ــــــد مــــــن حكومــــــات الــــــدول املضــــــيفة مبــــــنح تســــــهيالت للشــــــركات : الحــــــوافز غي تقــــــوم العدي

جنبيــــة املســـــتثمرة كتزويـــــدها باألراضـــــي و البنيـــــة األساســـــية بأســــعار أقـــــل مـــــن أســـــعارها اجلاريـــــة ، و رمبـــــا تقـــــوم األ
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تلـــــك احلكومـــــات مبـــــنح الشـــــركة األجنبيـــــة امتيـــــازا فيمـــــا يتعلـــــق مبركزهـــــا يف الســـــوق ، كمـــــا قـــــد تكـــــون يف صـــــورة 

  . احلماية من منافسات الواردات

ائيا و اخلاصة باستخدام املرافق كما تلجأ بعض حكومات الدول املضيفة اىل  ختفيض الرسوم أو اإلعفاء منها 
، و ختفيض قيمة اإلجيارات للعقارات و األراضي اخلاصة مبختلف املشاريع ... العامة كاملياه و الكهرباء

ا يف  االستثمارية األجنبية ، باإلضافة إىل إعفائها يف بعض األحيان من تطبيق قوانني العمل السائدة و املعمول
  1. املشروعات الوطنية

 الوضع الراهن الستخدام حوافز االستثمار: ثانيا .  

منذ فرتة طويلة و حىت اآلن ثارت مناقشات حول مسألة م إذا كانت حوافز االستثمار خاصة احلوافز الضريبية ،  
اىل أن أغلب قرارات تعترب أداة فعالة لتشجيع االستثمار األجنيب املباشر من عدمه ، حيث تشري الدراسات 

االستثمار ال تأثر باحلوافز الضريبية ،و يف حني أن دوال مثل إندونيسيا  و كوريا اجلنوبية قد ألغت أو أخفضت 
احلوافز الضريبية املقدمة للمستثمرين األجانب فان دوال أخرى مثل الصني و اهلند و تايلندا قد أدخلت  جديدة 

راسات أخرى إىل احلوافز و املزايا االستثمارية حتتل مكانة متأخرة يف سلم من احلوافز الضريبية ، كما تشري د
    2.أولويات املستثمر األجنيب عند اختاذ قرار االستثمار يف الدولة املضيفة

هناك عدد من الدول هلا خماوف نتيجة التزايد املستمر و املنافسة احلادة لتقدمي حوافز االستثمار ، و ذلك الوضع 
ؤدي اىل تشويه األمناط االستثمارية لصاحل الدول ذات القدرات املالية الكبرية ، و يف نفس الوقت فان ممكن أن ي

اتفاقيات االستثمار الثنائية و اإلقليمية تظهر عدم رغبة بعض احلكومات للتوسع يف إقرار نظام حلوافز االستثمار ، 
خدام حوافز االستثمار و ذلك بتضمني مواد و توصلت تلك احلكومات من خالل جهد مجاعي إىل احلد من است

كما أنه من خالل املناقشات . معينة يف اتفاقية املنظمة العاملية للتجارة عن الدعم واإلجراءات التعويضية
واملفاوضات اخلاصة بإعداد اتفاقية االستثمار متعددة األطراف واليت جتري اإلعداد هلا يف إطار منظمة التعاون 

                                                             
 ص 1991  الطبعة الثانیة ، المكتب العربي الحدیث ، االسكندریة،  - اقتصادیات االستثمار الدولي-عبد السالم أبو قحف  1

22  -24. 
لوم منتدى الحوار االقتصادي ، كلیة االقتصاد و الع  - حول مناخ موافق لالستثمار األجنبي المباشر-ھالة صقر   2

 .1998السیاسیة ، جامعة القاھرة ، أفریل 
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حيث املنظمات الدولية  –احلوافر الضريبية  –مية أبدى بعض اخلرباء تشككهم حول مدى فعالية االقتصادي والتن
  1. املغاالة يف منح اإلعفاءات و احلوافر الضريبية  OCDEوأعضاء 

  :  ميكن جتميع احلجج اليت تساق حول حوافز االستثمار األجنيب  بشكل عام يف أربعة اعتبارات        

ن حوافز االستثمار تعمل على نقل جزء من قيمة املزايا املرتبطة باالستثمار األجنيب إ:وزيعيةاالعتبارات الت-1
املباشر من الدول املضيفة إىل الشركات متعددة اجلنسيات ، فكلما زادت  درجة املنافسة بني الدول املضيفة 

يلها إىل الشركات متعددة اجلنسـيات ، لتقديـم املزيد من احلوافز كلما زادت نسبة املزايا واملكاسب اليت يتم حتو 
وعندما يكون هناك رصيد حمدد من االستثمار األجنيب املباشر واملتاح يف إقليم ذي حساسية عالية حلجم احلوافز 
املقدمة ، فإن الدول املضيفة يف ذلك اإلقليم جتد نفسها تقدم احلوافز املختلفة جلذب أكرب حجم من تلك 

احلوافز قد تعمل ببساطة على إبطال مفعول احلوافز اليت تقدمها الدول األخرى  ،  االستثمارات ، ولكن تلك
وذلك دون زيادة فعلية يف حجم االستثمارات األجنبية اليت حتصل عليها  ، ومثل تلك احلوافز ال تعين شيئا أكثر 

 . من حتويل جزء من اإليرادات من الدول املضيفة إىل الشركات األجنبية املستثمرة 

  

إن اآلراء والرباهني اليت تشري إىل أمهية وضرورة احلوافز ، تعتمد بشكل كبري على افرتاض  :االعتبارات المعرفية- 2
مؤداه أن احلكومات املضيفة لديها املعرفة ومعلومات تفصيلية عن حجم وقيمة الوفورات اخلارجية املوجبة واملتعلقة 

اشر ، بينما يف الواقع العملي فإن عملية حساب تلك التأثريات بكل مشروع من مشاريع االستثمار األجنيب املب
بدقة تعد من قبل املهمات املستحيلة حىت و لو مبساعدة خرباء على درجة عالية من املمارسات يف امليدان ،      

و ميكن تشبيه الدخول يف العروض التنافسية للفوز مبشروع استثمار أجنيب مباشر بإرسال بعض املسؤولني 
حلكوميني حلضور مزاد لتقدمي عرض للحصول على بند تتسم قيمته الفعلية بدرجة غموض شديدة بالنسبة لتلك ا

الدولة ، ز من مث ميكن القول بشكل كبري عام أن الدولة املضيفة الفائزة هي الدولة ذات التقييم التفاؤيل املغاىل فيه 
ديدة من املمكن أن تؤدي إىل املغاالة يف تقدمي احلوافز و تلك لتقدمي املشروع بالنسبة للدولة ، و تلك املنافسة الش

مليون  200، فعلى  سبيل املثال قد تقدم الدولة حوافز قدرها  Zinner Curseاحلالة يطلق عليها لعنة الفائز 

                                                             
  -ر في ضل آلیات السوقي تمویل التنمیة االقتصادیة في مصدور االستثمار األجنبي المباشر ف- أمینة زكي شبانة   1

 .3، ص 1994الجمعیة المصریة لالقتصاد السیاسي و االحصاء و التشریع ، القاھرة 
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مليون  150دوالر للحصول على مشروع استثمار أجنيب مباشر بينما هذا املشروع حيقق منافع إمجالية قدرها 
  . مليون دوالر من جراء هذا االستثمار 50والر، ففي هذه احلالة فإن الدولة ختسر ما قيمته د

إن نقص املعرفة و املعلومات ليست هي السبب الوحيد الذي جيعل حكومة : اعتبارات االقتصاد السياسي-3
قد متارس ضغوطا على ما تقدم حجما من احلوافز يفوق املكاسب املتحققة نتيجة االستثمار األجنيب املباشر 

ا ملنح املزيد من املزايا و التسهيالت لتلك املشاريع ، و بتفصيل أكرب فإن املزايا احملققة من مشروع  حكوما
معينة داخل الدولة املضيفة بل أن   -جمموعة من مصاحل  -استثمار أجنيب معني من املرجح أن تستحوذ عليها 

موعات قد تعترب تلك املزايا ح كرا خاصا عليها ، و من ناحية أخرى فإن األعباء املرتتبة على حوافز تلك ا
تمع أي يتحمل مجيع أفراد  االستثمار من املرجح أن تنتشر بدرجة أكرب و بشكل متساوي على كافة فئات ا

تمع تلك األعباء بالتساوي   . ا

تمع املختلفة يف الدولة املضيفة تفتح الباب على  و ال شك أن اآلثار املختلفة لكل املزايا و األعباء على فئات ا
موعات املصاحل اخلاصة و الضغط على احلكومة إلقرار و تقدمي حوافز  مصراعية ملمارسة التأثري السياسي 
االستثمار بدرجة مبالغ فيها ، حيث أن تلك األنواع من املشاريع حتقق هلم املزيد من املكاسب بينما حتمل 

تمعنتائجها بقية فئات    . ا

لقد افرتضت بعض املناقشات و اآلراء أن قيام الدولة املضيفة بتقدمي حوافز :إحداث المزيد من التشوهات -4
قدرها مليون دوالر سوف يرتتب عليها أعباء قيمتها نفس املبلغ ، و يعترب هذا نوع من التفاؤل املبالغ فيه بشكل  

الضرائب و هذا ما يؤدي إىل كبري و التقديرات غري الواقعية ، حيث أن احلوافز التمويلية  غاليا ما يتم متويلها من 
ا متثل تضحية ال مربر هلا من جانب اخلزينة  عدم فعاليتها ، كما أن احلوافز املالية ليست جيدة ، عالوة على كو
العامة ، أما بالنسبة للحوافز غري املباشرة من املمكن أن تكون أكثر سواء فمثال إن منح الشركة األجنبية وضع 

ولة املضيفة أن تتهرب من نفقات املوازنة املباشرة ، و يتم نقل تكلفة احلوافز إىل احتكاري يتيح حلكومة لد
و لعل الدول النامية بصفة خاصة و نظرا لألوضاع اخلاصة بكل املوازنة . املستهلكني يف صورة زيادة يف األسعار

ا جمربة على استخدام احلوافز ذات درجات تشويه مرتفعة مثل حقوق االحتكار  وميزان املدفوعات تشعر بأ
والضمانات ضد االسترياد و اليت متنح ملشروعات االستثمار األجنيب املباشر ، بينما يف املقابل فإن الدولة املتقدمة 
حيث تتمتع بقدرات مالية أكرب تستطيع أن تقدم منح متويلية مباشرة و اليت تتميز بتأثريات تشويهية أقل ، و هذه 

  . الدول النامية يف وضع سيئ جدا عند تنافسها جلذب االستثمارات األجنبية املباشرةاألوضاع غري متماثلة تضع 
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بعد تناولنا لألنواع املختلفة حلوافز االستثمار ، و كذا استعراض الوضع احلايل الستخدام حوافز االستثمار فإنه 
  : جيب التأكيد على مايلي

      إن البيئة املواتية و إطارها املؤسسي هي أهم املقومات جلذب االستثمار األجنيب املباشر ، أما احلوافز
ال  . و اإلعفاءات فما هي إال عوامل ثانوية يف هذا ا

  إن اإلفراط و املغاالة يف تقدمي حوافز االستثمار قد يؤدي إىل املزيد من األعباء على الدول النامية املضيفة
، و يف ضوء عدم توافر املعلومات الضرورية عن املشاريع االستثمارية املختلفة اليت تعرضها الشركات 
األجنبية ، و  عدم القدرة على احتساب املزايا و األعباء املرتتبة على تلك االستثمارات بدقة كافية ، فإن 

املضيفة قد تقدم حوافز تفوق  الوضع قد يؤدي إىل خسائر مؤكدة لتلك الدول ، حيث أن الدول النامية
 . قيمتها ما حتققها من مكاسب من جراء هذه االستثمارات

   أما فيما يتعلق باتفاقية االستثمار متعددة األطرافMAI  و اخلاصة مبوافقة دول األعضاء يف منظمة
ل على بند يتضمن احلد من استخدام حوافز االستثمار ، فيجب على الدو  OCDEالتعاون االقتصادي 

النامية و من بينها اجلزائر أن تعمل سويا على استثناء الدول النامية من هذا البند و لو لفرتة انتقالية 
 . معقولة

  جيب على حكومات الدول املضيفة عند إقرارها للساسة اخلاصة حبوافز االستثمار أن تنتبه إىل مسألة
ط معينة مبحاولة الضغط و التأثري على هامة و خطرية و هي أن هناك احتماالت قوية لقيام مجاعات ضغ

ا يف اجتاه إقرار املزيد من حوافز االستثمار و اليت تفوق دوما املزايا املرتتبة على مشروعات  حكوما
 . االستثمار األجنيب املباشر

  إن اجلزائر كغريها من الدول اليت متر مبرحلة انتقال تسعى إىل تشجيع االستثمار األجنيب من خالل
اءات التشريعية و اإلدارية و اجلبائية ، عليها صياغة نظام للحوافز و اإلعفاءات و االمتيازات اليت اإلجر 

متنح للشركات متعددة اجلنسيات ميتاز بالكفاءة و الفعالية و ذلك مبراعاة خصوصية االقتصاد الوطنـي ،  
ز بني الشركات وفقا ملسامهتها و يقصد باخلصوصية مشاكله و أولوياته حبيث يتم التمييز عند منح احلواف

 . يف التخفيف من حدة املشاكل ووفقا ألولويات االقتصاد الوطين
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االعتبارات المتعلقة تجاه جذب االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول التي تمر : المطلب الثاني
  . بمرحلة انتقال

تصاديات االنتقالية ، فإنه جيب دراسة إذا كان جذب االستثمار األجنيب املباشر هو هدف الدول ذات االق
هذا املوضوع من مجيع جوانبه سواء لتوفري البيئة املواتية له ، أو لتعظيم األضرار و األعباء النامجة عنه بقدر 
اإلمكان ، كما جيب ذكر بعض االعتبارات اهلامة اليت جيب أخذها يف احلسبان عند توافر االستثمار األجنيب 

  : لدول و من بينها اجلزائر بصورة أكرب مما عليه اآلن و من هذه االعتبارات مايلياملباشر إىل هذه ا

إذا كان رأس املال األجنيب حر يف التحرك بيم شىت أحناء العامل : نوعية االستثمارات األجنبية المباشرة-1
ياسية ، إال أنه بصورة مطلقة ، حيث ميكنه اختيار املناطق اليت يتوطن فيها حسب اعتبارات اقتصادية و س

جيب على الدول املضيفة اختيار أنسب االستثمارات انطالقا من حقائق واقعية ، حىت ميكن احلصول على 
أكرب املنافع ، أو حتمل أقل التكاليف ، كما أن بعض القطاعات االقتصادية ذات الصبغة احلساسة ال ميكن 

يها كصناعات الدفاع الوطين و قطاعات األمن الوطين لالستثمار األجنيب املباشر الدخول إليها و االستثمار ف
ا من الصناعات  ، و الصناعات اليت تتمتع بدرجة كبرية من احلماية من قبل الدولة املضيفة نظرا أل

  . اإلسرتاتيجية اليت يقوم عليها االقتصاد الوطين

األنشطة االستثمارية اليت من األمهية مبكان حتديد : ترشيد حوافز االستثمار خدمة لالقتصاد الوطني-2
سوف حتصل على حوافز ، حيث جيب ربط احلوافز بنوعية االستثمارات اليت ينبغي تشجيعها كالتصدير مثال 

  . أو استخدام العمالة الوطنية

قبل التطرق إىل العالقة بني املستثمر األجنـيب : طبيعة العالقة بين المستثمر األجنبي و الدولة المضيفة-3
املضيفة نشري إىل ضرورة عدم اإلسراف يف منح التسهيالت املختلفة ، و العمل على االستفادة أكثر و الدولة 

من هذه االستثمارات  من خالل حتديد عالقة تعمل على تدفق و انسياب التكنولوجيا و اخلربات العلمية و 
ز دور الدول عند حتليل العمل على توظيف أكرب للعمالة لوطنية مع العمل على تدريبها و تأهيلها ، يرب 

م  العالقة بني املستثمر األجنيب و الدولة املضيفة يف الرقابة القوية على أنشطة املستثمرين  األجانب بسبب قو
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االحتكارية يف السوق احمللي ، و بعض أسباب الضغط اليت ميكن أن ميارسوها على الدولة املضيفة يف اختاذ 
  . غراق و غريهاالقرارات اخلاصة باالحتكار و اإل

من أهم املقومات اليت تعمل على جذب االستثمار األجنيب هي استقرار البيئة المواتية لالستثمار إن -4
البيئة املواتية و إطارها املؤسسي ، لذا جيب دائما احلفاظ على االستقرار مبجاالته السياسية و االقتصادية     

  . ى التفاوض مع املستثمر األجنيب من موقع قوةو التشريعية ، حىت تكون هناك حكومة قادرة عل

إن استقرار الدولة جيعلها قادرة على التفاوض بشكل حيقق مدى قدرة الدولة المضيفة على التفاوض -5
و من خالل  هلا أقصى املنافع ، لذا جيب على الدولة القيام بتفاوض ناجح و بناء مبهارات تفاوضية عالية ،

  . جمموعة تفاوض متنوعة من اخلربات و املهارات اليت تشمل القانون الدويل ، االقتصاد الدويل

ال جيب إغفال الناحية االجتماعية : يف االجتماعية لالستثمار األجنبي  المباشرالمنافع و التكال-6
   1.لالستثمار األجنيب املباشر بل جيب األخذ يف االعتبار ما يضيفه هذا االستثمار للمجتمع ككل

إىل من األمهية مبكان الرتويج جلذب االستثمار األجنيب املباشر : ترويج االستثمار في الدولة المضيفة-8
الدول املضيفة ، و لكن ال ينبغي اإلسراف يف بذل جهود باهظة التكاليف لرتويج االستثمار مثل إرسال 

  . بغثات إىل اخلارج أو نشر إعالنات على النطاق الدويل

لقد سعت العديد من الدول إىل إنشاء وكالة لرتويج االستثمار تعمل على مساعدة املستثمرين و ذلك عن 
  . علومات و اإلرشادات الالزمةطريق تقدمي امل

إن قيام االستثمارات األجنبية يف الدولة : خلق طبقة من المنظمين و رجال األعمال بالدولة المضيفة-8
   2.املضيفة من شأنه أن يؤدي إىل ظهور طبقة هامة من املنظمني و رجال األعمال يسامهون يف التنمية الوطنية

  

 

                                                             
،  1997، ماي  1480األھرام االقتصادي ، العدد  -لالستثمار األجنبي المباشرحول مناخ موافق - محمد الفضیل   1

 .8ص
مدى واقعیة اآلمال المعقودة على تدفق االستثمارات األجنبیة المباشرة و مساھمتھا في - ابراھیم حسن العیسوي  2

  .17ص 1992و العالقات االقتصادیة  الدولیة ، القاھرة  مؤتمر التنمیة   - التنمیة
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  . األعباء و المزايا المرتبطة باالستثمارات األجنبية  :المطلب الثالث

هناك مجلة من األعباء ميكن حتملها إذا مل يكن حلكومة الدولة املضيفة قدرة على التفاوض و التحكم يف 
تمع ، كما حتقق  توجيه هذه االستثمارات مبا خيدم مصاحلها الوطنية و ليس خدمة فئة حمدودة من ا

  . ة إذا ما أحسن استغالهلا مجلة من املنافع و املكاسباالستثمارات األجنبي

 األعباء المرتبطة باالستثمارات األجنبية: أوال . 

يشري الناقدون و املعارضون لالستثمارات األجنبية املباشرة : اآلثار السلبية المحتملة على ميزان المدفوعات-1
عات الدولة املضيفة قد تكون إجيابية ، وذلك نظرا لزيادة إىل أن اآلثار املباشرة لتلك االستثمارات على ميزان مدفو 

، كما تكمن الدولة املضيفة من إمكانيات ) حساب العمليات الرأمسالية(حصيلة تلك الدولة من النقد األجنيب 
ا ، إال أن تلك اآلثار قد تكون سلبية على ميزان املدفوعات  لغزو أسواق التصدير و بالتايل زيادة حصيلة صادرا

  : يف املديني املتوسط و الطويل نظرا لعدد من األسباب

 زيادة الشركات األجنبية املستثمرة من الواردات فيما خيص السلع الوسيطية و اخلدمات . 
   هناك املزيد من الضغوط على ميزان مدفوعات الدولة املضيفة ، و ذلك نتيجة سياسة تسعري الصادرات

 . ملستثمرة خاصة يف حالة التكامل الرأمسايل مع فروعهاو الواردات اليت تتبعها الشركات ا
   هنـاك بعض املمارسات من الشركات املستثمرة للحد من فروعها يف دولة معيـنة أو يف كل الدول ، حيث

كثريا ما خيطر على الفروع منافسة الشركة األم يف األسواق العاملية ، أو رمبا ال يسمح لتلك الفروع 
 . الشروط التقليدية   -ينة وفقا ملا يسمى بالتصدير ألسواق مع

تتمتع الشركات األجنبية املستثمرة بوضع احتكاري أو شبه : اآلثار المحتملة على هيكل السوق المحلي-2
احتكاري يف أسواق الدولة املضيفة ، و ذلك راجع اما النفراد تلك الشركات بإنتاج أصناف أو سلع متميزة ال 

األسواق أو تلك الشركات تستحوذ على شرحية كبرية من طلب السوق لتلك السلع يف  يتوفر هلا بدائل يف تلك
  . الدولة املضيفة اليت تكفل هلا القيادة السعرية
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لذا من اآلثار السلبية التأثري على السوق الوطنية من خالل تعريض العديد من الشركات احمللية إىل مشاكل يف 
ا ، األمر الذي يستوجب على الدولة املضيفة وضع سياسة لبعض الصناعات الناشئة من خالل  تصريف منتجا

   1.وضع إطار تشريعي و تنظيمي يكفل استمرار نشاط هذه الشركات

يثري املعارضون لالستثمارات : اآلثار المحتملة على السياسة االقتصادية و مفهوم السياسة و االستقالل -3
تأثري تلك االستثمارات على السياسة العامة للدولة املضيفة وكذا قابليتها األجنبية املباشرة بعض القضايا املتعلقة ب

للخضوع لضغوط احلكومات األجنبية بشكل غري مباشر من خالل الشركات املتعددة اجلنسيات، و كذا تعرض 
نتفاض املصاحل الوطنية للدولة املضيفة هلذه الضغوط أيضا ، و من مث فإن نشاط تلك الشركات قد يؤدي إىل اال

من االستقالل السياسي للدولة املضيفة و لكن بدرجات متفاوتة ، كما أن نشاط الشركات متعددة اجلنسيات 
يؤدي إىل خلق طبقة من املنتفعني ترتبط مصاحلها مبصاحل تلك الشركات ، حيث تضم طبقة املنتفعني جمموعة من 

هؤالء جمموعة ضغط للدفاع عن تلك الشركات و لو التجار و املوردين و الوكـالء و السماسرة و غريهـم و يشكل 
  . على حساب املصلحة الوطنية

  يشري املؤيدون لالستثمارات األجنبية املباشرة : المزايا و المكاسب المرتبطة باالستثمارات األجنبية : ثانيا
ا حتقق العديد من املزايا و املكاسب للدول املضيفة تتمثل أساسا يف نقل التكنولوجيا و خلق مناصب  إىل أ

 . الشغل و توفري السلع يف السوق الوطنية و العمل على رفع القدرة الشرائية للمواطن

لعل من أهم األسباب اليت تغري نظرة العديد من الدول : التكنولوجيا االستثمار األجنبي المباشر و نقل -1
جتاه االستثمار األجنيب املباشر ، هو اعتقاد تلك الدول بأن ذلك النوع  -وخاصة اليت متر مبرحلة انتقال  - النامية 

ها الواسع ال تقتصر من االستثمارات قد يكون وسيلة هامة لنقل التكنولوجيا لتلك الدول ، و التكنولوجيا مبفهوم
على سلسلة العمليات اإلنتاجية الفنية فقط بل متتد لتشمل املهارات و القدرات التنظيمية و اإلداريـة و التسويقية 
، و عملية نقل التكنولوجيا قد تتم من خالل وسائل خمتلفة مثل بيع التكنولوجيا و اتفاقيات منح الرتاخيص  و 

بعض الدراسات تشري إىل أن الشركات متعددة اجلنسيات تعترب من الوسائل اهلامة  عقود املساعدة الفنية ، و هناك
  . يف نقل التكنولوجيا سواء  بشكل مباشر أو غري مباشر

                                                             
كلیة االقتصاد و  -األنماط السلوكیة للشركات المتعددة الجنیسة و تأثیرھا على مستوى التشغیل-محمد فتحي صقر   1

 .7، ص1989العلوم السیاسیة ،جامعة القاھرة ، 
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إن سرعة نقل التكنولوجيا اليت يتم تقلها إىل الدول املضيفة قد تعتمد على عدد من العوامل منها منط االستثمار 
القدرة االستيعابية للعمالة الوطنية ، هذا باإلضافة إىل العالقة بني التكنولوجيا  و كذا) أجنيب متاما ، مشرتك(

  . املستوردة و الرحبية و مدى مالئمة املنتجات يف شكاها النهائي للسوق

لقد أدى التفوق : االستثمار األجنبي المباشر و تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة المضيفة -2
جنبية املستثمرة يف الدول املضيفة اىل زيادة الكفاءة لدى الشركات احمللية عن طريق منح التكنولوجي للشركات األ

تراخيص و املساعدات الفنية ، و من املمكن أن يأخذ التدفق التكنولوجي آثارا انتشارية و ذلك يف حالة كون 
كانت تستهدفه تلك الشركات و  الشركات األجنبية حتقق مزايا و فوائد للكيانات االقتصادية احمللية تتجاوز ما  

كمثال على اآلثار االنتشارية هو قيام الشركة األجنبية بإجراء عملية ترتيب و تصنيف الشركات احمللة اليت تتعامل 
ا التكنولوجية و قد يكون التدفق التكنولوجي أفقيا أو رأسيا ، فالتدفق التكنولوجي األفقي حيدث  معها وفقا لقدرا

يف حالة استحواذ الفرع التابع للشركة األجنبية على تكنولوجيا جديدة و من مث تقوم الشركات على سبيل املثال 
املنافسة بنقل تلك التكنولوجيا ، أما التدفق التكنولوجي الرأسي فانه يتحقق عندما يقوم الفرع التابع بنقل 

لصفة املميزة للتدفقات التكنولوجية و لعل ا. التكنولوجيا دون مقابل للشركات اليت متده باملداخالت و اخلدمات
وهي عبارة عن املزايا اليت  Positive Externalitis -الوفورات اخلارجية املوجبة  -هي ما يطلق عليه االقتصاديون 

تتحقق للدولة املضيفة و ينتج عنها آثار يف تعظيم الكفاءة عن طريق البحوث و التطويـر و التدريب الذي تستفيد 
  . لوطنيةمنه العمالة ا

و اخلالصة أنه بالرغم من الصعوبات اخلاصة بقياس آثار االستثمار األجنيب املباشر على تعظيم الكفاءة ، فان 
ال توصلت إىل بعض النتائج اهلامة نذكر منها   . الكتابات يف هذا ا

 ور التكنولوجيا إىل يوجد إمجاع واسع على أمهية االستثمار األجنيب املباشر الذي يعترب املنفذ الوحيد يف عب
 . الدول النامية

       كثريا ما يؤدي االستثمار األجنيب املباشر إىل رفع القدرات اإلنتاجية و التنافسية للشركات احمللية
 . خاصة يف قطاع التصنيع

  هناك دالئل تشري إىل أن مقدار و نوع التكنولوجيا اليت يتم نقلها تتأثر باخلصائص املختلفة لكل من
الصناعة املستقبلة و الدولة املضيفة ، حيث أن مناخ املنافسة املتزايد يؤدي إىل مستويات أعلى من 
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قل اليت تفرض على الشركات االستثمارات يف رأس املال الثابت و التعليم ، كما أن البيئة ذات القيود األ
 . األجنبية املستثمرة أو فروعها تؤدي اىل زيادة التوسع يف عمليات نقل التكنولوجيا

لقد تناولت بعض الدراسات البعد الوظيفي : اآلثار المحتملة لالستثمار األجنبي على العمالة -3
ري من األحيان ، فمن الناحية يشري لالستثمارات األجنبية املباشرة و اليت جاءت نتائجها متناقضة يف كث

البعض اىل قيام تلك الشركات بدور هام يف النهوض مبستويات التوظيف من خالل فرص العمل املباشرة 
اليت يتيحها انسياب رؤوس األموال األجنبية اىل داخل الدول املضيفة و األهم من ذلك فرص العمل اليت 

تمع و تتحقق نتيجة دعم الروابط اخللفية و األما مية مع الصناعات احمللية ورفع املستويات اإلنتاجية يف ا
تغيري منط توزيع الدخول لصاحل الفئات ذات امليل املرتفع لالدخار و االستثمار، و من ناحية أخرى 
يتشكك البعض يف القدرة الوظيفية للشركات األجنبية بسبب حتيزها لصاحل الصناعات اليت تعتمد على 

ا لنوع معني من العمالة ، هذا فضال عن إنتاجها إىل رفع أساليب تقنية   كثيفة رأس املال ، و كذا اجتذا
  . مستويات األجور مما يشجع على إحالل اآلالت حمل العمالة

جتدر اإلشارة إىل أن النتائج و اآلثار على العمالة تعتمد على ممارسات الشركات األجنبية املستثمرة ،     
  1.ظيمية اليت تعمل فيها و أيضا مستوى و مهارة قوة العمل يف الدولة املضيفةو كذا البيئة التن

  

  

  

  

   

                                                             
1  regional - , industrialization ans TNCs in selected Asian investement -Upali kumara 

Développement Dialogue vol.14 ;N°41993 p17 
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  :الخالصة 

إن الدول النامية تعمل جاهدة على حترير سياستها االقتصادية الوطنية ، من أجل جذب االستثمارات          
) االستثمار األجنيب(األجنبية نتيجة الفتقارها للتكنولوجيا احلديثة ، و التقنيات العالية من خالل الدور الذي ميثله 

كنولوجيا احلديثة عن طريق توفري مناخ استثماري مناسب ، يف التعجيل بالنمو و التحول االقتصادي و نقل الت
وهذا بتقدمي حوافز و إعفاءات و ضمانات للمستثمرين و توفري كل الظروف املساعدة و املرتبطة بإقامة املشروع 

يئة األطر القانونية لسري و إجن اح هذا االستثماري و تسهيل اآلليات اليت يتعامل يف إطارها املستثمر األجنيب ، و 
االستثمار إذ حيدث هذا على املدى القصري و املتوسط ، أما على املدى البعيد حيدث تدفق عكسي لرؤوس 

  .األموال  من هذه البلدان اليت تستقبل هذه االستثمارات و بالتايل تؤثر على النمو
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  : تمهيد 

طبقا ألحدث التقارير الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، فان السبب األساسي النتشار املناطق احلرة يف        
مجيع أحناء العامل هو إحداث أكرب عدد ممكن من فرص العمل من خالل جلب االستثمار األجنيب ألجل 

جلنس على التكاليـف و األرباح ، و مة يف عملية التنمية ، و يف غياب وجود إحصائيات مصنفة حسب اـاملساه
بالتايل فمن الصعب تقييم عملية التنمية االقتصادية و االجتماعية ، إال أن هناك بعض املعلومات عن حجم 

 . االستثمارات و كذا الصادرات و حجم فرص العمل يف هده املناطق و تغطي فرتة زمنية معينة
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  . تقييم ألداء المناطق الحرة :المبحث األول 

بلدا أو إقليما و توظف  130منطقة حرة يف العامل للتصدير وزعت يف حوايل  3500اليوم يوجد حوايل         
مليون شخص ، و لإلشارة فإننا يف هذا املبحث سنقوم باحلديث عن املناطق احلرة املختصة بالتصـدير  66حوايل 

او اآلثـار االقتصادية و االجتم   . اعية هلا سواء على مستوى الصادرات ، دخل الفرد و فرص العمل اليت وفر

  .                        الصادرات ، األجور ، العمل في المناطق الحرة :المطلب األول

 إن فوائد وتكاليـف هذه املناطق غالبا ما تكون مقسمة بني التأثري املباشر هلذه املناطـق على العمـل و       
الصادرات و االستثمار األجنيب املباشر من ناحية و كذا النتائج العامة على املدى الطويل على التنمية من ناحية 

  .أخرى ، إذن نتحدث عن نتائج ديناميكية لوجود املناطق احلرة

  العمل و األجور في المناطق الحرة: أوال. 
مليون  66فإن املناطق احلرة للتصدير توظف حوايل  2008وفقا للتقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية لسنة 

عرفت العديد من البلدان قوة النمو يف اليد  2006-2002فما بني عامي . شخص يف العامل حبسب آخر إحصاء
  .العاملة يف املناطق احلرة فنجد على سبيل املثال

، الفلبني   % 103بالنسبة  عامل ، السنيغال 145000حيث تشغل ما جمموعه  %103املغرب منت فيها بنسبة 
و اجلدول أسفله يوضح بشكل أكثر مستويات فرص العمل يف املناطق احلرة من سنة  % 56، سرييالنكا  % 39

  2006.1اىل سنة  2000

  

  

  

  

 

                                                             
مذكرة ماستر القانون العام المعمق ، شعبة االدارة و المالیة العامة  – المناطق الحرة و دورھا في التنمیة -مریم فضال  1

 .73، ص  2008/ 2007، جامعة عبد المالك السعدي كلیة العلوم القانونیة و االقتصادیة و االجتماعیة ، طنجة ، 
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  :01جدول رقم 

Emploi dans les ZFE dans certains pays sur la periode 2002-2006. 
  

Pays                                                        2002                2006                                 changement(%)   
Bangladesh                                             121000            188394                                           56.0 

Cameron                                                    8000                4690                                         - 41.0 
Chine(Macao)                                        131010             131010                                             0.0 

Costa Rica                                               34000                36000                                             6.     
République Dominicaine                      170833              154781                                         -8.0 

Gabon                                                          791                     791                                          0.00 
Hait                                                          10000                 10000                                          0.0 

Kenya                                                       27148                 38851                                         43.0   
Madagascar                                               74000               115000                                          55.0 

Malaisie                                                  200000               369488                                           85 
Maroc                                                      71315                145000                                         103.0 
Mexique                                                   87607                  65512                                        -25.0 
Philippine                                               820960                128197                                          37.0 
Sénégal                                                         940                    3049                                        263.0 
Sn Lanka                                                 111033               410851                                         270.0 
Tunisie                                                    239800               259842                                             8.0 
V et Nam                                                107800                950000                                        788.0 
 Zimbabwe                                               22300                   22000                                           0.0 

                                                 
, singa (2007). 2002): BIT ( Source 
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  :02جدول رقم 

  
Evolution de l’ emploi des ZFE  par région au cours de la période 2002 – 2006. 

 
Région                                            2002                           2006                         changement (%)   

  
Afrique du nord                             440.515                      643.152                      46.0 

Afrique subsaharienne                    421 585                      860 474                     104.1 
Océan indien                                  170 507                      182 712                     7.2                        

Moyen Orient                                328 932                    1 043 597                     217.3                 
Asie                                               7 710543                  14 741 147                     91.2                     

Chine                                          30 000 000                 40 000 000                     33.3 
Amérique centrale                        4 490 757                    5 252 216                    16.9 
Amérique du sud                            299 355                        459 825                    53.6 
Caraibes                                          215 833                        546 513                   153.6 

Europe central et de l’Est               543 269                     1 400 379                    157.8                 
Pacifique                                           13 590                        145 930                    973. 

 
 

,singa (2007) (2002) :BIT Source  
 

و يبني اجلدول تطور النسبة املئوية للعمالة يف املناطق احلرة على املستوى اإلقليمي خالل الفرتة نفسهـا ، و         
من اليد العاملة الوطنية يف عام  % 2.24من فرص العمل يف املناطق احلرة بالصني ، حيث النسبة من  % 33هناك 
  1و سامهت مبا] مليون عامل 8.18[  2005يف عام  % 13.37إىل ] ل مليون عام 3.3[  1995

و أيضا نالحظ زيادة كبرية يف فرص العمل يف إفريقيا جنوب الصحراء . من معدل النمو اإلمجايل  % 49معدله 
ا حوايل    ،  منطقة حرة موزعة ما بـني الكابون ، غانا ، كينيا ، مايل ، املوزمبيق 90الكربى اليت تتواجد 

 

  

                                                             
  .75 -74مرجع سابق ، ص  - المناطق الحرة و دورھا في التنمیة-مریم فضال ،  1
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و أيضا نالحظ زيادة كبرية يف نشاط املناطق احلرة يف ... نيجرييا ، زميبابوي ، اجلمهورية التشيكية و السلوفاكيا 
  .وسط شرق أوروبا و كذا احتاد روسيا جنوب آسيا و

من السكان القادرين على العمل ، أعلى مما كان  % 2.09و يف كوستاريكا استخدمت هذه املناطق أكثر من 
و   %  2.16و اهلند وراس  % 4.83ـه يف معـظم بلدان أمريـكا الالتيـنية باستثناء اجلمهورية الدومينيكية علي

من العمال يف املناطق احلرة و يف كوستاريكا نسبة  % 50، و يف مدغشقر يوجد أكثر من %  3.41املـكسيك  
سنة و تشكل نسبة العامالت يف هذه  30 و 29العمال اليت تشتغل يف املناطق احلرة ترتاوح أعمارهم ما بني 

أن  2005يف سرييالنكا و قدر يف سنة  % 70من النساء و كذلك  % 40و يف كوستاريكا  % 71املناطق نسبة   
منها هم من النساء و تشكل املرأة العاملة يف الصني  % 87منصب عمل ،  340000قطاع املالبس وفر حوايل 

من العمال  % 80من القوى العاملة يف االقتصاد ، و يف أباثام أحد أكرب املناطق احلرة يف أندونيسيا  % 40حوايل 
، على عكس ما لوحظ يف كثري من البلدان ، فإن حصة العمالة  2007هم من النساء حىت آخر إحصاء لسنة 

األخرية ، و املناطق احلرة يف اهلند ، و متيل إىل االخنفاض يف السنوات  % 50النسائية يف اهلند أقل بكثري من 
من فرص العمل و مع ذلك فإن احلكومة اهلندية تعمل بنشاط على تنمية هذه املناطق منذ عام  % 1خلقت 

تم باألساس على اخلدمات و كذلك إنتاج السلع و قانون املناطق املقاوالت اخلاصة لسنة  2002 الذي  2005و 
منطـقة حـرة جديدة و سيجري العمل  181سرعان ما أدى إىل العمل بيه يف  2006دخل حيز النفاذ يف وائل عام 

و البد من اإلشارة .                  منطقة حرة أخرى و نذكر هنا كما هة احلال يف اهلند و الصني 200بيه يف 
خرى ، و هذا هي نفسها أو أكثر من تلك املطبقة يف بقية القطاعات االقتصادية األ ZFE هنا بأن األجور يف

الوضع ميكن تفسريه من جانب القوى العاملة اإلنتاجية املسجلة يف هذه املناطق ألجل جذب يد عاملة كفأه أو 
ا ال متنح بشكل دائم ، و بصيغة أخرى  مؤهلة و احلد األدىن لألجور حمرتمة ، و لن على مستوى املكافآت فإ

  .   لدولة و كذا ما بني القطاعات لنفس املنطقةفإن هذا الوضع خيتلف من منطقة إىل أخرى يف نفس ا
ا ، حبيث أن التعيني و الفصل من اخلدمة ليست أمـور مــنظمة دائما         وحقوق العمال كثريا ما يستهان 

رمسيا ، و العمال يف املناطق احلرة يعانون من التمييز يف األجور و املعاملة على سبيل املثال يف مدغشقر متوسط 
بالنسبة  % 20بالنسبة للوظائف اليت تتطلب مهارات ضعيفة و قليلة و ترتفع إىل  % 8تب هو أقل من الرا

   للوظائف اإلشرافية يف صفوف الرجال
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وعلى الرغم من أن حقوق النساء و احلوامل و األمهات حترتم ، فإن املمارسات التمييزية ال تزال قائمة من مثل 
  .منح إجازة األمومة ، الفصل من اخلدمةرفض توظيف املرأة احلامل ، رفض 

و يف معظم املناطق احلرة ، فإن العمال املهاجرين يعتربون أكثر عرضة لألخطار و التمييز من العمال        
وظيفة هي من نصيب عمال ينتمون إىل الصني و اهلند و  15000احملليني مثال ، ففي املناطق احلرة مبوريس فإن 

متييز هؤالء العمال عن العمال احملليني بسبب احلواجز اللغوية ، و القيود املفروضة من سرييالنكا ، و يرجع 
 .   أصحاب العمل

فعدد كبري من املهاجرين هم فقراء يهاجرون إىل املناطق الداخلية و كذا للمناطق الساحلية و حيدث يف كثري من    
في األردن مثال على الرغم من ارتفاع معدالت البطالة ف.األحيان أنه ال يوجد عقد رمسي يقدم للعمال املهاجرين،

فإن اليد العاملة الوطنية قليلة يف املناطق احلرة ، و يف سرييالنكا بعض الشركات يف املناطق احلرة توقفت عن 
أنشطتها دون إخطار مسبق ودون دفع أي تعويض أو دفع املتأخرات أو دفع فوائد التأمني ، الشيء الذي أدى 

 فاع عدد الشكاوي بشأن عدم دفع أقساط معاش التقاعد إىل ارت

ويف بعض البلدان مثل الصني ، أندونيسيا ، مدغشقر ، العمال يف املناطق احلرة يعملون بشكل عام لفرتة         
  .طويلة و غالبا ما تنتهك التشريعات باإلضافة إىل استخدام املفرط للعمل اإلضايف

على حتسني احلماية االجتماعية و ظروف العمل للمهاجرين و مكافحة التمييز من و منظمة العمل الدولية تعمل 
  :خالل تدابري خمتلفة نذكر منها

 إنشاء جلان عمل ثالثية مكلفة حبل الصراعات واقرتاح احللول - 

ا تعمل وفق نظام موحد -  إنشاء آليات للرقابة على إجراءات التوظيف يف وكاالت القطاع اخلاص لضمان أ
 .للرتخيص الشيء الذي يتطلب التعاون الدويل

ومن ناحية أخرى جند بعض الدول يف املناطق احلرة تفضل العمالة األجنبية كمثال على ذلك ناميبيا تستخدم يف 
  .مناطقها احلرة اليد العاملة اآلسيوية متنحها أجور مرتفعة عن اليد العاملة احمللية
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فتحسني . عنصرا أساسيا لتحسني الظروف االجتماعية و العمل يف املناطق احلرة إن تنمية املوارد البشرية يعد 
الرأمسال البشري و نقل التكنولوجيا ورفع مستوى املهارات املهنية تساهم على املدى الطويل يف تطوير االقتصاد 

م   1.وتوفر للعمال كيفية حتسني حيا

  أداء الصادرات في المناطق الحرة:ثانيا. 
 

إفريقيا ، أمريكا - معظم البلدان اليت أخذنا مناذج املناطق احلرة منها ، سواء من دول آسيايف      
مازالت املناطق احلرة لتصدير تساهم جبزء كبري يف الصادرات الوطنية و يبني اجلدول أسفله ...الالتينية

 . عدد من الدوليف 2006- 2002حصة الصادرات من املناطق احلرة يف الصادرات احمللية ما بني عامي 
، و نالحظ من خالل  2006من الصادرات احمللية حىت عام  % 80و بالتايل فهذه املناطق متثل أكثر من  

قد ارتفعت حصة الصادرات يف بعض البلدان وباألخص يف بنغالديش و جزر  2006اجلدول انه يف عام 
باألخص على الفرتة املذكورة أعاله من  املدلديف و سرييالنكا ، و إذا كنا ركزنا على السنوات املاضية و

املهم أن نالحظ على مر تسع سنوات املاضية أن عدد من البلدان أعطت االهتمام لتنمية الصادرات 
   : هذه املناطق حىت وصلت إىل املستويات املشار إليها يف هذا اجلدول

 :03جدول رقم 
Evolution de la part des exportation issues des ZFE dans certains économies (2002-2006) 

  
pays                                                   2002                   2006                changement(%)  

                                           
Bengladesh                                             60.0                     75.6                         26.0 
Cameroun                                              32.0                    33.0                            3.0 
Chine ( Macao)                                      80.0                    80.0                            0.0 
Colombie                                               9.3                      40.0                        330.0 

Costa Rica                                             50.0                     50.0                           4.0            
    République Dominicaine                   80.0                     80.0                          0.0 
Gabon                                                    80.0                     80.0                            0.0 
Haiti                                                       50.0                     50.0                            0.0 
Kenya                                                     80.0                     86.9                            9.0 
Madagascar                                             38.0                    80.0                        111.0 

                                                             
 .79-76مرجع سابق ، ص  - المناطق الحرة و دورھا في التنمیة-مریم فضال ،  1
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Malaisie                                                  83.0                     83.0                             0.0 
Maldives                                                13.2                     47.7                         261.0 
Maroc                                                    61.0                     61.0                            0.0 
Maurice                                                  77.0                    42.0                         -45.0 

Mexique                                                 83.0                    47.0                          -43.0 
Philippine                                               87.0                     60.0                         -31.0 
Sénégal                                                   80.0                      n.d                             n.d 

Sri Lanka                                                33.0                     38.0                          15.0           
Tunisie                                                   80.0                     52.0                         -35.0   

Viet Name                                             80.0                     80.0                            0.0 
Zimbabwe                                              80.0                     80.0                            0.0  

 
فقط لتنتقل النسبة  % 10فإن الصادرات يف كوستاريكا كانت متثل نسبة  1990و هكذا يف عام        

كما هو احلال يف بنغالديش قد ارتفعت النسبة من   2006سنة  % 52و  2000يف أوائل عام  % 50إىل 
    . %95.6لتصل النسبة إىل  % 50 إىل 2002لرتتفع سنة  1990عام %  23.1

طق يف حني نالحظ أن عدد من البلدان قد سجلت أيضا اخنفاضا يف حصتها من الصادرات من املنا 
 . احلرة للتصدير و نذكر هنا الفلبني ، املكسيك ، تونس كما هو موضح من خالل اجلدول

و اجلدير بالذكر هنا أن تنويع الصادرات كان مسة هامة من مسات هذه املناطق و يف اهلند         
ا باملناطق احلرة يف  ال و تطورت بشكل كبري يف جم % 5بنسبة  2002شهدت تطورا يف نسبة صادرا

األدوية ، السلع و اهلندسة و اإللكرتونيات و فيما يتعلق بكوستاريكا فإن هذا البلد قد استمر منذ 
ا من املالبس و زيادة حصة  املاضي يف تنويع صادراته باملناطق احلرة بالرتكيز على خفض حـصة صادرا

 .الصناعات األخرى مبا يف ذلك األدوية ،اإللكرتونيات
م باخلصوص قطاع النسيـج ، املالبس   ويف العديد         من الدول فإن الصادرات يف املناطق احلرة 

من اليد العاملة تشتغل يف قطاع املالبس و  % 76حوايل   2003واإللكرتونيات ، ففي تونس سنة 
طاع من العمال املكسيكيني اشتغلوا يف الق % 35  يف املناطق احلرة املاليزية ، و % 65و  % 66سرييالنكا 

ذه املناطق    .اإللكرتوين 
إن أغلبية الدراسات على املناطق احلرة للتصدير هي موجهة باألساس على الصادرات اليت هي        

ا تعطي مرد ودية جد تنافسية على املستوى  أساس هذه املناطق ، و متثل بالنسبة للدولة قيمة مضافة أل
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ا مت كن الدول املضيفة هلا من مدا خيل العملة الصعبة و أيضا العاملي ، و من فوائد هذه الصادرات أ
مدا خيل متكن الدولة من استرياد التجهيزات ، اآلالت وسائل االستهالك ، اليت ميكن أن تكون أساسية 

بأخذ عني االعتبار النسبة املهمة للمناطق احلرة ...ملواكبة التصنيع و احملافظة على مستوى املعيشة اجليد
  .ت يتبني أن هذه املناطق ستكون مصدرا مهما للعمالت الصعبةيف الصادرا

نالحظ من خالل اجلدول أن صادرات املناطق احلرة توفر احتياطي جد مهم من العملة الصعبة تصل  
  1.  %8.9و تونس %  10.4وهونج كونج بـ %  17.7نسبتها إىل 

  .المساهمة بالقيمة المضافة المحلية و العملة الصعبة :المطلب الثاني

إذا كان هلذه املناطق أثر على الصادرات فإن هلا كذلك أثر مهم على تكوين القيمة  املضافة احمللية وتوفري        
العملة الصعبة ، إال أن األمهية  ختتلف من بلد إىل أخر  ومن منطقة ألخرى و ذلك  حسب درجة ارتباط  هذه 

   .األخرية بالنشاطات املتواجدة  بالبلدان املستقبلة 

 المساهمة بالقيمة المضافة المحلية :أوال .  

إن حساب القيمة املضافة  احمللية  أو احلصة  الصافية بالعملة الصعبة  هي وثيقة الصلة حبساب القيمة        
و بذلك فان  بعض البلدان املستقبلة  اخلام للصادرات ،  حيث متثل أحسن  مؤشر لإلسهام يف ثراء البالد ،

تفرض حد أدىن من القيمة املضافة  احمللية قبل أن تعطي  موافقتها ألية مؤسسة ترغب يف اإلقامة باملنطقة  احلرة 
  . %30الصناعية للتصدير ، فمثال منطقة  كاندال باهلند  تقدر احلد األدىن  املطلوب بـ 

،ماعدا  أو أقل %25إال أن نسبة القيمة املضافـة احملليـة يف أغلبية املناطـق احلرة الصناعية للتصدير هي حوايل       
وهي نسبة عالية جدا وهذا يعود الرتباط نشاطات املناطق احلرة   %51و بكوريا حوايل  %45تايوان متثل حوايل 

د األوليـة، السلع الوسيطية واخلدمات، و كذلك  حجم العمالة بالنشاطات املتواجدة خارج املناطق كشراء املوا
ذه املناطق و بذلك تعرف مناطق أسيا  جتربة ناجحة  من حيث  حتقيق  القيمة املضافة املؤدية   احمللية  املتواجدة 

  .إىل الرفاهية  االقتصادية و االجتماعية هلذه البلدان 

                                                             
 .82-80مرجع سابق ، ص  - المناطق الحرة و دورھا في التنمیة-مریم فضال ،  1
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دول جنوب أسيا يف جمال القيمة املضافة تبني أن ذلك يتوقف على التطور إّن املعدالت العالية اليت حتققها      
احلاصل يف باقي االقتصاد احمللي إذ كلما  تقدم هذا األخري  يف سلم التنمية  االقتصادية ، كلما كانت العالقات 

  . اليت يربطها مع الوحدات  اإلنتاجية  األجنبية  الواقعة  ضمن املناطق احلرة أمنت

استمرار هذا التطور يصل إىل مرحلة  تنتقل معها هذه املناطق احلرة من مفهوم جغرايف إىل مفهوم قانوين        
  . خيص كل االقتصاد الوطين ، إذ تندمج هذه املناطق مع باقي االقتصاد احمللي

وعليه نقول أن مسامهة  االقتصاد الوطين من خالل  القيمة املضافة  تكون اضعف إذ مل يتم استغالل سوى       
  .    ميزة واحدة  و هي ضعف التكلفة األجرية

حيث تشكل األجور املدفوعة  للعمال اليت ختصص إىل إنتاج وحدات جتري يف جماالت خاصة أساس        
  .بتونس  %75باملكسيك و %80، حيث  متثل حوايل  القيمة املضافة احمللية

إّن حتويالت األجور املدفوعة بالعملة الصعبة  إىل خارج املنطقة أي البلد املستقبل ، متثل عنصرا هاما جدا        
  .يف تكوين  القيمة املضافة احمللية خاصة يف زيادة العملة الصعبة 

  . ة املضافة احمللية تتمثل يف الرتاكيب واملواد األولية املشرتاة حملياهناك عناصر أخرى تساهم يف حتقيق القيم    

  .كذلك الرسوم املسدد من طرف هذه املؤسسات املتواجدة باملناطق لسلطات الدولة       

املالية لإلقراض املنجز من طرف  – les contreparties –و كذا الكراء للمباين و األراضي  و كذلك املقبالت     
  ) اخل...كالنقل ، لوازم املاء ، الكهرباء ( ت االقتصاد الوطين شركا

و قد عملت بعض البلدان املستقبلة على تطبيق تعريفة مشجعة  لكل املنتوجات اليت تغادر  املنطقة باجتاه        
فان زيادة  اإلقليم اجلمركي شريطة  أن تشرتي هذه املؤسسات املتواجدة  باملناطق املنتوجات احمللية ، و بذلك

  . القيمة املضافة احمللية  ختفض بشكل  غري مباشر احلقوق اجلمركية

ومنه فان ارتفاع امليل  للقيمة املضافة يكون  مرفوق بتزايد النشاط الذي مؤشر  حسن عن التطور النوعي        
كذا التشغيل ليد عاملة   املشجع خاصة  إذا كان  هذا التحسن يرجع إىل تعامل الشركات مع املتعاملني احمللني و

  . أكثر تأهيال ، هذا سيكون مؤشرا لصناعة  حملية ناجحة تستجيب ملتطلبات املنافسة الدولية
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و خري  مثال لذلك  دول جنوب آسيا خاصة كوريا  اجلنوبية حيث نستنتج أنه كلما كانت درجة تطور      
وابط اليت جتمع بني املؤسسات احمللية و املؤسسات االقتصاد احمللي عالية و وتريته  متسارعة  كلما كانت  الر 

األجنبية العاملة يف نطاق هذه املناطق وثيقة  و هو ما يعود  بالنفع على مستوى القيمة املضافة احمللية احملققة 
 1.داخل هذه املناطق

ناطق صناعية حرة إّن هذا املعدل يشكل أفضل مؤشر  لنجاح سياسة  ترقية االستثمار األجنيب عرب إنشاء م     
للتصدير ،  فكلما كان معدل القيمة املضافة احمللية احملققة داخل  هذه املنطقة  مرتفعا كلما كان دخل البلد هلا 
عاليا و العكس صحيح ، كما أن ارتفاع  هذا املعدل يدل على إمكانية  حتسني  موقع االقتصاد  احمللي  ضمن 

سلم  التصنيع مرورا من صناعات  تستعمل يد عاملة غري مؤهلة    االقتصاد العاملي عن طريق  التقدم ضمن
  .بأعداد هائلة إىل  صناعات أكثر رأمسالية  تتطلب مهارات وكفاءات هندسية  متطورة 

و بذلك فان القيمة املضافة احمللية  تعترب كوسيلة مالئمة ألجل تعظيم املوارد بالعملة الصعبة  وهذا متعلق         
ذه املناطق ، لكن ال  بنوعية السلع واخلدمات املقدمة من طرف املؤسسات احمللية و لنوعية النشاطات املتواجدة  

لية  ال تعطي  يف أغلب األحيان أي داللة  نوعية  عن مستوى  ينبغي  إغفال  أن حصة  القيمة  املضافة  احمل
التقدم التقين يف الصناعة أو هيكله و درجة  تعقيده ، و كذلك  القدرة  على حتقيق إعادة إنتاج مستقل  و عن 

  .مستوى  خضوع  الصناعة  للسيطرة احمللية 

 توفير العملة الصعبة : ثانيا  
ازين املدفوعات للبلدان النامية ، و مديونيتها اخلارجية جعلت من االنشغاالت إّن العجز الذي تعرفه مو       

األولية هلذه البلدان احلصول  على العملة الصعبة ، و بذلك ترجع أمهية التعرف على الدور الذي تلعبه املناطق 
قيق اهلدف اخلاص بزيادة  احلرة  الصناعية  للتصدير  يف االقتصاد  الوطين  إىل التعرف  على مدى جناحها  يف حت

  . موارد الدولة  من النقد األجنيب و تقليل العجز يف ميزان املدفوعات
      

و ال خيفى أن ما يتحقق  للبلد من رصيد  مالئم وكاف من العمالت األجنبية  الناجتة  عن واردات رؤوس  
يتحقق  بطريقتني ، بداية  و كنتيجة األموال األجنبية  إمنا يشكل تعزيزا  هاما للموارد الوطنية ، و هذا 

لالستثمارات املباشرة احملققة يف املنطقة  و كذا عن طريق تفسري الصادرات احملققة ، إذ ال يكفي  احلصول على 
                                                             

و جزیرة موریس  عیة للتصدیر مع دراسة تجربتي تونس  حالة المناطق الصنا المناطق الحرة و التنمبة–زوینة لایر 1
رسالة ماجیستر في العلوم االقتصادیة ، فرع التحلیل المالي ، معھد العلوم االقتصادیة ،  -و آفاق انشائھا في الجزائر

 .182-181ص 1997- 1996جامعة الجزائر ، 
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ملوارد بالعملة الصعبة بشكل خام  اليت مصدرها الصادرات ، كما أّن  الرتكيبة للرأمسال الذي يشكل هذه  املوارد  ا
قلصة للمصاريف املختلفة ،  فمثال تلك املنجـزة ألجل ضمان ترقية  املؤسسة  خارج البلـد  أو جيب أن تكون م

حالة  تصدير األرباح  اليت يف أكثر  احلاالت تكون مرحلة ، و بعد حماسبة كل هذه املصاريف  ميكن  أن نقدر 
  . .الرقم الصايف الذي يكون  اجيايب أو سليب و هذا حسب البلدان

من  %40إىل  20و بصفة عامة هذا الرقم  ميثل اإلسهام  بالعملة  الصعبة للبلد املستقبل الذي يدور حول       
القيمة اخلام  للصادرات ، الذي يعود حقيقة  للبلدان املستقبلة بعد إنقاص املبـالغ املسخرة لشـراء وسائل اإلنتاج 

و املبالغ املرحلة يف إطار األرباح احملققة ،إن أمهية الرصيد الصايف  إذا هذه املشرتيات أجنزت خارج البالد املستقـبل 
يتعلق بطبيعة تزويد هذه املؤسسات املتواجدة  باملناطق عن طريق املوارد األولية و املنتوجات النصف املصنعة  من 

  .السوق  احمللي ، و هذا يعود لقدرة املؤسسات على تزويد املناطق مبا تطلبه بصفة حمددة 
إّن التجارب يف جمال املناطق احلرة الصناعية  للتصدير تكشف عن تواجد روابط حمددة ما بني هذه املناطق       

هي الصادرات مطروحا منها مبلغ املواد ( و الصناعات احمللية ، حيث باملكسيك املوارد بالعملة الصعبة الصافية 
من املواد األولـية  و  %90توى املرغـوب إذ أن أكثر من مل تصل إىل املس) اخلام و السلع الوسيطية املستوردة 

  .السلع الوسيطية  مستوردة 
و بالعكس ففي تايوان وماليزيا و كوريا اجلنوبية فإن املبلغ الصايف احملتفظ به هو األكثر ارتفاعا ، وذلك        

ا  احمللية  فيما  يتعلق  بتلبية حاجيات املؤسسات  ذه املناطق بفضل  إمكانية  صناعا و خارج . املتواجدة  
املوارد غري احملولة  للخارج و اليت مصدرها  الصادرات و االستثمارات املباشرة داخل  هذه املناطق ، األجور 
ذه املناطق  و املستعملة حمليا جيب أن تأخذ  بعني االعتبار حيث  تشكل  املدفوعة  لليد  العاملة  املشغلة  

ا  من طرف  البلدان املستقبلة اجلزء  األكثر  تسي   ريا عن  املوارد  بالعملة الصعبة احملتفظ 
البالد املستقبل متثل ) اليت تغادر(اخلام و العناصر اليت تنقص ) احلصة(وكما ذكر سابقا فإن الفرق بني املسامهة 

جلدول اآليت سيشرح تركيبات املسامهة الصافية  من العملة  الصعبة األجنبية  اليت تعود إىل البلد املستقبل و ا
 .املسامهة اخلام و العناصر املطروحة
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  04: جدول رقم 
  تركيبات المساهمة الخام و العناصر المطروحة

  العناصر المطروحة  المساهمة الخام بالعملة الصعبة
  ترحيل األرباح  - )1  مسامهة الرأمسال خالل االستثمارات االبتدائية  )1
إسترياد السلع و التجهيزات ، املواد األولية    -)2  . زيادة الرأمسال خالل حياة املؤسسات داخل املنطقة )2

كل السلع و اخلدمات األخرى احملققة و اليت 
مصدرها من بلدان أخرى و اليت تسوي بالعملة 

  الصعبة األجنبية 
جزء األجور املدفوعة لألشخاص األجانب ترحل  -  . مداخيل الصادرات للمنطقة

م األصلية    باجتاه بلدا
 
Source :  jouili abdellah :’’ les zones franches : solution  ou illution mémoire de troisième 

                   cycle professionnel L.E.D.F , 1993 .P.127                   

  :يعود للبلدان املستقبلة كحصة  من العملة الصعبة تتضمن النقاط  التالية حيث الذي      

استرياد سلع التجهيزات ، املواد األولية أو كل السلع و اخلدمات اليت مصدرها البالد املستقبل أين الدفع  - 
 . يكون  منجز بالعملة الصعبة األجنبية

ذه املناطق -   . اليد العاملة  احمللية ، يعين أجرة  األجور املدفوعة للمشغلني 
 . املبالغ املخصصة للخدمات مثل الكراء ، النقل ، املاء ، الكهرباء و الغاز - 
 .  املوارد اجلبائية  إن وجدت  - 

الذي يسمح  للبالد باالحتفاظ جبزء أساسي من املوارد اخلام  يف املدى البعيد هو تطوير  إالّ أّن امليكانيزم     
الروابط ما بني الشركات املتواجدة باملناطق  و املقاولني  احملليني التجاريني  كذلك تطوير  عالقات مؤسسة 

دي  احمللي ، حيث مؤسسات التعهدات الثنائية الذي جيسد االندماج الصناعات األجنبية مع النسيج االقتصا
ا من السوق احمللي   . املنطقة  تزود احتياجا

ال ميكن جتاهل أن حصيلة النقد األجنيب القتصاد البلد املضيف تزداد عندما يكون موقع املنطقة من العوامل       
ا هذه  املناطـق و خصوصا إذا كا ن موقع املنطقة  يف مركز  اليت  تزيد من إقبال السائحني  على البالد اليت  تقام 
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م منها ، و لعل يف املوقع املمتاز  متوسط للمواصالت الدولية يقصده العابرون  لتلك املناطق لشراء احتياجا
للمنطقة احلرة يف ميناء هونغ كونغ و شانون ما جيعلها من أهم املراكز العاملية يف التجارة  الدولية باإلضافة  إىل 

ما يعتربان من املر    .اهلامة ) التجارة الدولية و السياحية ( اكز العاملية يف أ

و بذلك فإنه كلما ازدادت حصيلة النقد األجنيب يف أية دولة فهذا يدل على الدور االجيايب الذي تلعبه هذه       
 املناطق يف اقتصاد ذلك البلد و ما ينجم عنه من انعكاسات اقتصادية و اجتماعية سواء بشكل مباشر أو غري

و بذلك فعلى هذه البلدان أن تعمل على االستفادة  بشكل امثل  من . مباشر يف حتقيق الرفاهية لذلك البلد 
دف إنشاء و تسيري هذه املناطق   . هذه املناطق حىت حتقق املزايا املتوقعة  من التكاليف اليت حتملتها 

املستقبلة تسعى إىل اكتساب املهارات  وإىل جانب البحث للحصول على النقد األجنيب فان البلدان       
  1. التكنولوجية  اليت جتلبها هذه املؤسسات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).حالة مصر و األردن(دور المناطق الحرة في التنمية االقتصادية: المبحث الثاني
                                                             

و جزیرة موریس عیة للتصدیر مع دراسة تجربتي تونس لة المناطق الصناالمناطق الحرة و التنمبة حا–لایر ،  زوینة 1
   .186-183مرجع سابق ، ص  و آفاق انشائھا في الجزائر
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  .دور المناطق الحرة في تطور األداء المصري: المطلب األول

 باملرافق والبنية عامة حرة مناطق8عدد  وتزويد جتهيز مت حبيث رةباملناطق احل أولت الدولة االهتمام        
 السويس- اإلمساعيلية- بورسعيد– اإلسكندرية- القاهرة( من بكل املشروعات الستقبال جاهزة لتكون األساسية

  ).الكوم  شبني- أكتوبر من بالسادس اإلعالمية- دمياط-

 على إقامة املستثمرين إقبال تزايد فقد االستثمارات ، جلذب اهليئة تبذهلا اليت الرتوجيية للجهود ونتيجة        
م  استثمارية مشروعات املخصصة إلقامة املساحات معظم شغل إىل أدى مما العامة ، احلرة املناطق بنظام مشروعا

 حدا الذي األمر ، 2006 فرباير اية مع 86%املناطق  ذه األشغال نسبة بلغت حيث العام ة، احلرة باملناطق
 جملس رئيس قرار صدر أما بدر ، ومدينة ببورسعيد التفريعة مبنطقة شرق جديدة عامة حرة مناطق إقامة إىل بالدولة
 الصناعات يف متخصصة عامة حرة منطقة كأول قنا مبحافظة بقفط العامة احلرة بإنشاء املنطقة 2004 لسنة الوزراء

 جماالت صناعية يف تعمل اليت اخلاصة احلرة املناطق مشروعات خبالف وذلك الطبية ، الدوائية واملستلزمات
  .العامة احلرة للمناطق املكاين النطاق خارج التواجد نشاطها ويتطلب خمتلفة وخدمية

 وتوجيه يف جذب فعالية اآلليات أفضل من واحدة األخرية اخلمس السنوات يف احلرة املناطق أصبحت وقد        
 من وذلك للبالد ، االقتصادية واالجتماعية التنمية عجلة دفع يف للدولة العامة السياسة خيدم مبا االستثمارات

  1:التايل النحو علي وغري مباشرة مباشرة اقتصادية عوائد من املناطق تلك حققته ما خالل

  

  

  

 

  

                                                             
حالة مصر ،ورقة عمل مقدمة  -دور المناطق الحرة في التنمیة االقتصادیة العالمیة و التجارة الدولیة-نبیل الجداوي ،  1

طق الحرة ، أثر اتفاقیات التجارة الحرة الثنائیة و الدولیة على أنشطة المناطق الحرة ، إلى الملتقى الثاني إلدارة المنا
  . 7، ص  2006ماي  14/18القاھرة 
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 العوائد االقتصادية المباشرة: أوال. 

 دوالر مليار 15.5بلغت  إمجالية استثمارية بتكاليف مشروعًا  733 من احلرة املناطق مشروعات عدد ارتفع        
  2006 فرباير اية مع مليار دوالر 19.5 بلغت إمجالية استثمارية بتكاليف مشروعات 900 إىل ، 2003 اية مع

نسبة  متثل دوالر مليار 4 بلغت االستثمارية يف  التكاليف وبزيادة 22.8 % نسبة متثل مشروعًا  167 بلغت بزيادة
25.8% .                                              . 

  .اخلاصة احلرة املناطق بنظام مشروعًا  170 من أكثر احلرة املناطق مشروعات عدد يتضمن

 نشاط تطور حجم القومي لالقتصاد GDPاإلمجايل احمللى الناتج منو يف احلرة املناطق مسامهة جمال يف -
 متثل دوالر مليار3 بلغت  سلعية صادرات منها 2003 عام خالل دوالر مليار 3.93 من احلرة املناطق مشروعات

 دوالر مليار 6.17 بلغت سلعية صادرات منها 2005 عام خالل دوالر مليار 7.71 إىل ليتضاعف ،% 76.3نسبة 
 واخلدمات احلاويات وتداول البحري النقل خدمات من اخلدمية الصادرات بلغت حني يف 80 % نسبة متثل

   20 %. نسبة متثل دوالر مليار 1.54 احلرة املناطق ملشروعات البرتولية

 الصناعية الصادرات حجم تطور القومي لالقتصاد الصناعي احمللى الناتج منو يف احلرة املناطق مسامهة جمال ويف -
ا إمجايل من 80 % نسبة متثل دوالر مليار 2.4 من احلرة املناطق ملشروعات  2003 عام خالل السلعية صادرا

ا إمجايل من87 % نسبة متثل دوالر مليار 5.38 إىل ليتضاعف   2005 .  عام خالل السلعية صادرا
 168 بلغت بزيادة 2005/ 2004عام  خالل دوالر مليون 558.3 احمللي السوق من احلرة املناطق واردات بلغت آما

  .الوطنية للصادرات يعد دعمًا  مما 43 % بلغت بنسبة 2003/2004عام  عن دوالر مليون

 احلرة مشروعات املناطق صادرات حجم تطور فقد البالد ، خارج إىل املصرية الصادرات تعظيم جمال يف -
 90 % نسبة متثل صادرات صناعية منها 2003 عام خالل دوالر مليار 1.49 من البالد خارج إىل السلعية

 إمجايل من 38.9 ومتثل 96 % نسبة متثل صادرات صناعية منها 2005 عام خالل دوالر مليار 3.53 إىل لتتضاعف
  2005 . عام  ملصر السلعية الصادرات
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 مليار 5.58 من مشروعات املناطق احلرة يف املستثمرة األموال رؤوس حجم تطور االستثمارات جذب جمال ويف -
 ليصل 20.25 % نسبة متثل مليار 1.13بلغت ) FDI( مباشرة أجنبية استثمارات منها 2003 عام اية يف دوالر

 6نسبة   متثل دوالر مليار 1.95 مباشرة بلغت أجنبية منها استثمارات 2006 فرباير اية يف دوالر مليار 7.4 إىل
.% 2   

 85 توفر احلرة أن املناطق مشروعات استطاعت البطالة مشكلة من للحد جديدة عمل فرص خلق جمال ويف -
 بالنشاط عمل فرصة ألف 68  منها 2003 عام اية مع دوالر مليون 64 تبلغ سنوية بأجور عمل فرصة ألف

 اية ىف دوالر مليون 139 تبلغ سنوية عمل بأجور فرصة ألف 160 إىل لتتضاعف 80 % نسبة متثل الصناعي
 8 %. 2نسبة  متثل الصناعي عمل بالنشاط فرصة ألف 130 منها 2006 فرباير

  

 الرأمسالية من األصول الواردات حجم تزايد الوطنية بالصناعات للنهوض احلديثة التكنولوجيا جذب جمال ويف -
   .2005عام  خالل دوالر مليون 982 ليصل إىل ، 2003 عام خالل دوالر مليون 879 من احلرة املناطق ملشروعات

  العوائد االقتصادية غير المباشرة: ثانيا. 

 ومزاولة التداول احلاويات حمطات وتشغيل املوانئ إدارة خدمات أنشطة تنمية ىف احلرة املناطق آلية من االستفادة
 بأحدث وجتهيزها املوانئ هذه كفاءة يرفع من الذي النحو على ا املرتبطة واخلدمية و التخزينية الصناعية األنشطة
ا التكنولوجية والوسائل املعدات  شرق ميناء السخنة ، ميناء تنمية( العاملية من املنافسة ميكنها ومبا إلدارا
  ).بورسعيد

 خالل الدولة من كاهل عن ختفيفاً  املصري البحري النقل أسطول لدعم الرأمسالية األصول يف االستثمار
        متثل سفينة 38 هلا السفن اململوكة عدد إمجايل بلغ واليت احلرة املناطق بنظام العاملة البحري النقل مشروعات

 1.02 طاقتها بلغت حبمولة سفينة ، 164 البالغ عددها املصري التجاري األسطول سفن عدد إمجايل من %23.2

 مليون 1.6 البالغة املصري التجاري األسطول لسفن الكلية طاقة احلمولة إمجايل من 63.6 % نسبة متثل طن مليون
 .طن
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 وتشجيع احلرة بنظام املناطق األراضي واستزراع استصالح نشاط تشجيع خالل من الزراعية الرقعة يف التوسع زيادة
   .الوادي جبنوب توشكي منطقة مثل به املرتبطة الصناعات إقامة

 يف ختصصت بقفط واليت العامة احلرة املنطقة مثل متخصصة عامة حرة مناطق إقامة خالل من مصر صعيد تنمية
  .والصيدالنية الطبية واملستلزمات األدوية وتصنيع إنتاج

 حجم من هذه األنشطة به تتميز ملا نظرًا  الطبيعي الغاز وإسالة البرتول نقل أنشطة على احلرة املناطق نظام تطبيق
   .متقدمة وتكنولوجيا ضخمة استثمارات

 حجم اليت تتطلب اإلسرتاتيجية بالصناعات للنهوض االستثمارات جذب يف احلرة املناطق آلية من االستفادة
 الزراعية واملخصبات وصناعة األمسدة البناء ومواد األمسنت صناعة مثل متقدمة وتكنولوجيا ضخمة استثمارات

  . عديدة تنافسية مبزايا فيها مصر تتميز اليت الطبيعي الغاز وإسالة

 من كبريةنسبة   املؤهلة ومثلت الصناعية املناطق اتفاقية تفعيل يف كبري بشكل احلرة املناطق مشروعات سامهت
 منذ ببورسعيد العامة احلرة باملنطقة املالبس اجلاهزة صناعة مشروعات زادت حيث االتفاقية ، هذه صادرات
 يف توسعات هناك ن أ كما دوالر ، مليون 24 أموال مشروع برؤوس 29 إىل  QIZالكويز اتفاقية إىل انضمامها

 1.دوالر مليون 40 التوسعات تلك أموال رؤوس وبلغت املشروعات القائمة من مشروع 30

  .دور المناطق الحرة في دعم االقتصاد الوطني األردني: المطلب الثاني 

سياسة احلكومة اهلادفة إىل تشجيع االستثمار احمللي و األجنيب يف  تنفيذ يف بفعالية املسامهة يف املؤسسة نشطت 
ا جبودة اململكة واالرتقاء من خمتلفة جغرافية مواقع يف احلرة املناطق من املزيد إنشاء يف املناطق احلرة والتوسع  خدما

دف تعظيم مردود النشاط اليت واملزايا  وكذلك االستثماري متنحها للمستثمرين إىل املستويات العاملية و ذلك 
  . األردن يف االقتصادي النمو عجلة دفع يف فاعل بشكل املسامهة

ا من دخل  معرفة الدور الذي تقوم به اجل ومن  دورها وبالتايل مؤسسة املناطق احلرة من حيث ما تدره استثمارا
 وحجمها خالل سلسلة زمنية حمددة من املؤسسة هذه ونفقات إيرادات إىل التطرق من بد ال طين الو االقتصاد يف

  . القومي الدخل يف مسامهتها ومدى

                                                             
 .9-8مرجع سابق ص -دور المناطق الحرة في التنمیة االقتصادیة العالمیة و التجارة الدولیة- ،  نبیل الجداوي 1
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التطرق إىل حجم التجارة من و إىل املناطق  احلرة و حىت تكتمل الصورة بشكلها الصحيح يف هذا السياق ضرورة 
من و إىل املنطقة احلرة ) الداخلة  و اخلارجة(و حجم جتارة املركبات ) البضائع الداخلة و اخلارجة(العامة و اخلاصة 

  1 .الزرقاء

  

  05جدول رقم

  . باأللف دينار) 2000 - 1995(إيرادات و نفقات المؤسسة خالل الفترة 

  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  السنة/ البند

  10709  7813  6153  7211  7096  6407  4734  إجمالي اإليرادات

  3258  4022  3569  5848  4862  5438  4363  إجمالي النفقات

  2275  2693  2657  2288  2018  1988  1616  النفقات الجارية

  983  1329  912  3560  2844  3450  2747  النفقات الرأسمالية

  7447  3791  2584  1363  2234  969  371  العجز/ الوفر

 2001 .لعام  السنوي التقرير / الحرة المناطق مؤسسة المصدر   

 يف االقتصاد الوطين فان املؤسسة املناطق األردنية احلرة املناطق تلعبه الذي والفاعل الكبري للدور بالنسبة وأما    
  : االقتصاد الوطين من خالل حتقيق  أهدافها اليت تتمثل يف دعم يف بواجبها تقوم عامة كمؤسسة احلرة

تشجيع إقامة الصناعات التصديرية و تشجيع املبادالت التجارية الدولية لدعم امليزان التجاري و توفري فرص العمل 
ا املهارات الفنية املتطورة يف دعم االقتصاد الوطين ، و عليه قامت  املؤسسة لأليدي العاملة األردنية و إكسا

اية عام  5.3بتحويل  مليون دينار يف  5.1، مقابل  2001مليون دينار من الفائض النقدي إىل خزينة الدولة يف 
 .2000اية عام 

 

                                                             
مدیریة الدراسات و المعرفة ، مؤسسة المناطق  - األردنیة في التنمیة االقتصادیةدور المناطق الحرة –جاسر تادرس  1

 .17، ص 2006الحرة ، األردن ، 
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ا من  ألف دينار أي  2372على  2000ألف دينار عام  772وفيما يتعلق باملناطق احلرة اخلاصة فقد ارتفعت ايرادا
  .2001و يعود السبب يف ذلك إىل تشغيل شركات مناطق خاصة جديدة خالل عام  % 20.7بنسبة منو مقدارها 

  06رقم  جدول

  .باأللف دينار) 2001 – 2000(إيرادات المؤسسة حسب المنطقة للسنوات 

 2001التقرير السنوي لعام / مؤسسة المناطق الحرة : المصدر. 

  

  

  

  

  

 

 

  

  المنطقة الحرة 
  

األهمية النسبية لإليرادات في   نسبة النمو  2001  2000
  )% (2001 إيرادات عام

  71  38  7606  5516  الزرقاء 

  4  46  383  263  سحاب 

  1  21  111  92  المطار 

  -  -  -  1171  العقبة/ المناطق الحرة

  24  237  2604  772  المناطق الحرة الخاصة

  100  37  10705  7813  المجموع
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  07جدول رقم 

  .باأللف دينار) 2001 - 2000(عامي إيرادات المؤسسة حسب نوعها خالل 

  نسبة النمو   2001  2000  اإليرادات
)%(  

األهمية النسبية لإليرادات 
   2001في ايرادات عام 

  17  38  1784  1295  بدل تخزين

  7  0  726  728  بدل خدمات عامة

  3  -26  362  493  بدل تأمين

  21  -7  2264  2438  أجور أراضي 

  1  -13  140  162  فوائد بنكية

  9  -16  910  1080  تنازل بدل

  22  207  2372  772  المناطق الحرة الخاصة

  11  -  1140  -  أرباح بيع األسهم 

  9  19  1005  846  إيرادات أخرى 

  100  37  10705  7813  اإلجمالي

  

 2001التقرير السنوي لعام / مؤسسة المناطق الحرة : المصدر.  

 ارتفعت هذه اإليرادات وقد التخزينية املواد تأجري وإيراد املياه وأمثان املناولة بدالت تشمل أخرى إيرادات وهناك
  ). %19(بنسبة منو مقدارها  أي 2001 عام يف دينار ألف ( 1005 ) إىل 2000 عام يف دينار ألف ( 846 ) من
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 08جدول رقم 

  باأللف دينار) 2000 – 2001(إجمالي النفقات للمؤسسة حسب نوع اإلنفاق خالل عامي 

  المنطقة الحرة
  

  نسبة النمو  2001  2000
)%(  

  األهمية النسبية للنفقات
 )%(2001عام 

          النفقات الجارية 
  42  -16  946  1.132  رواتب و أجور و عالوات

  49  -17  1.120  1.349  نفقات تشغيلية

  9  -2  197  201  نفقات تحويلية

  0  -5  11  12  نفقات أخرى 

  70  -16  2275  2693  مجموع النفقات الجارية

          النفقات الرأسمالية

  -  -  -  4  لوازم

  1  -57  7  17  دراسات و أبحاث

  14  -11  136  154  معدات و آالت و أجهزة 

  2  -  22  -  مركبات و آليات 

  53  -47  525  984  أشغال و انشاءات

  16  -3  160  165  صيانة و اصالحات المباني 

  14  2617  133  5  تجهيز و تأثيث

  30  -26  3258  1329  النفقات الرأسمالية مجموع

  100  -19  3258  4023  اجمالي النفقات

  

 2001.1التقرير السنوي العام / مؤسسة المناطق الحرة : المصدر  

 

  
                                                             

 .19-18ص -دور المناطق الحرة األردنیة في التنمیة االقتصادیة–جاسر تادرس  1
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  : خالصة

يتضح لنا من خالل هذا الفصل أن للمناطق احلرة أمهية كربى على مستوى خلق فرص العمل اليت يتفاوت         
عددها من بلد آلخر و إجياد احتياطي جد مهم من العملة الصعبة األجنبية و أيضا يف تطوير صادرات البلد 

هلذه البلدان باإلجياب حيث تساهم يف  املضيف هلا الشيء الذي ينعكس على املستوى االقتصادي و االجتماعي
 .الرفع من مستوى الدخل الفردي و أيضا الدفع بعجلة التنمية يف تلك
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  :تمهيد

نظرا لصعوبة التكلم عن مجيع املناطق احلرة بالدول العربية فسنتناول املناطق احلرة بكل من السودان        
باإلضافة لتجربة اجلزائر يف إقامة املناطق احلرة  واإلمارات و العراق ألجنح التجارب العربية يف جمال املناطق احلرة ،

  . حبكم انتماء الباحث للجزائر
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 .نماذج المناطق الحرة في السودان و الجزائر: المبحث األول 

  . المناطق الحرة في السودان : المطلب األول 

 حرة منطقة إلنشاء جرت حماولة حيث املاضي رنالق من السبعينات إيل السودان يف احلرة املناطق تاريخ ويعود 
 احلرة واألسواق للمناطق السودانية الشركة إنشاء صدور قرار وبعد سعودية شركة بواسطة األمحر البحر ساحل علي

   .بالسودان احلرة املناطق إلنشاء احلقيقية البداية هي هذه تعترب 1994لعام   احلرة املناطق قانون وصدور

  العوامل المساعدة على نجاح المناطق الحرة في السودان: أوال .  
  .العاصمة مدخل عند صناعية مدينة أو بري أو حبري كمنفذ املميز اجلغرايف املوقع -
  .معقولة وبتكلفة املدربة والفنية اإلدارية والكوادر العاملة األيدي توفر -
  .البريوقراطية عن والبعد التعقيد وعدم وتبسيطها االستثمار إجراءات سهولة -
 . للمستثمر املقدمة واحلوافز واالمتيازات التسهيالت حزم -
 . املتكاملة احلديثة التقنية استخدام -

  الحوافز و االمتيازات في المناطق الحرة بالسودان: ثانيا .  
 . عدم جواز تأميم املال املستثمر يف املنطقة احلرة أو مصادرته أو االستيالء أو فرض احلراسة عليه -
 .%100 بنسبة للمؤسسة الكامل التملك حرية -
 . واألرباح األموال رؤوس حتويل حرية -
 . األجنيب النقد تداول حرية -
 . للتجديد قابلة عامًا  20 ملدة األعمال أرباح لضريبة الكامل اإلعفاء -
 .واإلقامة الدخول تأشريات وتسهيل األجنبية العمالة توظيف حرية -
ا السودان يف منظومة السوق املشرتكة لدول شرق و جنوب  - االستفادة من امليزة التفضيلية اليت يتمتع 

 ). الكوميسا(إفريقيا 
 .ومدخالت و خطوط االنتاج و التصنيع من الرسوم اجلمركية  و رسوم الوارد معدات إعفاء -
 .نتجات املناطق احلرةتطبيق قواعد املنشأ لدول الكوميسا فيما يتعلق باملكون احمللي مل -
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  . أهم المناطق الحرة في السودان: ثالثا 

  بعد علي األمحر البحر ساحل علي متميزًا  موقعا احلرة األمحر البحر منطقة حتتل: منطقة البحر األحمر 
 بور جنوب مطار مرتا كيلو 17 و سواكن مرفأ مشايل كيلومرت 20 و تسودان بور جنوب مرتا كيلو  38

ا كما تسودان   .  إىل اخلرطوم تسودان بور ميناء من املمتد الربي القومي بالطريق ترتبط إ

 مربع كلم 600 حوايل 1994 احلرة لعام واألسواق املناطق قانون وفق احلرة األمحر البحر ملنطقة الكلية املساحة تبلغ
االت يف استثمارات تضم األغراض حرة متعددة منطقة تكون لكي مربع كلم 26 مساحة ختطيط ومت  التجارية ا

   .واخلدمية والصناعية

 البنية مشروعات اكتمال بعد 2000فرباير  يف رمسيا وإشهارها احلرة األمحر البحر ملنطقة األويل الرحلة افتتاح مت
 عامًا  25 - 20 خالل آليا استثمارها يتم أن هلا خطط أربعة مراحل من مربع كلم واحد ملساحة والفوقية التحتية

 دوالر مليون 12 من أآثر والفوقية التحتية البنية تكلفة وبلغت املوجهة اخلطة وفق معايري الثانية للمرحلة واالنتقال
  . دوالر مليون 50 حوايل العاملة االستثمارات مجلة كما بلغت

 فرص االستثمار في منطقة البحر األحمر .  
 . مرت مربع ألف 84 من أآثر إمجالية مبساحة مسقوفة مستودعات -
 .  ألف مرت مربع 60 الثقيلة املعدات لتخزين جاهزة ساحات -
   .مربع مرت مليون من أكثر ممهدة أراضي -
  .خدمية فرعية وطرق رئيسية طرق من حتتية بنية وجود -
 . واإلنرتنت السيار اهلاتف وخدمات دولية اتصاالت شبكة -
  .اخلضراء املسطحات ولري للشرب داخلية مياه شبكة -
  .ميقاوات 3 إمجالية بطاقة منفصلة كهرباء شبكة -
 كم 26 مساحة وتغطي اخلرطوم مشال كم 70 بعد علي املنطقة هذه تقع ) :الجيلي( الحرة قري منطقة 

تم وتتميز ا  موجهات  وفق اقتصادية تنموية لطفرة مؤهلة باعتبارها للمنطقة االقتصادية البنية وية بكو
  . عامًا  17 إيل متتد متعاقبة مراحل مخس يف لتنفيذها صممت واليت الشاملة اهليكلية اخلطة
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 25 من أكثر بدخول وذلك2005 العام هذا تباشري مع احلرة قري منطقة من األويل املرحلة تشغيل و تنفذ بدأ
االت خمتلف يف باالستثمار تعين تقليدية حرة غري منطقة وهي البضائع من خمتلفة أصناف على مشتملة حاوية  ا

 تعتمد واليت التحولية للصناعات مواتية بيئة وخلق عابرة جتارة) الرتانزيت( صادر وجتارة وإعادة وتصدير استرياد من
 املنطقة الستقطاب تطمح آما املضافة القيمة من واالستفادة للصادر تشجيعًا  وذلك احمللية على اخلامات

  .بالسودان الدواء توطني شعار وتطبيق الدوائية الصناعات

 الحرة قري منطقة في االستثمارات فرص. 
  .التجميعية الصناعات جمال يف االستثمار -
  .املعلومات تقنية صناعة -
  .الدوائية الصناعات -
  .لوجستية إمداد مراكز  -
  .والتغليف التعبئة صناعة -
 .  البرت وكيماويات صناعة -
  .التجميل ومستلزمات العطور صناعة -
 .الزيوت ومشتقات احملركات زيوت صناعة -
 1.واآلليات واملعدات السيارات جتميع -

 .المناطق الحرة في الجزائر: المطلب الثاني 

  اجلزائر كغريها من الدول النامية تعاين من عدة مشاكل كانت : فكرة إنشاء  المناطق الحرة بالجزائر : أوال
وراء سعيها إلقامة املناطق احلرة على أمل أن يكون هلا انعكاس اجيايب على هذه املشاكل  و عليه متوضع 
 اإلطار القانوين للمناطق احلرة باجلزائر و حتفيزات االستثمار و اليت تتجسد من خالله إنشاء  املنطقة الصناعية

   05/04/1997املؤرخ يف  97/106رمسيا بواسطة املرسوم التنفيذي رقم " بالرة"احلرة 

                                                             
الملتقى  -ق الحرة المحدودةتجربة الشركة السودانیة للمناطق و األسوا–مبارك عبده صالح و أحمد محمد عبد الرحمن  1

 .11-8،ص 2005العربي األول حول األسالیب الحدیثة في تنظیم و ادارة المناطق الحرة ، السودان ، 
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و ذلك بعد الدراسة املعدة من طرف  الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية و هذا بطلب وكالة ترقية  االستثمارات 
قع الحتضان و دعمها و متابعتها حيث أخذت  هذه الدراسة  عدة عوامل ومعايري الختيار أحسن مو 

  : املنطقة احلرة األوىل متثلت هذه املعايري فيما يلي 

ا كاملطار ،  امليناء ، الطرق الربية ،  السكك   :المعيار أ خاص باهلياكل القاعدية  للنقل و املرافق املتعلقة 
  .احلديدية 

  ....، املاء ، املواصالت  خاص  بنوعية و إمكانية اخلدمات العامة كالغاز ، الوقود ، الكهرباء  :المعيار ب

  . يتعلق بتوفري اليد العاملة املؤهلة و املهارات احمللية :المعيار ج

اخلدمات املتعلقة بالقطاع الثالث  املؤسسات البنكية و التأمني ، قطاع الصحة و السياحة ،  :المعيار د
  . املؤسسات اإلدارية

كم شرقا و تتوفر املنطقة   50تبعد على مدينة جيجل ب تقع منطقة بالرة يف دائرة امليلة على الساحل حيث  
ا من    :على هياكل قاعدية هامة هذا ما جعلها تأخذ موقعا اسرتاتيجيا  باإلضافة إىل قر

 . الرابطني بني جيجل و سكيكدة 43و  27الطريقني الوطنيني  -
 . خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يصل بني والييت جيجل و سكيكدة -
عن ميناء جنجن إضافة إىل هذا تبعد عن املركز  45كم و 50ار فرحات عباس  ب تبعد عن مط -

 . كم45الكهربائي ب 

هكتار مهيأة أعدت خصيصا إلقامة مركب احلـديد و هي  512هكتار منها  523ترتبع املنطقة على مساحة قدرها 
  . مرت 13000مرت وطوله  205حماطة جبدار علوه 

ا الدولة من اجل التهيئة  الكاملة للمنطقة و اليت نص عليها املرسوم التشريعي  و يف اطار األشغال اليت تتكف ل 
  : مادته الرابعة جاء فيها ما يلي   17/10/1994املؤرخ  24/320رقم 
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 ربط املنطقة خبطوط الطرق الرئيسية اليت تربط املنطقة بالرتاب الوطين  -
 ... الغاز ، املاء ، اهلاتف ، التلكس إيصال املنطقة مبختلف شبكات التزويد بالكهرباء ،  -
يئة   - إيصال املنطقة بشبكات لصرف  مياه األمطار و تطهري املياه املستعملة وطبقا هلذا املرسوم  مت أيضا 

املنطقة احلرة عن طريق اجناز عمارات للخدمات العمومية و اليت تتمثل يف اجلمارك األمن الوطين ، 
ربط املنطقة مبيناء جنجن و كذا  باملدينة خبط  أنابيب لتجميع املياه  الصحة ، احلماية املدنية ، مت

  .كم7الصاحلة  للشرب طوله 
كم ، وكذا ربط املنطقة بشبكة  6ربط املنطقة احلرة باملدينة عن طريق  خط السكك احلديدية طوله  -

     خط هاتفي عن طريق  املركز  اهلاتفي موصول  بدوره بالشبكة الوطنية  200هاتفية اليت حتتوي على 
  .و الدولية

و نظرا  لطبيعة املنطقة احلرة  الصناعية املوجهة للتصدير  فان املشاريع املقامة داخل املنطقة ستتجه حنو 
ا احمللية توفري املوا     د األولية و النصف املصنعة الصناعات التصديرية  لذا كان واجبا على الوالية ومؤسسا

و املواد الطبيعية باعتبارها ضرورية  لقيام النشاط الصناعي و سري  عملية اإلنتاج للمؤسسات الصناعية يف 
  : املنطقة احلرة و من بني هذه املوارد املتوفرة يف الوالية نذكر منها 

  .صناعة النسيج و اجللود -
 .ونية و املواد الصيدالنية صناعة امليكانيكية و الزجاج و االلكرت  -
  .صناعة مواد البناء و استغالل املواد املنجمية -
  .الصناعة التحويلية و تعليب املنتجات البحرية و الفالحية -

 1 .النشاطات التحويلية للمواد الغابية -

 

 

                                                             
المناطق الحرة العربیة و دورھا في تنمیة التجارة العربیة البینیة، المنطقة الحرة المشتركة األردنیة –لبعل فطیمة  1

 .128-271مرجع سابق ص 2000/2010السوریة 
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  الهيئات ذات العالقة بالمناطق الحرة بالجزائر: ثانيا.  

  : توجد ثالث هيئات وهي   

 : وتتكفل هذه اللجنة باملهام التالية   : اللجنة الوطنية  للمناطق الحرة  .1
 . تدرس و تقرتح تعيني املناطق و ضبط حدودها –
 .تفحص  أية مسألة تتعلق بتطبيق  التشريع و التنظيم املتعلقني باملناطق احلرة  –
 . تبادر بأي تدبري يسمح بتحسني  تسيري املناطق احلرة وجعل النشاط فيها ذي مردودية أحسن –
وضعت حتت إشراف رئيس احلكومة  ،ونظمت يف  ) : ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  .2

بنك اجلزائر : شكل شباك جيد وحيد يضم جمموعة من اإلدارات و األجهزة املعنية باالستثمار مثل 
 : إدارة الضرائب ، أمالك الدولة ، إدارة  اجلمارك ، و تضطلع باملهام التالية ، 
  تستقبل وتعاجل تصرحيات االستثمار . 
 ترافق وتساعد املستثمرين يف استكمال اإلجراءات و إنشاء املشروعات االستثمارية . 
 تصدر قرارات منح املزايا و التحفيزات . 
 1.االستثمارات خاصة احرتام االلتزامات املوقعة من طرف املستثمر تضمن متابعة  

  الحوافز الممنوحة بالمنطقة الحرة بالرة بالجزائر : ثالثا 

االت اآلتية     : هذه احلوافز  مشلت ا

 :حيث تعفى  االستثمارات اليت تقام يف املناطق احلرة من  : حوافز جمركية و جبائية   .1
 . مجيع الضرائب  –
 . يع الرسوم و القتطاعات ذات الطابع اجلبائي و الشبه اجلبائيمج  –
  . مجيع الرسوم اجلمركية اخلاصة بالتصدير –

                                                             
، المركز الجامعي ، بشار ، الجزائر ، االصالحات االقتصادیة في الجزائر ، المناطق الحرة –بوشنافة و تمیزار . د 1

 .8-6ص
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و استثىن من ذلك احلقوق و الرسوم املتعلقة بالسيارات السياحية غري املرتبطة باستغالل املشروع وكذا املسامهات 
  : افة إىل هذه اإلعفاءات يسمح للمستثمرين ب االشرتاكات يف النظام القانوين للضمان االجتماعي، باإلض

تصدير و استرياد اخلدمات و البضائع اليت يستلزمها إقامة املشروع ويسري حسب النظام اجلمركي         -
ما باستثناء   : و املصريف احملدد يف التشريع و التنظيم املعمول 

 النظافة ، والصحة العمومية  البضائع املخلة بالنظام العام أو األمن ، -
البضائع اليت ختالف القـواعد السارية علـى محـاية الرباءات العلـمية وعالمات الصنع والتأليـف ، و  -

 .االستنساخ و محاية بيانات املصدر 
ميكن وضع كل البضائع يف املناطق احلرة مهما كانت طبيعتها ، كميتها ، أصلها ، مصدرها أو اجتاهها     -

 ن  مدة  إقامتها غري حمددة و ال تطالب بأي ضمان مايل مقابل قبوهلا يف املناطق احلرة و تكو 
 : تتمثل فيما يلي  :حوافز مالية و تجارية   .2

م يف السوق الوطنية و ميكن أن تبلغ هذه  %20 يسمح للمستثمرين داخل املنطقة احلرة بيع - من منتجا
بالنسبة  للمنتجات اليت تكون قيمتها املضافة من عناصر  إنتاجية حملية خارج املوارد الطاقوية    %50النسبة 

 . %50تعادل أو تفوق 

ختضع املبيعات يف الرتاب اجلمركي لنفس تنظيم التجارة اخلارجية و الصرف املعمول به و تدفع احلقوق و  -
 .الرسوم املستحقة عند االسترياد 

التجارية داخل املنطقة احلرة بعمالت قابلة للتحويل احلر ، و مسعرة من البنك اجلزائر تتم املعامالت  -
لتسهيل عملية حصول  املستثمرين األجانب على حقوقهم املالية ، ميكن هلم بكل حرية فتح حساب بنكي 

تسدد املدفوعات بالعملة الصعبة أو الدينار اجلزائري  القابل للتحويل لدى البنوك الوسيطية املعتمدة ، و 
مقابل السلع و اخلدمات اليت يستفيد منها هؤالء املستثمرين من السوق احمللية و اليت هي ضرورية لقيام  

  .النشاط باملنطقة احلرة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل 
 اب اجلمركي  ختضع عملية تزويد املتعاملني املتواجدين يف املنطقة احلرة بالسلع و اخلدمات انطالقا من الرت  -
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  1.لتنظيم  التجارة اخلارجية ومراقبة الصرف و النظام اجلبائي و اجلمركي املطبق على التصدير -

 :تتمثل فيما يلي :  الحوافز االجتماعية في مجال العمل  -3

ميكن للمستثمرين يف املناطق احلرة  أن يوظفوا  بدون شكليات مسبقة عماال تقنيني و مؤطرين من جنسية  -
زائرية  بدون حتديد  عددهم لكل مؤسسة ، و يكون توظيف  العمال األجانب مبجرد تصريح لدى ج

 . املصاحل   املختصة بالتشغيل إقليميا

تكون عالقات العمل فيما خيص شروط  التوظيف و اجلور و التسريح بني األجراء و املؤسسات املوجودة   -
ية تربم حبرية بني الطرفني و ذلك بغض النظر عن  أية أحكام يف املناطق  احلرة اخلاضعة  التفاقيات تعاقد

 .  قانونية أخرى خمالفة

 

قبل توظيفهم أن خيتاروا " غري مقيم " جيوز للعمال  من ذوي  اجلنسية   األجنبية  الذين يتمتعون بصفة  -
 . نظاما  للضمان االجتماعي  غري النظام اجلزائري

ميكن توضع كميات احلطام و النفايات ال سيما النسيجية، اجللدية الزجاجية    - ايكولوجية –حوافز بيئية  -د
و اآلتية من مواد البناء حيز االستهالك يف الرتاب اجلمركي  بناءا  على طلب املشغل مع مراعاة احلصول على 

ا    2.الرخص املطلوبة مبوجب القوانني و التنظيمات املعمول 

  في الجزائر   إلغاء الحرة بالرة: رابعا :  

) 2006يونيو   24املوافق ( ه  1427مجادى األوىل  28يف  10/06مت  إلغاء  املنطقة احلرة  مبوجب القانون  رقم  
بشان املناطق احلرة يف املقام  األول نتيجة للتغريات  اليت  2003وفقا للسلطات اجلزائرية ،  و إلغاء قانون عام 

                                                             
المناطق الحرة العربیة و دورھا في تنمیة التجارة العربیة البینیة، المنطقة الحرة المشتركة األردنیة –لبعل فطیمة  1

 .130-129مرجع سابق ص 2000/2010السوریة 
 .13، ص16بلعزوز بن علي ،أحمد مداني ، مرجع سابق ، ص 2
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مع االحتاد األوريب ، ومفاوضات اخلاصة بانضمام اجلزائر إىل منظمة التجارة  حيملها بدء سريان اتفاق الشراكة
  .العاملية 

وقد تزامن هذا اإللغاء مع الفشل يف إجياد مسري للمنطقة احلرة ، رغم مرور  سبع سنوات عن صدور  املرسوم  
بوالية جيجل  و قد قامت وكالة  املتضمن قيام املنطقة احلرة لبالرة 05/04/1997املؤرخ يف  97/106التنفيذي رقم 

للبحث عن مسري أو مستغل عن طريق االمتياز  1998ترقية االستثمار و دعمه بإعالن مناقصة دولية يف سنة 
وكانت النتيجة سلبية ، وقررت احلكومة اجلزائرية حتويل ما اجنز من مشروع املنطقة احلرة إىل منطقة صناعية 

  1.عادية

  لعدم انطالق أداء المنطقة الحرة بالرة إلى جذب االستثمار  العوامل المفسرة: خامسا:  

هناك العديد من العوامل  اليت تقف وراء  تعثر  املنطقة احلرة بالرة رغم من امتالكها املزايا و ضمانات تنافسية    
  : باملقارنة بباقي  املناطق احلرة يف العامل و أهم هذه العوامل 

ا و الضمانات األخرى وحدها ال تكفي جللب االستثمار بل هناك جوانب اإلعفاءات الضريبية و املزاي -
أخرى تتعلق مبناخ االستثمارمبكوناته املختلفة سواء البيئية أو السياسية أو املؤسسية أو املتعلقة بالسياسات 
االقتصادية اليت جيب  دراستها و املفروض  حتسني  مناخ االستثمار يف جمموعه و ليس  من اجلانب 

 .لتشريعي فقط ا
غياب حتليل الدوافع و احملددات الرئيسية لالستثمار األجنيب بالدرجة املطلوبة فيجب التعرف على  -

 .اإلسرتاتيجية الفعالة اليت جتعل املناطق احلرة جذابة 
عدم اجيا دالية للتحالف  االسرتاتيجي مع الشركات املتعددة اجلنسيات العمالقة ذات االستثمارات  -

يئة املنطقة الستقبال الكيانات االقتصادية الكبريةالضخمة و    .كذلك عدم 

 

                                                             
المناطق الحرة العربیة و دورھا في تنمیة التجارة العربیة البینیة، المنطقة الحرة المشتركة األردنیة –لبعل فطیمة  1

 .131مرجع سابق ص 2000/2010السوریة 
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عدم الرتويج الكايف لالستثمار باملنطقة احلرة وطنيا ودوليا و كذا عدم الستفادة بالدرجة املقنعة عن  -
 1.هونغ كونغ" ديب"حتارب املناطق احلرة الرائدة يف العامل مثل منطقة  احلرة جببل علي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  .نماذج المناطق الحرة في اإلمارات و العراق: المبحث الثاني 
                                                             

 .45مرجع سابق ،ص  -حرة مشروع منطقة بالرةدراسة نظریة عن المناطق ال-منور أوسریر 1
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  .المناطق الحرة باإلمارات: المطلب األول 

مت إنشاء املناطق احلرة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة جلذب املستثمرين  احملليني و الشركات األجنبية اليت 
تمدت يف اختيارها  للمناطق  احلرة كعامل جلذب تسمح بتوزيع القطاعات االقتصادية يف  البالد  ، وقد اع

رؤوس األموال الوطنية واألجنبية  على جمموعة من املتغريات االقتصادية و البيئة اليت متثل مجلة من املقومات 
 سامهت بشكل فعال يف إجناح هذا التوجه 

  عوامل المساعدة على نجاح المناطق   الحرة باإلمارات : أوال :  
طور  للبنية األساسية يف جمال اخلدمات االجتماعية و اإلنتاجية ال سيما النقل و املواصالت البناء املت -

،حيث متتلك الدولة احدث و اكرب املوانئ البحرية يف املنطقة و تستعمل فيها أرقى و احدث األساليب 
واض املتخصصة يف املتطورة يف عمليات الشحن و التفريغ  و التخزين ، إضافة إىل إنشاء العديد من األح

 .إصالح و صيانة السفن الكبرية 
و متتلك اإلمارات جمموعة من املطارات الدولية احلديثة اليت تقدم خدمات متنوعة يف جمال نقل البضائع  -

أو  الركاب كما متكنت الدولة من بناء شبكة اتصاالت و طرق متطورة ، وهي مستمرة يف تطوير البنية 
ا اجلغرافية النسبية لتحقيق ميزة تنافسية  األساسية األمر الذي ساعد   .اإلمارات يف استثمار ميز

تعد اإلمارات حبكم موقعها مركزا جتاريا هاما فلها تاريخ يف جمال النقل البحري و حركة النشاط التجاري  -
 . عرب اخلليج و احمليط اهلادي

تقوم السياسة التجارية و االقتصادية للدولة على مبدأ االقتصاد احلر  حيث ال يوجـد قيود  كميـة أو  -
إدارية على التجارة  اخلارجية ،كما ال تفرض  رسوم أو ضرائب  مجركية إال نسبة ضئيلة  ، و ال تفرض  

و ليست  هناك ) ساكن ما عدا  ضريبة البلدية على إجيار امل(ضرائب حمددة  على النشاط التجاري  
ا  من اآلالت و اخلدمات         رقابة  على النقد األجنيب ، و لذلك  حتصل الصناعات على احتياجا

و العمالة من األسواق  الدولية باألسعار العاملية التنافسية  و مبستوى  عايل من اجلودة  بدون أي 
و غري  نقدية  تدعم القدرة التنافسية يف اإلنتاج  تكاليف إضافية  مما ينتج عنه وفورات اقتصادية نقدية 

 . و التصدير
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تتوفر  يف اإلمارات   بعض املواد األولية  اليت حتتاج   إليها الصناعة  كالنفط اخلام  و الغاز الطبيعي  -
حيث تتميز  دولة اإلمارات  سواء   من حيث الكميات املنتجة  و االحتياطات بالوفرة على الصعيد 

  1.العاملي 
  الحوافز و االمتيازات في المناطق الحرة باإلمارات: ثانيا:  

 .%100أي امللكية أجنبية ) عن شريك وطين  ال يطبق  %51قانون (السيطرة الكاملة  دون شريك حملي  -
 . ال توجد ضرائب على الواردات و الصادرات -
 . حرية التنقل و إعادة رأس املال و األرباح -
عل من إدارات املناطق احلرة مع املستثمرين لتسهيل اجناز املشروع  هناك دعم إداري ذا مستوى -

 2....).التأشريات ، تصاريح العمل ، اإلقامة ،( االستثمارية 

 

  أهم المناطق الحرة باإلمارات : ثالثا:  

  رية ،الشارقة ، رأس اخليمة ، الفج. ديب . إمارة ابو ظيب : متتلك اإلمارات العربية املتحدة  سبعة إمارات  

حتتوي مجيعا على مناطق حرة ،حيث متتلك ديب العدد األكرب من املناطق احلرة يف الدولة   عجمان ، ام القيوين
منطقة حرة  أمهها منطقة جبل علي احلرة  الصناعية اليت تعد األكرب على مستوى  الشرق األوسط ،  15أكثر من 

خمصصة للصناعات الدقيقة و التغليف    1996و كما توجد منطقة حرة يف املطار الدويل لديب أسست سنة 
   .رة االلكرتونية يف العاملكأول منطقة حرة للتجا 1999 باإلضافة إىل  مدينة ديب لالنرتنت اليت افتتحت عام

  المنطقة الحرة في جبل علي: 

و تعترب علي حمورا عامليا بفضل موقعها املتوسط بني  1980أنشئت  املنطقة احلرة جببل علي بإمارة ديب سنة        
ا  نقطة توقف املالحة   حلركة التجارة العاملية  ،  وموقع إمارة ديب االسرتاتي جي القريب الشرق و الغرب ، وكو

                                                             
المناطق الحرة العربیة و دورھا في تنمیة التجارة العربیة البینیة، المنطقة الحرة المشتركة األردنیة –لبعل فطیمة  1

 .123مرجع سابق ص 2000/2010السوریة 
ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر  -المنطقة العربیة تجربة دبي كنموذج لعملیة جذب االستثمارات الى– محمد العسومي 2

 .10، ص 2004مایو  4/5الرابع للمعاھد المصرفیة بدول مجلس التعاون الخلیجي ، أبو ظبي 
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و سهولة الوصول إىل شبه اجلزيرة  العربية  ، ما جعل الشركات املتعددة  )  مدخل احلليج(من مضيق هرمز 
اورة  ، و يف سنة  ا  يف األسواق ا اجلنسيات تستخدم املنطقة  احلرة جببل  علي   كمركز إقليمي  لتوزيع منتجا

ارة  و اإلشراف  على املنطقة احلرة و هي هيئة  حكومية أنشئت سلطة  املنطقة  احلرة و مهمتها  إد 1985
و تضمنت  مسؤوليات  السلطة   1985شباط  9أنشئت  مبوجب مرسوم  صادر  عن حكومة  ديب بتاريخ 

إصدار الرتاخيص للشركات اليت ترغب يف مزاولة العمل و تقدمي املساعدة و اخلربة  الفنية ، كاملساعدة  يف التزويد 
قة والقوى العاملة املتضمنة توظيف العمالة و إعداد تأشريات اإلقامة و توفيـر السـكن و املواصالت ،و مبصادر الطا

  . املرافق و اخلدمات الطبية ،  باإلضافة إىل خدمات   التأمني و الرد على استفسارات و طلبات املستثمرين

لسنة  2وفقا للقانون  1/99ئحة التنفيذية رقم و لتحديد النظم القانونية اليت حتكم  املنطقة ، صدرت الال       
مليون   200و قد تطور  تطور حجم التبادل التجاري  باملنطقة   بشكل  ملحوظ  و جيد ، فبعد أن كان   1986

إذا نظرنا اىل   2001شركة  يف العام  2000مليارات دوالر خلدمة  9، بلغ  1985شركة سنة  16 دوالر خلدمة  خلدمة
منها شركات عربية  و معظمها من دولة اإلمارات العربية    27% غرايف هلذه  الشركات  جند أن أكثر منالتوزيع اجل

من أمريكا ،  و نسبة   %11يف املائة منها شركات أوربية و معظمها  من اململكة املتحدة و  27املتحدة ، و 
عادهلا من شبه القارة اهلندسية ، أما باقي أخرى  مماثلة من الشرق األقصى معظمها من  شركات يابانية ، و ما ي

و قد منحت املنطقة احلرة امتيازات كثرية جلـذب رؤوس األموال و استثمارها كاإلعفاء   %24دول العامل فنسبتها 
من الضرائب  و القيود   التجارية ، و توفري العمالة  ذات  اخلربة  املطلوبة من سوق العمل بسهولة و يسر ، و 

ا القانوين اإلعفاء م ن وجود الشريك  املواطن  وذلك مبوجب  القانون الذي ينص  على ان املنطقة احلرة هلا كيا
  .بتوفري البنية األساسية من مرافق و إنشاءات ، يف جتهيز املكاتب و املصانع واملستودعات اجلاهزة لالجناز 

و تتمتع املنطقة احلرة   فيجبل علي بشبكة مواصالت برية و حبرية  تصلها  باألسواق االستهالكية على        
املستويني اإلقليمي و العاملي ،  وتقدم  فرصا  فريدة  لألعمال التجارية  فهي متتلك أفضل املوانئ يف الشرق 

  ".نيات اللوجستية مميزة إمكا"األوسط املزودة  ببنية حتتية وخدمات بكفاءة عالية 
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    المنطقة الحرة  بعجمان : 

تقع املنطقة احلرة  بعجمان بالقرب من اخلليج العريب و عي عند ملتقى األسواق اإلقليميـة لعرض و           
و تأيت يف املرتبة الثانية بعد منطقة جبل علي ، و  1987تسويق السلع و املنتجات املصنعة فيها تأسست سنة 

ا أسرع املناطق  احلرة منوا  يف اإلمارات ، فعجمان تقع يف الوسط الشمايل لإلمارات ،  تشري  التقارير إىل أ
  .ترتبط مع الوطن و قطر والبحرين و السعودية بشبكة طرق سريعة 

طق األكثر جذبا  للمستثمرين و األنواع املختلفة لالستثمار و تعترب املنطقة احلرة  يف عجمان إحدى املنا   
اليت يدعمها وفرة كافة مصادر  الطاقة املتنوعة  ووفرة املساحات الشاسعة إلقامة اي عدد من املشاريع 

  .الصناعية 

فريـغ و و تقع بالقرب من امليناء الذي يستقبل كافة أنواع السفن و الناقالت العمالقة و قادرا على ت        
  .حتميل كافة أنواع الشحن من أي مكان يف العامل

و قد نظمت املنطقة احلرة  بعجمان بطريقة جتعلها تستوعب أنواع عديدة من الصناعات ، فمن         
  . السهل جدا قيام هذه الشركات بالتصدير  عن طريق السفن من ميناء عجمان إىل كافة أحناء العامل

ـات باملنطقة احلرة بعجمان يف الصناعات االلكرتونية املتطورة و احملـارم الورقية و املواد و ترتكز الصناع        
الغذائية   باإلضافة إىل اخلدمات املتطورة يف جماالت االسترياد و التطوير و إعادة التصدير عرب ميناء عجمان 

  . الذي يستقبل  أكثر من ألفي ناقلة سنويا

جند املنطقة احلرة  باحلمرية اليت  حتاول ان تركز على الصناعات الثقيلة  ، كذلك أما بإمارة الشارقة        
ومـن أهتم جماالت االستثمار بـها األغـذية واملالبس   1995املنطقة احلرة مبطار الشارقة الدويل اليت أسست سنة 

  .إخل... ، النسيج و األلياف  ، الطائرات ، السيارات 

دف  جذب   2000جوان من سنة  13 أما يف رأس اخليمة مت يف اإلعالن عن افتتاح  أول منطقة حرة فيها  
االستثمارات  اخلارجية للعمل يف النشاطات  االقتصادية  و التجارية و الصناعية باإلمارات و قد أنفقت 
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ا و أخر تقنيا حكومة رأس اخليمة مخسة ماليني دوالر الجناز  البنية التحتية  للمنطقة  اليت تضم مركزا صناعـي
  .و مركزا لرجال األعمال   و التجارة و اخلدمات 

ترتكز  الصناعات القائمة يف املنطقة   1988و تأسست املنطقة احلرة  بأم القروين يف ميناء امحد راشد يف العام 
  . على مصانع األقمشة  و املالبس اجلاهزة و األمسدة و البذور و الورق و املنتجات الكيماوية

  ة السعديات الحرة  في امارة ابو ظبي منطق : 

 1996لسنة  6كم من شواطئ مدينة ابو ظيب ، و قد انشأت بالقانون رقم   6تقع جزيرة السعديات على بعد  
  .القاضي  بإعالن  جزيرة السعديات كمنطقة حرة لتداول  السلع و املواد األولية 

  المنطقة الحرة بالفجيرة : 

مشروعا  54إىل  1990شركات كلها صناعية سنة  6رتفع عدد املشروعات من ، ا 1987تأسست سنة      
 120إىل  2001لرتتفع سنة  11و اخلدمية  23و التجارية  20موزعة  بني املشروعات الصناعية  1995سنة 

مليون  266مليون دوالر ، بينما بلغت االستثمارات  354مشروع ، و بلغ إمجايل  قيمة التجارة يف املنطقة 
  .دوالر ،مما يعطي داللة واضحة  على جناح املنطقة احلرة يف حتقيق أهدافها 

يف األخري جند أن دولة اإلمارات العربية يف مقدمة الدول العربية اليت تنفرد حاليا بتجربة ناجحة يف جمال إنشاء  
  1.املناطق احلرة من حيث جذب االستثمارات و حجم الصادرات و النقد األجنيب

 

  . المناطق الحرة في العراق: المطلب الثاني 

 جملس( بقرار جاء حيث املاضي من القرن الستينيات عقد اية اىل العراق يف احلرة املناطق انشاء حماوالت ترجع
 ومبا 1931 لسنة ) 56 ( رقم اجلمارك قانون مبوجبه عدل الذي 1969لسنة   )184 ( املرقم )املنحل الثورة قيادة
 مت فقد ، العراق من قبل املهم االقتصادي النشاط هذا يف للدخول املالية وزير وبقرار من حرة اقامة مناطق يتيح

                                                             
المناطق الحرة العربیة و دورھا في تنمیة التجارة العربیة البینیة، المنطقة الحرة المشتركة األردنیة –لبعل فطیمة  1

 .126- 124 جع سابق صمر 2000/2010السوریة 
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 وكان العراقية للموانئ العامة باملؤسسة وارتبطت 1969 عام قصر ام ميناء يف العراق  يف حرة منطقة اول انشاء
) فرنسية شركات قبل من( وأجنبيا )عربية شركات قبل من( وعربيا احلكومة قبل من) عراقيا ، خمتلطا فيها االستثمار

 الذي التجاري التخزين على نشاطها واقتصر ٢ م )7500(هلا املخصصة املساحة وبلغت ، العراق  داخل يف تعمل
 تشجيعية قوانني عدة صدرت ذلك بعد ، استمرارها طويال على مل يساعد الذي األمر ومتواضعا حمدودا كان

 الذي ) 1980-1970( للمدة  ) 157 ( رقم الكربى التنمية مشاريع تنفيذ قانون أمهها ، القطريف  لالستثمار
 لسنة ) 60 ( رقم القانون صدر مث ، املاضي سبعينيات القرن يف االنفجارية االقتصادية التنمية مدة خالل صدر
األجانب  األشخاص وحىت والضرائب الرسوم من إعفاءها طريق االستثمارات عن تشجيع يستهدف الذي 1980

 كذلك ، التحتية والبىن املشروعات الصناعية ولكافة املنفذة الشركات القانون هذا مشل وقد القطر يف العاملني
 االستثمار بتشجيع اخلاصة القوانني عن فضال ، العريب االستثمار لتشجيع 1988 لسنة) 46(رقم  القانون صدر

 منح او القروض على املرتتبة املصرفية اإلعفاءات والفوائد حيث من تطورا األقل املناطق ورعاية احمللي الصناعي
إصدار قرار  مت ، 1997 عام وبالتحديد املاضي القرن من التسعينيات عقد معينة ويف لقطاعات تفضيلية قروض
دف جنوب العراق ، الزبري خور يف صناعية – جتارية حرة منطقة إقامة على ينص مجركي  جذب اىل و

 مبوجبه مت الذي 05/1998/ 07يف   ) 3 ( رقم صدر القانون ذلك بعد ، واحمللية والعربية األجنبية االستثمارات
عجلة  دفع يف هو الرغبة القانون هذا إلصدار املوجبة األسباب يف وجاء ، للمناطق احلرة العامة اهليئة تأسيس
 وإدخال واألجنبية الوطنية والعربية األموال رؤوس جذب خالل من اإلمام اىل واالجتماعية االقتصادية التنمية

الصـادرات و الواردات و النقد األجنيب ، و مبوجب ذلك فقد  حجـم وزيادة عمل فرص وخلق متطورة تكنولوجيا
املستثمر  اىل تقدم اليت واالمتيازات والتسهيالت واحلوافز املزايا مبنح أصدرت احلكومة  العراقية التشريعات اخلاصة

املناخ االستثماري املالئم و مبا يتماشى و  وإجياد احلرة املناطق يف االستثمار على جذبه تشجيع اجل من جنيباال
  . مصاحل العراق االقتصادية

  العوامل المساعدة على نجاح المناطق الحرة في العراق: أوال . 
 النامجة السنوية والفوائد واألرباح فيها املستثمرة األموال ورؤوس احلرة املناطق يف االستثمار مشاريع تعفى  -

 . أخرى رسوم أو وأية ضرائب الطابع ورسم الدخل ضريبة من عنها
 من ويستثىن كافة االسترياد والتصدير قيود من احلرة باملناطق اخلاصة والتصدير االسترياد عمليات تعفى -

 . العراق الداخلي يف لالستهالك املناطق هذه من يصدر ما ذلك
 



  بعض جتارب الدول العربية يف املناطق احلرة                                                          الفصل الرابع  

 
85 

 . الدخل ضريبة من احلرة املناطق يف العراقيني غري العاملني مدخوالت تعفى -
  .الدخل من ضريبة احلرة املناطق يف العراقيني العاملني مدخوالت من % 50نسبة  تعفى  -
  الحوافز و االمتيازات في المناطق الحرة في العراق:ثانيا . 

 ). %100(تام  بشكل االجنيب لالستثمار السماح -

 رأس على املفروضة سيما الضرائب والرسوم الضرائب كافة من احلرة املناطق يف القائمة االستثمارات إعفاء -
 . العاملني ودخل واألرباح و اإليرادات املال

 . واألرباح املال رأس حركة حرية -

 . االستثمار االت معينا حتديدا القوانني تضمني عدم -

 اليت و املكائن الوسيطة واملعدات والسلع األولية املواد ذلك يف مبا والصادرات االسترياد إخضاع عدم -
 من نسبة حتديد مع والتصدير االسترياد قيود إىل املنطقة احلرة يف والتشغيل البناء ومستلزمات اإلنتاج يتطلبها
 . البلد داخل اىل تصديرها عند املشاريع الصناعية ملنتجات اإلعفاء

 . احلرة املنطقة داخل البضائع بقاء على قيد أو زمين سقف حتديد عدم -

 . احلرة املنطقة ألنشطة والضرورية الالزمة التحتية البىن توفري -

  أهم المناطق الحرة في العراق: ثالثا . 

  : اآلتية  املدن يف موزعة حرة مناطق العراق ثالثة ميتلك

 كم 45 بعد وعلى مدينة البصرة من الغريب اجلنوب إىل املنطقة وتقع : الزبير خور في الحرة المنطقة ، 
 وصل نقطة جيعلها مما العريب اخلليج على وتتميز بإطاللتها للتوسع قابلة 2كم ) 1000 (مساحتها وتبلغ
ا كما التجارة الدولية خلطوط مهمة  إىل األسواق ومنها واخلليجية العراقية األسواق حنو جتاري عمق متتلك إ

ا حيث احلرة معه املنطقة تتعامل أن ميكن وبري حبري منفذ من أكثر يوجد كما األسيوية  ميناء إىل جماورة إ
 الكويت مع احلدودي سفوان منفذ وجود عن فضال قصر ام ميناء تقريبا من كم 20بعد  وعلى الزبري خور

ا إىل إضافة إيران مع ومنفذ الشالجمة البرت  ومعمل األمسدة مثل معمل األولية واملواد اخلامات مواقع من قر
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 االمسنت ومعمل النفط ومصايف السائل الغاز األنابيب ومعمل ومعمل والصلب احلديد ومعمل وكيمياويات
 إىل العديد مدخالت هي إمجاال املواد وهذه ، املتنوعة والسمكية واحليوانية املنتجات الزراعية وجود كذلك

والتجارية و اخلدمية ، فضال عن أن موقع  عيةاالستثمارات الصنا أنواع لكافة ناجحة وبيئة الصناعات من
املنطقة احلرة جعلها وسط شبكة مفتوحة وسائط النقل فمع وجود اخلطوط املالحية هناك طرق املواصالت 

  . اجلوار ودول احلرة املناطق كافة السريعة اليت تربطها  مع
 موصل طريق نينوى وعلى حمافظة يف البلد مشال يف املنطقة هذه تقع : نينوى في الحرة المنطقة – 

 املهم باملوقع املنطقة وتتميز للتوسع قابلة 2كم ) 490(ومبساحة  املوصل مشال كم 20 حوايل وتبعد دهوك
واألردن وإيران  وسوريا تركيا إىل خمتلفة اجتاهات يف احلديدية والسكك الربية مفرتق الطرق على تقع فهي

   .الدول هذه باجتاه للبضائع التجارية املبادالت حمور جيعلها مما

 تعد اليت واحليوانية الزراعية واخلامات واملنتجات األولية املواد من العديد مصادر من قريبة احلرة املنطقة إن
ا كما ، الطبية الغذائية واملستلزمات الصناعات من للعديد مدخالت  يف الصناعية لالستثمارات  خصبة ارض إ

  . الكهربائية و غريها واألجهزة والسيارات واآلليات واملعدات للمكائن التجميعية جماالت الصناعة

 احلدود وعلى حمافظة االنبار يف البلد من الغريب الشمال يف املنطقة تقع : القائم في الحرة المنطقة 
) موصل / روه ا ( بطريق نينوى وترتبط مبحافظة للتوسع قابلة 2كم )200 ( ومساحتها السورية العراقية
ا كما العريب اخلليج إىل وصوال السريع بالطريق البصرة وترتبط مبحافظة الرتكية احلدود إىل وصوال ترتبط  إ
 السكك خطوط من وترتبط  بالعديد ، األردن إىل وصوال الدويل الطريق عرب طريبيل يف احلدودي باملنفذ

 املوقع وهذا ، املوانئ إىل ومنها بصرةوال بغداد إىل واألخر يصل نينوى حمافظة إىل يصل ما منها احلديدية
األولية  املواد من العديد لتوفر إن كما العراق جوار دول كافة مع باألنشطة التجارية متميزة جعلها

 معامل وخباصة الصناعات املختلفة من للعديد مقصد جعلها واحليوانية الزراعية واملنتجات واخلامات
 واملواد الكهربائية والصناعات املتنوعة والصناعات التجميعية الفوسفاتية واألمسدة والزجاج السرياميك

  1. املنزلية

  

  
                                                             

،  2011،  )الفرص و التحدیات(االستثمار في المناطق الحرة في العراق –علي عباس فاضل و سرمد عباس جواد  1
 .17- 15ص
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  : الخالصة

ا مناطق حرة و اجلزائر من ضمنها على الرغم من حماولة إنشاء منطقة حرة         معظم الدول العربية ال يوجد 
يف أواخر التسعينات اليت مل يكتب هلا النجاح نظرا لعدم توفر العوامل اجلاذبة لالستثمار األجنيب خبالف  بالرة

احلوافز و التشريعات املوضوعة ، أما اإلمارات العربية املتحدة حتتل الصدارة بالنسبة للدول العربية الناجحة يف إقامة 
االقتصادية هلا ، موقعها و توفريها للبنية األساسية و التحفيزات اليت  املناطق احلرة و يعود جناح جتربتها إىل الطبيعة

يفضلها املستثمرين ، أما يف  العراق عموما توجد العديد من الفرص االستثمـارية و املناطق احلرة خصوصا  تكون 
ات القانونية مبثابة عوامل جذب لالستثمارات الوطنية و األجنبية مستقبال سيما مع وجود العديد من املقوم

 .واجلغرافية و توفر املوارد االقتصادية
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دف حتقيق جمموعة من            من خالل ما سبق يتبني أن املناطق احلرة هي أداة جد مهمة تستعملها الدول 
:                                                                                األهداف و عليه نلخص إىل أن    

إجناح املناطق احلرة يف العامل ليس مرتبط باألساس باإلعفاءات اجلبائية اليت تقدم ألجل جذب االستثمار  -
األجنيب و إمنا جيب أن تتضافر جمموعة من العوامل و املؤهالت من موقع جغرايف ، توافر األمن ، 

 .االستقرار السياسي و غري ذلك
ـبري من مشـكلة البـطالة حيـث وفرت العـديد مـن فرص العـمل للمناطق الـحرة دور كبيــر يف حـل جـانـب ك -

 .وبرواتب متفاوتة حبسب طبيعة الدولة
 .تعد املناطق احلرة أرضية خصبة الستثمار العديد من الشركات األجنبية و احمللية -
ل املضيفة إن املناطق احلرة هلا دور كبري يف تنمية الصادرات يف كثري من دول العامل بل أنه يف بعض الدو  -

  .  تشكل صادرات هذه املناطق النسبة العظمى من حجم صادرات هذه الدول

و عليه إن إتباع إسرتاتيجية جتسيد فكرة املناطق احلرة تتالقى فيها مصلحة الدولة و مصلحة املستثمرين        
ا اإلنتاجية و اإلسراع يف مسار التنمية االقتصادية اليت تشكل مقصد هذه  جللب شركات أجنبية و استثمارا

العملية اليت تسمح بالتوصل إىل أساليب ووسائل أكثر جناعة فيتحقق بذلك التغلب على مشكل التخلف 
تمعات النامية بلوغ مرحلة النمو االقتصادي                      االقتصادي الذي هو حسب رأينا عدم قدرة ا

جنبية ضمن املناطق احلرة الصناعية من أجل إحداث تغريات فمعرفة مدى إسهام و دور االستثمارات األ       
اقتصادية و اجتماعية تشكل حمرك التنمية االقتصادية ، كلما كان إسهامها أكرب فيعود على الدولة املضيفة بالتقدم 

االت احليوية            .                                                               و الرقي يف مجيع ا
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النامية منها البد هلذه  و استنادا إىل ما تقدم و من أجل إجناح سياسة املناطق احلرة يف الدول كافة و ال سيما    
:                                                                                     الدول أن تراعي ما يلي  

فقط من أجل توليد منافع ) مناطق جتهيز الصادرات(جيب أن تكون سياسة املناطق االقتصادية احلرة  - 1
 ).لتجاريالتوظيف ، التبادل ا(إحصائية مثل 

إن سياسة املناطق احلرة جيب أن تسعى لزيادة املنافع املرجوة و احملددة يف أهداف تلك املناطق عند إنشاءها  - 2
 .و تبين تركيز اقتصادي لتنمية األقاليم احمليطة

الرتكيز على اختيار نوع االستثمار و حجمه ، حبيث ال تعطى األولوية للثانية على حساب األوىل كما  - 3
 .لت معظم املناطق احلرة يف العامل و هو ما يعد مبنزلة خطأ كان من األوىل جتنبهفع
مطالبة املناطق احلرة بااللتزام الكامل باملعايري و القوانني الدولية املتعلقة باحلفاظ على البيئـة و محايتـها و غري  - 4

 .ذلك عند قيامها بتقييم الشركات الراغبة يف االستثمار لديها
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 قائمة المراجع 

 المراجع باللغة العربية 

  : الكتب  

،  لبنان،  ، بیروت مكتبة و مطبعة االشعاع الفنیة -اقتصادیات األعمال و االستثمار الدولي- أبو قحف عبد السالم -

2001 .  

  -ر في ضل آلیات السوقي تمویل التنمیة االقتصادیة في مصدور االستثمار األجنبي المباشر ف-أمینة زكي شبانة   -

  .1994الجمعیة المصریة لالقتصاد السیاسي و االحصاء و التشریع ، القاھرة 

  .1991  الطبعة الثانیة ، المكتب العربي الحدیث ، االسكندریة،  -اقتصادیات االستثمار الدولي-عبد السالم أبو قحف  -

،  ، لبنان ، الطبعة األوىل منشورات حليب احلقوقية -الدور االقتصادي للمناطق الحرة في جذب االستثمارات- عوض احلرازي حممد علي  -
2007.  

كلیة االقتصاد و  -و تأثیرھا على مستوى التشغیل األنماط السلوكیة للشركات المتعددة الجنیسة- محمد فتحي صقر   -
  . 1989العلوم السیاسیة ،جامعة القاھرة ، 

  : الرسائل و األطروحات

و جزیرة موریس عیة للتصدیر مع دراسة تجربتي تونس  المناطق الحرة و التنمبة حالة المناطق الصنا–زوینة لایر -

في العلوم االقتصادیة ، فرع التحلیل المالي ، معھد العلوم االقتصادیة ،  رسالة ماجیستر -و آفاق انشائھا في الجزائر
  .1997- 1996جامعة الجزائر ، 

، رسالة ماجیستر في العلوم االقتصادیة  حالة الجزائر - االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامیة-   فارس فضیل -

  . 1998جامعة الجزائر، الجزائر،غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، 

رسالة  2000/2010المناطق الحرة العربية و دورها في تنمية التجارة العربية البينية ،المنطقة الحرة المشتركة األردنية السورية –لبعل فطيمة  -
  .2011/2012ماجيسرت يف العلوم االقتصادية ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة ، اجلزائر، 

ترجمة علي محمد تقي عبد الحسین ، دیوان  -األطروحة الخاصة بتطور الشركات المتعددة الجنسیات - میرونوف-
  1986المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

مذكرة ماستر القانون العام المعمق ، شعبة االدارة و المالیة العامة  – المناطق الحرة و دورھا في التنمیة -مریم فضال  -

  . 2008/ 2007عدي كلیة العلوم القانونیة و االقتصادیة و االجتماعیة ، طنجة ، ، جامعة عبد المالك الس

  

 



 

 
93 

  : المجالت
  . اجلزائر ، بومرداس جامعة 02/2003جملة الباحث العدد  -دراسة نظرية عن المناطق الحرة منطقة بالرة -منور أوسرير -

، جامعة 02 ، العدد مجلة اقتصادیات شمال افریقیا -حوافز االستثمار الخاص المباشر-  منور أوسریر و علیان نذیر -

  .2005 ، ، الجزائر ، الشلف حسیبة بن بوعلي
مجلة جامعة   -االستثمارات األجنبیة المباشرة و دورھا في تنمیة االقتصادیات النامیة-محمد صقر و سمیر شرف  -

 الالذقیة ، جامعة تشرین ، 03العدد ، 28، المجلد نیة، سلسلة العلوم االقتصادیة و القانو تشرین للدراسات و البحوث العلمیة
  . 2006، ، سوریا

  . 1997، ماي  1480األھرام االقتصادي ، العدد  -حول مناخ موافق لالستثمار األجنبي المباشر- محمد الفضیل   -
  

  : الملتقيات و المؤتمرات
امللتقى العريب األول حول األساليب احلديثة يف تنظيم و ادلرة  -و عوامل نجاح المناطق الحرة مقومات انشاء–د أسعد محود سلطان سعود  -

  . املناطق احلرة ، السودان
مدى واقعیة اآلمال المعقودة على تدفق االستثمارات األجنبیة المباشرة و مساھمتھا في -ابراھیم حسن العیسوي  -

  . 1992االقتصادیة  الدولیة ، القاھرة و العالقات مؤتمر التنمیة   - التنمیة

امللتقى الدويل حول  دور المناطق الحرة كحافز لجلب االستثمار األجنبي المياشر، دراسة المنطقةالحرة بالرة –بلعزوز بن علي، مداين  أمحد  -

رية و املتوسطة ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، آثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد على االقتصاد اجلزائري و منظومة املؤسسات  الصغ
  . 2006نوفمرب  13/14

  .، المركز الجامعي ، بشار ، الجزائراالصالحات االقتصادیة في الجزائر ، المناطق الحرة –بوشنافة و تمیزار  -
مدیریة الدراسات و المعرفة ، مؤسسة المناطق  - دور المناطق الحرة األردنیة في التنمیة االقتصادیة–جاسر تادرس  -

  . 2006الحرة ، األردن ، 
  .2011،  )الفرص و التحدیات(االستثمار في المناطق الحرة في العراق –علي عباس فاضل و سرمد عباس جواد  -
الملتقى  - محدودةتجربة الشركة السودانیة للمناطق و األسواق الحرة ال–مبارك عبده صالح و أحمد محمد عبد الرحمن  -

  .2005العربي األول حول األسالیب الحدیثة في تنظیم و ادارة المناطق الحرة ، السودان ، 
ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر  - تجربة دبي كنموذج لعملیة جذب االستثمارات الى المنطقة العربیة– محمد العسومي -

  . 2004مایو  4/5بو ظبي الرابع للمعاھد المصرفیة بدول مجلس التعاون الخلیجي ، أ
حالة مصر ،ورقة عمل مقدمة  -دور المناطق الحرة في التنمیة االقتصادیة العالمیة و التجارة الدولیة- نبیل الجداوي ،  -

إلى الملتقى الثاني إلدارة المناطق الحرة ، أثر اتفاقیات التجارة الحرة الثنائیة و الدولیة على أنشطة المناطق الحرة ، 
  .2006ماي  14/18القاھرة 

منتدى الحوار االقتصادي ، كلیة االقتصاد و العلوم   -حول مناخ موافق لالستثمار األجنبي المباشر- ھالة صقر   -
  . 1998یة ، جامعة القاھرة ، أفریل السیاس

 

  : المراجع باللعة األجنبية   
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- R.Bertrand -economie financière international- EDPUF , Paris 1997. 
- UNCTAD,Forein Direct Investment and Development, UNCTAD/ITE/IT/10 ?Vol1 , 
Newyork,1999. 
- Upali kumara - investement , industrialization ans TNCs in selected Asian - regional 
Développement Dialogue vol.14 ;N°41993.  

 

 


