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 مقدمة:

تعزى تدفقات رؤوس األموال العالم�ة، و أثناء العقود الماض�ة ز�ادة هائلة في العالم  شهد    

هذه الز�ادة في حجم التدفقات االستثمار�ة في جزء كبیر منها إلى حق�قة مفادها أن العدید من 

التنم�ة في اآلن أهم�ة رأس المال األجنبي ودوره الهام في دعم النمو و  البلدان أص�حت تدرك

لهذه الدول التي �ستثمر فیها،  فائدتهم ومنها االقتصاد�ات النام�ة، و معظم اقتصاد�ات دول العال

نقص في اإلنفاق االستثماري زاید العجز في میزان المدفوعات ونقص العمالت الصع�ة و مع تو 

لما لها  منها خاصة الم�اشرةللبلدان النام�ة مما دفعها إلى استقطاب رؤوس األموال األجنب�ة 

توجیهها إلى القطاعات السلع�ة  ف�ما إذا تممن آثار إیجاب�ة على هذه الدول المض�فة، 

أعطى االستثمار  غیر الماد�ة، حیثح االختالالت البنیو�ة الماد�ة و استخدامها في تصح�و 

 إلسهام في ر�ط أسواق رأساألجنبي الم�اشر دفعة هامة لمسیرة التكامل العالمي من خالل ا

مع نشوء ش�كة أس المال في الدول المض�فة له، و ر ٕانتاج�ة ق العمل وز�ادة األجور و أسواالمال و 

عالم�ة من الروا�ط المتعددة زادت حركة التجارة �شدة كما تبنت الشركات متعددة الجنس�ات 

تقس�م من الوفرات الناجمة عن التخصص و  استراتیج�ات ذات طا�ع عالمي متزاید لالستفادة

 العمل.

 من المحتمل أن تكون المزا�ا التي �حملها المستثمرون األجانب إلى الدول المض�فة لهمو 

اجهة التحدي ٕان كانت غیر مضمونة، من حیث أنها تساعد الدول النام�ة على مو ، و مجد�ة

ة تشمل المزا�ا الرئ�س�ة المحتملفي االقتصاد العالمي المنافس، و  هو االندماجالماثل أمامها أال و 

دخل، جلب التكنولوج�ات الحدیثة خلق المز�د من فرص العمل، تنو�ع مصادر الفي هذا المجال 

وٕاقامة المشار�ع اإلنتاج�ة، وكذا تحسین قواعد اإلنتاج وتحسین المهارات والخبرات اإلدار�ة، 

      التسو�ق.مزا�ا تنافس�ة في مجال التصدیر و تحقیق و 
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بیئة صح�حة  یتطلب خلق أن تحقیق المزا�ا سالفة الذكرتجدر اإلشارة في هذا المجال إلى و 

توفیر س�اسات رصینة تخدم االستثمار األجنبي الم�اشر، فالمستثمرون لجذب رؤوس األموال و 

مؤسسات بیئات اقتصاد�ة قابلة للتنبؤ، ونظم قانون�ة قو�ة، و  �قصدون الدول التي تتوفر فیها

من أن اع�ة إلى استقطاب رأس المال األجنبي في الواقع البد على الحكومات السو  سل�مة،

�اسي أو مصادرة إلنشاء البیئات السل�مة ال�عیدة عن وجود أي فساد إداري أو س األولو�ةتعطي 

القانون، كل هذه المؤشرات أي انتهاك لتنفیذ أحكام القضاء و الس�اس�ة أو للحقوق المدن�ة و 

الذي �عتبر من وجهة نظر الراشد، و  أص�حت تعرف في العقود األخیرة �عناصر الحكم

نجاعة الس�اسات مؤشرات لالستقرار طو�ل المدى، وضمانا لحسن اخت�ار و  المستثمر�ن

    االقتصاد�ة.  

فلقد شاع استخدام مصطلح الحكم الراشد �شكل واسع مع بدا�ة عقد التسعینات من قبل 

 دول النام�ة نتیجة لقصور القطاعالمنظمات الدول�ة كمنهج�ة لتحقیق التنم�ة المجتمع�ة في ال

منهج�ة الحكم الراشد غدت الحكومي عن تحقیق ذلك �فعال�ة وكفا�ة كافیتین، كما أن فكرة و 

خالل السنوات األخیرة على قدر كبیر من األهم�ة للدول سواء النام�ة أو المتقدمة منها، نظرا 

تعكس الشفاف�ة والمساءلة  ن م�ادئمرتكز عل�ه ما ییوفره من بیئة مالئمة وسل�مة، و لما 

�مكن من تحقیق النمو االقتصادي تعز�ز دولة القانون، هذا ما والمشاركة في رسم الس�اسات و 

  جذب االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة.و 

وجدت إمداد معین للحكم الد�مقراطي الذي یؤكد على أهم�ة شرع�ة الحكومة الحوكمة كما أن 

أطراف مؤسسات الدولة في إشراك جم�ع وانفتاحها على المجتمع المدني، وهذا �عني �اختصار 

وعة معینة في المؤسسة عمل�ة صنع الس�اسة العامة، أي ال �كون القرار مقتصرا على مجم

ات لجم�ع األطراف ذات العالقة والمواطنین �شفاف�ة ووضوح، مكذلك توفیر المعلو الواحدة، و 

ذلك لتجنب حدوث م عن إدارة الدولة أو المؤسسة، و واج�اتهید مسؤول�ة وحقوق المسؤولین و تحدو 

 حاالت الفساد اإلداري سواء على مستوى الدولة أو على مستوى المؤسسات.
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االستثمارات األجنب�ة ثیر على حجم مناخ المؤسساتي في التأالقد كثر الحدیث عن دور هذا و 

وجود نظام قضائي عادل المناخ من استقرار س�اسي وأمني و ه هذا ذلك لما �مثلالوافدة، و 

ة إلى س�ادة المساواة، �اإلضافالشعب قادر على تحقیق العدالة و  صارم اتجاه جم�ع فئاتو 

یق الد�مقراط�ة وحما�ة انب في مجال تطباألج موضوح الصورة أماسموها و القواعد القانون�ة و 

، �اإلضافة إلى تأم�م الممتلكات الخاصةب مظاهر االستبداد ومصادرة و غ�احقوق اإلنسان، و 

ال  هذا كلهن طرف الدولة على المدى ال�عید والمتوسط و المط�قة م ستثمار�ةث�ات الس�اسات اال

أنه ممارسة السلطة االقتصاد�ة  حیث ینظر للحكم الراشد على، یتحقق إال في ظل رشادة الحكم

ون بلد ما على جم�ع المستو�ات، و�تكون من اآلل�ات والعمل�ات اإلدار�ة إلدارة شؤ والس�اس�ة و 

�وفون ون�ة و المجموعات عن مصالحهم القانالتي �عبر من خاللها المواطنون و المؤسسات و 

 .�حلون خالفاتهم عن طر�ق الوساطة�التزاماتهم، و 

 إشكال�ة ال�حث:

نتیجة لألهم�ة القصوى لالستثمار األجنبي الم�اشر في تحفیز النمو انطالقا مما سبق، و 

د االقتصادي في الدول المض�فة، ازداد تنافس الدول على استقطاب رؤوس األموال األجنب�ة، فق

ج�ع شمال إفر�ق�ا (دول المینا) ك�ق�ة دول مناطق العالم بتشقامت دول منطقة الشرق األوسط و 

العوامل التي من شأنها ترق�ة المناخ االستثمار األجنبي الم�اشر وال�حث عن الخصائص و 

 .االستثماري 

ذب االستثمار األجنبي الم�اشر، فعلى الرغم من اهتمام بلدان هده المنطقة بتوفیر عوامل ج

ان�ات سها الحوافز الضر�ب�ة الممنوحة واالستقرار االقتصادي واتساع حجم السوق واإلمكعلى رأو 

أن حجم تدفقات االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة إلى هذه المنطقة ال یزال  ال�شر�ة، إالالطب�ع�ة و 

 أخرى.مناطق �ضع�فا مقارنة 



 عامةالقدمة امل
 

 د
 

كذا العدید من الدراسات االقتصاد�ة ت�اط مع ما توصلت إل�ه الهیئات والمنظمات الدول�ة و �االر و 

ضعف تدفقاته، االستثمار األجنبي الم�اشر و جذب التي حاولت معرفة الخلل بین توفر عوامل 

هي مرت�طة �المناخ المؤسساتي أو ما مل أخرى غیر العوامل التقلید�ة و حیث توصلت إلى عوا

 �عرف �الحكم الراشد.

 اعتمادا على ذلك تتمثل اإلشكال�ة المحور�ة لهذه الدراسة في السؤال الموالي:

  بي الم�اشر في منطقة المینا؟الحكم الراشد على االستثمار األجن ثركیف یؤ 

الرئ�سي أسئلة فرع�ة أخرى تدور وتتمحور الدراسة شكال و�شتق من صم�م هذا السؤال  

 هي:ومضمونا وق�اسا في اإلجا�ة علیها و 

 ما هي مختلف مؤشراته؟ما المقصود �الحكم الراشد؟ و -1

 ؟الراشد عل�ه ما هي آل�ات تأثیر مؤشرات الحكمو  هو االستثمار األجنبي الم�اشر؟ ما -2

جوهري معنوي و هل هناك تأثیر و  الم�اشر في دول المینا؟هو واقع االستثمار األجنبي ما -3

 ؟في منطقة المینا لمؤشرات الحكم الراشد على جذب االستثمار األجنبي الم�اشر

 فرض�ات الدراسة:

 :الفرض�ات التال�ةعلى  عتماداال، تم توج�ه ال�حثلتسهیل الدراسة و  

في  ٕایجابي على تدفق االستثمار األجنبي الم�اشرلمؤشرات الحكم الراشد أثر مهم و  إن -1

 .منطقة المینا

 .تؤثر مؤشرات الحكم الراشد على االستثمار األجنبي الم�اشر بنسب متفاوتة -2
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 الدراسة:من هدف ال

التأكد من الفرض�ات المقدمة اإلشكال�ة المطروحة و على تهدف هذه الدراسة أوال إلى اإلجا�ة 

�اإلضافة إلى محاولة إبراز العالقة التي تر�ط مؤشرات الحكم الراشد بتدفقات االستثمار األجنبي 

 الم�اشر إلى منطقة المینا. 

هناك ندرة في الدراسات الخاصة �كشف االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة في األسواق كما أن 

هذه الدراسة هو سد هذا  الهدف منوشمال إفر�ق�ا (المینا)، و في منطقة الشرق األوسط الناشئة 

ذلك من خالل دراسة تأثیر العوامل الغیر تقلید�ة على تدفق االستثمار األجنبي الم�اشر الفراغ و 

 في هذه المنطقة.

 أهم�ة الدراسة:

 اسة موضوعا منتمثل هذا الدر مكانة المواض�ع التي تتناولها، و تبرز أهم�ة الدراسات في 

 �مكن معالجة هذه األهم�ة من ناحیتین:المواض�ع الهامة والحیو�ة على الساحة الدول�ة، و 

U:من الناح�ة العلم�ة 

المفكر�ن الس�اسیین خاصة أنه �مثل قراءات ضوع اهتمام العدید من ال�احثین و نال هذا المو 

كونها المجتمع، فهنا تكمن أهم�ة هذه الدراسة الحكم الراشد أو إدارة الدولة و  جدیدة لمفهوم

مدى ارت�اطها �مفهوم التنم�ة االقتصاد�ة في الواقع الدولي من اعتمدت على هذه القراءات و 

هذا اتجاه العالقة بین ور االستثمار األجنبي الم�اشر، وهذا للتوصل إلى طب�عة و خالل تط

من ثم العمل على تحلیل من المؤشرات. و  ولناه إلى مجموعةالذي ح الحكم الراشد�ین األخیر و 

تفعیال للعالقة بینهما، من أجل الوصول إلى ضرورة أن ا لمعرفة أكثر المؤشرات تأثیرا و نتائجن

 وس�اس�ة. تشر�عات اقتصاد�ةاقتصادي یتجلى من خالل س�اسات و  �كون لدینا فكر

U:أما من الناح�ة العمل�ة 

االستثمار ب�عة العالقة بین الحكم الراشد و إلى إدراك ط تكمن األهم�ة العمل�ة للدراسة من سعیها

ك على دول ٕاسقاط ذلمنها العدید من الدول النام�ة، و األجنبي الم�اشر، في حل مشاكل تعاني 
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شمال إفر�ق�ا (المینا)، خاصة إذا كانت خصائص هذه الدول متقار�ة إلمكان�ة الشرق األوسط و 

  األخذ بنفس العوامل.  

 :حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة على التعرف على مدى مساهمة مؤشرات الحكم الراشد الحد الموضوعي: 

 في جذب االستثمار األجنبي الم�اشر.

 شمال إفر�ق�ا (المینا).دولة من منطقة الشرق األوسط و  16 الحد المكاني:

 .2014-1996من الممتدة الفترة   الحد الزماني:

 الدراسات السا�قة:

ال�حوث التي تناولت عالقة الحكم الراشد �االستثمار األجنبي الدراسات و  هناك العدید من

�هدف التعرف على اآلراء المؤ�دة لدور مؤشرات بوصفه موضوعا ذو أهم�ة خاصة، و  الم�اشر

�عض هذه  �عرضف�ما یلي سنقوم الحكم الراشد في جذب االستثمار األجنبي الم�اشر، 

 :التطب�ق�ة في �حثناالنظر�ة و وظفنا �عض أطرها التي و  الدراسات

مستخدمین  )Ernesto Stein and Christian Daude 2001(الدراسة التي قام بها كل من  •

مقار�ة نموذج الجاذب�ة الخت�ار الدور التي تلع�ه الجودة المؤسس�ة (الحكم الراشد) على موقع 

. حیث  یتم 1999-1997االستثمار األجنبي الم�اشر في بلدان أمر�كا الالتین�ة خالل الفترة 

أخرى الجمع بین مجموعة من أر�عة مقای�س بدیلة للجودة المؤسس�ة مع اثنین من مجموعات 

من المتغیرات واخت�ارها كمحددات محتملة لتدفقات االستثمار األجنبي الم�اشر. فالمكونات 

األولى من المتغیرات هي التي عادة ما تستخدم في نماذج جاذب�ة التجارة، مثل الناتج المحلي 

تتكون اإلجمالي، نصیب الفرد من الدخل والمسافة بین دول المصدر والدول المض�فة. و 

وعة الثان�ة من المتغیرات المؤسس�ة، التي �مكن أن تؤثر على جاذب�ة البلد كموقع المجم

ة على أنشطة االستثمار األجنبي لالستثمار األجنبي الم�اشر، مثل مستوى الضرائب المفروض

أظهرت النتائج أن متغیرات الحوكمة هي دائما ورأس المال ال�شري ونوع�ة البن�ة التحت�ة. و 
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لى االستثمار لة إحصائ�ة، كما تؤكد أن نوع�ة المؤسسات لها تأثیر إیجابي عتقر��ا ذات دال

أظهرت النتائج أ�ضا أن ذلك �كون قوي عند استخدام مجموعة واسعة من األجنبي الم�اشر. و 

0FPتقن�ات التقدیر المختلفة.لمواصفات النموذج المختلفة و المتغیرات المؤسس�ة، وفقا 

1 

التي تحلل العوامل المعززة لالستثمار األجنبي  )Vittorio.D and Ugo.M 2006(دراسة  •

ذلك انطالقا من الفرض�ة ) و MENAشمال إفر�ق�ا (لم�اشر اتجاه دول الشرق األوسط و ا

التفسیر�ة أن الجودة المؤسس�ة تلعب دورا هاما في جذب االستثمار األجنبي الم�اشر، خصوصا 

طقة وجد �أنه أقال شأنا من ما سجل في أن نمو االستثمار األجنبي الم�اشر في هذه المنو 

�استخدام مؤشرات الحوكمة القتصاد�ات اآلسیو�ة مثل الصین والهند. و اإلتحاد األور�ي أو في ا

العبء المساءلة، فعال�ة الحكومة، ) المتمثلة في "الصوت و 2005�زي (ماستر لكوفمان، كراي، و 

عن دور الجودة المؤسس�ة على مكافحة الفساد"، تم الكشف التنظ�مي، س�ادة القانون و 

قد بین التحلیل في هذه الدراسة �أن م�اشر من خالل تحلیل االنحدار. و االستثمار األجنبي ال

ذب االستثمار األجنبي الم�اشر. المؤسسات تلعب دورا هاما في األداء النسبي في الدول لج

عمال المتمثلة في جم�ع مناخ األالمؤسس�ة و  أخیرا من خالل هذا الدراسة فإن ب�انات الجودةو 

هذا ما یتطلب إصالحات ت العوائق النسب�ة لدول المینا و مؤشرات الحوكمة المستعملة أظهر 

1FPمؤسس�ة عم�قة من أجل تحسین جاذب�ة االستثمار األجنبي الم�اشر.

2
P  

ب�ة تحلیل تفاعل عوامل جاذتسعى إلى تحدید و  التيو ) Hela Bouras et al, 2014( دراسة •

ات االتصاالت كعامل تحدید لز�ادة تدفقألجنبي الم�اشر ودور تكنولوج�ا المعلومات و االستثمار ا

و إقامة دراسة الهدف هو  OLSذلك �استعمال طر�قة التقدیر االستثمار األجنبي الم�اشر، و 

التطب�قي للدراسة، حیث تم استخدام في مقارنة بین تونس والمغرب وهو ما �مثل الجزء الق�اسي و 

النموذج الق�اسي االستثمار األجنبي الم�اشر كمتغیر تا�ع أما �النس�ة للمتغیرات المستقلة فتمثلت 
                                                           
1 Colin Kirkpatrick, David Parker and Yin-Fang Zhang : Foreign direct investment in infrastructure in 
developing countries: does regulation make a difference?, Transnational Corporations, Vol 15, N° 1, p 150-151, 
April 2006. 
2 Vittorio Daniele and Ugo Marani : Do institutions matter for FDI? A comparative analysis for the MENA 
countries, Paper prepared for the International Workshop “Bridging the Gap: the Role of Trade and FDI in the 
Mediterranean”, Naples, 8-9 June 2006. 
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قد تم التوصل إلى أن متغیرات أخرى، و في مؤشرات الحوكمة الستة للبنك الدولي �اإلضافة إلى 

الم�اشر هو الحوكمة االقتصاد�ة في المغرب  حجم جاذب�ة نوع�ة المؤسسات لالستثمار األجنبي

فتتمثل في الس�طرة على المكشوف عنها بواسطة نوع�ة األطر التنظ�م�ة، بینما في تونس 

تدعم هذه النتیجة فرض�ة أن أفضل البنى التحت�ة و أفضل تسهیالت الجودة المؤسس�ة الفساد، و 

جنبي الم�اشر، والفرق واضح بین حالة ات االستثمار األ(الحوكمة) لها تأثیر إیجابي على تدفق

�اسة العامة ( فعال�ة الحكومة) واالستقرار الس�اسي تونس، فقد وجد �أن فعال�ة السالمغرب و 

ار األجنبي الم�اشر في المساءلة لها تأثیر غیر م�اشر إیجابي في جذب االستثموالصوت و 

على االستثمار األجنبي الم�اشر  �المثل وجد �أن الجودة المؤسس�ة لها تأثیر إیجابيالمغرب، و 

من خالل أداء االتصاالت في حالة المغرب، في حین الجودة المؤسس�ة تأثر إیجا�ا على 

2FPاالستثمار األجنبي الم�اشر من خالل رأس المال ال�شري في حالة تونس.

1 

جاد العالقة بین حوكمة التي هدفت إلى إیو  )Ismail Adelopo and all, 2009(دراسة  •

االستثمار األجنبي الم�اشر في نیجیر�ا، ذلك لتمیز هذه الفترة �شروع معظم ات و الشرك

راكها �أهم�ة نظم الحكم االقتصاد�ات اإلفر�ق�ة في إصالحات مهمة لحوكمة الشركات نظرا إلد

الدولة، فقد حاولت هذه الدراسة لحاجة إلى الشفاف�ة والمساءلة على مستوى الشركات و االراشد و 

ة التي تمتد استخدام ب�انات السالسل الزمن�حات حوكمة الشركات في نیجیر�ا و صالتت�ع مسار إ

تم التحقق تجر�ب�ا من محددات تدفق رأس المال األجنبي �حجة أنه على مدى عشر سنوات و 

یرت�ط إیجا�ا  �اإلضافة إلى العوامل المحددة في األدب�ات، فإن االستثمار األجنبي الم�اشر

المنحصرة خاصة في م مؤشرات البنك الدولي للحوكمة و لك �استخداذ�حوكمة الشركات، و 

صلت الدراسة إلى أن مؤشر الصوت الصوت و المساءلة، و الس�طرة على الفساد، و قد تو 

ین وجود الد�مقراط�ة التشارك�ة المساءلة جاء بإشارة سلب�ة مشیرا إلى وجود عالقة عكس�ة بو 

                                                           
1 Hela Bouras et al : Performance des Télécommunications, Qualité institutionnelle et IDE en Afrique du 
Nord:  CAS du MAROC et la TUNISIE, Munich Personal RePEc Archive Paper (MPRA), N° 58797, july 2014.   
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�النس�ة لمؤشر الس�طرة على الفساد فإن له ارت�اط قوي  تدفق االستثمار األجنبي الم�اشر، أماو 

3FPمع تدفق االستثمار األجنبي الم�اشر في نیجیر�ا.

1
P   

التي حاولت الكشف عن تأثیر نوع�ة الحوكمة على  )Saidi Yosra et al, 2013(دراسة  •

الفترة المینا خالل دولة من منطقة  17االستثمار األجنبي الم�اشر و النمو االقتصادي ل 

ت�ط إیجا�ا مع النمو النتائج أوضحت على العموم �أن متغیرات الحوكمة تر ، و 1996-2011

ات ذلك ألن نوع�ة البنى التحت�ة المؤسسات�ة مهمة جدا في جذب االستثمار االقتصادي و 

هذا الحكومة التي لها ارت�ط سلبي، و  ترق�ة النمو االقتصادي، ما عدا فعال�ةاألجنب�ة الم�اشرة و 

التي تعزز التنم�ة اللوائح رة حكومات هذه الدول على توفیر وتنفیذ الس�اسات و �عكس عدم قد قد

جنبي الم�اشر ٕایجاب�ة بین االستثمار األجهة أخرى فقد وجدت عالقة مهمة و  مناالقتصاد�ة. و 

النمو االقتصادي، فكلما كان هناك دخول لالستثمار األجنبي الم�اشر كلما كان هناك تحسن و 

هذه النتیجة تفسر لها محاولة العدید من دول هذه المنطقة لنمو االقتصادي لهذه الدول، و ي اف

لجذب االستثمار األجنبي الم�اشر الذي �مكن أن �كون كمصدر لتمو�ل أنشطتها االقتصاد�ة 

4FPثقل مدیونیتها.وجود ضعف في مدخراتها المحل�ة و  خاصة مع

2
P  

و التحقق من العوامل الغرض منها هو ) N. Baklouti et Y. Boujelbene, 2014دراسة ( •

إلى دول المینا (الشرق األوسط وشمال  تمنع تدفق االستثمار األجنبي الم�اشرالتي تشجع و 

�مؤشر نوع�ة األطر التنظ�م�ة،  تم التحقق من تأثیر الجودة المؤسس�ة المعبرة عنهاإفر�ق�ا)، و 

ین االعت�ار دور الشفاف�ة في كل دولة، الس�طرة على الفساد، مع األخذ �عوفعال�ة الحكومة و 

�استخدام تأثیرات نماذج ثابتة على ب�انات لوحة ثمان�ة دول نام�ة مختارة من منطقة المینا 

، وتشیر النتائج إلى نوع�ة المناخ المؤسساتي �قدم نفسه �اعت�اره 2008-1996خالل الفترة 

نوع�ة األطر التنظ�م�ة ؤشر الفساد و نبي الم�اشر، كذلك معامال هاما في جذب االستثمار األج

                                                           
1 Ismail Adelopo and all : Impact of Corporate Governance on Foreign Direct Investment in Nigeria, Social 
Science Research Network, USA , November 2009.  

2 Saidi Yousra et al : Gouvernance, Investissement direct étranger et croissance économique dans la région 
MENA, Volume Book : Economics and Strategic Management of Business Process (ESMB), Vol 2, 2014, p 71-75.  
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لها تأثیر سلبي على االستثمار األجنبي الم�اشر، أما �النس�ة لفعال�ة الحكومة فلها تأثیر 

5FPسلبي.

1 

التي حاولت التعرف على دور البن�ة  )S.Globerman and D.Shapiro, 2002(دراسة  •

التحت�ة الس�اس�ة الوطن�ة في جذب االستثمار األجنبي الم�اشر، حیث استعمال مؤشرات 

) لتقی�م أثر Kaufmann, Kraay and Zoido-Lebaton, 1999الحوكمة الستة المقدرة من (

عینة واسعة من الدول لنوع�ة الحوكمة سواء على تدفقات أو هروب االستثمار األجنبي الم�اشرة 

، ف�النس�ة لمؤشرات كوفمان فهي تصف مختلف 1997-1995النام�ة، خالل الفترة المتطورة و 

جوانب ه�كل الحوكمة �ما في ذلك ق�اس عدم االستقرار الس�اسي، س�ادة القانون، الكسب غیر 

ل العدید من هذا �شمر�ة الس�اس�ة، فعال�ة الحكومة، و الحلمشروع، العبء التنظ�مي، الصوت و ا

قد تم الجمع في هذه الدراسة لمستخدمة في الدراسات السا�قة. و المتغیرات المؤسس�ة الفرد�ة ا

ات البیئي لشرح تدفقمقای�س رأس المال المادي ، وال�شري و ن و بین متغیرات الحوكمة لكوفما

وطن�ة (الحوكمة) النتائج أشارت إلى أن البن�ة التحت�ة الس�اس�ة الاالستثمار األجنبي الم�اشر، و 

6FPمن المحددات المهمة سواء �النس�ة لتدفقات أو هروب االستثمار األجنبي الم�اشر.

2
P  

التي تهدف إلى ال�حث عن محددات و  )Agnés Bénassay-Quéré and all, 2007( دراسة  •

ٕاعادة تقی�م أثر نوع�ة المؤسسات أو الحوكمة جنبي الم�اشر في الدول النام�ة و االستثمار األ

سة إیجاد العالقة كذلك حاولت هذه الدرادولة، و  52ار األجنبي الم�اشر ل على تدفق االستثم

بین المؤسسات في البلد المضیف  أخیرا تقی�م التشا�هبین المؤسسات والناتج المحلي اإلجمالي و 

طاع لكن حسب معلومات القاالعت�ار البیروقراط�ة، الفساد و البلد األصلي، مع األخذ �عین و 

لرام�ة إلى رفع نوع�ة قد تم التوصل إلى أن الجهود امصرفي والمؤسسات القانون�ة. و ال

جعلها تتقارب من مؤسسات البلد األصلي قد تساعد البلدان النام�ة في الحصول المؤسسات و 

                                                           
1 Baklouti Nedra and Boujelbene Younes, Impact of Institutional Quality on the Attractiveness of Foreign 
Direct Investment, Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, Vol 
2, N° 4. 
2 Globerman Steven, Shapiro Daniel: Global foreign direct investment flows : the role of governance 
infrastructure, Pergamon,  World Development, Vol 30, N° 11, 2002, p 1908-1914. 
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على المز�د من االستثمار األجنبي الم�اشر �غض النظر عن التأثیر غیر الم�اشر الرتفاع 

7FPجمالي للدولة الواحدة.الناتج المحلي اإل

1
P   

التي استخدمت تجم�ع الب�انات السنو�ة  )A.Jafari Samimi and F.Ariani, 2010(دراسة  •

 2007-2002) خالل للفترة MENAدولة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا ( 16ل 

). FDIلتحدید أثر أفضل نوع�ة أو ما �سمى الحكم الراشد على االستثمار األجنبي الم�اشر (

س�ادة للحكم وهي االستقرار الس�اسي والس�طرة على الفساد، و  قد تم استخدام ثالثة مؤشراتو 

إلیها �شأن االستقرار  النتائج التي تم التوصلة عن المعهد العالمي للموارد، و القانون الصادر 

ستثمار الس�طرة على الفساد تأید أن الحكم الجید له تأثیر إیجابي على تدفقات االالس�اسي و 

األجنبي الم�اشر إلى دول المینا. لذلك تم اقتراح الس�اسات الرام�ة إلى تحسین مؤشرات الحكم 

8FPفي المنطقة.

2 

لت دراسة تأثیر مؤشرات الحوكمة التي حاو  )Yosra Saidi and al, 2013 (دراسة  •

نام�ة دولة متقدمة و  20في  متغیرات االقتصاد الكلي على جاذب�ة االستثمار األجنبي الم�اشرو 

ن تشیر النتائج عموما أانحدارات لوحة اآلثار الثابتة. و �استخدام  2011-1998خالل الفترة 

نوع�ة األطر التنظ�م�ة �كون لها اثنین فقط من مؤشرات الحوكمة وهي االستقرار الس�اسي و 

مل العینة محل الدراسة هذا یدل على مجات االستثمار األجنبي الم�اشر. و تأثیر كبیر على تدفق

الجودة التنظ�م�ة في اخت�ارهم دون اهتماما لالستقرار الس�اسي و أن المستثمر�ن األجانب یب

بلدان نام�ة لمحاولة دراسة  10لالستثمار في الخارج. ثم �عد ذلك تم استخدام عینة تتكون من 

فوجد أنه فقط نوع�ة  تأثیر مؤشرات الحكومة الستة على تدفقات االستثمار األجنبي الم�اشر،

األطر التنظ�م�ة لها تأثیر كبیر على تدفقات االستثمار األجنبي الم�اشر في هذه الدول. في 

ٕایجابي على جاذب�ة االستثمار وكمة التي �كون لها تأثیر كبیر و حین وجد أن أر�عة مؤشرات للح

                                                           
1 Agnès Bénassy-Quéré, Maylis Coupet  and Thierry Mayer : Institutional Determinants of Foreign Direct 
Investment, CEPII, Working Paper No 2005-05. 
2 Ahmad Jafari Samimi and Faezeh Ariani : Governance and FDI in MENA Region, Australian Journal of Basic 
and Applied Sciences, 4(10): 4880-4882, 2010. 
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ألطر التنظ�م�ة والس�طرة نوع�ة ا هي: االستقرار الس�اسي،نبي الم�اشر في الدول المتقدمة و األج

فعال�ة الحكومة، مشیرا إلى أن الحوكمة لدیها تأثیر كبیر على مدخالت على الفساد، و 

9FPاالستثمار األجنبي الم�اشر في الدول المتقدمة.

1 

) التي حاولت من خاللها اإلجا�ة على اإلشكال�ة التال�ة: Amany Fakher, 2014(دراسة  •

االقتصاد العالمي (في التجارة واالستثمار  للدول تكامل عالي فيهل للجودة المؤسس�ة األفضل 

سر�ع في العالقة نتقاد�ا  لل�حث المقارن للنمو الاتقدم هذه الدراسة عرضا األجنبي الم�اشر)؟  و 

االستثمار األجنبي الم�اشر.حیث تناولت دور نوع�ة المؤسسات على بین المؤسسات، والتجارة و 

�استعمال ذلك و  2010 -1995في مصر خالل الفترة التجارة اشر و ألجنبي الم�االستثمار ا

ج الداخلي الخام، النات�ة الس�اس�ة كمؤشرات مؤسسات�ة، و مؤشر الحر مؤشرات الحوكمة الستة و 

كلها تمثل المتغیرات المستقلة. هي ور الصناع�ة، كمتغیرات تقلید�ة و األجمعدل التضخم، و 

ع�ة المؤسسات تأثیر إیجابي ومهم على تدفقات التجارة لنو  �خلص التحلیل التجر�بي إلى أنو 

ار األجنبي الم�اشر من لجودة المؤسسات تأثیر أكبر على االستثمواالستثمار األجنبي الم�اشر و 

 ذو داللة إحصائ�ة.التجارة و 

للتجارة واالستثمار وتدعم هذه النتائج فرض�ة أن الت�این المؤسسي هو من العوامل الهامة 

ر�ما �ساعد على تفسیر السبب في أن �عض الدول تراعي اآلثار اإلیجاب�ة لم�اشر، و األجنبي ا

االستثمار األجنبي الم�اشر، في حین أن دوال أخرى ال تستفید ن خالل ز�ادة االنفتاح التجاري و م

10FPمن االستثمار األجنبي الم�اشر والتجارة.

2 

 

التي قام بها لق�اس مدى تأثیر الحكم الراشد على تدفقات و  )2013(صف�ح صادق، دراسة  •

االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة نحو الجزائر، فعلى الرغم من اهتمام هذه األخیرة بتوفیر عوامل 

                                                           
1Yosra Saidi and al: Governance and FDI Attractiveness: Some Evidence from Developing and Developed 
Countries, Global Journal of Management and Business Research Finance, Vol 13, Issue 6, Version 1.0, 2013.   
2 Amany Fakher : Quality of institutions and integration in the world economy: Applied study on Egypt, 
EAST-WEST Journal of ECONOMICS and BUSINESS, Vol. XVII – 2014, N° 2. 
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لممنوحة، االستقرار االقتصادي، على رأسها الحوافز الضر�ب�ة اجذب االستثمار األجنبي و 

ا ال یزال دون ات االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة إلیهاتساع حجم السوق، إال أن حجم تدفقو 

المنظمات تائج التي توصلت إلیها الهیئات و في مستو�ات ضع�فة، فالناألهداف المسطرة و 

توثر على جذب االستثمارات أال وهي ما �عرف �الحكم  الدول�ة أوضحت أن هناك عوامل جدیدة

ت التي تناولت هذا الجانب في الجزائر فقد قام هذه الدراسة تعتبر القلیل من الدراساالراشد، و 

لتأثیر مؤشرات الحوكمة الستة الصادرة  2012-1996ال�احث هنا بدراسة ق�اس�ة خالل الفترة 

شر إلى الجزائر في هذه الفترة، عن البنك الدولي و تأثیرها على تدفق االستثمار األجنبي الم�ا

لى تدفق ٕایجابي عوس�ادة القانون تأثیر معنوي و ر الس�اسي قد توصل إلى أن لكل من االستقراو 

المساءلة ة لمؤشر نوع�ة األطر التنظ�م�ة ومؤشر الصوت و �النس�االستثمارات األجنب�ة، و 

اشر، أما مؤشرا سلبي على  تدفق االستثمار األجنبي الم�الد�مقراط�ة) فلها تأثیر معنوي و (

�ین دراسة عدم وجود أي عالقة بینها و الس�طرة على الفساد فقد أوضحت الفعال�ة الحكومة و 

11FPتدفق االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة إلى الجزائر.

1
P   

التي تعرض فیها ال�احث لدراسة أثر العوامل و  )2011(حساني بن عودة، دراسة  •

قد تم التوصل إلى أنه �الرغم األجنب�ة الم�اشر في الجزائر، و  المؤسسات�ة في جذب االستثمارات

اردة خاصة �عد التي بذلتها الجزائر في سبیل تشج�ع االستثمارات األجنب�ة الو  من المجهودات

ذا استحداث العدید من القوانین كوٕانشاء العدید من الهیئات والمؤسسات، و  1993صدور قانون 

لدول العر��ة التشر�عات، غیر أن مستواها لم یرقي إلى األهداف المرجوة خاصة عند مقارنتها �او 

ا یدل �عد الدراسة لمؤشرات الحوكمة على ضعف العوامل المؤسسات�ة في الجزائر، هذاألخرى، و 

ذلك لتب�ان أثر العوامل إلى دراسة مقارنة بین الجزائر، المغرب وتونس و كما تم التطرق 

 قد اتضح أنهاألجنب�ة الواردة إلى الجزائر، و المؤسسات�ة في شرح ضعف تدفقات االستثمارات 

تحسن المعط�ات االقتصاد�ة، إال أن التراجع في ت الطب�ع�ة وال�شر�ة و رغم جاذب�ة المؤشرا
                                                           

وراه في العلوم االقتصاد�ة ، أطروحة دكتالحكم الراشد: دراسة حالة الجزائراالستثمار األجنبي الم�اشر و دق، صف�ح صا  1
 .2014/2015علوم التسییر، جامعة تلمسان، ة العلوم االقتصاد�ة، التجار�ة و تخصص تسییر، كل�



 عامةالقدمة امل
 

 ن
 

تونس أدى إلى تراجع تدفقات االستثمارات مؤشرات النوع�ة وجودة المؤسسات مقارنة �المغرب و 

عطي لها أهم�ة األجنب�ة إلى الجزائر، فهذه العوامل أص�حت غالب�ة الشركات متعددة الجنس�ات ت

12Fالتكالیف.یتم تقدیر المخاطر و  ي من خاللهاالتقصوى و 

1       

 منهج�ة الدراسة:

لى اإلطار النظري للحكم الراشد ذلك �التطرق إو  وصفيالمنهج التم االعتماد في الدراسة على 

ذلك �استخدام و  المنهج الكميأ�ضا واالستثمار األجنبي الم�اشر وكذلك تحلیل العالقة بینهما، و 

ق�اس العالقة بین الحكم التحلیل من خالل بناء نموذج ق�اسي لفي أسالیب االقتصاد الق�اسي 

 في دول من منطقة المینا. 2014-1996االستثمار األجنبي الم�اشر خالل الفترة الراشد و 

 ه�كلة الدراسة:

ذلك ضمن لحكم الراشد و ل المقار�ة المعرف�ة الفصل األولفصول، تناول  ثالثةالدراسة  تتضمن

ي لحكم الراشد، أما الم�حث الثاناألسس النظر�ة لمفهوم ام�حث األول ، تناول الثالث م�احث

في الم�حث الثالث تم التطرق إلى مؤشرات الحكم الراشد فتضمن مرتكزات الحكم الراشد، و 

 الصادرة عن البنك الدولي.

على االستثمار األجنبي تم التطرف إلى م�كانیزمات تأثیر الحكم الراشد  الثانيالفصل في و 

اإلطار النفاه�مي لالستثمار األجنبي ذلك ضمن ثالث م�احث، تناول الم�حث األول الم�اشر و 

االستقرار مكافحة الفساد، س�ادة القانون، و تأثیر مؤشر الم�اشر، أما الم�حث الثاني فتناول 

تأثیر  تم التطرق إلى الثالثالم�حث  وفيالس�اسي على جذب االستثمار األجنبي الم�اشر، 

المساءلة على جذب حكومة، نوع�ة األطر التنظ�م�ة، ومؤشر الصوت و عال�ة المؤشر ف

 االستثمار األجنبي الم�اشر

                                                           
، مذكرة ماج�ستیر في أثر العوامل المؤسسات�ة في جذب االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة في الجزائرحساني بن عودة،   1

 .2010/2011التسییر، جامعة وهران، المدرسة الدكتورال�ة لالقتصاد و  االقتصاد،
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 الحكم الراشد على االستثمار األجنبيتحلیل تأثیر األخیر تطرقنا إلى و  الثالثالفصل في و 

 تحلیل تأثیر مؤشرات الحكم الراشد على جذب االستثمارالم�اشر، حیث سنقوم ف�ه �ق�اس و 

قبل الق�ام �الدراسة الق�اس�ة  ، حیثینحثم�ذلك من خالل جنبي الم�اشر إلى منطقة المینا و األ

، لنختتم ألجنبي الم�اشر في منطقة المینا�ناء النموذج االنحداري، تطرقنا إلى واقع االستثمار او 

 هذا الفصل ببناء النموذج الق�اسي. 
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 :تمهید

منظماتها المعن�ة ض�ع المعاصرة التي تهم الحكومة و �عد موضوع الحكم الراشد من أهم الموا

، عندما 1990فهو نموذج جدید للتنم�ة حدث خالل سنة ؤون المواطنة والمصلحة العامة، ش�

ظر تقن�ة من كانت س�اسات التكیف غیر قادرة على استعادة النمو. ففي األول قدمت وجهة ن

كأفضل إدارة لموارد المیزان�ة إلنعاش إصالحات الخدمة العامة وجهاز  الدوليطرف البنك 

لحكم الد�مقراطي الذي یؤكد على أهم�ة شرع�ة الحكومة وجدت إمداد معین لالحوكمة ف الدولة.

في أطراف مؤسسات الدولة إشراك جم�ع وانفتاحها على المجتمع المدني، وهذا �عني �اختصار 

وعة معینة في المؤسسة قتصرا على مجم�اسة العامة، أي ال �كون القرار معمل�ة صنع الس

مات لجم�ع األطراف ذات العالقة والمواطنین �شفاف�ة ووضوح، كذلك توفیر المعلو الواحدة، و 

حدوث  ذلك لتجنبم عن إدارة الدولة أو المؤسسة، و واج�اتهید مسؤول�ة وحقوق المسؤولین و تحدو 

 على مستوى الدولة أو على مستوى المؤسسات. الفساد اإلداري سواءحاالت 

إلى تحقیق االستقرار الس�اسي واالقتصادي واالجتماعي وس�ادة القانون، تسعى  كما أن الدول

أنه ممارسة  ال یتحقق ذلك إال عبر تجسید م�ادرة رشادة الحكم، حیث ینظر للحكم الراشد علىو 

ون بلد ما على جم�ع المستو�ات، و�تكون من اإلدار�ة إلدارة شؤ السلطة االقتصاد�ة والس�اس�ة و 

 المجموعات عن مصالحهمالتي �عبر من خاللها المواطنون و المؤسسات اآلل�ات والعمل�ات و 

 .�حلون خالفاتهم عن طر�ق الوساطة�التزاماتهم، و �وفون ون�ة و نالقا

ذلك �التطرق إلى مراحل ل لإللمام �موضوع الحكم الراشد و فقد خصصنا هذا الفصت�عا لما سبق 

ال�احثین المهتمین الهیئات الدول�ة، األكاد�میین و  تطور هذا المصطلح، التعار�ف الواردة من قبل

 .مؤشراتهمختلف معاییره و أخیرا هذا المصطلح، مكوناته، أ�عاده، و ب
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 الحكم الراشد لمفهوماألسس النظر�ة الم�حث األول: 

وذلك نتیجة زداد االهتمام �مفهوم الحكم الراشد مع نها�ة عقد الثمانینات من القرن العشر�ن، ا

 ،اإلقل�م�ةو  ،هذا المفهوم من طرف البنك الدولي. حیث أبدت العدید من المؤسسات الدول�ة طرح

واسعا بهذا الطرح الجدید،  منظمات المجتمع المدني اهتماماو  ،العلم�ةو  ،المؤسسات األكاد�م�ةو 

نظرا ألهم�ة هذا و  الذي أص�ح إرساء م�ادئه شرطا من شروط إحداث التنم�ة المستدامة.

ذلك من لى األسس النظر�ة لهذا المفهوم و إفي هذا الم�حث المصطلح فمن الضروري التطرق 

 :كما یلي تعر�فهتطوره التار�خي، أس�اب ظهوره، و خالل 

 التار�خي للحكم الراشدالمطلب األول: التطور 

مع وموارده ٕادارتها لشؤون المجتاشد عن ممارسة السلطة الس�اس�ة و �عبر مفهوم الحكم الر 

عرف �الالتین�ة ب )، و kubememیوناني ( جتماع�ا، أما عن أصل حكم فهوااقتصاد�ا و  هلتطو�ر 

)gubernare كان �ستخدم في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح الحكومة )، و

)gouvernement" فهو ترجمة لكلمة ،(Gouvernance ع�ارة التوج�ه أو �" والتي تعني الق�ادة و

أو جماعة إقل�م�ة أو مؤسسة عموم�ة أو التي تمثل دولة شاملة "حكم شؤون منظمة"، و 

0FPخاصة

1
P مع تنامي ظاهرة العولمة كان الهدف منه ضمان نظام جید في تسییر النظام ، و

تحلیل المطالب الد�مقراط�ة، ثم برز هذا المفهوم في أدب�ات ال االجتماعي من أجل تحقیق

مؤسسات التمو�ل الدول�ة الوثائق الدول�ة لألمم المتحدة و استخدم في المقارن للنظم الس�اس�ة، و 

ترجم إلى اللغة العر��ة من و  "bonne gouvernanceصفة الجید ل�ص�ح "حیث تم إضافة له 

خالل عدة مصطلحات أهمها: الحكم الراشد أو الرشید، أو الصالح، أو الحكمان�ة أو الحوكمة، 

إال أن أكثر التعبیرات شیوعا هي الحكم الراشد أو الحكم الجید الذي تبنته الم�ادرة العر��ة سنة 

                                                           
1 Mohamed Cherif Belmihoub, Les institutions de l’économie de marché a l’épreuve de la bonne gouvernance, 

Revue Idara : Ecole national d’administration , Alger, Algérie, 2005, p11. 
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ناك اختالف أو ت�این كبیر في ، وعلى الرغم من االنتشار الواسع لهذا المفهوم فل�س ه2005

1FPمكان ظهور المصطلح.�ما �كون �عض الت�این في تار�خ و إیجاد تعر�ف للحكم الراشد، بل ر 

1 

الدول اإلفر�ق�ة جنوب في تقر�ر البنك الدولي عن  1989 �قوة منذ سنةر هذا المفهوم حیث ظه

، �عنوان "من األزمة إلى نمو مستد�م" تم ف�ه وصف األزمة في المنطقة كأزمة حكمالصحراء، و 

التكیف اله�كلي بهذه نجاح س�اسات اإلصالح االقتصادي و حیث أرجع الخبراء السبب في عدم 

ول�س إلى الس�اسات نفسها، وكذلك إلى ضعف التسییر  الدول إلى الفشل في تنفیذ الس�اسات،

2FPالتخط�ط.و 

2
P  ئات المانحة في أواخر في الوقت نفسه كانت وثائق الس�اسة الخاصة �الهیو

داتها �ضرورة من القرن العشر�ن، أكثر جرأة من البنك الدولي لمنا أوائل التسعیناتلثمانینات و ا

ي المبني على التعدد�ة الحز��ة والحفاظ ضرورة تفعیل النظام الد�مقراطإصالح نظم الحكم، و 

 مة الصالحة.حقوق اإلنسان كمكونات أساس�ة للحكو على الحقوق المدن�ة والحر�ات و 

�عدد من  ارت�ط شیوعهان ما شاع استخدام هذا المفهوم وذاع صیته في حق�ة التسعینات، و سرعو 

المجتمع المدني، ظهرت دواعي المفاه�م مثل العولمة والتحول الد�مقراطي والخصخصة و 

مطال�ة  إلى الدول النام�ة المتلق�ة للمنح،صندوق النقد الدولي كالبنك الدولي و الهیئات المانحة 

ٕاعادة ص�اغة أطر الحكم فیها، ات جوهر�ة في ه�اكلها الس�اس�ة واإلدار�ة و إ�اها بإحداث تغیر 

ع امتدت مناقشة الحكم الراشد من مؤسسات الدولة إلى مؤسسات القطا، و كشرط لتحقیق التنم�ة

سع هتمام الوالقد مهد هذا االالخاص الذي شمل قطاع التجارة والصناعة والبنوك وغیرها، و 

�مفهوم الحكم الراشد الطر�ق لتطو�ر أدب�اته �سرعة. فمع نها�ة عقد التسعینات برز هناك العدید 

الذي  1997من التعار�ف الخاصة �المفهوم على غرار طرح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عام 

                                                           
، مذكرة ماج�ستیر، قسم العلوم الس�اس�ة، كل�ة الحقوق، ترشید الحكم المحليدور المؤسسات الدول�ة في خالف ولید،   1

 .26، 25، ص ص 2010جامعة قسنطینة، 
 .155، ص 2007، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، القاهرة، الموسوعة العر��ة للمجتمع المدنيأماني قندیل،   2
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لتعامل االتوجع الفعال نحو عتراف بدور الفاعلین المتعددین و االو هدف إلى تغییر دور الدولة، 

 تحد�ات التنم�ة ال�شر�ة.في إطار المشاركة والشراكة مع قضا�ا و 

على إثر هذا التطور تشكل مدخل جدید للحكم الراشد أكثر اتساعا من مدخل البنك الدولي، و 

اإلدار�ة ذات أطر أكثر تفاعال نماط من عالقات القوى الس�اس�ة واالقتصاد�ة و یركز على تبني أ

ه أداة لمحار�ة في إطار هذا المدخل تجاوز مفهوم الحكم الراشد كونم�ة، و التنبین كافة شركاء 

 دعم المشاركة الس�اس�ة.ط ل�شمل محار�ة الفساد الس�اسي و المالي فقالفساد اإلداري و 

متعددة األطراف، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي واألمم اتفقت على ذلك الهیئات الو 

عمل�اتها، غیر أنها بدأت "الحكم الرشید" مؤسسات الدولة و  مناقشةعادة ما تشمل المتحدة. و 

�شمل المشار�ع الخاصة للتصن�ع والتجارة  تشمل أ�ضا مؤسسات القطاع الخاص الذي

األهلي أو المجتمع المدني ككل، والذي �شمل بدوره مؤسسات العمل والمصارف... الخ، و 

3FPاألحزاب الس�اس�ة.الجمع�ات والنقا�ات و 

1 

 ب الثاني: أس�اب ظهور مفهوم الحكم الراشدالمطل

إن اإلخفاقات في تنفیذ الس�اسات التنمو�ة التي اقترحتها المؤسسات المال�ة الدول�ة، أدت إلى 

انعكاسات سلب�ة على هذه المجتمعات، مما أدى كذلك إلى وجود عدم الرضا من طرف 

طرف هذه المؤسسات  مجموعات المجتمع المدني وفرض إصالحات س�اس�ة واقتصاد�ة من

الدول�ة، مما دفع �العدید من الدول النام�ة إلى محاولة تطبیق األسلوب الد�مقراطي في الحكم 

ومحاولة تجسید الحكم الراشد من أجل تحقیق الفعال�ة والفاعل�ة في تجسید الشؤون العامة، 

س�اس�ة، اقتصاد�ة س�اب وعل�ه �مكن حصر الشؤون األساس�ة لظهور مفهوم الحكم الراشد في أ

 واجتماع�ة:

                                                           
، مجلة المفكر، جامعة محمد تحقیق الحكم الرشید في الجزائردور منظمات المجتمع المدني في ناجي عبد النور،   1

 .107-106، ص ص 2008،العدد الثالث،  ف�فري -�سكرة-خ�ضر
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 أوال: األس�اب الس�اس�ة

مام مع انتهاء الحرب ال�اردة تزاید االهتمام الدولي �مكافحة الفساد حیث حظي هذا األمر �اهت

ط الفاصلة بین الشؤون الدول المتلق�ة نظرا لبدا�ة زوال الخطو واسع ما بین الدول المانحة و 

تبني دول المعسكر الشرقي ار اإلتحاد السوف�اتي و هما، ومع انه�الخارج�ة لالداخل�ة و 

تسر�ت الق�م الد�مقراط�ة عبر اللیبرالي، تنامت موجة العولمة و إیدیولوج�ات �غلب علیها الطا�ع 

الخدمات اإللكترون�ة، حیث أص�ح لوج�ا المعلومات و و حدود الدول النام�ة خاصة �عد ثورة تكن

أنه فساد له تأثیر سلبي على األمن واالستقرار الدولي، و لهناك اقتناع على المستوى الدولي �أن ا

لم �عد مسألة داخل�ة محصورة ضمن حدود الدولة بل أص�ح �عصف حتى �اقتصاد�ات الدول 

اسي في كثیر من الدول النام�ة، وانتشار األخرى، �اإلضافة لهذا فإن عدم االستقرار الس�

سب�ا كاف لل�حث عن آل�ة جدیدة تلتزم بها تلك الطائف�ة بها، كان ة و الحروب األهل�الصراعات و 

االجتماعي النش�ط، ى ذلك بروز روح النضال الس�اسي و أضف إلالدول للخروج من أزماتها. 

لمنظمات إلى دعوة هذه اع المدني في كل أنحاء العالم ، و الذي ظهر لدى منظمات المجتم

4FPالح�اة الس�اس�ة.ي صنع القرار العام و المشاركة فإرساء الد�مقراط�ة و 

1 

 قتصاد�ةثان�ا: األس�اب اال

هتمام أكثر �انتقال االو التنم�ة ركیز على الدولة و من الت من بین األس�اب االقتصاد�ة هو التقلیل

األنظمة التسلط�ة في القارة اإلفر�ق�ة إلى أنظمة تأخذ بنظام التعدد�ة الحز��ة والد�مقراط�ة 

قتصادي والوصول إلى التنم�ة، رط لإلصالح االاألخیرة كشاللیبرال�ة، حیث اعتبرت هذه 

قتصادي، االالمؤسساتي و  ،الحكم الراشد الذي یجمع بین المضمون الس�اسي على والتركیز أ�ضا

فس�ادة نمط الدولة الر�ع�ة أو ش�ه الر�ع�ة التي تعتمد على الموارد األول�ة أو مصادر تأتي من 

                                                           
، 2010، نیو�ورك التنم�ة التشارك�ةالحكم الحضري السل�م و االجتماع�ة لغرب آس�ا، مم المتحدة، اللجنة االقتصاد�ة و األ  1

 .2ص 
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، وهذا ...الخجي على سلعة أساس�ة مثل سلطة النفط الخاصالخارج أو تعتمد على الطلب الخار 

أساسا �التوز�ع و�إعادة التوز�ع دون أن تكون مهتمة  ةمعن�أدى إلى أن تكون الدولة  كله

�اإلنتاج من جهة و�تحصیل الضرائب من جهة أخرى، كما هو الحال لدى العدید من الدول 

5FPالنفط�ة الغن�ة.

1 

 ثالثا: األس�اب اإلدار�ة

رئ�سي في صنع الس�اسات ترجع هذه الدوافع إلى التغیر الحاصل في دور الدولة من فاعل 

ومالكة متا�عة التنفیذ، جتمع المدني في تقر�ر الس�اسات ووضع الخطط و ممثل للمالعامة، و 

تقد�م الخدمات إلى مجرد شر�ك من بین ولة عن توز�ع الدخل و مسئللمشروعات وٕادارتها و 

مجتمع متمثلین في القطاع الخاص والشركات المتعددة المتعددین في إدارة شؤون الدولة و  شركاء

 المجتمع المدني، هؤالء الشركاء الذین أص�حوا یدعون للمز�د من فرض الرقا�ةالجنس�ات و 

6FP�ساهمون في وضع الس�اسات اإلنمائ�ة للدولة.والشفاف�ة والمساءلة و 

2 

في إفر�ق�ا،  حتى سقوطهاو  ذلك لفشلهاعن تحقیق التنم�ة و  فالدولة لم تعد المسئولة لوحدها

محرك  تكون عدم قدرتها على أن ى الوفاء بوعودها أمام الشعوب، و قدرتها عل�اإلضافة إلى عدم 

 الممتلكاتحكم في النزاعات المختلفة، ضامنة للسالم والنظام، ووص�ة على أن تو  للتنم�ة،

7FPام وعدم الثقة في المؤسسات الوطن�ة.العموم�ة، و�تجلى ذلك في اإلح�اط الع

3
P  أدى إلى كل هذا

وضع جدید  ظهور مفهوم الحكم الراشد الذي انتقل �اإلدارة الحكوم�ة من أدوارها التقلید�ة إلى

 المجتمع المدني.بإشراك القطاع الخاص و 

                                                           
 .155، مركز التنو�ر المعرفي، ورقلة، ص تمع المدني ودورها في تعز�ز الحكم الراشدمنظمات المجآدم إبراه�م محمد،  1
،  أطروحة دكتوراه -دراسة حالة الجزائر–الحد من الفقر دخل حدیث لترشید اإلنفاق العام و الحكم الراشد كم شع�ان فرج،  2

 .6، ص 2011/2012، 3الجزائر علوم التسییر، جامعة صاد�ة، كل�ة العلوم االقتصاد�ة و في العلوم االقت
3 Goran Hyden, Governance challenge in Africa, In African prospective on governance, Edited by Goran Hyden, 
Hasting W.O, Okoth-Ogendo and Bamidele Olowu, African World Press, p13.  
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 : تعر�ف الحكم الراشدالثالثالمطلب 

الذي ترجم إلى اللغة العر��ة "، و Good Governanceبرز في أدب�ات التحلیل الس�اسي مفهوم "

"الحوكمة"، إال أن أقل استخدم تعبیر " الحكمان�ة" و�درجة إلى "الحكم الرشید أو الصالح"، و 

�رجع السبب في عدم توحید ، و أكثر التعبیرات شیوعا هو تعبیر "الحكم الرشید" أو "الحكم الجید"

هات ٕالى تنوع وج) و Governanceترجمة المفهوم (هذه التسم�ات في مسمى واحد إلى مشكلة 

8FPالتوظ�فات المراد استخدام المفهوم عبرها.النظر حوله �حسب المنطلقات و 

1 

 ":Good governanceالمعنى اللغوي للحكم الراشد " -1

مل�ات المرت�طة " هو مصطلح قد�م �شیر إلى مجموعة العGovernanceكلمة الحكم "

ا تعتبر إدارة الحكم �صفتهاتخاذ القرار ووضعه موضع التنفیذ، و �ممارسة السلطة وعمل�ات 

 خال�ا من الحكم على الق�مة.ممارسة السلطة مفهوما محایدا و 

" �مثل الصفة أو الق�مة التي لحقت  Goodإضافة إلى مصطلح الجید، الصالح، الراشد "

تعكس مدى تجاوب �المصطلح األول لتص�ح اإلدارة الرشیدة أو الحكم الرشید، و ذلك لكي 

9FPالحكومات مع حاجات الشعوب التي تخدمها.

2 

نشیر في هذا اإلطار إلى أن المفهوم ی�قى نسب�ا لسببین، أولهما أن إدارة الحكم (أي عمل�ة و 

ثانیهما أن وجهات النظر تخذ أشكاال متنوعة عبر البالد وعبر األزمنة، و ممارسة السلطة) ت

ینظر إل�ه مجتمع �منظور سلبي، أو ینتقده المجتمع تختلف من دولة إلى أخرى  فما قد 

 نفسه، ینظر إل�ه مجتمع آخر على أنه شيء إیجابي.

 
                                                           

القانون، جامعة ورقلة، ، دفاتر الس�اسة و سبل حوكمتهافي الجزائر و  س�اسات التشغیلز�ن العابدین معو، مبروك ساحلي،   1

 ، 2014، جوان 11العدد 
 .153، ص مرجع سبق ذكرهأماني قندیل،   2



  للحكم الراشد املعرفية املقاربة               الفصل األول                                                        
 

9 
 

 المعنى االصطالحي للحكم الراشد: -2

سع جدا، �عتبر الحكم الراشد من أكثر المفاه�م المثیرة للجدل، حیث تم تناوله ضمن نطاق وا

عالمیین والهیئات الدول�ة ومختلف فقد نال اهتمام الساسة والدارسین األكاد�میین واإل

10FP�عود هذا الجدل الدائر حول المفهوم لتعدد الحقول المعرف�ة التي تداولته.الفاعلین، و 

1 

الحكم، أو عند  ٕان اختلفت الزوا�ا التي یجري الدخول منها عند مقار�ة مفهومإال أنه و 

ممارسة السلطة الس�اس�ة عبر عن هو في أصله مفهوم محاید، إذ أنه �التحدث عن الدولة، ف

 االجتماعي.وٕادارتها لشؤون المجتمع وموارده وتطوره االقتصادي و 

جهزة الحكم هو أوسع من مفهوم الحكومة، ألنه �شمل إضافة إلى ما تقدم �ه، أ فمفهوم

القضائ�ة، انب ممارسات السلطات التنفیذ�ة والتشر�ع�ة و ٕالى جالدولة الرسم�ة من أعمال، و 

كل ما تقوم �ه منظمات المجتمع المدني، مال جم�ع المؤسسات غیر الرسم�ة و فإنه �شمل أع

11FPكما ال یخرج عن إطاره القطاع الخاص.

2 

هي االقتصاد، العلوم اإلدار�ة، حیث طرح هذا المصطلح صمن س�اقات معرف�ة متداخلة 

 القانون، كما یوضحه الشكل الموالي:االجتماع و  معلو و 

 

 

 

                                                           
، الجزائر، 14ٕادار�ة، العدد ، مجلة أ�حاث اقتصاد�ة و الحكم الراشد أحد مقومات التسییر العمومي الجدیدلیلى بن ع�سى،   1

 .197ص  ،2013د�سمبر 
دار حامد للنشر  اإلصالح الس�اسي و الحكم الرشید (إطار نظري)،أمین عواد المشاق�ة، المعتصم �اهلل داود علوي،   2

 . 54، ص 2012التوز�ع، عمان، و 
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 الحكم الراشد دعائم): 1-1الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 .198، ص مرجع سبق ذكرهلیلى بن ع�سى، المصدر: 

 

 األكاد�میین:تعر�ف المنظمات الدول�ة و  -3

 :األكاد�میین ما یليالهیئات الدول�ة و  الواردة من من أهم تعار�ف الحكم الراشد

 أوال: تعر�ف المنظمات الدول�ة:

التعار�ف مرت�طة �المؤسسات الدول�ة التي تسعى للتدخل في الس�اسات الداخل�ة للدول هذه و 

هذا بتشكیل ه�اكل س�اس�ة للدول تتوافق مع م�ادئ ، و النام�ة من خالل أنماط جدیدة من اله�منة

مبن�ة على أساس مقار�ات س�اس�ة تكون هذه التعار�ف المانحة، و  تفرضها المؤسسات

جسد هذه المقار�ة األخیرة في طرح "البنك الدولي" الذي �عد أول من �ادر اقتصاد�ة، حیث تتو 

هذا في نها�ة الثمانینات كل واسع كآل�ة إلدامة التنم�ة، و �استخدام مضامین الحكم الراشد �ش

، إذ عرفه �صفة عامة على أنه 1989على إثر دراسة حول األزمة االقتصاد�ة في إفر�ق�ا سنة 

�االستناد على  الجوانب اإلدار�ة:
القواعد المتمثلة في استخدام األسس و 

 م�ادئ اإلدارة العامة. 

د على �االستنا الجوانب االقتصاد�ة:

األخذ بتجارب الفكر االقتصادي للتنم�ة و 

 الدول المتقدمة.

�االستناد  جوانب اجتماع�ة و قانون�ة:

القانون بهدف تحقیق على علم االجتماع و 

 العدالة. 
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لكن �عد بدا�ة التسعینات عمل خبراء البنك  الس�اس�ة إلدارة شؤون الدولة"."ممارسة السلطة 

التنم�ة اء في تقر�ره حول الحكم الراشد و ج هذا ماتطو�ر تعار�ف أكثر دقة للمفهوم و الدولي على 

199212FPالصادر عام 

1
P اإلضافة ف�ما یلي التعر�ف الذي جاء �ه البنك الدولي في هذا التقر�ر ، و�

 نظمات أخرى:إلى تعار�ف م

 :1992عام  الدوليتعر�ف البنك 

الموارد االقتصاد�ة إدارة في الحكم الراشد هو الوسیلة التي یتم من خاللها ممارسة القوة "

13FPنم�ة".التاالجتماع�ة لهدف و 

2 

فحواها على مضمون القوة التي تستخدمها الدولة البد أن تقوم في  أكد البنك الدولي على أنو 

سم�ة في تسییر الشؤون العموم�ة غیر الر مجتمع مع إشراك الجهات الرسم�ة و احترام أفراد ال

14FPتقد�م الخدمات للصالح العام.و 

3  Pالعمل�ات الس�اس�ة ر مجموعة من اآلل�ات القانون�ة و في إطا

 أهدافهم.فراد المجتمع لتحقیق متطل�اتهم و المعنو�ة على أد�ة و من أجل توز�ع الق�م الما

التنم�ة في الدول ل على الر�ط بین تطو�ر اإلدارة و خالل هذا التعر�ف �عمفالبنك الدولي من 

اءه هذا الفشل إلى النام�ة، نظرا للفشل الذي كانت تعرفه المشار�ع التنمو�ة بها، فقد أرجع خبر 

تعمل على دول، إذ لم تكن تلتزم �البرامج والقوانین في واقع األمر و التسییر بهذه السوء اإلدارة و 

تنفیذ المشار�ع، مما إلى الفشل في إشراك المستفیدین والمتأثر�ن بتصم�م و نفیذها.إضافة إعاقة ت

من هنا یبرز الحكم الراشد كضرورة أساس�ة مدى استمرار�تها في المستقبل، و  أدى إلى تقل�ص

                                                           
، رسالة ماج�ستیر في العلوم الس�اس�ة، معهد )1999-2007التنم�ة االقتصاد�ة في الجزائر (الحكم الراشد و سارة د�اغي،   1

 .25،26، ص 2008/2009الحكمة، جامعة آل البیت، األردن، بیت 
، ص 2010، دار النهضة العر��ة، القاهرة، 1، طقواعد الحكم الرشیدمرتكزات الحكم الد�مقراطي و محمد فه�م،  درو�ش  2

173. 
3 Programme International de l’Association des Collègues Communautaires du Canada, La Bonne Gouvernance : 

L’affaire de tous, Ottawa, 2005, p 4.  
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مكمل أساسي للس�اسات اع�ة للتنم�ة التي تتسم �القوة والعدالة، و لخلق ودوام البیئة الد

15FPة.االقتصاد�

1 

إلدارة الموارد من أجل إال أن هذا التعر�ف لم یذكر الفاعلون المشاركون في ممارسة القوة 

 ٕان كانت كتا�ات البنك الدولي تتحدث عن فاعلین محددین هم: الحكومة، القطاعالتنم�ة و 

 المجتمع المدني.الخاص، و 

 :PNUDتعر�ف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

من تعر�ف البنك الدولي، حیث  اإلنمائي الحكم الراشد �عد سنتین المتحدعرف برنامج األمم 

تطورها من إدارة تقلید�ة إلى إدارة حدیثة تستجیب إلى ر أنه �مثل "حالة تقدم اإلدارة و ذك

 متطل�ات المواطنین".

لسلطة الجیدة للنواحي الس�اس�ة واالقتصاد�ة كما عرف الحكم الراشد على أنه "ممارسة ا

، لهذا فهو �شمل اآلل�ات والعمل�ات "ر�ة لتسییر شؤون البلد على كافة المستو�اتاإلداو 

ممارسة التي �قوم من خاللها المواطنون والجماعات �التعبیر عن مصالحهم، و المؤسسات و 

16FP.تسو�ة خالفاتهماء �التزاماتهم و الوفدن�ة والقانون�ة و حقوقهم الم

2 

 على الدعائم التال�ة:حسب هذا التعر�ف فإن هذا المفهوم �قوم و 

 تكو�ن الس�اسات.صنع القرارات المتعلقة �ص�اغة و  الدعامة الس�اس�ة: تتضمن عمل�ة -

طة الدولة الدعامة االقتصاد�ة: تتضمن عمل�ة صنع القرارات التي تؤثر على أنش -

 عالقتها �االقتصاد�ات األخرى.االقتصاد�ة و 

 هذه الس�اسات.الدعامة اإلدار�ة: تتضمن النظام الخاص بتنفیذ  -
                                                           

 . 14، ص 2003، المنظمة العر��ة للتنم�ة اإلدار�ة، عمان، األردن، تطب�قاتالحكمان�ة قضا�ا و زهیر عبد الكر�م الكاید،   1
2 Danielle Resnick, Regina Birner, Does Good Governance Contribute to Pro-Poor Growth?: A Review of the 
Evidence from Cross –Country studies, DSGD Discussion paper n° 30, International Food Policy Research 
Institute, Washington, 2006, p 8.    
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ة تتجاوب مع من إدارة تقلید�ة إلى إدار  وتحولهاه �أنه حالة تعكس تقدم اإلدارة كما ینظر ل

ف المرجوة من المشار�ع العمل�ات المناس�ة لتحقیق األهداتستخدم اآلل�ات و متطل�ات المواطنین و 

17FPمسؤول�ة أمام المواطنین�شفاف�ة و 

1
P ، التي �قوم علیها الحكم ف�عدما تم توض�ح الدعائم األساس�ة

ات التجاوب مع متطل�تعر�ف یتسم �التطور في التسییر و الراشد �مكن أن نقول أن هذا ال

 تعز�ز القانون.والفعال�ة والعدالة و المساءلة المواطنین في إطار المشاركة والشفاف�ة و 

هذا األخیر �سهر ي أ�ضا في تعر�ف الحكم الراشد، و المساءلة تندرج هفالمشاركة والشفاف�ة و 

النطاق داخل  االقتصاد�ة على توافق واسعلى أن تقوم األولو�ات الس�اس�ة واالجتماع�ة و ع

أشدهم ضعفا في عمل�ة اتخاذ القرار �شأن توز�ع صوت أفقر الفقراء و سماع على إالمجتمع، و 

 الموارد اإلنمائ�ة.

 :Commission on Global Governance   الحكم العالميتعر�ف لجنة 

من طرف اللجنة العالم�ة حول "الحكم العالمي أو الكوني" تعرف  1995حسب تقر�ر نشر عام 

یرها األفراد والمؤسسات اللجنة الحكم الراشد على أنه: " محصلة أو مجموع الطرق التي �س

اللها تنسیق المصالح الخاصة لشؤونهم المشتركة، إنها عمل�ة متواصلة �مكن من خالعامة و 

لمختلفة واتخاذ العمل الشراكي، و�تضمن المؤسسات الرسم�ة والنظم المدعمة المتضار�ة وا

المؤسسات في و  كذا الشركات غیر الرسم�ة التي اتفقت علیها الشعوبلتقو�ة االلتزام و 

F18P."صالحها

2 

رافا متعددة (المؤسسات ترى هذه اللجنة الحكم الراشد �اعت�اره العمل المشترك الذي یجمع أط

الذي یؤدي �الضرورة إلى تعدد التقن�ات في مجال لرسم�ة والمجتمع المدني) و الرسم�ة وغیر ا

                                                           
، ص 2006�حوث الدول النام�ة، القاهرة، ، مركز دراسات و التنم�ة في مصرالحكم الرشید و آخرون، مصطفى كمال السید و   1

24 . 
2Thomas G.Weiss, Governance, good governance and global governance : conceptual and actual challenges, 

Third  World Quarterly, vol 21, n° 5, 2000, p 797.  
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القطاع الخاص، فهو وسیلة للتخفیف من حدة اتخاذ القرارات، وٕالى التعاون بین القطاع العام و 

لمدني من خالل المساهمة في تضارب المصالح داخل المجتمع بإعطاء دور فعال للمجتمع ا

 لبرامج التنمو�ة.ارسم وٕاعداد الس�اسات و 

االجتماع�ة، ا في عمل�ة التنم�ة االقتصاد�ة و إن هذا التعر�ف �عطي للمجتمع المدني دورا مركز�

غیر األنظمة الس�اس�ة (الد�مقراط�ة و إال أنه ال یخلو من النقائص فهو غامض ال �میز بین 

 .الد�مقراط�ة) في مجال تطبیق الحكم الراشد

 :2002تعر�ف تقر�ر التنم�ة اإلنسان�ة العر��ة 

�قوم على توس�ع قدرات و  �صون رفاه اإلنسان�دعم و كم الراشد هو "الحكم الذي �عزز و الح

كافة  �سعى إلى تمثیلم وحر�اتهم االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة، و فرصهال�شر وخ�اراتهم و 

19FPلضمان مصالح جم�ع أفراد الشعب"تكون مسؤولة أمامه فئات الشعب تمثیال كامال و 

1
P .  في و

أنه "ممارسة السلطة االقتصاد�ة والس�اس�ة هذا الس�اق �مكن النظر لهذا المصطلح على 

المؤسسات لدولة على كافة المستو�ات، وتتضمن اآلل�ات والعمل�ات و اإلدار�ة إلدارة شؤون او 

ارسة حقوقهم وأداء واج�اتهم"، خاللها من التعبیر عن مصالحهم ومم التي یتمكن المواطنون من

االقتصاد�ة على لمفهوم وضع األولو�ات الس�اس�ة واالجتماع�ة و �كفل الحكم الراشد وفقا لهذا او 

فقرا، في صنع مع ف�ه أصوات أكثر الفئات ضعفا و تسالذي آلراء في المجتمع، اتوافق أساس 

20FPالقرارات المتعلقة بتوز�ع موارد التنم�ة".

2 

 

 

                                                           
، المنظمة العر��ة اتجاهات التطو�رفي الوطن العر�ي و الحكم المحلي  ،محمد محمود الطعامنة، سمیر محمد عبد الوهاب  1

 . 15، ص 2005، 1للتنم�ة اإلدار�ة، القاهرة، ط 
 .107، ص مرجع سبق ذكرهناجي عبد النور،   2
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 األمر�ك�ة للتنم�ة الدول�ة:تعر�ف الوكالة 

الحفاظ على السالم االجتماعي، وضمان القانون والنظام،  الحكم الراشد هو "قدرة الحكومة على

ضمان الحد األدنى من روف الضرور�ة للنمو االقتصادي، و الترو�ج من أجل خلق الظو 

ى عمل�ة اإلدارة قدرة الحكومة عل"الضمان االجتماعي"، كما تم تعر�ف الحكم الراشد على أنه 

تدعم من العامة �كفاءة وفاعل�ة، و�حیث تكون خاضعة للمساءلة ومفتوحة لمشاركة المواطنین، و 

21FPالنظام الد�مقراطي للحكومة".

1 

 ):OECDالتنم�ة (تعر�ف منظمة التعاون االقتصادي و 

ٕاجراء الرقا�ة في المجتمع مع العالقة أنه: "استعمال السلطة الس�اس�ة و تعرف الحكم الراشد على 

22FPاالقتصاد�ة".للتنم�ة االجتماع�ة و بتسییر الموارد الالزمة 

2 

سلطة الس�اس�ة في حیث تتعامل المنظمة مع مفهوم الحكم الراشد �اعتمادها على مدى قدرة ال

لتطبیق مبدأ  اإلجراءات القانون�ة التي تسمح �التسییر الجید للشؤون العامة استناداتوفیر البیئة و 

الجماعات في ة، أو ما �عرف "�مشاركة الشعب" والذي �قصد �ه إشراك األفراد و التنم�ة التشارك�

اتخاذ القرارات وفقا لمفهوم الد�مقراط�ة، كما تعمل اللجنة على تطبیق إستراتیج�ة تأمین التوز�ع 

ذه الم�ادئ المعاییر العادل للنفقات العامة الس�ما تلك الموجهة للخدمات األساس�ة، تمثل ه

ا�عة لمنظمة التعاون االقتصادي ) التC A Dاألساس�ة التي تتبناها لجنة مساعدة التنم�ة (

23FPالتنم�ة، من أجل منح المساعدات.و 

3 

 

                                                           
 .154، ص مرجع سبق ذكرهأماني قندیل،   1

2 Sakiko Fukuda-Parr and Richard Ponzio, Governance : Past, Present, Future, Draft paper for Fourth Global 

Forum: Dialogue and Partnerships for the Promotion of Democracy and Development, Morocco, December  2002, p 
2. 
3 OCDE, Le Développement participatif et la bonne gestion des affaires publiques, lignes directrices sur la 
coopération pour le développement, France, Service des publications OCDE, 1995, p 2. 
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 ثان�ا: التعر�فات األكاد�م�ة

�ا شامال �أنه "مجموعة القواعد واآلل�ات الحكم الراشد تعر�فا تفصیل سلوى جمعة الشعراوي تعرف 

24FPٕادارة الموارد العامة في المجتمعالتي تستخدم في توز�ع السلطة، و  غیر الرسم�ةالرسم�ة و 

1
P ،

 لهذا المفهوم شقین:و 

مفهوم مثل: الشفاف�ة، الشق األول: ق�مي یتمثل في منظومة الق�م التي �طرحها ال -

 المشاركة.المساءلة و 

�عة العالقات مؤسسي یتمثل في مفهوم الش�كات والذي یتعرض لطب الشق الثاني: -

 الجماعات المشاركة في عمل�ة صنع الس�اسة العامة.والقواعد السائدة بین األفراد و 

ف�عرف الحكم الر اشد على أنه الحكم الذي یتكون �شكل جدید  François-Xavier Merrienأما 

العموم�ة، تشارك  من التسییر الفعال �حیث أن األعوان من كل ط�قة �ما فیها المؤسسات

كذلك مشار�عها �عضها ال�عض، وتجعل مواردها و �صفة مشتركة، وكل خبراتها وقدراتها، و 

25FPتخلق تحالفا جدیدا للفعل القائم على تقاسم المسؤول�ات.

2 

لفعالة بین احكم الراشد هو األشكال الجدیدة و ال "Marcou, Rangeon, et Thiébault تعر�ف 

ن خاللها �كون األعوان الخواص، وكذا المنظمات العموم�ة التي مالقطاعات الحكوم�ة، و 

التجمعات الخاصة �المواطنین، أو أي أشكال أخرى من األعوان �أخذون والجماعات الخاصة و 

26FP�عین االعت�ار المساهمة في تشكیل الس�اسة".

3 

                                                           
استشارات اإلدارة العامة، القاهرة، ، منشورات مركز دراسات و المجتمعمفهوم إدارة شؤون الدولة و سلوى شعراوي جمعة،   1

 .15، ص 2001
 .12، ص مرجع سبق ذكرهزهیر عبد الكر�م الكاید،   2
، 3، مقالة منشورة في المجلة اإللكترون�ة البدر، جامعة �شار، العدد المعاییرالحكم الراشد بین الخصائص و �اس، سل�ماني إل  3

 . 133، ص 2011ماي 
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شراكة ال یختلف تعر�ف هؤالء ال�احثین عن تعر�ف "میر�ان" حیث �طرحون بدورهم أهم�ة و 

مجتمع مدني في رسم الس�اسات لین في الدولة من هیئات عموم�ة وقطاع خاص و جم�ع الفاع

 العموم�ة.

یرت�ط �مفهوم النظام، أي أنه �حدد مجموعة مفهوم أسلوب الحكم �النس�ة له  Goran Hydenأما 

الدولة ختلف المفهوم عن مفهومي �ذلك یاس�ة التي تنظم المجال الس�اسي و القواعد األس

عد التي تعمل في إطارها ٕادارة مجموعة القوا كما أن المفهوم یهدف إلى ص�اغة و الحكومة، و 

عد إلى دساتیر وقوانین هذه القواعد هي التي تترجم ف�ما �الدولة والمجتمع المدني معا، و 

27FPتنظ�مات إدار�ة.و 

1 

 �حدد هایدن األ�عاد اإلمبر�ق�ة للحكم الراشد في ثالث مجموعات:و 

ولى: تتعلق بتأثیر المواطنین، وتتضمن المشاركة الس�اس�ة واالستجا�ة المجموعة األ •

 المساءلة العامة.لتفصیالت األفراد و 

ؤولة المستجی�ة، وتتضمن انفتاح عمل�ة صنع المجموعة الثان�ة: تتعلق �الق�ادة المس •

 االلتزام �حكم القانون.القرار و 

مختلف الجماعات داخل المجتمع وتتضمن  نالمجموعة الثالثة: تتعلق �العالقة بی •

28FPالتسامح بین الجماعات المختلفة.المساواة الس�اس�ة و 

2 

29FP: الحكم الراشد �شمل العناصر التال�ة:R.A.Rohdesتعر�ف 

3 

المنظمات غیر سیق بین المنظمات الحكوم�ة وتنظ�مات قطاع األعمال الخاصة و التن -

 الحكوم�ة.

 مختلف التنظ�مات.وضوح الحدود بین أنشطة عدم ث�ات و  -

                                                           
، معهد ال�حوث و الدراسات اإلفر�ق�ة، -دراسة تحلیل�ة لم�ادرة النی�اد–التنم�ة في افر�ق�ا الحكم الراشد و راو�ة توفیق،   1

 .31-30، ص 2005القاهرة، 
 .32نفس المرجع السابق، ص   2
 . 11، ص مرجع سبق ذكره، الكاید زهیر عبد الكر�م  3
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 استناد قواعد التعامل بین مختلف التنظ�مات إلى التفاوض. -

 تمتع مختلف األعضاء في هذه الش�كة بدرجة عال�ة من االستقالل. -

 قدرة الدولة على توج�ه �اقي أعضاء الش�كة �ما لها من موارد. -

فقد أكد �أن الحكم الراشد ال �مكن فرضه، سواء  "كوفي عنان"أما األمین العامة لألمم المتحدة 

، إذ أن ضحاهاالوطن�ة أو المنظمات الدول�ة، وال �مكن خلقها بین عش�ة و  من قبل السلطات

حة التي اإلدارة الواضا و�دونها ( بدون دولة القانون، و نتیجة �حد ذاتهالحكم الراشد هو إنجاز و 

استجا�ة اإلجراءات للطموحات) فإن كافة الم�الغ �مكن التنبؤ �س�اساتها والسلطة الشرع�ة و 

المخصصة للتمو�ل أو للمعلومات ال �مكنها أن تمهد الطر�ق للعالم ل�صل إلى الرخاء. 

ة، هي اإلعداد للبیئة المساعدة فالوظ�فة األساس�ة للدولة، كما یؤكد األمین العام لألمم المتحد

وات أن تحقق، ولألشخاص �أن یزدهر عملهم ة التي تمكن لالستثمار أن یتم، وللثر المناس�و 

 �نمو.و 

المستمر لكافة ین، إضافة إلى االندماج الكامل و مشاركة المحكومفالحكم الراشد یتطلب قناعة و 

30FPالمواطنین في مستقبل أوطانهم.

1 

 المؤسسات الدول�ةعمال المنظمات و االهتمام في أ قد أخد مفهوم الحكم الراشد حیزا كبیرا من و 

31FPالمؤتمرات على غرار:اللقاءات و  من خالل

2 

 .1992التنم�ة سنة ) حول البیئة و Rio de Janiroمؤتمر ( -

 .1993) حول حقوق اإلنسان سنة Viennaمؤتمر ( -

 .1994مؤتمر القاهرة حول الشعوب والتنم�ة  -

 .1995مؤتمر كو�نهاجن حول التنم�ة االجتماع�ة سنة  -

 .1995مؤتمر �كین حول المرأة سنة  -

                                                           
1 Kofi Annan, Governance for sustainable growth and equity, Report of international conferance, United Nations, 
New York, 1997, p 20. 
2 Mohamed Cherif Belmihoub, Gouvernance et rôle économique et social de l’Etat, Entre exigence et résidence, 
Iddara revue de l’école national d’administration, Algérie, n° 21, Vol 11 n °, 2001, p 14.   
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 .2001مؤتمر بروكسل حول الدول األقل تطورا سنة  -

 .2001مؤتمر أروشا الذي أكد على ترف�ة الحكم الراشد في القارة اإلفر�ق�ة سنة  -

 .2002مؤتمر جنوب إفر�ق�ا حول البیئة سنة  -

تحدد كیف تتخذ قرارات الجمهور  فتشیر الحوكمة إلى الترتی�ات الرسم�ة وغیر الرسم�ة التي

فاإلدارة  ءات الجمهور خارجا من منظور الحفاظ على الق�م الدستور�ة للبلد.كیف تصرف إجراو 

 العامة هي الركیزة التأس�س�ة للحوكمة.

" Bad Governance"الحكم السیئ أو غیر الرشید" "البنك الدولي مصطلح  ماستخدكما 

حقوق : شخصنة السلطة، عدم احترام المتمثلة فيسمات أسلوب الحكم و  ى �عضللإلشارة إ

 ال تخضع للمساءلة.اإلنسان، انتشار الفساد، ووجود حكومة غیر منتخ�ة و 

ع المؤسسي في عمل�ة صنع القرار �منطق المخالفة فإن الحكم الراشد یتطلب تحقیق الطا�و 

32FPالمساءلة...الخ.لشفاف�ة، ودعم كل من المشاركة وحكم القانون و توفیر مبدأ او 

1 

أن الهدف النهائي  في مضمونهالراشد، غیر أنها تتفق �الرغم من اختالف تعار�ف الحكم او 

المواطنین، لذلك �مكن أن نستخلص �أن األفراد و أمن هو تحقیق رفاه�ة واستقرار و له الرئ�سي و 

ٕاطارات تقوم �ه ق�ادات س�اس�ة منتخ�ة، و "الحكم الذي في س�اقه الس�اسي هوالحكم الراشد 

عبر مشاركتهم في مختلف القنوات الس�اس�ة، بتطو�ر أفراد المجتمع برضاهم، و  إدار�ة ملتزمة

33FPرفاهیتهم".لمساهمة في تحسین نوع�ة ح�اتهم و ل

2 

                                                           
 .27، ص مرجع سبق ذكرهراو�ة توفیق،   1
الحكم الصالح في البالد العر��ة، مركز إسماعیل الشطي وآخرون، الفساد و ، في كتاب مفهوم الحكم الصالح ،حسن كر�م  2

 .97، ص 2004دراسات الوحدة العر��ة، بیروت، 
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�ع�ارة أخرى، لالستجا�ة للمشاكل المشتركة، و تدار و الموارد خصص توالحكم �كون راشد عندما 

34FPالعامة من النوع�ة الالزمة لمواطنیها. السلع�فعال�ة و في حالة توفر 

1
P  الس�اسات التي تغدي و

د�مقراط�ة، الشفاف�ة، المشاركة موجهة بواسطة م�ادئ مثل حقوق اإلنسان، الة وم�مالع الممتلكات

نون، الفعال�ة، المساواة ال مركز�ة تقاسم السلطة، سالمة اإلدارة العموم�ة، المساءلة، س�ادة القاو 

5F3Pیج�ة.الرؤ�ة اإلستراتو 

2 

ن الدولة، إلدارة شؤو  متكاملةأن الحكم الراشد هو عمل�ة  استخالصمن التعار�ف السا�قة �مكننا 

أفراد، خاص والمجتمع المدني من منظمات و القطاع ال�شترك في هذه العمل�ة الحكومة و حیث 

رسم ات تشارك في أن كل الجه ف�الرغم مناالعت�ار اختالف المهام لكل جهة.  �عینمع األخذ 

المحاس�ة في ظل الحكم الراشد، فإن للحكومة دورا س�اسات الدولة وٕادارة شؤونها والرقا�ة و 

یذي إضاف�ا یتمثل �أداء دور مهم في التنسیق بین مختلف الجهات، �اإلضافة إلى دورها التنف

مقدمة ما شا�ه. لذلك فإن الحكم الراشد �ساهم في فعال�ة البرامج الفي تنفیذ األحكام القضائ�ة و 

إلى الناس عن طر�ق مشاركة المواطنین في اتخاذ القرارات، فضال عن الدور الذي تؤد�ه 

 المساءلة.مع المدني في الرقا�ة و منظمات المجت

ألقل�ات دعم مشاركة افي حما�ة حقوق اإلنسان، و  �ساهمد تطبیق عناصر الحكم الراش كما أن

في ظل نموذج الحكم الراشد یجب أن �كون الهدف هو  ه�مكن القول أنفي إدارة شؤون الدولة. و 

ل�س من خالل یر ح�اتهم من خالل حكومة أفضل، و تحفیز األفراد من خالل تمكینهم من تغی

حكومة أقل جدارة، أو �كالم آخر حكومة تركز على توفیر بیئة موات�ة لتمكین اآلخر�ن من أن 

36FP�ص�حوا منتجین، بدال من الق�ام �كل شيء بذاتها.

3 

                                                           
1 Rotberg Robert.I, Strengthening Governance: Ranking countries would help,The center for strategic and 
international studies and and the Massachusets, Institute of Thecnologies, The Washington Quarterly, 2004.  
2 Chemma G.Shabbir, Building democratic institutions : Governance Reform in developing countries, 
Kumarian Press Inc, New York, 2005, pp 4-5.  

-67، مجلة �حوث اقتصاد�ة عر��ة، العددان -دراسة حالة العر��ة السعود�ة  –الحوكمة الرشیدة �سام عبد هللا ال�سام،   3

 .179، ص 2014خر�ف -، صیف68
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 الم�حث الثاني: مرتكزات الحكم الراشد

المرتكزات التي یتوجب توفرها وجود مجموعة محددة من القواعد و  یتطلب تطبیق الحكم الراشد

سنتطرق في هذا الم�حث ل للمنظمة أو الهیئة العموم�ة، و حتى �مكن قول وجود حكم راشد فعا

 إلى هذه المرتكزات:

 الحكم الراشد مكونات: األول المطلب

من التعر�فات السا�قة للحكم الراشد فإننا سوف نستخدم العناصر األساس�ة لهذا المفهوم (الدولة، 

 كما هو موضح �الشكل التالي: ،مؤسسات المجتمع المدني)الخاص، و القطاع 
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 ): ترا�ط العناصر الفاعلة في الحكم الراشد2-1الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Loanna Sahas Martin , L’édification d’un réseau d’apprentissage sur la 
gouvernance : l’expérience du programme coopératif en gouvernance, Institut 
sur la gouvernance, Ottawa, Juin 1998, p6. 

 

لقطاع الخاص على خلق فرص المساعدة، بینما �عمل االقانون�ة فالدولة تهیئ البیئة الس�اس�ة و 

المدن�ة فتهیئ للتفاعل الس�اسي تحقیق الدخل ألفراد المجتمع، أما المجتمعات العمل و 

 االقتصاد�ة.للمشاركة في األنشطة الس�اس�ة واالجتماع�ة و  االجتماعي بتسخیر الجماعاتو 

 المجتمع المدني 

 جمع�ات مدن�ة -
 تنظ�مات األح�اء -
 منظمات غیر حكوم�ة -

 الحكومة

المستوى المحلي و  -
 الدولي

 الجهاز القانوني -
 الجهاز القضائي -
 الجهاز التنفیذي -

 القطاع الخاص

 المؤسسات -
 سوق البورصة -
 الجنس�ات الشركات متعددة -

اإلطار القانوني: 
الفعال�ة، المشاركة، 
المساءلة الشرع�ة، 

 الشفاف�ة
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المبرر الرئ�سي لهذا االستخدام هو ما برز في الوقت الراهن في العالم الثالث من أهم�ة إعادة و 

ماالته، حیث تراجع دور احتالعولمة، أو ما �فرزه المستقبل و تعر�ف دور الدولة سواء في ظل 

المجتمع المدني لتشاركها في عمل�ة صنع دت فواعل جدیدة كالقطاع الخاص، و صعالدولة، و 

الحكم یتالئم وهذه التطورات،  ر عن طر�ق المفاوضات. مما أدى إلى ظهور نوع جدید منالقرا

ة في المحكومین، حیث �ستط�ع المواطنون المشارك�أن تتقاسم السلطة بین الحكام و  �سمحو 

37FPقواعد السلوك.إنتاج المعاییر القانون�ة و 

1 

�التالي �كون الهدف خاصة �ه و نقاط ضعف نقاط قوة و كما أن لكل من هذه الم�ادین 

38FPاإلستراتیجي للحكم الراشد هو تعز�ز التفاعل البناء بین هذه الم�ادین الثالثة في المجتمع

2
P  ،

نجد أنه من المهم التركیز على كل مكون لوحده كما لتوض�ح أهم�ة كل واحد من هذه الم�ادین و 

 یلي:

U :الدولةأوال 

ذلك جسید مبدأ الحكم الراشد، و الفعال في تلة �كل مؤسساتها الطرف الرئ�سي و الدو  تعتبر

هذا ضع الس�اسات العامة في البالد، و و الجهة صاح�ة اإلشراف على تحدید و عت�ارها �ا

�ذلك ة تدخلها في مجال وضع القوانین والتشر�عات والنظر في ك�ف�ة تطب�قها، و بواسط

هذا عن حكم الراشد، و لتكر�س متطل�ات ال تستط�ع الدولة وضع اآلل�ات التنظ�م�ة المناس�ة

إلعالم ضمان حر�ة اشاركة الشعب�ة، واحترام حقوق اإلنسان و طر�ق فتح المجال أمام الم

لمهني التكو�ن احقوقها، وتحدیث البرامج التعل�م�ة و م معاییر العمل، وحما�ة المرأة و احتراو 

موارد، فالدولة العدالة في توز�ع ال�ما یخدم مصالح المجتمع، وتوفیر السكن وحما�ة البیئة و 

                                                           
1 André Jean Arnaud, Critique de la raison juridique 2 : Gouvernant sans frontières entre mondialisation et 
post-mondialisation, Vol. 31, No. 3, Journal of Law and Society, Paris, 2003. 
2 UNDP, Governance for sustainable human development, A UNDP Policy document, UNDP, New York, 
U.S.A, 1997, p 6. 
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توازن بین المجاالت االقتصاد�ة والس�اس�ة القادرة على تجسید الوحدها الكفیلة و 

39FPاالجتماع�ة.و 

1 

لجدل نلمس امنطقي، و  تصوري مها إال من منطلق حق�قة تار�خ�ة ال �مكن فه تعتبرالدولة ف

عنها �أنها علماء الس�اسة في تحدید مفهوم لها فهناك من عبر القائم بین فقهاء القانون و 

نها "نظام �مثل هناك من ینظر لها �أو  "نظام قانوني تترا�ط بداخله أجزاء المجتمع س�اس�ا".

40FPالتي یتمتع بها الحاكم".القوة و السلطة 

2 

تحسین و هوتأخذها على عاتقها من أهم المحاور التي ین�غي أن یركز علیها دور الدولة و 

، قتصاديلدور الدولة في المجال االهذه العمل�ة ترت�ط بتعر�ف واضح ف، قتصاد�ةالبیئة اال

ساسي لتنم�ة الموارد �خاصة مجال الس�اسة االقتصاد�ة، إذ تعتبر هذه الس�اسة المحفز األو 

من المناسب لوج�ا، وٕادارة الموارد الطب�ع�ة، و و تطو�ر التكنال�شر�ة، وتكو�ن رأس المال، و 

التي �قصد بها س�اسات االقتصاد�ة كس�اسات دعم النمو و  وضع �عض المقترحات للس�اسات

في القاعدة اإلنتاج�ة س�اسات تعمیق التنوع دیث رأس المال ال�شري واله�اكل األساس�ة، و تح

41FPالصناعة...الخو  من الس�اسات في مجال الزراعة، واالستثمار، غیرهاالمحل�ة، و 

3 

Uثان�ا: القطاع الخاص 

إذ أكبر قوة لتحقیق التنم�ة إال أنها ل�ست الوحیدة في هذا المجال، تشكل الدولة صح�ح أن 

نحو االعتماد على القطاع الخاص واقتصاد�ات تحول واضح في معظم دول العالم  نالحظ

تطبیق برامج اإلصالح االقتصادي من قبل العدید من الدول النام�ة الذي �عمل على السوق و 
                                                           

القانون، جامعة ، دفاتر الس�اسة و تحقیق التنم�ةالمشاركة الس�اس�ة و ت الحكم الراشد: رهاناالد�مقراط�ة و غر�ي محمد،    1

 .375، ص 2011ورقلة، عدد خاص أفر�ل 
، الجزائر، 17، مجلة العلوم اإلنسان�ة، العدد آفاق الحركة الجمعو�ة في الجزائرتشكل المجتمع المدني و صالح ز�اني،   2

 . 89، ص 2007
، دار الكتاب الجامعي، العین، مستقبل الدور االقتصادي للدولة في العالم الثالثو ولمة العحسن لطیف كاظم الز�یدي،   3

 .319، ص 2002، 1اإلمارات العر��ة المتحدة، ط 
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التي تعتمد على أهم�ة القطاع الخاص في تحقیق تجار�ة و المال�ة والنقد�ة والتحر�ر األنظمة 

معظم الدول أص�حت تدرك أن القطاع الخاص �مثل فمن ثم االجتماع�ة. قتصاد�ة و التنم�ة اال

المورد الرئ�سي للفرص التي تفتح المجاالت االقتصاد�ة لتشغیل األیدي العاملة على كافة 

في التنم�ة االقتصاد�ة تائج اإلیجاب�ة التي تساهم مستو�اتها �اإلضافة إلى تأهیلها لتحقیق الن

42FPتحسین مستوى الخدمات لهم.مستوى المع�شة للمواطنین و  رفعللمجتمع و 

1 

أص�ح من الضروري أن یلعب القطاع الخاص دورا هاما في تكر�س الحكم الراشد، في  ذلكفل

االجتماع�ة، حتى أن لى إصالح في منظومتها الس�اس�ة واالقتصاد�ة و الدول التي تحتاج إ

مال القطاع الخاص أعتبر شر�كا أساس�ا للدولة في ذلك، حیث أن القطاع �ستط�ع توفیر ال

منظمات إلى جانب أجهزة الدولة الرسم�ة و لتجسید عمل�ات التنم�ة،  التقانةوالخبرة و المعرفة و 

لمساهمة في بناء الصحة، كما �مكن للمواطنین ادني في مجاالت مختلفة كالتعل�م و المجتمع الم

43FPالحضاري الالزم إلقامته.وعي الس�اسي و الحكم الراشد عند بلوغهم لدرجات راق�ة من ال

2 

Uالمجتمع المدنيلثاثا : 

 تم إدخاله في النظر�ة الس�اس�ةع المدني في القرن الثامن عشر، و انتشر مصطلح المجتم

ف�ه أنماط التعاون مقبولة تكون �شیر إلى المجتمع الذي كنتیجة لمذهب العقد االجتماعي و 

ح تأثروا بنظر�ة حالة الطب�عة، معظم الذین استخدموا المصطلومعمول بها من قبل أعضائه. و 

التي تنظر إلى الفرد بوصفه نواة المجتمع المدني الذي تشكل عن طر�ق العقد أو الرضا من و 

44FPطرف هذه النواة المستقلة

3
P الحظ صرة، و الة المعقد أص�ح هذا المصطلح مالزما لمفهوم الدو ، و�

 أنه صار شائعا في الخطاب الس�اسي والمناظرات الجدل�ة خالل العقود الثالثة األخیرة.

                                                           
 .14ص مرجع سبق ذكره،  شع�ان فرج،  1
 .375، ص مرجع سبق ذكرهغر�ي محمد،   2
، ص 2009، عالم الكتب الحدیث، األردن، األردن، ال�عد االقتصادي للتنم�ة الس�اس�ة في غازي محمد ذیب الزعبي  3

132 . 
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حیث �ستط�ع المجتمع المدني أن �ساهم مساهمة فعالة في تجسید الحكم الراشد، �اعت�اره یتكون 

األحزاب غیر حكوم�ة، كالنقا�ات المهن�ة والجمع�ات ذات الطا�ع الثقافي و من مؤسسات 

 �مكن أن �ساهم هذاكما غیرها، جمع�ات الخیر�ة و الة و الس�اس�ة غیر الممثلة في مؤسسات الدول

ما�ة الط�قات الهشة من خلق الوعي االجتماعي �ضرورة حالمجتمع في توج�ه الرأي العام و 

تنظ�م المهن دماج الش�اب في مسارات التنم�ة و إ لمحرومة، و الدفاع عن الفئات االمجتمع و 

45FPلمختلفة.ا

1 

ن درجة ذلك یرفع مالعامة، و تعز�ز المشاركة في الشؤون  إلىمنظمات المجتمع المدني  تهدف

ة س�اسات تحمي في صناعالمساءلة، و سالمة حكم القانون و �قوي من شفاف�ة النظام الس�اسي، و 

46FP�التالي یتحقق الرضا الذي یؤمن الشرع�ة الصح�حة للنظام الس�اسي.حقوق المواطنین، و 

2
P  كما

تعمل على إشراك األفراد والناس في األنشطة االجتماع�ة واالقتصاد�ة،  أن هذه المنظمات

وتعمل على تنظ�مهم في جماعات ذات قوة للتأثیر في الس�اسات العامة، والحصول على حق 

الدخول للموارد العامة، و�شكل خاص للفئات الفقیرة، لذا نجد أن مؤسسات المجتمع المدني وفي 

حكم من خالل ا المؤسسات غیر الحكوم�ة، تساعد على تحقیق إدارة أكثر ترشید للمقدمته

47FPمن خالل تعبئتها ألفضل الجهود الفرد�ة والجماع�ة،عالقتها بین الفرد والحكومة، و 

3
P و�مكن

 استخدامها وفق اآلل�ات التال�ة:

لها على التأثیر على الس�اسة العامة، من خالل تعبئة جهود قطاعات من المواطنین وحم -

ة عند ق�امها عمل األجهزة الرسم�اق�ة أداء و مر كذلك ، و المشاركة في الشأن العام

هكذا الشفاف�ة في كل مجاالت تدخلها، و الذي یتطلب اعتماد مبدأ �الس�اسة العامة، و 

                                                           
 .375، ص مرجع سبق ذكرهغر�ي محمد،   1
 .34، ص 2004، دار قرطاس للنشر، الكو�ت، المعارضة الس�اس�ة في الكو�تعبد المحسن یوسف جمال،   2
 .47، ص. مرجع سبق ذكرهزهیر عبد الكر�م الكاید،  3
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تنمو�ة تساهم في تطو�ر المجتمع �مكن أن تتحول هذه المنظمات المدن�ة إلى منظمات 

48FPترقیته.و 

1 

 المساءلة والشفاف�ة عبر نشر المعلومات والسماح بتداولها على نطاق واسع.تعمیق  -

مساعدة الحكومة عن طر�ق العمل الم�اشر أو التمو�ل أو الخبرة على أداء أفضل للخدمة  -

 العامة وتحقیق رضا المواطنین.

 .العمل على تحقیق العدالة والمساواة أمام القانون، وحما�ة المواطنین من تعسف السلطة -

تر��ة المواطنین على ثقافة الد�مقراط�ة من خالل اكتساب أعضائها ق�م الحوار وقبول  -

 اآلخر، واالختالف ومساءلة الق�ادات والمشاركة في االنتخا�ات...

تهیئة البیئة المساعدة على تحقیق التنم�ة ال�شر�ة ال تعتمد على القطاع الخاص والحكومة ف

ي تلعب دورا هاما في هذا المجال، حیث أن تلك فقط، بل إن مؤسسات المجتمع المدن

تساعد الناس على تجاوز فشل نظام السوق في  فهيالمؤسسات هي نتائج المجتمع نفسه، 

�عض األح�ان، فالتعاون�ات على سبیل المثال، تساعد الجماعات في المجتمعات من خالل 

میزة نسب�ة في انتمائهم ومشاركتهم في مؤسسات �ستط�عون من خاللها الحصول على 

49FPالتعامالت التجار�ة في األسواق بإعطاء األسعار التنافس�ة لذوي الدخل المتدني.

2 

لما لها من أهم�ة كبیرة  هاالكثیر من الدول ترغب في وجودنظرا ألهم�ة هذه المنظمات فإن ف

تؤثر إیجاب�ا على ح�اة الفرد واألسرة والمجتمع سواء من الناح�ة االقتصاد�ة أو االجتماع�ة أو 

الصح�ة أو الثقاف�ة أو غیرها، الس�ما وأن هذه المنظمات ال تهدف إلى الر�ح، وتتراوح مجاالت 

ل الخیر�ة، اإلغاثة، وتقد�م المساعدة عملها بین حقوق اإلنسان، المرأة، العدالة، التنم�ة، األعما

للمرضى، وتطو�ر أنظمة التعل�م. فأهم�ة الدور الذي تؤد�ه منظمة منفردة من هذه المنظمات قد 

یبدو صغیرا، ولكن أهم�ة ما تقوم �ه هذه المنظمات مجتمعة على درجة كبیرة من األهم�ة وال 

                                                           
 .57، ص مرجع سبق ذكرهحسن كر�م،   1
 .47نفس المرجع السابق، ص  2
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عات وقوانین تضمن وجود منظمات لذلك حاولت مختلف دول العالم سن تشر�و  �مكن تجاهلها،

50FPغیر حكوم�ة وفعالة وقو�ة

1
P. 

 : أ�عاد الحكم الراشدالثاني المطلب

متصلة ف�ما ة و إن إدارة شؤون المجتمع من خالل الحكم الصالح تتضمن ثالثة أ�عاد مترا�ط

 نإاذا ما انعدم أو غاب أحد هذه األ�عاد ال �مكنعن أي منها و  ستغناءاالبینها، حیث ال �مكن 

 تتحدد في:أن نتحدث عن وجود حكم راشد، و 

 أوال: ال�عد الس�اسي

ة توفر ضرور  كما أنه یتطلبس األولي لتكر�س الحكم الراشد، األسا فهذا ال�عد مهم جدا و�عتبر

ممارستها للحكم قد تمت �طر�قة �عني أن وصولها و  مما، في الدولة شرع�ة السلطات الحاكمة

ث یتم انتخاب الهیئات المركز�ة والمحل�ة �طر�قة نز�هة وشفافة، �حیتتوافق مع اإلرادة الشعب�ة، 

تأخذ في النظم حلقة الوصل الجوهر�ة بین الحكم والناس و تمثل مؤسسة التمثیل التشر�عي و 

ناس هذه المؤسسات عن ال وتنوبانتخا�ا حرا ونز�ها ودور�ا،  صورة المجالس الن�اب�ة المنتخ�ة

التي تأتي على رأسها عادة أكثر في ض�ط الرقا�ة على الحكومة و و في وضع القواعد القانون�ة، 

51FPالت�ارات الس�اس�ة حصوال على ثقة الناس في االنتخا�ات.

2 

ما �حتو�ه من آل�ات ق إال في ظل النظام الد�مقراطي و �مكن القول �أن ذلك ال �مكن أن یتحقو 

اتساع حجم المشاركة اإلصالح و المدني الذي �ساعد على االستقرار حقیق األمن و تساعد على ت

52FPالس�اس�ة

3
P ن ممارسة حقوق المواطنة من جهة لتمكین أفراد المجتمع م تعتبر ضرور�ة، التي

                                                           
، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصاد�ة و القانون�ة، المجلد أهم�ة منظمات المجتمع المدني في التنم�ةأحمد إبراه�م مالوي،  1

 . 260، ص. 2008، العدد الثاني، 24
دراسة في النموذج  –تعاطي الس�اسي ٕاشكال�ة الة بین تعدد المعاییرو المؤشرات و الحكم الراشد: المفارقحسین بهاز،   2

 . 5، ص 2013، جامعة ورقلة، -المالیزي 
3 Alan Langlands and other, Good governance standard : for public service, The independent commission on 
good governance in public services, London , January, 2005, p 5. 
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تنظ�م  هذا إلى جانبحكمهم من جهة ثان�ة، سلطتهم و  تبرزن من الشرع�ة التي تمكین الحاكمیو 

53FPفائدة المجتمع ككل.المنافسة إلى مع تنظ�ما عقالن�ا یوجه الصراع و العالقات داخل المجت

1 

لسلطة دون اللجوء إلى العنف، لالنظام الد�مقراطي �سمح �التداول السلمي  فضال على أن

 القوى االجتماع�ة المتنافسة.التوافق بین األطراف الس�اس�ة و  �ضمن نوعا منو 

 تند إلى القوانین لفرض سلطتها،القانون، التي تسقواعد دولة الحق و خلق أسس و  ما �ضمنهذا و 

قواعد �م الح�اة الس�اس�ة وفق أسالیب و تنظوٕاخضاع كل من الحاكم والمحكوم للمساءلة، و 

 معینة.

 ثان�ا: ال�عد التقني (اإلداري)

قضاء على ال�شر�ة للمجتمع، بهدف اللعقالني والعادل للموارد المال�ة و یرت�ط هذا ال�عد �التسییر ا

تأمین ، كما أن ترشید اإلدارة العامة و المركز�ةهذا بتطبیق الأشكال الفساد اإلداري والمحسو��ة و 

على االهتمام �الجهاز اإلداري واألنظمة  الفعال�ة �عتمدار�تها بدرجة عال�ة من الكفاءة و استمر 

قدرتها على متها و ئل�ات اإلدار�ة للتأكد من مدى مالالعمِّ رتسی التيلقوانین المعمول بها، و او 

54FPتحقیق أهدافها

2
P ح اإلدارة العامة إجراء تعدیالت وظ�ف�ة في مجال إصالهذا مع العمل على ، و

 مدونات سلوك مكافحة الفساد.بوضع تشر�عات و 

ذلك اإلدارة عن السلطة الس�اس�ة واالقتصاد�ة، و كما یتوجب من أجل تحقیق هذا ال�عد استقالل 

بنظام  تتأثر اإلدارة تأثرا قو�ادون الخضوع ألي اعت�ارات أخرى، و �عدم خضوعها إال للقانون 

السبب في ذلك أن اإلدارة تعمل من جعلها في نواحي عدیدة صورة عنه و نه یائم، إذ أالحكم الق

أو خالل األنظمة الس�اس�ة التي تع�ش في ظلها، سواء على مستوى األجهزة اإلدار�ة المحل�ة 

نظام العمود الفقري لكل  أص�حت هيقد ازدادت أهم�ة اإلدارة و على صعید األجهزة المركز�ة، و 

اد المتزاید على التكنوقراطیین ومعرفتهم الدق�قة �القوانین وٕاجراءات ذلك �سبب االعتمس�اسي و 
                                                           

، 10التوز�ع، العدد الجزائر، دار الخلدون�ة للنشر و  ، مجلة ال�صیرة،آل�ات مكافحة الفسادالحكم الصالح و مقري عبد الرزاق،   1

 .11، ص 2005جو�ل�ة 
 .71، ص 2000، دار وائل، عمان، األردن، التنم�ة اإلدار�ة: المفاه�م، األسس، التطب�قاتموسى اللوزي،   2
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لى ملفات أصحاب النفوذ اطالعهم عرة بواسطة اإلعالم اآللي و تحلیل المعلومات المتوفالعمل و 

�ة عل�ه یجب إدراك من الناحالضعف في سجالتهم اإلدار�ة، و و  معرفة نقاط القوةالس�اسي و 

أنه تساعدها هو التي تعده لها السلطة الس�اس�ة و النظر�ة أن اإلدارة مرت�طة إلى حد �عید �الدور 

القوانین، فاإلدارة �كل اختصار هي لها �مسؤول�ة تطبیق النصوص و تحمفي تنفیذ مخططاتها و 

55FPسلطة را�عة في أي نظام س�اسي.

1 

 ثالثا: ال�عد االقتصادي

ق �طب�عة بن�ة المجتمع المدني، ومدى حیو�ته واستقالله عن كل ما یتعل ذا ال�عد�قصد بهو 

جتماعي وتأثیرها االالعامة في المجالین االقتصادي و  طب�عة الس�اساتكذلك الدولة من جهة، و 

56FPخرى.طب�عة عالقاتها الخارج�ة من جهة أعلى المواطنین، و 

2 

من خالل نظرة المنظمات الدول�ة لطب�عة العالقة بین الحكم الراشد  كما أن هذا ال�عد یبرز

تراتیج�ات التنم�ة االقتصاد�ة، ٕاستصادي في سع�ه إلى تحقیق أهداف و �مستو�ات األداء االق

57FPذلك ب:و 

3 

 اعتماد برامج إصالحات اقتصاد�ة؛ 

 محار�ة مظاهر الفساد؛ 

 الرأي العام،إلى  ت �كل شفاف�ة عن الوضع االقتصاديتدفق المعلوما 

  التشر�ع�ة لنشاط مختلف القطاعات.توفیر البیئة التنظ�م�ة و 

لمخاطر االستثمار نظرا للتدقیق المستمر  ةمخفضال من العواملكما �عد الحكم الراشد 

 ذلك �مكن من:وضوح، و البیئة االقتصاد�ة �كل شفاف�ة و  للمعلومات حول

 تشج�ع القطاع الخاص؛ 
                                                           

، 39، ص ص 2008التوز�ع، الجزائر، ، دار ال�صائر للنشر و 2، طاالتجاهات الحدیثة في علم اإلدارةعمار بوحوش،   1

40 . 
 .55، ص مرجع سبق ذكرهأمین عواد المشاق�ة، المعتصم �اهلل داود علوي،  2

3 PNUD, Le role de la gouvernance, Rapport sur le développement humain durable, Ouagadougou, Burkina-Faso,   
2000, p 11.  
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  تتناسب مع اإلمكان�ات المتاحة؛ٕاستراتیج�ات وضع خطط و 

  حر�ة دخول السوق.فتح مجال الحر�ات االقتصاد�ة واحترام قواعد المنافسة و 

ا�طا إلنتاج الحكم الصالح الرشید، إذ متر الثالثة �أتي متكامال و  األ�عادن تأثیر هذه إفي الواقع و 

ذه اإلدارة عن نفوذ فال إدارة عامة فاعلة دون تأمین استقالل ه ال �مكن عزل أحدها عن اآلخر،

ق أي هي غیر قادرة على تحقی اس�ة وحدها دون وجود إدارة فاعلةاإلدارة الس�الس�اسیین، و 

ة من اله�منة على المجتمع من منظور ثالث یجب عدم تمكین الدولإنجاز في الس�اسة العامة. و 

 أهمهاسي من مكونات الس�اسات العامة، و �عادا لمكون رئ�تغیی�ه، ألن في ذلك استو  المدني

فإن غ�اب المشاركة والمحاس�ة أخیرا محاسبتهما. و ق�ة السلطة الس�اس�ة واإلدار�ة و عمل�ة مرا

الشفاف�ة في المجاالت االقتصاد�ة یؤدي إلى ضرر في أوضاع المواطنین غیر القادر�ن على و 

 تصح�ح هذه الس�اسات.

 الهیئات الدول�ةحسب مختلف  الثالث: معاییر الحكم الراشد المطلب

تق�م وتقارن النوع�ة المؤسس�ة للدول، و�مكن أن تساعد في ال�حوث  إن معاییر الحكم الراشد

من قبل األكاد�میین في  و المعاییرأ صنع الس�اسات، ففي البدا�ة تم استخدام هذه المؤشراتو 

وفي اآلونة األخیرة تستخدم مؤشرات الحكم  تحلیل النمو االقتصادي وتقی�م أداء القطاع العام،

 لتقی�م القرارات �شأن مساعدة التنم�ة المشروطة.

قد تم استخدام مختلف المؤشرات من طرف ، و ق�اس نوع�ة الحكم هو �التالي ذو أهم�ة كبیرةف

 منظمات مختلفة.

عمل�ة التقی�م إذن معقدة، �النظر إلى أن القطاع العام لم �عد مؤشرات معقدة ومختزلة و فال

ب�انات المدخالت إلى متجانسا، بل هو من الصعب أ�ضا الوصول إلى استنتاج من 

 .ى نتیجةلمن ثم إالمخرجات، و 
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حیث المحلي، و  �اإلضافة إلى ذلك من المهم الحصول على ب�انات في المستو�ین اإلقل�ميو 

المز�د من الق�مة التي ص�صها على المستوى دون الوطني، و المز�د من الموارد التي یتم تخ

 یتحصل علیها المواطنین. لذلك من الحكمة أن یولى االهتمام إلى رضا المستخدمین.

صعو�ة تحدید ما هو فعال على المدى �فتقی�م القطاع العام �اإلضافة إلى ذلك محفوف 

 القصیر، كما في حالة التعل�م. ل�س المدى�ل، و الطو 

 ع كل المؤشرات والوصول إلى دلیل،تحیل محاولة تجم�المس إال أن ما �مكن قوله هو أنه من

التي �مكن استخالصها من قاعدة ب�انات المنظمات، مثل لكن هناك مؤشرات مساعدة و 

الرقا�ة على الد�مقراط�ة من خالل بیت خالل منظمة الشفاف�ة الدول�ة، و  مؤشرات الفساد من

�انات منظمة التعاون االقتصادي �االستخ�ارات االقتصاد�ة للدول، و الحر�ة، ب�انات وحدة 

 ��انات الكثیر من المنظمات األخرى.والتنم�ة، و 

لقد بذلت العدید من الجهود للتعر�ف �األ�عاد األساس�ة لماه�ة الحكم الجید، كما وضعت العدید ف

مد عمل�ة تقدیرها لمعاییر لتقدیر تلك األ�عاد، إال أن الغالب�ة العظمى من هذه المعاییر تعتمن ا

لكنها في الوقت ذاته اطنین مما یجعلها غیر موضوع�ة، و المو آراء الخبراء ورجال األعمال و 

تعطي صورة تقر�ب�ة عن نوع�ة الحكم في البلدان خاصة في ظل الندرة النسب�ة للمعلومات حول 

 الصعو�ة المرافقة لتقدیر �عضها.هذا فضال عن التعقید و تلف جوانب الحكم، مخ

 )OECD(التنم�ةمنظمة التعاون االقتصادي و أوال: معاییر 

58FPهي:اسة قامت بها على أر�عة معاییر و في در  التنم�ةمنظمة التعاون االقتصادي و  ركزت

1 

 دولة القانون. -1

 إدارة القطاع العام. -2

                                                           
 .16، ص مرجع سبق ذكرهشع�ان فرج،   1
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 الس�طرة على الفساد. -3

 خفض النفقات العسكر�ة. -4

 ):UNDPمعاییر مؤتمر األمم المتحدة اإلنمائي (ثان�ا: 

لسلطة الجیدة ممارسة ا الحكم الراشد على أنه " 1997عرف في هذا المؤتمر في  فلقد

، اإلدار�ة لتسییر شؤون البلد على كافة المستو�ات"للنواحي الس�اس�ة واالقتصاد�ة و 

العمل�ات والمؤسسات التي �ستط�ع من خاللها فعالة، و  لحكم الراشد وجود آل�اتو�شمل ا

الوفاء هم و�مارسون حقوقهم القانون�ة، و المواطنین والجماعات التعبیر عن مصالح

59FP�التزاماتها والتوسط لخالفاتهم.

1 

60FPهي:تضمنت تسعة معاییر و ن مؤتمر األمم المتحدة اإلنمائي الدراسات الصادرة عو 

2 

الرجال في إبداء الرأي سواء م�اشرة أو من اء و من النساركة كل شتعني مو المشاركة:  -1

�نیت هذه المشاركة الواسعة من حر�ة مؤسسات وس�طة شرع�ة أو ممثلین، و ل خال

 حر�ة التعبیر، فضال عن القدرة على المشاركة �شكل بناء.ات و تكو�ن الجمع�

دون تحیز،  هاإنفاذ أن �كون أن تكون األطر القانون�ة عادلة و �ن�غي و  س�ادة القانون: -2

 خاصة القوانین المتعلقة �حقوق اإلنسان.و 

العمل�ات، المؤسسات . تم بناء هذا المفهوم على التدفق الحر للمعلومات الشفاف�ة: -3

في من �ن�غي توفیر ما �كتصل م�اشرة لمن �عنیهم األمر، و  المعلومات یجب أنو 

 قابلة للرصد.المعلومات لجعلها مفهومة و 

                                                           
1 UNDP, Governance for suntainable humain development, op.cit,  pp 4-5. 
2 International Fund For Agricultural Development (IFAD), Good Governance: An Overview, Executive Board – 
Sixty-Seventh Session,  Rome, 8-9 September 1999, p 6. 
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تلب�ة حاجاتهم وتعني قدرة المؤسسات واآلل�ات على خدمة الجم�ع و  حسن االستجا�ة: -4

 دون استثناء.

�عني وساطة المصالح المختلفة للمجتمع للوصول إلى توافق واسع في و  حسن التوافق: -5

 المجتمع یخدم مصلحة الجم�ع.

یجب أن �كون جم�ع الرجال والنساء متكافئي الفرص للحفاظ على أو تحسین  :المساواة -6

 رفاههم.

یجب أن تسفر العمل�ات والمؤسسات عن نتائج تلبي االحت�اجات مع  الكفاءة و الفعال�ة: -7

 االستخدام األمثل للموارد.

منظمات قرار في الحكومة، القطاع الخاص و صناع الیجب أن �كون  المحاس�ة: -8

. هذه المسؤول�ة تختلف الرسم�ةكذلك الجهات أمام الجمهور و  مسؤولینلمدني المجتمع ا

 .منظمةال عنت�عا للتنظ�م وما إذا كان القرار هو داخلي أو خارجي 

الجمهور أن �كون لدیهم منظور واسع وطو�ل ین�غي على القادة و  الرؤ�ة اإلستراتیج�ة: -9

إلى جنب مع الشعور �ما هو مطلوب األمد على الحكم الراشد والتنم�ة ال�شر�ة، جن�ا 

االجتماع�ة اك فهم للتعقیدات التار�خ�ة والثقاف�ة و لهذه التنم�ة. و�ن�غي أ�ضا أن �كون هن

 التي یرتكز علیها هذا المنظور.

من طرف معهد الحكمان�ة إلى خمسة خصائص كما  هذه الحكم الراشد معاییرقد تم تصنیف و 

 یلي:
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 PNUDما �قابله من الخصائص المحددة من طرف التصنیف و ): 1-1الجدول رقم (

 PNUDخصائص الحكم الراشد وفق  الخصائص األر�عة للحكم الراشد

 المشاركة، اتجاه اإلجماع الرأيالشرع�ة و 

 الرؤ�ة اإلستراتیج�ة اإلدارة

 االستجا�ة، الكفاءة، الفعال�ة األداء

 المساءلة، الشفاف�ة المساءلة

 العدالة، حكم القانون  اإلنصافالعدالة و 
Source : John Graham et autres, Principales for good governance in the 21P

st
P 

centery (policy brief n°15), Institute on governance, Canada, August 2003, p 3. 

 

 International Development Associationمعاییر المؤسسة الدول�ة للتنم�ة ا: ثالث

(IDA): 
كم الراشد ) إلى اإلجماع على أن الحIDAد في المعاییر التي تبنتها (اش�عكس إدراج الحكم الر 

�التالي فهو من األهداف المركز�ة للمؤسسة یؤثر على آفاق النمو والحد من الفقر في الدولة و 

لزم األمر عن إقراض ذكرت المؤسسة أنه یجب تقل�ص أو التوقف تماما إذا و  الدول�ة للتنم�ة.

الدول ذات الحكم الضعیف، فتحدید معاییر الحكم الراشد المعمول بها صممت لضمان أن 

مة هي واسعة �ما �كفي اللتقاط العوامل الهاالراشد تتضمن في معاییر تقی�م و  تعر�فات الحكم

�ؤمل أنها هذه المعاییر تتضمن ستة عناصر، و  الحد من الفقر.ذات الصلة �النمو االقتصادي و 

معدالت األداء وتسل�ط  الراشد �التركیز على لحكمل لتقد�م شرح أكثر سوف توفر أساسا معقوال 

 هذه العناصر هي:، و الضوء على مشاكل الحكم

 استدامة اإلصالحات اله�كل�ة؛ -

 الحكم الراشد القائم على القانون؛حقوق الملك�ة و  -

 ؛عمل�ة االستثمار العامةنوع�ة المیزان�ة و  -
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 ٕانصاف تعبئة اإلیرادات؛فعال�ة و  -

 ٕانصاف النفقات العامة؛كفاءة و  -

61FPشفاف�ة الخدمة العامة.ساءلة و م -

1 

�المقابلة الركائز الرئ�س�ة األر�عة التي �مكن الحكم بها على الحكم الراشد حسب هذه المؤسسة و 

 هي:

 المشاركة.ءلة؛ الشفاف�ة؛ س�ادة القانون؛ و المسا

 البنك الدوليا: معاییر را�ع

مصداق�ة ودقة في ق�اس جودة تعتبر المؤشرات العالم�ة للحوكمة من أكثر المؤشرات شمول�ة و 

الفساد، س�ادة القانون، الصوت والمساءلة،  هي: الس�طرة علىالحكم، وتتكون من ستة معاییر و 

62FPفعال�ة الحكومة.العنف، نوع�ة األطر التنظ�م�ة، و غ�اب االستقرار الس�اسي و 

2 

 ه المؤشرات أو المعاییر سوف نتطرق لها �التفصیل في الم�حث الموالي.نظرا لممیزات هذو 

 

 الصادرة عن البنك الدوليالحكم الراشد  الم�حث الثالث: مؤشرات

من أكثر  Worldwide Governance Indicators (WGI)تعتبر المؤشرات العالم�ة للحوكمة 

63FPجودة الحكم مقارنة ب�ق�ة المؤشرات المتاحةدقة في ق�اس مصداق�ة و المؤشرات شمول�ة و 

3
P هي ، و

ق�اس جودة  تالمستخدمین لمؤشراقد أعدها الكثیر من الخبراء و و  أحد منتجات البنك الدولي،

64FPالحكم "كأكثر مؤشرات ق�اس جودة الحكم شمول�ة" 

4
P وفقا للبنك الدولي فإن المؤشرات العالم�ة ، و

ل�س كبدیل للمقای�س األخرى حیث أن كمؤشر شامل لق�اس جودة الحكم، و  للحوكمة قدمت

                                                           
1 International Fund For Agricultural Development (IFAD), op.cit, p 3. 
2 Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi, Governance Matters III : Governance indicators for 
1996-2002, The World Bank, 2004. 
3 De Ferranti and al, How to Improve Governance: A New Framework for Analysis and Action, Laura Langbein 
and Stephene Knack, «The Worldwide Governance Indicators : Six, One , or None ? », Journal of Development 
Studies, Vol 46, n° 2, 2010, pp 350-370, and Thomas « What Do the Worldwide Governance Indicators 
Measure ? »,Johns Hopkins Université, 2008. 
4 Christiane Arndt and Charles Oman, Uses and Abuses of Governance Indicators, development centre studies, 
OECD publishing , Paris, 2006, p 28. 
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المؤشرات العالم�ة للحوكمة تستخدم نتائج المؤشرات األخرى في بناء مؤشرات شاملة لق�اس 

65FPجودة الحكم

1
P ،ق�س كل مؤشر �من ستة مؤشرات و تتكون لحوكمة العالم�ة مؤشرات ا حیث أن

الفساد، س�ادة القانون،  لمؤشرات هي: الس�طرة علىهذه اموضوعا من مواض�ع الحوكمة، و 

فعال�ة العنف، نوع�ة األطر التنظ�م�ة، و غ�اب الصوت والمساءلة، االستقرار الس�اسي و 

66FPالحكومة.

2 

مساواة، طب�عة النظام الحترام و هي (االمثنى إلى ثالثة مجام�ع و  هذه المؤشرات موزعة مثنىو 

 قدرة الحكومة).الس�اسي، و 

نقاط تجعل من المؤشرات العالم�ة للحوكمة واحدة من أفضل مقای�س جودة الحكم هناك عدة و 

 المتاحة:

الم�ة مقارنة �المقای�س األخرى التي تتكون من مق�اس واحد للحوكمة، تحتوي المؤشرات العأوال: 

67FPكل مؤشر یركز على ق�اس موضوع من مواض�ع الحوكمة.للحوكمة على ستة مؤشرات، و 

3 

 441مصدرا للب�انات،  31تم بناء كل مؤشر من المؤشرات العالم�ة للحوكمة �استخدام ثان�ا: 

متغیرا، األمر الذي �ضفي مز�دا من الشمول�ة على المؤشرات، فضال على أن المؤشرات تغطي 

حید المتاح الذي ٕاقل�ما، األمر الذي یجعل المؤشرات العالم�ة للحوكمة المق�اس الو دولة و  213

68FPاألقال�م األعضاء في األمم المتحدةدول و �شمل كل ال

4
P. 

، بینما تم إصدار 2004�تم إصدار المؤشرات العالم�ة للحوكة �شكل سنوي اعت�ارا من عام و 

الدقة اللتین ، وأخیرا فإن المصداق�ة و 1996المؤشرات كل سنتین اعت�ارا من أول نسخة عام 

مؤشرات الحوكمة، جعلها تستخدم كمق�اس تتمیز بهما المؤشرات العالم�ة للحوكمة مقارنة ب�اقي 

                                                           
1 Daniel Kaufmann, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi, Governance Matters 2009, Learning From Over a 
Decade of the Worldwide Governance Indicators, World Bank, 2009. 
2 Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi, Governance Matters III : Governance indicators for 
1996-2002, op.cit. 
3 Arndt.C and Oman.C, op.cit. 
4 Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi, Ibid, and Daniel Kafmann, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi, The 
Worldwide Governance Indicators : Methodology and Analytical Issues, World Bank Policy Research, 
Working Paper 5430, 2010. 
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رارات من قبل المنظمات الدول�ة اتخاذ القذي �عتمد عل�ه في رسم الس�اسات و لجودة الحكم ال

69FPالحكومات.و 

1 

 

 المساواةحترام و المطلب األول: اال

م بإدارة المعامالت االجتماع�ة الدولة للمؤسسات التي تقو هذا المع�ار احترام المواطنین و  �مثل

 هو �شمل:واالقتصاد�ة في الدولة و 

 الفرع األول: مؤشر مكافحة الفساد

 أوال: تعر�ف الفساد

إن وضع تعر�ف شامل للفساد أمر صعب، إذ أن المجتمعات تختلف في تقی�م مفهوم الفساد، 

قد ال �عد كذلك في مجتمع آخر، وأدب�ات الفساد واسعة ومتنوعة  فما �عد فسادا في مجتمع

 ف�ما یلي سنورد �عض التعار�ف:م�ادین ال�حث، و  ومتعددة بتعدد

أشهرها التعر�ف التالي: الدولي عدة تعار�ف للفساد، و  وضع البنكتعر�ف البنك الدولي:  -/1

70FP"الفساد هو إساءة استعمال الوظ�فة العامة لتحقیق مكاسب خاصة"

2
P. 

عمال غیر جم�ع األتحت هذا التعر�ف تندرج م�سط و واضح في جم�ع الكتا�ات، و هو تعر�ف و 

المشروعة مثل الرشوة وما �صاحبها من التهرب الضر�بي، والغش الجمركي والمحسو��ة 

71FPغیرها.و 

3 

 فالفساد �حدث عادة:

                                                           
1 Michael G.Mimicopoulos, Lada Kyj, and Nicolas Sormani, Public Governance Indicators : A Literature 
Review, Department of Economic and Social Affairs, New York, United Nation, 2007. 

  لمز�د من التفاصیل أنظر:  2
Sam Vaknin, Crime and corruption, United Press International , Skopje, Macedonia, 2003, p 18. 

التوز�ع، إلنسان�ة، دار الخلدون�ة للنشر و الدراسات اال�صیرة لل�حوث و ، مركز 6، العدد دراسات اقتصاد�ة�شیر مص�طفي،   3

 .10،11، ص ص 2005الجزائر، 
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ٕاجراءات مناقصة تزاز رشوة لتسهیل عقد و عندما �قوم موظف �قبول أو طلب أو اب -1

 عامة.

تقد�م رشوة كما یتم عندما �عرض وكالء أو وسطاء الشركات أو أعمال خاصة، ب -2

تحقیق أر�اح خارج اءات عامة للتغلب على منافسین، و لالستفادة من س�اسات أو إجر 

 إطار القوانین النافذة.

العامة دون اللجوء إلى الرشوة  كما �مكن للفساد أن �حصل عن طر�ق استغالل الوظ�فة -3

72FPاألقارب أو سرقة أموال الدولة م�اشرة. ذلك بتعیینو 

1 

المشكلة في هذا التعر�ف هي أنه ال �عتبر كل حاالت إساءة استخدام السلطة الوظ�ف�ة فسادا، و 

أساس أنها سرقة، تزو�ر، ألنه من وجهة نظر هذا التعر�ف تم تصنیف �عض الحاالت على 

73FPفسادا. لكن ال تصنف �اعت�ارهااختالس و 

2 

سواء في التجارة  استغالل السلطة ألغراض خاصةتعر�ف صندوق النقد الدولي:  -/2

الوظ�ف�ة أو االبتزاز أو المحا�اة أو إلهدار المال العام أو التالعب ف�ه سواء كان ذلك م�اشرا أم 

74FPغیر م�اشر.

3 

إن مشروع اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة تعر�ف منظمة األمم المتحدة:  -/3

عرف الفساد كما یلي: "الق�ام �أعمال تمثل أداء غیر سل�م للواجب، أو إساءة استغالل  2003

أو سلطة �ما في ذلك أفعال اإلغفال توقعا لمز�ة أو سع�ا للحصول على مز�ة یوعد بها  موقعل
                                                           

التوز�ع، األردن، ، دار حامد للنشر و اإلداري كأحد محددات العنف في المجتمعالفساد المالي و عدنان محمد الضمور،   1

 .28، ص 2014، 1عمان، ط 

 ، المنظمة العر��ة للتنم�ة اإلدار�ة، جامعة الدولالماليانون في مكافحة الفساد اإلداري و دور القأو عبد القادر الشیلخي، 

 .349، ص 2006العر��ة، القاهرة، 
 ، مركز المشروعات الدول�ة الخاصة، -األس�اب و النتائج–آراء في الفساد یجو فیتش، أنظر: لور�س ب  2

arabia.org-www.cipe :13، ص 2014-09-15، اطلع عل�ه یوم . 
 .28، ص 2014، 1عمان، ط التوز�ع، ، دار ومكت�ة الكندي للنشر و ال�طالةالفساد اإلداري و لؤي أدیب الع�سى،   3

http://www.cipe-arabia.org/
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شر أو إثر قبول مز�ة ممنوحة �شكل م�اشر أو أو تعرض أو تطلب �شكل م�اشر أو غیر م�ا

75FPغیر م�اشر، سواء للشخص ذاته أو لصالح شخص آخر".

1 

فاق�ة، حیث أنه تم التراجع عنه في المشروع النهائي لالتأن هذا التعر�ف لم یتفق حوله، و  غیر

ود لم �عرف الفساد ولكنه أشار إلى صوره، وهي الرشوة واختالس الممتلكات، والمتاجرة �النق

76FPاإلثراء غیر المشروع...الخستعمال الوظ�فة، و ٕاساءة او 

2 

 ثان�ا: أنواع الفساد

77FPیتم تقس�م الفساد إلى

3
P: 

لعمولة (الم�اشر) إلى الموظفین والمسؤولین في اآل�ة دفع الرشوة و   -:�شملو  فساد صغیر: -أ

عمال لرجال األتسهیل األمور لتسهیل عقد الصفقات، و  الخاصالحكومة، وفي القطاعین العام و 

 الشركات األجنب�ة.و 

حصول على مواقع متقدمة لألبناء واألصهار واألقارب في الوضع الید على المال العام و  -

 الخاص.الجهاز الوظ�في، وفي قطاع األعمال العام و 

الحصول على ط �الصفقات في عالم المقاوالت، وتجارة السالح، و المرت�و فساد كبیر:  -ب

ول�ة الكبرى (متعددة الجنس�ة)، وما إلى ذلك من الممارسات، للشركات الدالتوكیالت التجار�ة 

البیروقراطي، مع مالحظة أن ر) عادة على المستو�ین الس�اسي و �حدث مثل هذا (الفساد الكبیو 

عن الثاني، أو �مكن أن �كون بینهما درجة  أن �كون مستقال، بدرجة أو �أخرى  األول �مكن
                                                           

للعلوم األمن�ة، مركز ، المؤتمر العر�ي الدولي لمكافحة الفساد، أكاد�م�ة نایف العر��ة الفسادالعولمة و �ا�كر عبد هللا الشیخ،   1

 .5، ص 2003ال�حوث، الر�اض، الدراسات و 
العلوم ة دكتوراه منشورة، كل�ة الحقوق و أطروح، اآلل�ات القانون�ة لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائرحاحة عبد العالي،   2

 .22، ص 2013الس�اس�ة، جامعة �سكرة، 
دور الحكم الصالح في مكافحتها مع إشارة إلى ساد على التنم�ة المستدامة و التأثیرات السلب�ة للفلهیب توما میخا،   3

 .126-125، ص ص 2008العراق،  ، المجلة العراق�ة للعلوم االقتصاد�ة، العدد السادس عشر،البلدان العر��ة
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التشا�ك، إذ عادة ما یرت�ط الفساد الس�اسي �الفساد المالي حیث تتحول عال�ة من التدخل أو 

 الوظائف البیروقراط�ة العل�ا إلى أدوات لإلثراء الشخصي المتصاعد.

ارسات الفساد �غطي كما أن مم هولون الموصفون بهذه الظاهرة یتقنون استخدام أسالی�فالمسئ

في بلد شاع ف�ه یر عرف �الفساد الصغعما � النظرفي أغلب األح�ان �غض �عضها �عضا، و 

درجة ن الفساد �كمن في بیئته من جهة وفي ق�مته و الفرق بین هذین النمطین مالفساد الكبیر، و 

 المال العام من جهة أخرى.تأثیره على الموارد االقتصاد�ة و 

یها تت�این مستو�ات الفساد بت�این النظم الس�اس�ة، فینخفض مستواه في النظم التي تقوم فو 

هاز الجثالثة للحكم (الجهاز التنفیذي، والجهاز التشر�عي، و الضوا�ط المؤسس�ة بین الفروع ال

�وفر فیها القضائي) آل�ات فعالة لمنع وكشف هذا السلوك غیر المشروع والمعاق�ة عل�ه، و 

 �زدر�ه فیها المجتمع.�ط�عه فرصا ألقل نسب�ا للفساد، و النشاط الحكومي 

�وفر تحكم مؤسس�ة لمكافحته أو ال تستعمل، و الفساد حیثما تضعف اآلل�ات الترتفع مستو�ات و 

واسع فرصا وفیرة لال مشروع�ة،  تنظ�مها لها على نطاقالحكومة في الموارد االقتصاد�ة و 

78FPمسموحا �ه.د بدرجة �ص�ح معها أمرا مقبوال و �تفشى الفساو 

1 

ئتین: الفئة األولى من تصن�فه إلى ف �اإلضافة إلى ذلك لكي تفهم مشكلة الفساد المنظم البدو 

جانب الطلب إلى أصحاب المراكز والنفوذ  الثان�ة هي "العرض"، فبینما �شیرهي "الطلب" و 

السلطة الذین �قدمون میزة أو أفضل�ة أو �سهلون الحصول على مكاسب شخص�ة، فإن جانب و 

ت شخص�ة أو مكاسب العرض یتعلق �أولئك الساعین للحصول على مزا�ا أو مصالح أو مكافآ

 مال�ة.

 

 

                                                           
1  UNDP ،ورك، م، مكتب الس�اسات اإلنمائ�ة، نیو ٕادارة الحك، شع�ة التطو�ر اإلداري و مكافحة الفساد لتحسین إدارة الحكم�

 .9-1، ص 1998نوفمبر 
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 الطلب على الفساد): العرض و  2-1الجدول رقم(

 جانب الطلب

المتصلون �القائمین أولئك 

�تحكمون في على السلطة و 

صنع القرار على مختلف 

األصعدة في المجتمع (سواء 

في المجاالت العامة أو 

الراغبون في الخاصة) و 

إعطاء الغیر مزا�ا للحصول 

عن  على مكاسب شخص�ة

طر�ق الرشوة أو أ�ة مكافآت 

 أخرى.

 

 

 

 

 مقابل

 جانب العرض

أولئك الذین �عتمدون على 

السلطة للحصول على مزا�ا 

على مختلف األصعدة في 

في المجاالت المجتمع (سواء 

الذین العامة أو الخاصة) و 

�سعون إلى التأثیر على 

صنع القرار للحصول على 

مكاسب شخص�ة عن طر�ق 

 كافآت أخرى.الرشوة أو أ�ة م

تحقیق الحوكمة في الشرق الفساد المؤسسي: هل �ص�ح وسیلة ل جواد رشمي،المصدر: 

 .3، ص CIPE ،(2004، مركز المشروعات الدول�ة الخاصة (شمال إفر�ق�ا؟األوسط و 

 

 ثالثا: آل�ات مكافحة الفساد

على مبدأ ة مكافحته هو سعي طو�ل األجل، یتطلب آل�ات قائمإن الس�طرة على الفساد و 

في هذا الصدد ي تؤدي إلى تقو�ة مؤسسات الحكم وآل�اته، و الشفاف�ة، التالمساءلة، اإلصالح، و 

 فقد طرح الحكم الراشد عدة آل�ات لمكافحة الفساد �صفة عامة.

 فالشفاف�ة تقضي على الفساد من خالل أنها تقوم على:الفساد: الشفاف�ة و  -1
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79FPالتدفق الحر للمعلومات -

1 

القوانین �عتبر سبب ت و العامة: ألن غ�اب الشفاف�ة في �عض التشر�عاتحقیق المصلحة  -

 جتهادات الشخص�ة �شكل ال یخدم المصلحة العامةرئ�سي لال

 االستمرار�ة ألي منظمة تر�د مكافحة الفسادتوفیر النجاح و  -

80FPالمساعدة في اتخاذ قرارات إدار�ة صح�حة -

2 

المطال�ة وتحفیزهم على المشاركة و عي لدى السكان في مجال حقوقهم، رفع مستوى الو  -

 �احت�اجاتهم.

القانون، فإصالح مؤسسات الدولة فالشفاف�ة تقضي على الفساد من خالل أنها تعمل وفقا لس�ادة 

ذلك ألنها تعتبر عنصر رئ�سي من أساسي من أركان الحكم الراشد، و  أكثر شفاف�ة ركن جعلهاو 

تقار�ر ل جم�ع القرارات والحسا�ات العامة و التي تتطلب جع عناصر المساءلة البیروقراط�ة،

81FPمدققي الحسا�ات متاحة للفحص العمومي ال�س�ط.

3 

من الواضح أن المساءلة تعتبر عنصرا فعاال من عناصر الحكم الراشد، الفساد: المساءلة و  -2

التي من شأنها القضاء على الفساد من خالل أنها تتم عندما �كون كل مستوى أو فرد 

82FPاإلدارة مسؤول عن تصرفاته أمام مستوى إداري آخر.مسؤول في 

4 

م�الغ ف�ه إن لم �كن  فمن دون حكومة مسؤولة �ص�ح الحدیث عن الحد من الفساد هو أمر

تنفیذ جوهر األمر هنا هو ضرورة فصل السلطات، فتتولى السلطة التنفیذ�ة مستحیال، و 

�سن القوانین والس�اسات ومراق�ة السلطة التشر�ع�ة الس�اسات العامة �شفاف�ة، بینما تهتم 

أما السلطة القضائ�ة ف�عهم إلیها  مساءلة السلطة التنفیذ�ة في أدائها للمهام الموكلة إلیها،و 

                                                           
وطن�ة لمكافحة  ، ورقة مقدمة للمؤتمر السنوي العام "نحو إستراتیج�ةالشفاف�ة في البلد�اتالمساءلة و ران�ا قط�شات،   1

 .312، ص 2011الفساد"، المنظمة العر��ة للتنم�ة اإلدار�ة، القاهرة، جو�ل�ة 
 .223، ص 2008، مؤسسة حورس الدول�ة، اإلسكندر�ة، التطو�ر اإلداري اإلصالح و  الفساد بینمحمد الصیرفي،   2
 .313، ص مرجع سبق ذكرهران�ا قط�شات،   3
 .241، ص سبق ذكرهمرجع زهیر عبد الكر�م الكاید،  4
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حما�ة الدستور، كما یجب أن تخضع �السهر على الحكم في المنازعات وتطبیق القانون و 

كن أن یتم من خالل الذكر للمساءلة من قبل المواطنین، الذي �م السالفةكل السلطات 

اإلجا�ة �صفة م�اشرة أو غیر م�اشرة ات، كنشر المعلومات عن أنشطتها و العدید من اآلل�

83FPعن استفسارات المواطنین...

1 

الرقا�ة جاء إلضفاء ة الفساد، فالر�ط بین المساءلة و كذلك تعتبر الرقا�ة آل�ة فعالة في مكافح

قا�ة حتى �ص�ح المسئولون عرضة الفاعل�ة على مضمون المساءلة، من خالل الر 

84FPستجواب.لال

2 

في ظل التغیرات الحاصلة منذ التسعین�ات  المشاركة كعنصر أساسي لبناء دولة القانون: -3

تزاید االهتمام الدولي �المنظمات غیر الحكوم�ة كشر�ك للدولة، فطب�عة عالقة الدولة 

نامي دور المنظمات غیر في ظل تزاید و تأهم محاور حسن الحكم، و �المجتمع المدني أحد 

ستفادة من كن تقس�م هذه األدوار من خالل االكشر�ك ثالثي في عمل�ة التنم�ة. �مالحكوم�ة 

الشفاف�ة. فالمجتمع المدني یلعب دورا مؤشرات الحكم الراشد ووضع م�ادئ المساءلة و 

غرس  ي من خالل العمل علىٕاحداث التحول الد�مقراطموسا في تحقیق التنم�ة الشاملة و مل

المالئمة لتأس�س الحكم  توفیر البیئةمارسات الد�مقراط�ة في المجتمع و تعز�ز المالق�م و 

85FPالقضاء على الفساد.الراشد و 

3 

ذلك من خالل ز�ادة دورا حیو�ا في الحد من الفساد، و كما تلعب تنظ�مات المجتمع المدني 

من أجل اتخاذ الضغط على الحكومات ط الجماهیر �مخاطر الفساد و التوع�ة في أوسا

التدابیر الالزمة للقضاء على الفساد، هذا فضال على قدرتها في كشف مكامن الضعف في 

86FPالنظام.

4 
                                                           

 .65، ص 2005، المركز اللبناني للدراسات، بیروت، نظام النزاهة العر��ة في مواجهة الفسادمنظمة الشفاف�ة الدول�ة،   1
 . 273، ص 2008، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندر�ة، القاهرة، الفساد اإلداري عصام عبد الفتاح مطر،   2
 .113، ص سبق ذكرهمرجع ناجي عبد النور،   3
 .65، مرجع سبق ذكره، ص نظام النزاهة العر�ي في مواجهة الفسادمنظمة الشفاف�ة الدول�ة،   4
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 Rule of Lawالفرع الثاني: مؤشر س�ادة القانون 

السلطات داخل الدولة، سواء ى أنها: "یجب على جم�ع األشخاص و تعرف س�ادة القانون عل

لها �تفو�ض من القوانین المعلن عنها، التي ملزمین بواسطة و خاصة، أن �كونوا كانت عامة أو 

87FPالمعلنة إدار�ا في المحاكم".تأثیر (عموما) في المستقبل و 

1 

الدولة ال تكون قانون�ة إال حیث تخضع فیها جم�ع الهیئات �عني ذلك خضوع الدولة للقانون، و 

 لقانون یهدف إلى جعلتسمو علیها، أي أن مبدأ خضوع الدولة لد تقیدها و الحاكمة لقواع

88FPالسلطات الحاكمة في الدولة تخضع لقواعد ملزمة لها كما هي ملزمة �النس�ة للمحكومین.

2 

مدى التزامهم بتلك القواعد، قة األفراد �القواعد القانون�ة و �هدف هذا المؤشر إلى تقدیر مدى ثو 

89FPأحكامه.ءاته و ة و فعال�ة القضاء في إجراكفاء�مدى شیوع الجر�مة، و خاصة ف�ما یتعلق 

3
P  أي

للقانون الذي أقرته في أنه �سعى إلى إعطاء صورة عن مدى خضوع الدولة �مفهومها الواسع 

اضعة لحاكم واحد إرادته قانون، القانون�ة التي أصدرتها، أم أنها خاللوائح دستورها وفي القواعد و 

90FP�فعل ما یر�د.م، �حكم �ما �شاء و مشیئته نظاو 

4 

ضمان ص�انة الق�م انون�ة على حما�ة حقوق األفراد و النظم الق ال تفترض أهم�ة تفعیلو 

 الد�مقراط�ة فقط، بل �متد ل�شمل بناء أسس اقتصاد قوي �سمح للجم�ع �المشاركة في إقامة

ضمان غش والخداع و أخرى للحما�ة من الالشركات على أسس وقواعد قانون�ة واضحة، و 

91FPوفاء �الدین.التصف�ة العادلة لألصول في حالة العجز عن ال

5 
                                                           
1 Tom Bingham, The Rule of Law , Published by Allen Lane, Penguin Press, 2010, p 8. 

، مركز دراسات -الس�اس�ة للتنم�ة االقتصاد�ةالشروط -الفساد و التنم�ةمصطفي كمال السید، صالح سالم زرنوقة،   2

 .338، ص 1999�حوث الدول النام�ة بجامعة القاهرة، القاهرة، و 
3 Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi, op.cit, p 6. 

مجتمع المعرفة، تقر�ر نحو إقامة االجتماعي، ندوق العر�ي لإلنماء االقتصادي و الصبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و   4

، 2003االجتماعي، األردن، ندوق العر�ي لإلنماء االقتصادي و الصبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و ، التنم�ة اإلنسان�ة العر��ة

 . 146ص 
، اطلع عل�ه www.doingbusiness.org ، على الموقع: 49ص ، 2008البنك الدولي، تقر�ر ممارسة أنشطة األعمال لعام   5

 .2014-10-15یوم 

http://www.doingbusiness.org/
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�ادة القانون �عناصره األساس�ة والمتمثلة في: نظام عدالة نز�ه ومنصف، كما یوصف حكم أو س

الحكومة التي بر عن تالزم األنظمة التشر�ع�ة والقضائ�ة الناجحة والنافذة و �عوحكومة تمثیل�ة، و 

92FP�التساوي على جم�ع األفراد.تطبق القوانین �شكل عادل ومنصف و 

1 

عاملة المتساو�ة س�ادة القانون إلى ثالثة م�ادئ د�مقراط�ة رئ�س�ة وهي: قوة القانون، المتستند و 

هذه الخصائص هي التي أدت إلى أن تكون ناع عن التنفیذ الجزئي للقانون.و االمتأمام القانون، و 

93FPس�ادة القانون جزء ال یتجزأ من النظام الد�مقراطي.

2 

لقانون تقوم على عنصر�ن، س�ادة وحكم القانون امن خالل ما سبق �مكن القول أن دولة و 

وجود محاكم تسهر ف له �ما فیها السلطات العامة، و خضوع مختلف األطرا�مفهومه الواسع و 

ٕاذا كانت معظم الدول تقبل إخضاع سلطاتها العامة احترام القانون من طرف الجم�ع، و على 

جهة التنظ�مات) فإن ذلك یتطلب من اه الواسع (الدستور، التشر�عات و لمبدأ المشروع�ة �معن

ح�ات للق�ام بدوره في الرقا�ة مستقل یتوافر على جم�ع الصالأخرى إحداث جهاز قضائي قوي و 

94FPالمساءلة.و 

3 

دولة القانون عها لفرض إدارة الحكم و الشكل التالي یوضح الشروط التي یجب على المشرع وضو 

 في المجتمع:

 

 

 

 

                                                           
 .27، ص مرجع سبق ذكرهشع�ان فرج،   1
 .4، ص CIPE ،(2005، مركز المشروعات الدول�ة الخاصة (ترسیخ م�ادئ الد�مقراط�ةجین روجرز،   2
، ورقة مقدمة المحاس�ةالمساءلة والرقا�ة و األساسي لتفعیل أنظمة استقالل�ة السلطة القضائ�ة الضامن عبد هللا حارس،   3

، ص 2007آل�اتها في األقطار العر��ة لمكافحة الفساد، لبنان، ضمن �حوث ومناقشات ندوة المساءلة والمحاس�ة تشر�عاتها و 

419. 
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 النظم الرقاب�ة إلدارة الحكمالقانوني و ): اإلطار 3 -1( رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسات  العولمة ( وجهة نظر اقتصاد�ة)،إدارة الحكم و  إبراه�م فر�د عاكوم،المصدر: 

، أبو ظبي، 117، العدد 1ال�حوث اإلستراتیج�ة، ط تیج�ة، مركز اإلمارات للدراسات و إسترا

 .66، ص 2006اإلمارات، 

 

 المطلب الثاني: طب�عة النظام الس�اسي

الذي من خالله تختار الحكومات وتراقب و�تم تغییرها، و�شمل هذا  �مثل هذا المع�ار المسار

 .غ�اب العنفالمع�ار مؤشر الصوت والمساءلة ومؤشر االستقرار الس�اسي و 

 

 

 

عدم وجود أو غموض 

 النظم الرقاب�ةالقوانین و 

نظم قوانین واضحة و 

 رقاب�ة مالئمة

نظم رقاب�ة قوانین و 

 متعددة وصارمة

اجتهاد قوانین استثنائ�ة و 

 شخصي

�یروقراط�ة عدم مرونة و 

 شدیدة

 أنشطة ر�ع�ةفساد و 
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 Voice and Accountabilityالمساءلة) ألول: مؤشر الد�مقراط�ة (الصوت و الفرع ا

كذلك حر�ة في انتخاب حكومتهم، و ى المشاركة �ق�س هذه المؤشر مدى قدرة مواطني بلد ما عل

95FPحر�ة وسائل اإلعالم.التعبیر، حر�ة تكو�ن الجمع�ات، و 

1 

 : المساءلةأوال

من منظور حقوق اإلنسان تفهم �صورة مل ت�عات أفعالهم، و هي التزام من بیدهم السلطة بتح

األطراف الفاعلة، أصحاب الحقوق أفضل على أنها طب�عة العالقة بین مجموعتین من 

المكلفون �الواج�ات، فالعالقة الخاضعة للمساءلة هي عالقة یلتزم فیها المكلفون �الواج�ات و 

ت�عات أفعالهم، بینما �كون �مقدور ول�ة و (قادة، إدارات حكوم�ة، مدیرون...) بتحمل مسؤ 

اج�ات عن طر�ق ممارسة أصحاب الحقوق (مواطنین أو عمالء) مساءلة هؤالء المكلفین �الو 

 .لرأيا� المشاركة

�غض النظر المسؤولین، مهما كانت مناصبهم و  كما أن هناك من عرف المساءلة �أنها واجب

ٕانجازاتهم في وضع تقار�ر دور�ة عن عملهم و  عن الطر�قة التي وصلوا بواسطتها إلى الحكم،

الحق في اإلطالع ا إلى المواطنین أصحاب الوال�ة و تقد�مهالصعو�ات التي أعاقت نجاحاتهم و و 

96FPكل ما یجري على الساحة الحكوم�ة.على 

2 

حد سواء، فلكي یخضع الس�اسیون  التنفیذ علىءلة تتطلب القدرة على المحاس�ة و فالمسا

97FP،الموظفون الحكومیون للمساءلة، فال بد من محاسبتهم على أفعالهمو 

3
P :من خالل 

                                                           
 .27، ص مرجع سبق ذكرهشع�ان فرج،   1
، 2000النشر، القاهرة، إمام، مركز األهرام للترجمة و ال ، ترجمة محمد جمالفساد و االقتصاد العالميك�مبرلي إن الیوت،   2

 .   199ص 
، المشاركة �الرأي و المساءلة من أجل تحسین تقد�م الخدماتالمركز اإلقل�مي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في القاهرة،   3

 3/5نمائي للدول العر��ة، القاهرة، التدر�ب اإلقل�مي للبرنامج التا�ع لألمم المتحدة اإل ث�قة معلومات أساس�ة (فعال�اتو 

 .   5)، ص2010أكتو�ر،
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  ،عدم إساءة استخدام سلطاتهم.من حیث ضرورة امتثالهم للقانون و مسلكهم 

  ،ة العامة �أسلوب یتسم �الكفاءة من حیث ضرورة ق�امهم على خدمة المصلحأدائهم

الحق في المقابل فالناس لهم حقوق و علیهم مسؤول�ات، �ما في ذلك والفعال�ة والنزاهة، و 

الحق في الحصول على الخدمات في الحصول على المعلومات، والحق في التنظ�م، و 

 م بوصفهم مواطنین.مع االلتزام �النهوض �مسؤول�اته

رأي المواطن في تقد�م  من اآلل�ات الشائع استخدامها في هذا الصدد �طاقات استطالعو 

شراف على مختلف أصحاب تشكیل لجان إ، و ٕاجراء تحلیل مستقل الموازنةالخدمة، و 

عالوة على ذلك فإنه یوسع منظمات المجتمع المدني أن تسهم في تدع�م المصلحة، و 

98FPالبرلمان�ة. عمل لجان اإلشراف

1 

 مجموعة دعائم هي: تقوم المساءلة علىو 

  :هي التزام أي شخص یتولي مسؤول�ة موارد أو منصب عام المساءلة المال�ة

فعلي لموارد المنصب الذي �شغله الر تقار�ر عن االستخدام المقصود و بتقدی

اإلجراءات للوفاء بهذا ن الشفاف�ة في الخطوات العمل�ة و �شمل ذلك ضماو 

 االلتزام.

 :كفل هي بذلك تالرقا�ة الداخل�ة على الحكومة، و تتضمن نظم  المساءلة اإلدار�ة

على الضوا�ط التي تفرضها النصوص القانون�ة و تضمن سالمة تطبیق القیود و 

لمعاییر حوافز الخدمة المدن�ة، تتضمن هذه االمواطنین المشاركین فیها، و 

 المراجعة اإلدار�ة.، و ومواثیق األخالق�ات والعقو�ات الجنائ�ة

 :هي نقطة بدا�ة فعالة للرقا�ة، وتبدأ �االنتخا�ات الحرة  المساءلة الس�اس�ة

الشفافة، حیث تعتبر االنتخا�ات وسیلة أو أداة بید الشعب لتقو�م أعمال والنز�هة و 

                                                           
مستفادة من التحوالت  ، دروسشمال إفر�ق�اق األوسط و مساندة المساءلة االجتماع�ة في الشرتقر�ر البنك الدولي،   1

 .13، ص 2011االقتصاد�ة السا�قة، الس�اس�ة و 
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ٕاصدار األحكام �شأنهم إما م أثناء شغلهم للمناصب العامة، و ممثلیهمسؤولیهم و 

 �معاقبتهم.�مكافئتهم أو 

 :ت، تقوم على المشاركة هي منهج لمواجهة االحت�اجا المساءلة االجتماع�ة

رض أكبر قدر من الجماعات التي تطالب �فالمدن�ة، وٕاشراك المواطنین و 

 المساءلة العامة.

عل�ه فالمساءلة تعني إذا إمكان�ة أن یتعرض صانعوا القرار في الدولة، أو في القطاع الخاص، و 

99FPمنظمات المجتمع المدني للمحاس�ة أمام الرأي العام أو مؤسساته.أو في 

1 

هي زة من ركائز الصوت والمساءلة و ركیرة في هذا اإلطار إلى عنصر هام و تجدر اإلشاو 

 الد�مقراط�ة.

 ثان�ا: الد�مقراط�ة

" وتعني Demos" من أصل إغر�قي مكونة من مقطعین األول: "Démocratieكلمة الد�مقراط�ة "

تین �ص�ح معناها "سلطة الشعب"، لما نجمع الكلمتعني "سلطة". و " و Kratosالثاني ""شعب"، و 

عار إلى �هدف الشض المؤسسات الرسم�ة "من الشعب وٕالى الشعب" و لهذا نجد شعارا في �عو 

100FPلصالح الشعب.معنى حكم الشعب �الشعب و 

2 

ملة على أنها اط�ة الكاأما "جان جاك روسو" في مؤلفة العقد االجتماعي ف�عرف الد�مقر 

هذا ألن معناها من طرف الشعب مستحیلة التحقیق، و الم�اشرة لشؤون الحكم الممارسة الفعل�ة و 

األخیرة في أمور تتعلق �انتخاب ممثلي البرلمان، أن �متلك الشعب الكلمة العل�ا و  الوجودي هي

لمشاركة في إصدار �عض رقا�ة النواب في أداء الوظائف، ممارسة االنتخا�ات �كل نزاهة، ا

01F1Pالتشر�عات التي تتطلب رأي الشعب.القوانین و 

3 
                                                           

، رسالة ماج�ستیر، قسم العلوم -بین النظر�ة و التطبیق–األداء التنموي دورها في تحسین إدارة الحكمان�ة و بلخیر آس�ا،   1

 .52، ص 2009الس�اس�ة، جامعة الجزائر، 
 .148، ص 2012، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر، ثقافة الد�مقراط�ة و حقوق اإلنسانأحمد قورا�ة،   2
 .152، ص 2005الحلبي الحقوق�ة، بیروت،  ، منشورات داراألنظمة الس�اس�ةمحمد رفعت عبد الوهاب،   3
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الد�مقراط�ة �معناها العام تعني طر�قة أو أسلوب في الح�اة �عتقد كل فرد من خالله أن لد�ه و 

102FPحر�ة المشاركة في ق�م المجتمع.

1 

تؤمن لتي فهي ع�ارة عن مجمل الترتی�ات المؤسسات�ة ا ا ف�ما یخص الد�مقراط�ة المعاصرةأم

التي یتمكن فیها األفراد من امتالك القدرة على التقر�ر من خالل الوصول إلى قرارات س�اس�ة و 

ین أن �متلكوا صالح�ة أو شرع�ة التنافس على أصوات الناخبین، التي تخول األفراد العادی

ن أصوات اتخاذ القرارات وفق ما تم التعاقد عل�ه مع الناخبین غیر أومشروع�ة ممارسة الحكم و 

ذلك ما جعل �حر�ة االخت�ار بین عدة بدائل، و الناخبین ال تكون لها ق�مة إن لم تكن مقرونة 

�ار �قر �أنه "ال وجود للد�مقراط�ة من دون حر�ة اخت 1993) في Alan Turinآالن تور�ن ( 

103FPمن دون تعدد�ة س�اس�ة".الحاكمین من قبل المحكومین و 

2 

عل�ه فالدولة المعاصرة تص�ح ها آل�ات تنظ�م�ة �األساس، و ل منهذا التفسیر للد�مقراط�ة جع

فیها شفافة، تتاح یها على أساس انتخا�ات حرة ونز�هة و د�مقراط�ة إذا تم اخت�ار صناع القرار ف

النز�ه للمرشحین، فاالنتخا�ات حسب التجر�ة المعاصرة هي فرص التنافس الس�اسي الحر و 

104FPجوهر العمل�ة الد�مقراط�ة.

3 

�مكن وضع تعر�ف إجرائي لمفهوم الد�مقراط�ة ینطلق من وصف الد�مقراط�ة كنمط عل�ه و 

ة داخل المجتمع الذي توجد ف�ه، وعلى ترسیخ ق�م للحكم تقوم على تسییر الشؤون العام

 كرامة اإلنسان.قانون �ما �ضمن الحر�ات العامة و حكم الالمشاركة والمواطنة و 

الحكم  شكل حكم �عمل جیدا اعتمادا على منظومة الق�م فإنٕاذا ما أخدنا الد�مقراط�ة على أنها و 

حین تشكل الد�مقراط�ة نموذجا �سعى إلى الحفاظ على كرامة الفرد �شكل جوهر الد�مقراط�ة، و 

                                                           
، ص 2009، مؤسسة ش�اب الجامعة، اإلسكندر�ة، القاهرة، االستقرار الس�اسي في العالم المعاصرهشام محمود األقداحي،   1

153. 
2 Jaque Chevallier, L’état Post Moderne, 2ème édition, série politique, Paris, L.G.D.J, 2004, pp 136-137. 

 .9، ص 2000، دار وائل للنشر، عمان، نظرات حول الد�مقراط�ةغزوي محمد، سل�م محمد،  3
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تها عند ذلك تعتبر الد�مقراط�ة والحكم وجهتین حمایوحقوقه األساس�ة وحر�اته العامة وتعز�زها و 

105FPهي التنم�ة.لمعادلة واحدة و 

1 

106FP اختصار فإن الد�مقراط�ة تقوم على مجموعة من الم�ادئ�و 

2
P:تتلخص في محور�ن أساسیین ، 

تشمل طر�قة تعیین الحكومة، وجود نظام انتخابي، التنافس الحر و الحقوق الس�اس�ة:  •

 االنتخاب.لس�اس�ة، حق المواطن في الترشح و بین األحزاب ا

أ�ضا الجمع�ات والمظاهرات، و ، حر�ة تكو�ن تشمل حر�ة التعبیرو  الحقوق المدن�ة: •

107FPحر�ة التنظ�م الس�اسي...

3 

 Political Stability and Absence ofغ�اب العنفو  االستقرار الس�اسيمؤشر الفرع الثاني: 

Violence 
�ق�س هذا المؤشر احتمال زعزعة استقرار الحكومة بوسائل غیر دستور�ة أو عن طر�ق العنف 

108FP�ما في ذلك اإلرهاب.

4 

أنها ظواهر االجتماع�ة التي تتمیز �االستقرار الس�اسي والعنف من الظواهر الس�اس�ة و وألن عدم 

نفس�ة)، كما أن المفاه�م ة، اقتصاد�ة، اجتماع�ة، ثقاف�ة و متعددة المتغیرات (س�اس�مرك�ة، و 

بل انها تتغیر مع تبدل  تعدد األ�عاد،لیها هي األخرى تتسم �العموم�ة والتعقید و الدالة ع

دور الحكم الراشد في القضاء من الضروري تحدید المقصود بهما و البیئات یبدو الظروف و 

 علیهما أو في التقلیل من إمكان�ة حدوثهما.

 

 
                                                           

، 2010، منشورات الحلبي الحقوق�ة، بیروت، إشكال�ات الد�مقراط�ة و التنم�ة في المنطقة العر��ةآخرون، وس�م حرب و   1

 .199ص
 .32، ص 2002، بیروت، 1، مركز دراسات الوحدة العر��ة، ط مستقبل الد�مقراط�ة في الجزائرآخرون، إسماعیل قیرة و   2

3 Cindy Duc, Emmanuelle Lavallée, Les bases de données sur la gouvernance, cahier de recherche n° 2004-12, 
Université Paris Dauphine, 2004, p6. 

، مجلة تنم�ة الرافدین، ، أثر الفساد في النمو االقتصادي في ظل ت�این مؤسسة الحكمید ذنون یونس، عدنان دهام أحمدمف  4

 .192، ص 2012، العراق، 34، المجلد 109العدد 
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 أوال: مفهوم عدم االستقرار الس�اسي

اسة أي عن طر�ق در  المخالفة،�عض ال�احثین تعرضوا لالستقرار الس�اسي �استخدام مفهوم 

�ع�ارة أخرى  ،ا أمام نوع من التعر�فات السلب�ةو�ذلك نجد أنفسن ظاهرة عدم االستقرار الس�اسي،

 –لقد انشغل الفكر الس�اسي بتحلیل عوامل عدم االستقرار الس�اسي من تفاوت اجتماعي 

اقتصادي وتدهور مؤسسي وتشتت ثقافي �أكثر مما انشغل بتوصیف ظاهرة االستقرار الس�اسي 

109F.ذاته في حد

1 

ة، : "عدم استخدام العنق ألغراض س�اس��مكن تعر�ف االستقرار الس�اسي إجرائ�ا على أنه كما

قدرة مؤسسات سالیب الدستور�ة في حل الصراع، و الجماعات الس�اس�ة إلى األولجوء القوى و 

الخارج�ة الستجا�ة للمطالب المقدمة إل�ه والنا�عة من البیئة الداخل�ة و النظام الس�اسي على ا

110FPللنظام".

2 

أنظمة الدستوري على أنها تعر�ف أنظمة االستقرار الس�اسي واإلداري و  یتم�ناءا على هذا و 

واالجتماع�ة والعسكر�ة �االستقرار الس�اسي الثقاف�ة تتمتع مؤسساتها الس�اس�ة واالقتصاد�ة و 

ة �شكل �حقق لها التوازن إلدار�اواإلداري في تنظ�ماتها وه�اكلها األساس�ة وتقس�ماتها الض�ط�ة و 

111FPاالستقرار في ظل أي متغیرات س�اس�ة مفاجئة قد تحدث في المجتمع.و 

3 

أما �النس�ة لعدم االستقرار الس�اسي فقد اختلف ال�احثون في تحدید مفهومه ذلك أنه �كاد ال 

المتخلفة یوجد مجتمع س�اسي یخلو من هذه الظاهرة، كونها مفهوما نسب�ا، تزداد حدته في الدول 

 بنس�ة أكبر من الدول المتقدمة.

                                                           
 .2، ص 2009مارس  21، 2592، مجلة الحوار المتمدن، العدد مؤشراتهاالستقرار الس�اسي و رائد نایف حاج سل�مان،   1
، 153، مجلة الس�اسة الدول�ة، مؤسسة األهرام، القاهرة، العدد اإلستراتیج�ة الجدیدة ألمر�كا في إفر�ق�اخالد حنفي علي،   2

 . 30، ص 2003جو�ل�ة 
 .118، ص 2000، مؤسسة االنتشار العر�ي، بیروت ، 2، ط س�كولوج�ة السلطةسالم القمودي،   3



  للحكم الراشد املعرفية املقاربة               الفصل األول                                                        
 

54 
 

لسر�ع، �أنه: "وضع�ة تتسم �التغییر ا Political Instability�عرف عدم االستقرار الس�اسي و 

انخفاض قدرات النظام غیر المنض�ط أو المحكم، و�تزاید العنف الس�اسي وتناقص الشرع�ة و 

112FPالس�اسي"

1 

113FP�تضمن أر�عة عناصر:لة الس�اسي و ر الس�اسي بخطر الدو �شار إلى عدم االستقراو 

2 

 المساءلة للسلطات الحاكمة.كفاءة الرقا�ة و عدم ر المستمر في السلطات الحاكمة، و التغیی -

 السرقات.یترتب عل�ه من انتشار للجرائم و  مااالعتقاالت والعنف الس�اسي، و  -

تشكیلها هل یتم ، و تصرفات السلطات الحاكمةالمظاهرات والثورات المعارضة ألفعال و  -

 �شكل قانوني.

ى التعارض الداخلي والخارجي، الذي �عود إلر الشغب ما بین أفراد المجتمع، و انتشا -

 التدخل العسكري في حل المنازعات، هذا إلى جانب التعصب الدیني.و 

في هو النتیجة لعدم التجانس الثقاابن خلدون" كما أن عدم االستقرار الس�اسي حسب رأي "

اء عصب�اتها ال تتمتع �االستقرار الس�اسي نتیجة الختالف اآلر تكثر ق�ائلها و فاألوطان التي 

114FPاألهواء.و 

3 

ذلك لحدوث أمثلة في احث ال �مكن اعتماده �شكل مطلق و لكن هذا الرأي حسب وجهة نظر ال�

تحقق فیها االستقرار الس�اسي رغم "أفالطون" التار�خ تخالف هذا الرأي فدولة المدینة التي ذكرها 

أ�ضا دولة الوال�ات قراط�ة التي حققت العدالة فیها و ود عصب�ات عدیدة داخلها �سبب الد�موج

األد�ان، لكن فعل من خل�ط غیر متجانس من األعراف و المتحدة األمر�ك�ة التي تتألف 

                                                           
، افر�ل 2، مركز دراسات الوحدة العر��ة، بیروت، ط لس�اسي في النظم العر��ةظاهرة العنف احسنین توفیق ابراه�م،   1

 .52، ص 1999
، مط�عة النجاح الجدیدة، 2، ط متطل�ات إدارة المواطنةدة (الدولة، الوطن�ة، الجماعة) و الحكامة الجیعبد العز�ز أشرقي،   2

 .26، ص2009الدار الب�ضاء، الر�اط، 
، مركز دراسات 2، طالدولة: معالم نظر�ة خلدون�ة في التار�خ االسالميابن خلدون، العصب�ة و  رفكمحمد عابد الجابري،   3

 .191-184، ص 2008الوحدة العر��ة، بیروت، 
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تمرار إستراتیج�ة الدمج العرقي د�مقراطیتها النسب�ة حققت نوعا من االستقرار الس�اسي مع اس

 الدیني.و 

 ان�ا: مفهوم العنفث

�وجد س�ه اتفاق بین أغلب الدارسین لس�اسي و تتعدد التعار�ف المتعلقة �مفهوم العنف اتتنوع و 

 س�اس�ة. أهدافهلظاهرة العنف الس�اسي على أن العنف �ص�ح س�اس�ا عندما تكون دوافعه و 

القوى المرت�طة �ه و  في تحدید طب�عة األهداف�الرغم من االختالفات الموجودة بین ال�احثین و 

فإن أغلبهم �عرفون العنف الس�اسي �أنه "استخدام القوة الماد�ة أو التهدید �استخدامها لتحقیق 

 أهداف س�اس�ة".

الموجه إلحداث ضد األشخاص أو األش�اء، و  رالمدمالقوة استعمال �أنه "�عرفه تید هندر�ش و 

115FPتغیرات في س�اسة الحكومة أو القائمین على أمرها".

1 

عرف دلیل أكسفورد الس�اسي العنف الس�اسي على أنه "استخدام التهدید أو األذى الجسدي و 

بواسطة مجموعات انغمست في صراعات س�اس�ة داخل�ة لمعارضة الحكومة مستخدمة اإلرهاب 

�عدها توسع المفهوم لیتضمن رات، الثورات، الحروب األهل�ة".و الس�اسي، االغت�ال، المظاه

116FPالذي عرف �عنف الدولة.العنف ضد مواطنیها و دام الحكومة استخ

2 

التدمیر التي �قصد منها تحقیق أهداف �أنه "كافة أعمال الشغب واألذى و كما عرفه آخرون 

17F1Pس�اس�ة".

3 

و ومن هذا المنطلق �عتبر العنف الس�اسي مفهوما مركز�ا لفهم حالة عدم االستقرار الس�اسي، فه

یتخذ أشكاال متعددة منها: المظاهرات، اإلضرا�ات،  �مكن أنالمظهر الرئ�سي لهذه الحالة، و 

ألحكام �الح�س، المحاوالت االنقالب�ة، أحداث الشغب، الحروب األهل�ة، االعتقاالت، ا
                                                           

 .104، ص 2002، 01، مجلة ال�احث، الجزائر، العدد رؤ�ة نظر�ة حول العنف الس�اسيقبي آدم،   1
، مجلة العلوم االنسان�ة، جامعة محمد العنف الس�اسي �ظاهرة ال�طالة في الجزائرعالقة بلقاسم سالطن�ة، سام�ة حمیدي،   2

 .133، ص 2011، مارس 21خ�ضر �سكرة، الجزائر، العدد 
 .27، ص مرجع سبق ذكرهحسنین توفیق ابراه�م،   3
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لجأ إلى اعتقال ك�ار المعارضین واإلعدام...الخ، فاألنظمة الشمول�ة في دول العالم الثالث قد ت

الهدف منها تحقیق حالة من والتصف�ة الجسد�ة، و ل�عض اآلخر إلى أسالیب التطهیر قد �میل او 

118FPاالستقرار داخل النظام.

1 

، فإنه ل�س العنصر الس�اسي ي هو التعبیر الرئ�سي عدم االستقرارٕاذا كان العنف الس�اسو 

الوحید، فظاهرة عدم االستقرار الس�اسي أوسع من مجرد تزاید السلوك�ات العن�فة من قبل النظام 

 .أو كلیهما أو المواطنین

 قدرة الحكومةالمطلب الثالث: 

ي اإلدارة ذات الكفاءة للموارد وتطبیق اإلمكانات المتاحة لها فقدرة الدولة و  �مثل هذا المع�ار

 �شمل المؤشر�ن اآلتیین:الس�اسات الصح�حة و 

 Government Effectiveness فعال�ة الحكومةمؤشر الفرع األول: 

عن  ااستقاللهدرجة الخدمة المدن�ة و ، نوع�ة الخدمات العامة�ق�س هذا المؤشر نوع�ة 

مصداق�ة التزام الحكومة بتلك الس�اسات وتنفیذها، و  نوع�ة إعداد ،الس�اس�ة اتالضغوط

119FPالس�اسات.

2 

تنفیذ تكون الحكومة قادرة على إنتاج و  التركیز الرئ�سي لهذا المؤشر هو المدخالت الالزمة ألنو 

 السلع العامة.س�اسات جیدة و توفیر 

التي نستط�ع تقس�مها حسب طب�عتها إلى ثالث أقسام كون ذلك من خالل مؤسسات الدولة و �و 

 فهناك:

 

 

 

                                                           
 .108، ص مرجع سبق ذكرهقبي آدم،   1

2 Daniel Kaufmann and al, The Worldwide Governance Indicators : Methodology and Analytical Issues, op. cit, 
p4. 
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 أوال: مؤسسات منظمة للسوق 

تتمثل في الهیئات تتعامل مع التأثیرات الخارج�ة، ونقص المعلومات، و أي تلك المؤسسات التي 

 الخدمات المال�ة.والالسلك�ة، والنقل و مي إلى قطاع االتصاالت السلك�ة التي تنت

 ثان�ا: مؤسسات محققة الستقرار السوق 

ذه هستقرة من خالل س�اسات اقتصاد�ة ومال�ة سل�مة، و ذلك �ما توفره من بیئة اقتصاد�ة مو 

الضرائب الموازنة و قواعد ، و نظم أسعار الصرفالمؤسسات مثل وزارة المال�ة والبنوك المركز�ة، و 

تقلیل التقل�ات التضخم، و تكفل انخفاض اإلدارة االقتصاد�ة والمال�ة، و  ولة عنهي المسئ

 تفادي األزمات المال�ة.تصاد�ة الكل�ة إلى أدنى مستوى، و االق

 ثالثا: مؤسسات تمنح الشرع�ة للسوق و تدعم التشغیل الكفء لألسواق

وقواعد ائداتها، عك�ة التي تحمي أصول المستثمر�ن و هي تشمل نظاما مبن�ا بوضوح لحقوق الملو 

اقتصاد�ة سلوك غیر القائم على المنافسة، ومؤسسات اجتماع�ة و من التنظ�م�ة تحد من الغش و 

120FPجتماع�ة.تتصدى للنزاعات االمن المخاطر و  تخفف

1 

 العوامل التال�ة: وفق هذا المؤشر حسب �تم تقی�م الدولو 

 ط للضغالعامة  الخدمة قابل�ةو  ،التنفیذ الفعال لقرارات الحكومة المدن�ة:الخدمة  مهارة

 ؛الس�اسي

  أو انقطاع في الجذر�ة القدرة على إدارة التغیرات الس�اس�ة دون تغییرات الس�اسة

 ؛الخدمات الحكوم�ة

 القدرة على تنسیق األهداف المتعارضة  :المرونة والتعلم واالبتكار داخل الق�ادة الس�اس�ة

 ؛س�اسات متماسكة إلى

  وٕادارة المیزان�ة؛كفاءة تعبئة اإلیرادات 

                                                           
، مذكرة ماج�ستیر الجزائر PME/PMIحالة –دور الحكم الراشد في تحقیق التنم�ة من خالل حوكمة الشركات مناد علي،   1

 .72، ص 2005/2006العلوم التجار�ة، جامعة تلمسان، �ة العلوم االقتصاد�ة، التسییر و منشورة، كل



  للحكم الراشد املعرفية املقاربة               الفصل األول                                                        
 

58 
 

  ،جودة البن�ة التحت�ة للنقل واالتصاالت والكهر�اء، وتوفیر الرعا�ة الصح�ة العامة

 ؛والمدارس العامة؛ توافر الخدمات الحكوم�ة عبر اإلنترنت

  التزامات الحكومة من قبل الحكومات الجدیدة؛ تفخ�مإلى أي مدى یتم  الس�اسات:اتساق 

 ؛لنشاط التجاري لالتأخیرات البیروقراط�ة  عرقلةدرجة  :انتشار الروتین 

  ،آل�ة الطعون؛ كفاءة وفعال�ة وجود خدمة دافعي الضرائب و�رنامج المعلومات 

  آل�ات تنسیق فعالة تضمن اتساق الس�اسات عبر حدود اإلدارات، و�تم تنظ�م اله�اكل

 اإلدار�ة على أسس وظ�ف�ة مع قدر قلیل من االزدواج�ة.

  خاذ اتالتجار�ة من الوكاالت الحكوم�ة �انتظام لضمان كفاءة عمل�ة  العمل�ات تنظ�متتم

 القرارات وتنفیذها؛

 الحكومة تنفیذ المتفق علیها، و ستراتیج�ة اإلاألولو�ات ،و الق�ادة الس�اس�ة أجهزة

 .�فعال�ة إلصالحاتل

  ،المعاییر  س�ادةو و�ستند التعیین والترق�ة في الحكومة على أساس الجدارة واألداء

 األخالق�ة.

  یتم تنفیذ المیزان�ة كما هو مخطط لها، والنفقات الفعل�ة تنحرف قلیال فقط عن المستو�ات

 المخططة؛

  یتم إعداد التقار�ر المال�ة والحسا�ات العامة في السنة على وجه السرعة و�صورة منتظمة

 وتوفیر الب�انات �شكل كامل ودقیق؛

 اتخاذ اإلجراءات المناس�ة �شأن ت في الوقت المناسب، و یق الحسا�اإلى أي مدى یتم تدق

 تقار�ر المیزان�ة ونتائج المراجعة.

  التعر�فات الجمرك�ة  منخفضة، ش�هالاإلیرادات الحكوم�ة من خالل الضرائب  إنشاءیتم

121FPنسب�ا.على الواردات منخفضة وموحدة 

1 

                                                           
1 Governance Effectiveness Indicators, https://www.mcc.gov/who-we-fund/indicator/government-effectiveness-
indicator , Consulter le 06-11-2014. 

https://www.mcc.gov/who-we-fund/indicator/government-effectiveness-indicator
https://www.mcc.gov/who-we-fund/indicator/government-effectiveness-indicator
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استخراج الموارد من یتم ق�اس فعال�ة الحكومة في )  (Kugler and Tammen 2012حسب و 

 السكان، مما یؤدي إلى المصطلح المدى الس�اسي النسبي.

المدى الس�اسي النسبي الذي �قارب قدرة الحكومات على جزء مناسب من الناتج القومي لتحقیق 

122FPأهداف عامة.

1 

 Regulatory Quality الفرع الثاني: مؤشر نوع�ة األطر التنظ�م�ة

تنظ�مات سل�مة تت�ح تنم�ة القطاع على توفیر س�اسات و قدرة الحكومة �ق�س هذا المؤشر 

 الخاص و تساعد على ذلك.

العقد االجتماعي ما بین الدولة والشعب الس�اسات التي �كفلها كما �عني أن الحقوق المدن�ة و 

معاشة �صفة ات مدونة في الدساتیر الوطن�ة، وأن تكون ممارسة على أرض الواقع و المؤسسو 

 اإلنصاف بین جم�ع أفراد المجتمع الواحد.تسم بروح العدالة والمساواة و اد�ة، �طا�ع یاعت�

ا المؤشر أ�ضا مدى وجود قوانین وقواعد �المجتمع تمنح األفراد والشركات الثقة في �ق�س هذو 

التي مارسة النشاط االقتصادي �حر�ة، و�ضمن أ�ضا مدى انتشار الجرائم والسرقات و مالتعامل و 

فیذ العقود طو�لة تنفاءة وفعال�ة القضاء، و مدى كرسة النشاط االستثماري، و مام مماتمثل عائقا أ

استقاللیته عن الضغوط الس�اس�ة، هذا إلى األجل الخاصة والحكوم�ة، وعدم تحیز القضاء و 

 جانب حما�ة حقوق الملك�ة الفكر�ة.

شكل كبیر على كما یؤكد هذا المؤشر أ�ضا على جودة المناخ االستثماري �الدولة الذي �عتمد �

زم لتفعیل الذي �مثل األساس الاللقانون ومدى مصداقیته، والقدرة على التنبؤ �ه، و تفعیل دور ا

123FPاالجتماع�ة �الدولة.العالقات االقتصاد�ة و 

2 

المتمثلة في حر�ة النشاط االقتصادي نوع من الحر�ات األخرى و �تضمن هذا المؤشر أ�ضا و 

درجات الحر�ة تصاد�ة واألسواق و الدولة في الح�اة االقللخواص، من خالل ق�اس حجم تدخل 

                                                           
1 Robin Barnaby Calver, Macroeconomic and Political Determinants of foreign direct investment in Middle      

East, Dessertations and theses, paper 1074, Portland State University, 2013, p 10.  
 .117، ص مرجع سبق ذكرهصف�ح صادق،   2
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رقا�ة غیر الواف�ة اللق�ام بنشاطات اقتصاد�ة معینة، وحجم العوائق المفروضة كالتسعیر و عند ا

التي تعیق شروط التجارة المبن�ة على اقتصاد على المصارف والض�ط المفرط للتجارة الخارج�ة و 

 الحر�ات.

دم است�عاد أي عنصر من النشاط اإلنساني في خدمة التنم�ة وأص�ح إن الحكم الراشد یتطلب ع

ت للتقل�ص هذا الحكم �شكل أحد األحداث المالحظة في التطور الحدیث للرأسمال�ة والتي جاء

دم سمیث " دعه �عمل دعه �مر " ألن هذا اإلفراط أوجد الكثیر من والتحكم في إفراط طرح آ

وشاح ومصیدة الید الخف�ة والتي تض�ط كمع�ار لألهداف االتهامات النا�عة من أن فكرة 

واألفعال الشخص�ة لم تؤد إلى تظافر الجهود ألجل خدمة الصالح العام، ومن نافذة القول فإنه 

مقبول وفي كل التجمعات اإلنسان�ة من أن ح�اة الجماعة ومصالحها المفهومة جیدا هي التي 

ة والفرد�ة، وعل�ه فإن الحكم الراشد جاء تجبر وتفرض قبل كل اعت�ار للمصلحة الخاص

 .لتصح�ح أخطاء الدولة الحدیثة
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 :األول خاتمة الفصل

تم التطرق في هذا الفصل إلى التطور التار�خي لمفهوم الحكم الراشد، ثم التعرض لمختلف 

�التفصیل ركائزه و معاییره الصادرة عن مختلف الهیئات الدول�ة، لنختتم هذا الفصل �التطرق 

تتمیز �ه هذه المؤشرات من دقة  ذلك لمالراشد وفق مقار�ة البنك الدولي و لمعاییر الحكم ا

 شمول�ة.و 

تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن التحول من مفهوم الحكم إلى الحكم الراشد �قدم �عدا و 

ة الس�اسات شروطا في عمل�ة ص�اغمع�ار�ا لمعالجة نوع�ة الحكم، فأجندة الحكم الجید تفرض 

لقواعد التي تخلق �تجاوز الحكم الراشد قدرة القطاع العام في توج�ه اقرارات العامة و صنع الو 

العامة  الكفاءة لتوج�ه الس�اسة العامة، إذ یتعلق األمر بإدارة الشوؤن إطار الشرع�ة والفعال�ة و 

الفصل الواضح مستقل، و ة، وس�ادة القانون والقضاء الالعدال�طر�قة تتسم �الشفاف�ة والمساءلة و 

لذي جعل الحكم هو األمر ابین السلطات الثالث في الدولة، وتفعیل وكاالت وهیئات الرقا�ة، و 

لم تعد الدولة الطرف شاركة مما كان عل�ه في الماضي، و ماآلن أكثر شموال ود�مقراط�ة و 

قطاع الخاص ال همالخدمات، فأص�ح هناك شركاء لها و تقد�م الوحید الفاعل في اتخاذ القرار و 

 ما رأیناه في هذا الفصل. هذاوالمجتمع المدني و 
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 الفصل الثاني:

میكانیزمات تأثیر الحكم 
الراشد على االستثمار 

 األجنبي المباشر



 م�كانیزمات تأثیر الحكم الراشد على االستثمار األجنبي الم�اشر                الفصل الثاني 
 

63 
 

 :تمهید

السابق، تبین لنا أن له مكانة كبیرة في مختلف الفصل �عد التعرف على مفهوم الحكم الراشد في 

التي ال �مكن تحق�قها  الدراسات األكاد�م�ة على المستوى الدولي، هذا الرت�اطه �قض�ة التنم�ة،

هذا ال �عد �المهام السهلة على دول العالم خاصة و  ضمان استثمار أجنبي مستقر،دون جلب و 

 النام�ة منها، نظرا لما �شهده استقطاب رأس المال األجنبي من تنافس�ة بین البلدان.

فعمل�ة استقطاب االستثمار األجنبي تتطلب �صفة أساس�ة خلق مناخ استثماري مالئم، 

ي تلك التي یترعرع ال فر مستقرة و یفالمستثمرون لن �قدموا على استثمار أموالهم في بیئات غ

عدم االستقرار الس�اسي، كما أنهم ل�سوا مستعدین للمخاطرة �أموالهم في بیئات فیها الفساد و 

م حر�ة تنعدم فیها س�ادة القانون التي تضمن لهالمستمر في أنظمتها الس�اس�ة، و  تتمیز �التغیر

الراشد في جلب االستثمار األجنبي نظرا هنا تبرز أهم�ة الحكم من التصرف في تلك األموال. و 

ادئ تعكس الد�مقراط�ة، العدالة والمساواة، وس�ادة القانون والحد من لما یرتكز عل�ه من م�

 كلها م�ادئ تعمل على جلب االستثمار األجنبي الم�اشر.الفساد، و 

ذب من خالل هذا الفصل سوف نتطرق إلى أهم قنوات تأثیر مؤشرات الحكم الراشد على جو 

االستقرار مكافحة الفساد، س�ادة القانون، و االستثمار األجنبي الم�اشر، انطالقا من مؤشر 

لكن قبل هذا المساءلة، حكومة، نوع�ة األطر التنظ�م�ة، والصوت و الس�اسي، ثم مؤشر فعال�ة ال

 .ال بد من التطرق إلى مفهوم االستثمار األجنبي الم�اشر
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 مار األجنبي الم�اشر الم�حث األول: ماه�ة االستث

ؤوس أموال ضخمة تحتاج التنم�ة االقتصاد�ة في أ�ة دولة، خاصة في الدول النام�ة إلى ر 

ل�عثها، هذا ال یتوفر إال عن طر�ق حركة رؤوس األموال الدول�ة الوافدة من خارج الحدود ممثلة 

0FPفي االستثمارات األجنب�ة

1
P االستثمار األجنبي ، لذلك فقد خصصنا هذا الم�حث للتعر�ف �مفهوم

 .مؤشرات تقی�م مناخ االستثمار و اشر، آثاره االقتصاد�ة،الم�

 المطلب األول: مفهوم االستثمار األجنبي الم�اشر

المؤسسات الدول�ة المنظمات والهیئات و المفكر�ن االقتصادیین عن نظرة تختلف نظرة ال�احثین و 

أساسیتین هما: الملك�ة للمشروع لالستثمار األجنبي الم�اشر، إال أنهما تشتركان في نقطتین 

حق المراق�ة للمؤسسة المستثمر فیها، أي أن "هذا االستثمار �مكِّن الك�ان الذي �ستثمر في و 

1FPممارسة الرقا�ة الم�اشرة على أصول الشركة التي أستثمر فیها"

2
P ف نحاول عرض لذلك سو ، و

 أهم التعر�فات في هذا المجال:

 ):O.E.C.D تعر�فه �النس�ة لمنظمة التعاون االقتصادي و التنم�ة ( .1

"هو االستثمار ألغراض بناء عالقات اقتصاد�ة دائمة تسمح بإمكان�ة ممارسة التأثیر الفعال 

2FPإدار�ا".

3 

 

 

 

                                                           
التوز�ع، لبنان، ، مكت�ة حسن العصر�ة للط�اعة والنشر و التنافس�ة الدول�ةاالستثمار األجنبي الم�اشر و عبد الكر�م كاكي،   1

 .12، ص 2013
2 Elena Arnal, L’impact de l’investissement direct étranger sur les salaires et les conditions de travail, 
Conférences OECD-OIT sur la responsabilité sociale des entreprises emploi et relation professionnelles : 
Promouvoir un comportement responsable des entreprises dans une économie mondialisée, Paris, 23-24 Juin 2008, p 
3.   
3 ESCWA, The Role of Foreign Direct Investment in Economic Development in ESCWA Member Countries, 
U.N, New York, 2000, p14. 
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 ):OMCتعرف المنظمة العالم�ة للتجارة ( .2

�حصل عندما �قوم مستثمر في دولة ما (الدولة األم) �امتالك "االستثمار الذي 

3FPموجودات في دولة أخرى (الدولة المض�فة) مع وجود الن�ة في إدارة تلك الموجودات".

1
P  

 ):UNCTADتعر�ف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنم�ة ( .3

ینطوي على  �عرف األونكتاد االستثمار األجنبي الم�اشر على أنه ذلك االستثمار الذي

مقدرة على التحكم اإلداري بین شركة في طو�لة المدى، تعكس مصالح دائمة و عالقة 

شركة أو وحدة إنتاج�ة في إلیها المستثمر األجنبي) و القطر األم ( الدولة التي ینتمي 

4FPقطر آخر (البلد المستقبل لالستثمار).

2 

 ):FMIتعر�ف صندوق النقد الدولي (  .4

أما �النس�ة لصندوق النقد الدولي فإنه �عتبر االستثمار األجنبي الم�اشر "ذلك النوع من 

االستثمار الدولي الذي �عكس هدف حصول ك�ان مق�م في اقتصاد ما على مصلحة 

تنطوي هذه المصلحة على وجود عالقة في مؤسسة مق�مة في اقتصاد آخر، و دائمة 

المؤسسة، �اإلضافة إلى تمتع المستثمر األجنبي لة األجل بین المستثمر الم�اشر و طو�

5FPالم�اشر بدرجة كبیرة من النفوذ إلى إدارة المؤسسة".

3 

 

 

 

 

                                                           
، مجلة أ�حاث تسییر مخاطر االستثمار األجنبي الم�اشر مع إشارة ل�عض حاالت الدول العر��ةیوسف مسعداوي، 1 

 .163، ص  2008جوان ، قتصاد�ة، التسییر والعلوم التجار�ة، جامعة �سكرة ، كل�ة العلوم اال3ٕادار�ة، العدد اقتصاد�ة و 
الثالثون، المعهد �قضا�ا التنم�ة، العدد الواحد و  ، سلسلة دور�ة تعنىمحددات اإلستثمار األجنبي الم�اشرعلي عبد القادر،  2

 .4، ص 2004العر�ي للتخط�ط �الكو�ت، 
، دیوان المطبوعات الجامع�ة، 2، طالس�اسات اإلقتصاد�ة الكل�ة: دراسة تحلیل�ة تقی�م�ةالمدخل الى عبد المجید قدي،   3

 .251، ص 2005الجزائر،  
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 تعر�ف جیل برتان: .5

اإلشراف على المشروع اشر على أنه: " �ستلزم الس�طرة و عرف االستثمار األجنبي الم�

أو �المشاركة �حیث �أخذ هذا االستثمار �شكل إنشاء مؤسسة من قبل المستثمر وحده 

المتساو�ة أو غیر المتساو�ة، كما أنه �أخذ شكل إعادة شراء كلي أو جزئي لمشروع 

6FPقائم".

1 

في یتمثل من خالل التعار�ف السا�قة �مكن ص�اغة تعر�ف شامل لالستثمار األجنبي الم�اشر 

آخر، لد معین أو التوسع في بلد تدفقات رؤوس األموال األجنب�ة بهدف خلق شركات في بأنه "

تملك ال �شتمل على نقل الموارد فقط وٕانما ح�ازة و  السمة الممیزة لهذا االستثمار هو أنهو 

7FPاألصول في البلد المضیف".

2 

كما �عرف االستثمار األجنبي الم�اشر على أنه المشاركة في ملك�ة رأسمال الشركة بنس�ة 

8FPأو أكثر حیث ترت�ط هذه الملك�ة �التأثیر في إدارتها 10%

3
P. 

الوسیلة األهم للوصول إلى النمو االقتصادي الذي هو هو وسیلة تمو�ل دول�ة فعالة، و ا كم

9FPالهدف األساسي للس�اسات االقتصاد�ة للدول.

4 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11، ص 1982الط�اعة، بیروت، لبنان، ، عو�دات للنشر و 2مة مقلد علي، ط، ترجاالستثمار الدوليجیل برتان،   1
، دار الحامد للنشر 1، طبي الم�اشر في التنم�ة االقتصاد�ةدور االستثمار األجنعبد الرزاق حمد حسین الجبوري،   2
 .34، ص 2014التوز�ع، عمان، و 

3 Michel Henry Bouchet , La globalisation, Introduction  a l’économie du nouveau monde, Pearson 
Edication, France, 2005, p99.   

 .18، ص مرجع سبق ذكرهعبد الكر�م كاكي،   4
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 ): یوضح مفهوم االستثمار األجنبي الم�اشر 1-2الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فما  %10االستثمار األجنبي الم�اشر من المؤسسة العر��ة لضمان االستثمار، المصدر: 

 .70، ص 37، السنة 12558، العدد 2008ماي  16، جر�دة الق�س الصادرة بتار�خ فوق 

 األجنبي الم�اشرالمطلب الثاني: اآلثار االقتصاد�ة لالستثمار 

د مسألة إن محاولة تحلیل آثار االستثمار األجنبي الم�اشر على اقتصاد�ات الدولة المض�فة �ع

مؤ�د لنشاط الشركات متعددة الجنس�ات، حیث ترى المجموعة مثیرة للجدل بین معارض و 

عن �فة المؤ�دة �أن االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة تساهم في ز�ادة معدالت نمو الدول المض

تأهیل الید العاملة �اإلضافة إلى طر�ق سد الفجوة بین االدخار واالستثمار، ونقل التكنولوج�ا و 

ترق�ة حجم الصادرات، في حین ترى المجموعة المعارضة أن أع�اء االستثمار األجنبي الم�اشر 

إلنتاج �عمل على تشو�ه أنماط افي تعمیق عجز میزان المدفوعات، و تفوق مزا�اه، حیث یتسبب 

 
 

 

 الدولة أ

 مؤسسة استثمار م�اشر

 الدولة ب

 مستثمر م�اشر

 

% أو أكثر من األسهم العاد�ة 10�ملك 

 القوة التصو�ت�ة أو ما�عادلهاأو 

 

 ة  زمیل

 %50-10بین ما 

 تا�عة أو منتس�ة                                  
                      %50أكثر من 

           %100مملوكة �الكامل 
 فرع

 أفراد

 شركات

 حكومات

 مجموعة من الشركات أو األفراد
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على هذا الوطن�ة. و  االستهالك الوطني، إلى جانب تأثیره السلبي على القرارات الس�اس�ةو 

                         األساس انعكست وجهات النظر هذه على القوانین و الس�اسات المعتمدة في كل دولة.

لالستثمار األجنبي السلب�ة طلب لعرض أهم اآلثار اإلیجاب�ة و لذلك سوف نخصص هذا الم

 الم�اشر.

U:الفرع األولU اآلثار اإلیجاب�ة لالستثمار األجنبي الم�اشر 

التي �مكن نبي الم�اشر العدید من المزا�ا والمكاسب للدول المض�فة و �حقق االستثمار األج

 إیجازها ف�ما یلي:

 أوال: األثر على التقدم التكنولوجي

الوسائل المستخدمة في عمل�ة مختلف األسالیب و فن اإلنتاج، أي تعرف التكنولوج�ا �أنها 

�التالي امتالك اآلل�ة منتج معین، و المهارات الالزمة لصنع اإلنتاج، أو هي مجموعة المعارف و 

زمة القدرة التنظ�م�ة الالأو هي مز�ج الموجودات الماد�ة والموارد ال�شر�ة، و  الالزمة إلنتاجه،

�كفاءة في إنتاج السلع والخدمات وتطو�رها تماش�ا مع تخدامها اسلتولید التكنولوج�ا ذاتها و 

10FPاالجتماع�ة المتنام�ة.االحت�اجات والمتطل�ات االقتصاد�ة و 

1 

رات المهام�ة فحسب بل تشتمل على المعارف والخبرات و التكنولوج�ا ال تتضمن العمل�ات العلف

للعمل�ة اإلنتاج�ة، ي عنصر هام ٕان تطور المستوى التكنولوجالالزمة لتصن�ع منتج معین، و 

لقد ساهم التقدم التكنولوجي في تحسین مستوى عناصر اإلنتاج، و  صارت بذلك التكنولوج�ا أهمو 

11FP%.75و  %70المع�شة في البلدان النام�ة �ما یتراوح بین 

2 

ف�الرغم من وجود قنوات أخرى غیر االستثمارات األجنب�ة �مكن للدول المض�فة جلب التقن�ات 

الشراء الم�اشر، إال أن لمنشورة و ال�حوث اخاللها مثل العقود اإلدار�ة والتراخ�ص و من الجدیدة 

                                                           
، مكت�ة حسن دور المناخ االستثماري في جذب االستثمار األجنبي الم�اشر إلى الدول العر��ةعمیروش محند شلغوم،   1

 .70، ص 2012العصر�ة، بیروت، لبنان، 
دور االستثمار األجنبي الم�اشر في حركة التصن�ع العر�ي: دراسة للجانب اإلیجابي لالستثمار ع�اس ج�ار الشرع،   2

 .44، ص 2006، جامعة ال�صرة، 17، العدد 5، مجلة العلوم االقتصاد�ة، المجلد �اشراألجنبي الم
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ذلك لما یتمیز �ه لطرق جدوى في نقل التكنولوج�ا، و االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة تمثل أكبر ا

 عن كونه �مثل االستثمار األجنبي الم�اشرة من میزة الث�ات عن االستثمار المحفظي فضال

12FPٕادار�ة نتاج�ة ورقاب�ة و عمل�ات إ

1
P  لذلك تسعى العدید من الدول النام�ة لجذب االستثمار .

لنقل  األجنبي الم�اشر العتقادها �أن ذلك النوع من االستثمارات قد �كون وسیلة هامة

التكنولوج�ا �مفهومها الواسع ال تقتصر على سلسلة العمل�ات اإلنتاج�ة، التكنولوج�ا لتلك الدول. و 

13FPالتسو�ق�ة.م�ة واإلدار�ة و القدرات التنظ�ط بل تمتد لتشمل المهارات و �ة فقالفن

2
P    

�ظهر أثر نقل التكنولوج�ا �شرط قدرة البلد المضیف على التعلم من خالل احتكاك الشركات و 

خاصة إذا ت�ع ذلك مساعدة تقن�ة الجدیدة، ة الموردة للتكنولوج�ا العال�ة و المحل�ة �الشركة األجنب�

عمال المحلیین، كما أن المنافسة التي تمارسها الشركات األجنب�ة على الشركات تكو�نا للو 

14FPاالستمرار.نولوج�ات الحدیثة لضمان ال�قاء و المحل�ة تدفع بها إلى إدخال التك

3
P  

تجدر اإلشارة على أن هناك العدید من الدراسات التي أجر�ت لق�اس تأثیر االستثمار األجنبي و 

اإلنتاج�ة من خالل اكتساب التكنولوج�ات الحدیثة، و من بین هذه  الم�اشر في خلق العوائد

 الدراسات نذكر ما یلي:

أداء �عض مقارنة  التي حاولت :1993عام  Haddad and Harrison دراسة  -1

أظهرت حیث قطاع الصناعة في المغرب،  المملوكة لألجانب فيالشركات المحل�ة و 

ملك�ة أجنب�ة أعلى ترتفع لدیها اإلنتاج�ة النتائج أن الشركات التي لدیها مستو�ات 

كما أكدت الدراسة على أن درجة التأثیر هـذه تتوقـف علـى  الشاملة المتعددة العوامل.

تحسین التكنولوج�ا في الشركات المستقبلة لالستثمار األجنبي، وأن درجـة اسـتفادة 

                                                           
مجلة  ،-دراسة لعینة من الدول العر��ة–مخاطر االستثمار األجنبي الم�اشر سعد محمود الكواز، عمر غازي الع�ادي،   1

 .5، ص 2007العراق،  ، كل�ة اإلدارة و االقتصاد، جامعة الموصل،1أ�حاث اقتصاد�ة و إدار�ة، العدد 
، مجلة اقتصاد�ات شمال إفر�ق�ا، العدد االستثمار األجنبي الم�اشر في البلدان لتي تمر �مرحلة االنتقالمحمد ز�دان،   2

 .135، ص 2004األول، جامعة حسی�ة بن بوعلي، الشلف، 
 .253، ص ، مرجع سبق ذكره2تقی�م�ة ، طالمدخل الى الس�اسات اإلقتصاد�ة الكل�ة: دراسة تحلیل�ة عبد المجید قدي،   3
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�ة للمستثمر�ن المـشروعات المحل�ة من أثر المعرفة یتحدد �أثر الحوافز الحكوم

15FP .األجانب

1 

االستثمار األجنبي الم�اشر على  �ق�اس تأثیروالمتعلقة  :1997عام  Hong دراسة  -2

النمو االقتصادي في كور�ا، حیث أوضحت الدراسة نجاح قطاع اإلنتاج الكوري في 

من خالل  وذلك ،یرجع لالستثمار األجنبي الم�اشر النمو االقتصادي تحر�ك ودفع

2استفادته من التكنولوج�ا والمهارات اإلدار�ة
F16P.  

والتي أجر�ت  :1998عام  (OCDE) دراسة منظمة التعاون والتنم�ة االقتصاد�ة -3

: الصین، مالیز�ا، سنغافورة، وتایالند، حیث أوضحت مـن الـدول منهاعلى مجموعة 

االقتصادي من خالل الدراسة أن لالستثمار األجنبي الم�اشر أثر إیجابي على النمو 

المصاحبین له، إذ ترتب على  استقطاب رأس المال المـادي والتكنولوجیـا الحدیثـة

3التكنولوج�ا ز�ادة تنافس�ة الشركات المحل�ة في األسواق العالم�ة
17FP. 

تجدر اإلشارة في هذا المجال إلى أنه على الرغم من أن الفوائد االقتصاد�ة لز�ادة تدفقات و 

األجنبي الم�اشر راسخة في األدب�ات النظر�ة، فإن األدلة على اآلثار غیر الم�اشرة االستثمار 

على المستوى في الب�انات على صعید الشركات و  للتكنولوج�ا ال یزال �عیدا عن الحسم

18FPالقطري.

4 

) إلى أنه ال �مكن إنشاء أي Aitken and Harrison 1999فعلى سبیل المثال توصلت دراسة (

ود انتشار تكنولوج�ا إیجاب�ة من الشركات متعددة الجنس�ات إلى الشركات دلیل على وج

1980.19FPالمحل�ة في فنزو�ال في سنة 

5
P  من جهة أخرى، (وGörg and Hijzen 2004 وجدا �أن (

                                                           
1 Haddad  Mona, Harrison  Ann, Are there positive spillovers from direct foreign investment?, Evidence from 
panel Data for Marocco. Journal of Development Economics, Vol 42, North Holland, 1993, P 70. 
2 Hong.Kyttack, Foreign Capital and Economic Growth in Korea: 1970-1999, Journal of Economic 
Development, Vol 22, N°1, June 1997, P79. 
3 OCDE, Recent trends in Foreign Direct Investment , Survey of OCDE work on international investment, 1998, 
P 17. 
4 See for example, Richard E.Caves , Multinational Enterprises and Economic Analysis, Second Edition, 
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1996. 
5 Aitken, Brian and Ann Harrison , Do Domestic Firms Benefit from Direct Foreign Investment? Evidence from 
Venezuela, American Economic Review, Vol. 89, No. 3, 1999,  pp 605-618. 
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�ا من الشركات متعددة التعلم �مكن أن �حدثا عندما تكون الشركات المحل�ة قر��ة جغرافو التقلید 

20FPاالست�عاب�ة الكاف�ة.لها القدرة الجنس�ات و 

1 P 

 التجارة الخارج�ة�ا: األثر على میزان المدفوعات و ثان

د الوطني على االقتصاد العالمي �عد میزان المدفوعات النافذة التي �طل منها االقتصا

21FPالعكس.و 

2 P القتصاد�ة التي تساعد في تحلیل وتوج�ه االقتصاد �عتبر من أهم المتغیرات اكما

تم بین المق�مین أنه "سجل لكافة المعامالت االقتصاد�ة الخارج�ة التي ت�عرف على الوطني، و 

22FPالمق�مین خارجها خالل فترة زمن�ة عادة ما تكون سنة".في هذه الدولة و 

3 

رغ�ة من الدول النام�ة في عالج العجز في مواز�ن مدفوعاتها فإنها تتجه نحو جذب و 

�ظهر أثر االستثمارات الخارج�ة وأع�ائها، و  شرة كبدیل مهم للقروضاالستثمارات األجنب�ة الم�ا

التجارة الخارج�ة من خالل العالقة التي تر�ط بین ات و األجنب�ة على كل من میزان المدفوع

هذین األخیر�ن معا عن طر�ق المیزان التجاري، فاالستثمارات األجنب�ة تساهم في رفع كفاءة 

مما یز�د من  الخبراتوال والتكنولوج�ا و �ة من خالل توفیر رؤوس األمقطاع الصناعات التصدیر 

ز�ادة فائض للتصدیر، و�التالي تحسین میزان المدفوعات و �التالي تحقیق الطاقة اإلنتاج�ة و 

23FPحصة الدولة في التجارة الخارج�ة مع الدول األخرى.

4
P  

إضافة إلى أن الشركات متعددة الجنس�ات لها دور كبیر على مستوى التجارة الخارج�ة، حیث 

جعل األسواق ن األسواق عبر الحدود الوطن�ة، و نشاطها األساسي یتمثل في الر�ط بی أن

24FPالعالم�ة في مجملها سوقا واحدا للتجارة الخارج�ة.

5 

                                                           
1 Görg, Holger and Alexander Hijzen, Multinationals and Productivity Spillovers, GEP Research Paper 2004/41, 
University of Nottingham. 

 .196، ص 2010التوز�ع، األردن، إثراء للنشر و ، دار 1، طالتطبیقاالقتصاد الدولي: النظر�ة و هجیر عدنان زكي أمین،   2
 .120، ص 2001، دار زهران، عمان، األردن، نظر�ة التمو�ل و التمو�ل الدوليمیثم صاحب عجام،   3
 .363، ص 2009التوز�ع، عمان، األردن، ، دار الثقافة للنشر و التطبیقإدارة اإلستثمار بین النظر�ة و قاسم نایف علوان،   4
، ص ص 2003، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندر�ة، مصر، االستثمار الدولياقتصاد�ات األعمال و عبد السالم، أبو قحف   5

460-461. 
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) المبن�ة على أسالیب المزا�ا Kojimaهناك العدید من الدراسات التي تناولت ذلك منها دراسة (و 

ب�ة الم�اشرة للمؤسسات الصغیرة ات األجنالنسب�ة للدول، حیث یبین في دراسته لالستثمار 

المتوسطة في ال�ا�ان خالل الس�عینات، أن االستثمار األجنبي الم�اشر یدعم الم�ادالت الدول�ة و 

عندما یتم ذلك في صناعات یتمتع فیها البلد المضیف �میزة نسب�ة مقارنة ببلد المنشأ 

25FPكالصناعات كث�فة العمل �النس�ة للدول النام�ة.

1
P  

 ثا: األثر على مستوى العمالةثال

تعتبر ال�طالة من ضمن التحد�ات التي تواجه حكومات الدول النام�ة، لذلك تسعى جاهدة إلى 

 توظیف االستثمار األجنبي الم�اشر لخلق فرص عمل جدیدة و متزایدة.

حركة على جذب رؤوس األموال األجنب�ة ل�س فقط طمعا في التتنافس الدول المض�فة حیث أن 

ٕانما من أجل توفیر ل الدافع للتنم�ة المحل�ة فقط، و ال من أجالضخمة لرؤوس األموال هذه و 

هو ما �عني ضمن�ا التقلیل من حدة ال�طالة المتفش�ة في صب شغل لألیدي العاملة المحل�ة و منا

26FPالمجتمعات النام�ة

2
P. 

بها الشركات  تعملالبیئة التنظ�م�ة التي ظهر ذلك من خالل مستوى الترتیب والتأهیل و �و 

التي تساهم في توفیر شروعات الوس�ط�ة و تشج�ع المواطنین على إقامة الممتعددة الجنس�ات، و 

27FPمدخالت اإلنتاج للصناعات المختلفة.

3 

اإلدارة عن طر�ق االستثمار األجنبي ول النام�ة فإن انتقال المعرفة وطرق التسییر و النس�ة للد�ف

تطو�ر تسییر وتطو�ر الموارد ال�شر�ة واإلدارة المحل�ة، و الم�اشر هو وسیلة من أجل تحسین 

التكو�ن، مما �سمح للدول المض�فة النام�ة من تدارك التخلف في التنم�ة لتعل�م و نظم ا

                                                           
 .254، ص مرجع سبق ذكره، 2قدي عبد المجید، ط  1
 .97، ص مرجع سبق ذكرهعبد الكر�م كاكي،   2
، أ�حاث اقتصاد�ة االستثمار األجنبي الم�اشر في الجزائرزمة المال�ة العالم�ة على أثر األ مرغاد لخضر، را�س حدة،   3
 .138، ص 2010، الجزائر، 8ٕادار�ة، العدد و 
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28FPمواك�ة الدول المتقدمة في سیرها.االقتصاد�ة فیها و 

1
P  حیث إن أهم جوانب آثار استقطاب

العمل، فمع مرور الوقت تتأثر في الغالب مرونة  االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة یتمثل في سوق 

سوق العمل �االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة الواردة إلى االقتصاد المحلي نظرا لكونها محدد 

ثماري للشركات متعددة الجنس�ات وازد�اد الطلب على رئ�سي في التأثیر على توج�ه القرار االست

المزا�ا التنافس�ة التي تمتلكها هذه الشركات مستعملة و لتكنولوج�ات الحدیثة التؤدي االعمالة، و 

ادة الطلب على العمالة الماهرة إلى رفع إنتاج�ة العمالة الماهرة في االقتصاد المحلي، نتیجة لز�

على سبیل المثال ترتفع األجور التي تمنحها و  تحسن مستو�ات األجور مقارنة �العمالة العاد�ة.و 

مقارنة �ما تمنحه الشركات المحل�ة في  %7و  %3.4تتراوح بین الشركات البر�طان�ة بنس�ة 

وى السائد في الشركات على المست %20االقتصاد�ات المض�فة. بینما تز�د اإلنتاج�ة بنس�ة 

میل إلى من النقاط السلب�ة التي تسجل في خانة الشركات متعددة الجنس�ات أنها تالمحل�ة. و 

�ذلك �ص�ح من �ن عمال جدد، و تكو عاد عن تدر�ب و توظیف العمال المحلیین وتفضل االبت

غیر المحتمل أن یخلق االستثمار األجنبي الم�اشر حلوال طو�لة المدى ل�طالة العمالة غیر 

29FPالمؤهلة. 

2 

إال أنه یجب اإلشارة إلى أن الدراسات التطب�ق�ة التي تناولت ال�عد التوظ�في للشركات متعددة 

ن نتائجها جاءت متناقضة یـصعب حـسم الخـالف بـین الجنس�ات ال تزال محدودة، كما أ

على العموم، من المحتمل ق�ام الشركات األجنب�ة بدور هام في و   .المؤ�ـدین والمعارضین

النهوض �مستو�ات التوظیـف مـن خالل فرص العمل الم�اشرة، التي یت�حها انس�اب رؤوس 

من فرص التوظیف غیر  ذلك، قد تنشأ العدیداألموال األجنب�ة إلى الدول المـض�فة. إضـافة إلى 

 .األمام�ة مع الصناعات المحل�ةنتیجة عـدم الـروا�ط الخلفیـة و  التي تتحققالم�اشرة، و 

 

                                                           
1 Guerid Omar, L’investissement direct étranger en Algérie :Impact, Opportunités et entraves, Revue des 
recherches économiques et managériales, N ° 3, Université de Biskra, Algérie, Juin 2008, p 28.  
2 Mark Baimbridge, P.Whyman, Labour market flexibility and foreign direct investment, Employment relations, 
Department of trade and industry, United Kingdom, August 2006, pp 15-16. 
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 را�عا: األثر على االستثمار المحلي

) یجمع ما بین االستثمار المحلي من قبل الدولة المض�فة Iإن االستثمار المحلي اإلجمالي (

)Id ( األجنبي الم�اشر فیهااالستثمار ) وIf  :وفق المعادلة التال�ة ( 
I = Id +If 

یجمع ما بین فحسب هذه المعادلة فإن االستثمار المحلي اإلجمالي في الدولة المض�فة 

االستثمار األجنبي الم�اشر واالستثمار المحلي فهما متكامالن ول�س متزاحمان، ولكي �حدث 

 یجب توافر شرطان:ذلك 

  إذا تم تمو�ل هذه  االستثمارات األجنب�ة من رؤوس أموال أجنب�ة فقط، ألنهأن یتم تمو�ل

إنه لو بجزء قلیل عن طر�ق االقتراض من السوق المحلي للدولة المض�فة فاالستثمارات و 

�التالي یترتب عن ذلك حرمان المستثمر�ن المحلیین من �قتطع من المدخرات المحل�ة و 

 تمو�ل استثماراتهم. 

  لشركات األجنب�ة، فمن ا ةوقدرتها على منافستوفر تكنولوج�ا في الشركات المحل�ة

المتوقع أن ال تصمد الشركات المحل�ة أمام المنافسة مع فروع الشركات متعددة الجنس�ات 

خروج العدید من  عن ذلكإذا كانت تعتمد على تكنولوج�ات متقادمة، مما یترتب 

في  Schumpeterذلك استنادا إلى فكرة قتصادي. و ات من دائرة النشاط االالمشروع

الذي �قصد �ه زوال بتكاري و االستثمار األجنبي الم�اشر والخاصة �االستثمار اال

، فمعظم الشركات األجنب�ة وفروعها تنطوي على االبتكارات عن طر�ق عمل�ات اإلحالل

30FPتكنولوج�ات متطورة ومهارات عال�ة مقارنة �الشركات المحل�ة.

1
P      

                                                           
دراسة تطب�ق�ة على االقتصاد –تأثیر االستثمار األجنبي الم�اشر على النمو االقتصادي جمال محمود عط�ة عبید،   1

ٕادارة األعمال، جامعة لتجارة الخارج�ة، كل�ة التجارة و رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الفلسفة في اقتصاد�ات ا ،-المصري 
 . 149، 147، ص ص 2002 حلوان، مصر،
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حاللي أو التكـاملي لنـشاط الـشركات متعـددة هناك �عض الدراسات التي حاولت اخت�ار األثر اإلو 

، �مكننا اإلشارة إلى أهمها على النحو ستثمار المحلي في الدول المض�فةالجنس�ات على اال

  التالي:

الكمي  األثرخت�ار التي أجر�ت ال: 1986 لعام Gladson I. Nwannaدراسة  -1

لالستثمار األجنبي الم�اشر على االستثمار المحلي في الدول النام�ة على المدى 

، 1980إلى  1960القصیر والمدى الطو�ل، وذلك �التطرق إلى حالة نیجیر�ا مابین 

حاللي على المدى القصیر وأثر إلالستثمار األجنبي الم�اشر أثر  وقد تم الخروج �أن

حیث أن كل وحدة من رأس المال األجنبي تؤدي على تكاملي على المدى الطو�ل، 

وفي المدى الطو�ل تؤدي  0.90المدى القصیر إلى انخفاض االستثمار المحلي ب 

31Fوحدة. 3.7إلى ارتفاع هذا االستثمار ب 

1 

والتي حاولت الوصول  :2010لعام  Lean Hooi Hooi and Tan Bee Wah  دراسة -2

النمو نبي الم�اشر، االستثمار المحلي و االستثمار األجإلى الروا�ط الدینام�ك�ة بین 

، والنتائج التجر�ب�ة أوضحت �أن 2009-1970االقتصادي في مالیز�ا خالل الفترة 

اإلیجابي على االستثمار  التأثیرز�ادة تدفق االستثمار األجنبي الم�اشر تؤدي إلى 

لالستثمار المحلي تبین لنا االستثمار األجنبي الم�اشر  دفعالمحلي، و�ع�ارة أخرى فإن 

32FP، فهذین النوعین من االستثمار �مكن أن یتعاونا لتطو�ر البالد.التأثیر المكمل بینهما

2 

U:الفرع الثانيU  اآلثار السلب�ة لالستثمار األجنبي الم�اشر 

في مقابل اآلثار اإلیجاب�ة التي �حدثها االستثمار األجنبي الم�اشر على اقتصاد�ات الدول 

التي  هي �مثا�ة أع�اء على الدول النام�ةاك آثار سلب�ة تترتب على وجوده و فإن هن النام�ة،

                                                           
1 Gladson I. Nwanna, The impact of foreign direct investment on domestic capital formation in a developing 
country : Nigeria, Saving and development, Vol. 10, N° 3, Giordano Dell-Amore Foundation, 1986, p 265. 
2 Lean Hooi Hooi, Tan Bee Wah, Linkages between foreign direct investment, domestic investment and 
economic growth in Malaysia, Prosinding Perkem V, Jilid 2, 2010, pp 52-53. 

https://www.jstor.org/publisher/fgda
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من بین هذه اآلثار السلب�ة نذكر تستضیف هذه االستثمارات، والتي تشكل تخوفا �النس�ة لها. و 

 ما یلي:

 أوال: األثر على میزان المدفوعات

رات األجنب�ة الم�اشرة ذات آثار �شیر المعارضون إلى أنه في المدى المتوسط تكون االستثما

المصاح�ة لتدفق فوهات و داإلیجاب�ة على میزان الم سلب�ة على میزان المدفوعات، فاآلثار

33FPاالستثمارات األجنب�ة الم�اشرة ال تلبث أن تنقلب �عد فترة إلى آثار سلب�ة

1
P،  ذلك نظرا لعدد من و

 األس�اب أهمها:

  اردات الدولة من السلع یؤدي إلى ز�ادة و إن نشاط الشركات متعددة الجنس�ات سوف

 الخدمات.الوس�طة و 

 .تحو�ل أر�اح الشركات إلى الخارج 

 .دفع الفوائد عن التمو�ل الوارد لتلك الشركات من البنوك في الخارج 

  المعونة التقن�ة.الدفع مقابل براءات االختراع و 

  34للخارج.تحو�ل جزء من مرت�ات العاملین األجانب في هذه المشروعاتFP

2 

 ها العالم�ة من ق�ام الشركة األم من الحد من صادرات فروعها، حیث تلجأ إلى حما�ة أسواق

�ذلك تؤدي هذه الممارسات إلى التقل�ص من إمكان�ة ز�ادة صادرات الدولة منافسة الفروع، و 

 المض�فة.

 

                                                           
، دار الفكر الجامعي، اإلسكندر�ة، مصر، لالستثمارات األجنب�ة الم�اشرةاآلثار االقتصاد�ة نز�ه عبد المقصود مبروك،   1

 .479، ص 2007
، دور االستثمار األجنبي الم�اشر في تمو�ل التنم�ة االقتصاد�ة في مصر في ظل آل�ات السوق ،  أمینة زكي ش�انة  2

التشر�ع، القاهرة، مصر، الس�اسي واإلحصاء و مع�ة المصر�ة لالقتصاد المؤتمر السنوي الثامن لالقتصادیین المصر�ین، الج
 . 13، ص 1994
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 ض فروعها، الخدمات التي تقدمها ل�عر السلع و قد تلجأ الشركة األم إلى المغاالة في أسعا

الخدمات من �عض فروعها �أقل من ق�متها أ إلى تسعیر الصادرات من السلع و كما قد تلج

35FPالحق�ق�ة.

1
P  

�اإلضافة إلى تأثیرات االستثمار األجنبي الم�اشر على میزان المدفوعات، فإن هناك تأثیرا غیر 

هو أنه إذا أدى ، و میزان التجاري للدولة المض�فةم�اشر تجل�ه الشركات األجنب�ة خاصة على ال

وجود أ�ة شركة أجنب�ة إلى أ�ة ز�ادة في مستوى الدخل في الدولة المض�فة فإنه من الممكن 

هو في حالة عدم استغالل كما �مكن أن �حدث هذا لسبب آخر و ز�ادة الطلب على الواردات، 

عناصر اإلنتاج المحل�ة من قبل الشركات األجنب�ة (إما لنذرتها، أو عدم كفاءتها أو الرتفاع 

�التالي هذا یجعل الدولة البلد األصلي أو من دولة ثالثة و تكلفتها) مما یجعلها تستورد من 

36FPالمض�فة في ت�ع�ة.

2
P   

 ثان�ا: األثر على االستهالك

االستهالك  مار األجنبي الم�اشر في الدول النام�ة قد یؤدي إلى جلب أنماط منإن وجود االستث

�رجع ذلك لما تقوم �ه الشركات ال تتالءم وخصائص البلدان النام�ة ومتطل�ات التنم�ة فیها، و 

�ة من شانها ترو�ج أفكار جدیدة وألنماط أنشطة تسو�قستثمار�ة األجنب�ة من ممارسات و اال

تشو�ه أنماط اإلنتاج �سبب ز�ادة رغ�ة األفراد خاصة القادر�ن منهم على و  جدیدة لالستهالك،

التغییر إلنتاج سلع استهالك�ة بدال من اإلنتاج�ة، كما یترتب عن إق�ال الط�قات االجتماع�ة 

�دافع التقلید تت�ع الط�قات التي تنتجها الشركات األجنب�ة، و األغنى على السلع عال�ة الجودة 

إلى ارتفاع  قل غنى هي األخرى نفس أسلوب االستهالك، األمر الذي یؤدياالجتماع�ة األ

�التالي التأثیر على التنم�ة االقتصاد�ة و معدالت االستهالك وانخفاض حجم االدخار القومي، و 

                                                           
 .15نفس المرجع السابق، ص   1
محمد عبد الصبور محمد علي، ، ترجمة طه عبد هللا منصور و العالقات االقتصاد�ة الدول�ةجون هدسون، مارك هرندر،   2

 .727، ص 1987دار المر�خ للنشر، الر�اض، 
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االجتماع�ة للدول النام�ة فضال عن استمرار اعتماد هذه البلدان على دول أخرى في تمو�ل 

37FPفي الكثیر من المجاالت. برامج التنم�ة الشاملة

1
P   

 ثالثا: ز�ادة معدالت ال�طالة 

هناك من یرى �أن لالستثمار األجنبي الم�اشر أثر سلبي على مستوى العمالة، فقد تنسحب 

فسة مما �عني فقدان مناصب عمل، الشركات المحل�ة من السوق نتیجة عدم قدرتها على المنا

، إذ خرج من 1975و  1970من األمثلة الواقع�ة على ذلك ما حدث في البراز�ل بین سنتي و 

شركة وطن�ة تعمل في مجال صناعة األغذ�ة نتیجة المنافسة التي  300السوق ما یز�د عن 

�ضا عددا من المشروعات الصغیرة فرضتها الشركات األجنب�ة، كما اختفى من السوق أ

توز�ع منتجات الشركات األجنب�ة، كما أوضحت التحق�قات أن تحولت إلى مجرد منافذ لو 

�عود ذلك إلى إمكان�ة و أقل منه في الشركات المحل�ة، و استقرار العمل في الشركات األجنب�ة ه

38FPتحو�ل أنشطتها نظرا لخبرتها الدول�ة.

2
P  

خاصة الدول المض�فة  یؤدي االستثمار األجنبي الم�اشر إلى ز�ادة معدالت ال�طالة في كما

من لدول، و الدول النام�ة عندما تقوم الشركات األجنب�ة بإدخال تقن�اتها كث�فة رأس المال لهذه ا

الممكن أن تكون هذه التكنولوج�ا غیر مالئمة للدول المض�فة التي تتمتع بوفرة نسب�ة في األیدي 

لذین یتمتعون العاملة، فمن المحتمل أن تقوم الشركة األجنب�ة بتوظیف قدر قلیل من العمال ا

39FPبنوع�ة تكو�ن عال�ة.

3
P   

كما تأثیر االستثمار األجنبي �اإلیجاب أو السلب یتوقف على طر�قة إنشاء هذا االستثمار، ففي 

حالة ما إذا أنشئ عن طر�ق االندماج واالستحواذ فقد یؤدي ذلك إلى ز�ادة معدل ال�طالة نظرا 

لسعي الشركة الجدیدة لالستغناء عن �عض العاملین �سبب التقن�ة المستخدمة أو استبدال 

مالة المحل�ة �أخرى أجنب�ة. كذلك �عتمد هذا التأثیر على القطاع الذي �عمل ف�ه المستثمر الع

                                                           
 .491-489، ص جع سبق ذكرهمر نز�ه عبد المقصود مبروك،   1
 .62، ص مرجع سبق ذكرهعمیروش محند شلغوم،   2
 . 252، ص 2010، دار المسیرة، األردن، 2، طاالقتصاد الدولي: نظر�ات و س�اساتعلي عبد الفتاح أبو شرار،   3
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األجنبي الم�اشر. فمثال االستثمار األجنبي الم�اشر في القطاع الخدمي قد ال یخلق فرص عمل 

40Fمثل القطاع الصناعي الذي �عتبر كثیف االستخدام لألیدي العاملة.

1 

 ةرا�عا: الت�ع�ة التكنولوج�

فمن بین اآلثار السلب�ة لنقل التكنولوج�ا الحدیثة هو أن الشركات متعددة الجنس�ات �مكنها 

االنتهاء �الس�طرة على الصناعة �الدول المض�فة �استعمال میزتها التكنولوج�ة ككا�ح 

41Fحتى الخارج�ة.من الدخول إلى األسواق المحل�ة و للصناعات المحل�ة 

2  

تي كرست لدراسة طب�عة التكنولوج�ا المتاحة من الشركات عابرة فنتائج ال�حوث المتعددة، ال

استخـدام تكنولوج�ا رأس القوم�ات في البلدان النام�ة، أظهرت أن هذه الشركات ركزت على 

�ة، مما ضیق فرص العمل المقدمة التي ال تتناسب مع عامل الكلف في البلدان النامالمـال و 

ید العاملـة المحل�ة للمهارات التكنولوج�ة الحدیثة حیث ال أثر من ثـم على إمكان�ة اكتساب الو 

42Fالروتین�ة و االعت�اد�ة. �سند لها إال الوظائف

3  

تشیر �عض الدراسات إلى أن االستثمار األجنبي الم�اشر في مصر لم �سمح �انتشار المعرفة و 

ض روا�طها �انخفـا التكنولوج�ة نظرا ألن الشركات القائمة بهذا االستثمار فقد اتصفت من ناح�ة

من ناح�ة أخرى قامت تلك الشركات �عمل�ة احتكار لتكنولوج�اتها فـ�ة. و الخلالتشا�ك�ة األمامـ�ة و 

في مصر. كـذلك لوحظ أن معظم التكنولوج�ات التي استقدمتها شركات االستثمار األجنبي 

كله إلى جانب  الم�اشر في مصر لم تكن مالئمة بدرجة كبیرة لظروف االقتصـاد المصري. هذا

                                                           
ة ق�اس�ة ل�عض دول دراسة تحلیل�–أثر االستثمار األجنبي في مستقبل االستثمار المحلي العر�ي  نور�ة عبد محمد،  1

، ص 2012، أطروحة دكتوراه في فلسفة علوم �حوث العمل�ات، جامعة سانت كل�منتس، 2010-1992الخلیج العر�ي للمدة 
42. 

 .449، مرجع سبق ذكره، ص االستثمار الدولياقتصاد�ات األعمال و أبو قحف عبد السالم،   2
، 2002، بیت الحكمة، �غداد، العراق، 1، طالتجارة الدول�ة: الصین نموذجااالستثمار األجنبي الم�اشر و هناء عبد الغفار،   3

 . 268ص
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مقابل ستخدام براءات االختراع والتراخ�ص والعالمات التجار�ة و االرتفـاع الواضـح في كلفـة ا

43Fمستلزمات اإلنتاج.السلع االستثمار�ة و  استیراد

1  

كما أن االعتماد المكثف على االستثمار األجنبي الم�اشر في اكتساب التكنولوج�ا �عرض 

تكنولوج�ة إلى الخارج من خالل الس�طرة المتزایدة للمستثمر�ن  البلدان المض�فة له إلى ت�ع�ة

 عدم تسر�بهم للتكنولوج�ا المتطورة.القطاعات االقتصاد�ة المتقدمة، و األجانب على أهم 

 خامسا: التلوث البیئي

یرجع االقتصادیون أس�اب التلوث البیئي إلى عدة أس�اب من أهمها التزاید السكاني الرهیب 

ز�ادة درجة التقدم التكنولوجي، فإذا كانت لدول النام�ة، التقدم الصناعي، و خاصة في ا

إلى التوصل إلى طرق إنتاج االستثمارات األجنب�ة تصاحب معها نقل التكنولوج�ا كلما أدى ذلك 

التي ت أحدث في العمل�ات اإلنتاج�ة والنشاط االقتصادي، و التوصل إلى استخدام آالأحدث و 

هذا م شأنه أن یز�د من درجة التلوث البیئي، مما �حمل دة من الطاقة، و ستخدم أنواعا جدیت

حكومات الدول الصناع�ة المتقدمة إلى إلزام المصانع التي تستخدم التكنولوج�ا المتقدمة �اتخاذ 

لما كانت هذه اإلجراءات مكلفة للغا�ة اتجهت الشركات إجراءات تحد من التلوث البیئي، و 

44Fشاطها في البلدان النام�ة التي ال تفرض مثل هذه القیود.األجنب�ة إلى ز�ادة ن

2   

 المطلب الثالث: مؤشرات تقی�م مناخ االستثمار

تصر�حات الف ال �قتصر على معرفة الب�انات و إن اخت�ار المستثمر األجنبي للبلد المضی

كلها إلى عدة معاییر تهدف ٕانما تتم عمل�ة االخت�ار هذه بناءا على الصادرة من هذا البلد، و 

االستثمار في البلد المضیف، وتكون صادرة في شكل دراسات  تحدید طب�عة مناخق�اس و 

مؤشرات من طرف مراكز األ�حاث، و�عض الهیئات الدول�ة  منشورات تحتوي على عدةو 

 لكن قبل التطرق إلى هذه المؤشرات البد من التعر�ف �مناخ االستثمار:المختصة، و 

                                                           
، الدول�ةو�ره في ضوء التطـورات المحل�ة واإلقل�م�ة و ٕامكان�ات تطستثمار األجنبي الم�اشر في مصر و االمهران حسنى،   1

  . 22-21، ص ص 2000التخط�ط، معهد التخط�ط القـومي، العـدد األول، المجلة المصر�ة للتنم�ة و 
 .503-502ص ص  مرجع سبق ذكره،نز�ه عبد المقصود مبروك،   2
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 مارأوال: تعر�ف مناخ االستث

�عرف مناخ االستثمار على أنه: "البیئة التي �مكن للقطاع الخاص (الوطني أو األجنبي) أن 

ینمو في رحابها �المعدالت المستهدفة حیث إن تهیئة هذه البیئة تعد شرطا ضرور�ا لجذب 

45FPاالستثمار".

1 

م�اشرة أو األدوات التي تؤثر �طر�قة المؤثرات و كل الس�اسات و  ن مناخ االستثمار "كما یتضم

 يسات االقتصاد�ة الكل�ة األخرى وهاغیر م�اشرة على القرارات االستثمار�ة �ما في ذلك الس�

البیئة القانون�ة التي تؤثر إلضافة إلى األنظمة االقتصاد�ة و التجار�ة �االس�اسة المال�ة والنقد�ة و 

مات تتفاعل مع المقو رات االستثمار�ة في أي اقتصاد. وهذه المكونات و على توجهات القرا

صالحة من الل مرحلة أو فترة معینة لتكون وتهیئ بیئة مشجعة موات�ة و �عضها ال�عض خ

46FPعدمه".

2 

 مؤشرات تقی�م مناخ االستثمار ثان�ا:

جاذب�ة مناخ قل�م�ة في الكشف عن مدى سالمة و اإللقد ازدادت أهم�ة ودور المؤشرات الدول�ة و 

ن ترتیب الشواهد الواقع�ة أن هناك داللة إحصائ�ة قو�ة بیاالستثمار، حیث أثبتت العدید من 

على الرغم من أن هذه ما �ستقط�ه من استثمار أجنبي، و  �ین مقدارالبلد في هذه المؤشرات و 

عادة ما �ستعین صانعي الموضوع�ة الكاملة، إال أنه لمؤشرات لم تصل إلى درجة الدقة و ا

والتها التأشیر�ة قبل اإلقدام على االستثمار في بلد ما، المستثمر�ن �مدلالقرارات ورجال األعمال و 

ي تهدف فهي تعبر على دالالت مالئمة المناخ االستثماري لدولة ما لطب�عة النشاط الذ

 ف�ما یلي سوف نقوم �عرض موجز ألهم هذه المؤشرات:    الشركات االستثمار ف�ه، و 

                                                           
، المؤتمر السنوي الثاني عشر، دار الض�افة، أزمة االستثمار في ضوء التكثالت االقتصاد�ة العالم�ة إدارةعلي لطفي،   1

 . 7، ص 2007جامعة عین الشمس، د�سمبر 
، ص 1997، مكت�ة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، كلياالقتصاد�ة: تحلیل جزئي و س�اسات العبد الحمید عبد المطلب،   2

390-391. 
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 مؤشرات المخطر الفرع األول:

47Fتقتضي هذه التقن�ة: مؤشرات المخطر ،و ) لحساب Delphi( یتم استعمال تقن�ة دلفي

1 

 الس�اس�ة للبلد؛التي تمّیز الوضع�ة االقتصاد�ة و وضع قائمة المتغیرات األساس�ة  .1

 المختصین مع إعطاء لكل متغیر نقاط معینة؛هذه المتغیرات من قبل الخبراء و  ترتیب .2

مؤشر �مثل المخطر  وضع معامل الترج�ح لهذه النقاط �شكل �سمح �الحصول على .3

 الس�اسي.

هناك العدید من مؤشرات المخاطر التي تجمع بین متغیرات مختلفة ،نذكر منها: مؤشر مخطر 

، المؤشر BII، مؤشر التجارة الدول�ة PRI، مؤشر المخطر الس�اسي BERIبیئة األعمال 

جزها ف�ما التي سنو ، و  CICR، مؤشر كوفاس للمخاطر القطر�ةCCRIالمركب للمخاطر القطر�ة 

  یلي: 

 )Business Environnement Risk Indice BERIمؤشر مخطر بیئة األعمال (U أوال:

تقد�م ثالثة تقی�مات بلد، و  45األمر�ك�ة بتقی�م مناخ األعمال أو االستثمار لـ   BERIتقوم شركة 

االقتصادي للبلدان التي هو مؤشر حق�قي للمناخ الس�اسي و  BERIمتتا�عة في كل سنة، فمؤشر 

) 3و  0,5�ّتم ترج�ح كل مع�ار(مجال الترج�ح ما بین تصن�فها وفق خمسة عشر مع�ارا، و یّتم 

راوح ما بین الصفر (مخطر أعلى) وأر�عة (مخطر منعدم ) حسب درجة أهمیته، أما التنق�ط فیت

 هذا حسب الجدول الموالي:و 

 

 

 

 

                                                           
1J.Peyrand, Gestion Financière Internationale, 5 ème édition, Vuibert, Paris, France, 1995, P 166. 
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 BERIمؤشر مخطر بیئة األعمال  ):1-2جدول رقم (ال

 النهائي التقی�م الترجیـح المعـایـیـر

   03 االستقرار الس�اسي .1

   1.5 الموقف من االستثمار األجنبي  .2

   1.5 امكان�ات التأم�م   .3

   1.5 التضخم النقدي    .4

   1.5 میزان المدفوعات   .5

   01 درجة البیروقراط�ة .6

   1.5 احترام العقود  .7

   2.5 االقتصاديالنمو  .8

   02 .  تكلفة العمل/اإلنتاج�ة9

   0.5 . جودة الخدمات المهن�ة10

   01 اله�اكل القاعد�ة. االتصاالت و 11

   01 الشركاء المحلیون التسییر و  .12

   02 قروض قصیرة األجل .13

متوسطة قروض طو�لة األجل و  .14

 المدى

02   
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   2.5 قابل�ة العملة للتحو�ل .15

0Bالمـجمـوع - -  

، مرجع سبق ذكره، 2، طالمدخل إلى الس�اسات االقتصاد�ة الكل�ة قدي عبد المجید،: المصدر

 .255ص 

 

حسب هذا المؤشر یتم ترتیب البلدان حسب مجموع النقاط المحصل علیها (مجال المجموع ما 

48Fإلى خمسة مجموعات: المائة)،و  بین الصفر

1 

تعد بلدان ذات مناخ  نقطة، 100-86هي البلدان التي تتراوح نقاطها بین  :-1-المجموعة 

 محفز.و أعمال مناسب 

تعد بلدان ذات مناخ  نقطة، 85-70هي البلدان التي تتراوح نقاطها بین  :-2-المجموعة 

هیئات مال�ة بدرجات �ض االتجاه نحو التأم�م �منافذ و (حیث یتم تعو  أعمال مالئم نسب�ا

 متفاوتة).

نقطة، تعد بلدان ذات مخطر  69-56هي البلدان التي تتراوح نقاطها بین  :-3-مجموعة ال

 متوسط.

تعد بلدان خطیرة �النس�ة  نقطة، 55-41هي البلدان التي تتراوح نقاطها بین  :-4-المجموعة 

 للشركات األجنب�ة.

                                                           
1 Voir: 

• J. Joffre, l’entreprise et l’exportation, vuibert, 1987, P 76. 
• J. Peyrand, Gestion Financière Internationale, Op.cit, P169. 
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ذات مناخ غیر تعد بلدان  نقطة، 40-00هي البلدان التي تتراوح نقاطها بین  :-5-المجموعة 

 مالئم (غیر مناسب على اإلطالق).

كبرى لكل من االستقرار الس�اسي وقابل�ة العملة �أنه یولي أهم�ة  �الحظ من خالل الجدول ،و 

م�ة أقل لكل من القروض القصیرة والطو�لة األجل أهللتحو�ل ومستوى النمو االقتصادي، و 

 هكذا.و 

 )MOR)Market Opportunity RanKing �مكن تحدید مؤشر  ،BERIانطالقا من مؤشر و 

 49F:  1تصن�فها وفق الص�غة التال�ةالبلدان،و  یهدف إلى تحدید طاقة الب�ع في الذي

 

 مؤشر خاص �السكان Pa:    حیث:

        Pbمؤشر خاص �الناتج الوطني الخام : 

      Pc  مؤشر االستهالك/لكل ساكن : 

 )Political Risk Indice PRIمؤشر المخطر الس�اسي (: ثان�ا

یر �ستخدم عشرة معایو  حیث یهتم �المخطر الس�اسي فقط،  BERIهو أحد المتغیرات لمؤشر 

مع�ار (مجال التنق�ط بین الصفر وس�عة �نقط كل و  تمّیز بین المخاطر الداخل�ة والخارج�ة ،

 هذا حسب الجدول الموالي:)،و 

 

 

                                                           
1 Claude Nehmé, Stratégies et Techniques Internationale, Ed Organisation, 1992,  P 88. 

 

MOR=BERI x Pa   Pb + Pc  

                                                      2         
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 PRIمؤشر المخطر الس�اسي  ):2-2جدول رقم (ال

1B أس�اب المخاطر

 الداخل�ة

 

  الس�اس�ة الجهو�ةتأثیرات سلب�ة للقوات 

 ت�ع�ة لقوة كبیرة 

 

 

أس�اب المخاطر 

 الخارج�ة

  األحزاب الس�اس�ة (اإلختالف تقس�م اإلتجاه الس�اسي و

 الس�اسي)، التقس�م حسب اللغة ،الد�انة

  القرارات غیر المالئمة التي تتخذها الحكومة لضمان �قائها

 في السلطة

  النزعة القوم�ة الموقف من األجانب و 

  السكان،الكثافة السكان�ة،مستوى  :اإلجتماع�ةالحالة

 …المع�شة

    .وجود منظمة أو قوة مؤ�دة لحكومة �سار�ة 
 Source: J.Peyrard: Gestion Financière Internationale ,Op.cit ,p168. 

 

 تترتب البلدان حسب هذا المؤشر إلى ثالثة مجموعات:و 

 نقطة) 20إلى  0البلدان ذات أدنى مخطر   (من  ):1المجموعة (

 نقطة) 35إلى  21البلدان ذات مخطر مقبول (من ): 2المجموعة (

 نقطة  ) 35البلدان ذات مخطر كبیر   (أكبر من ): 3المجموعة (
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 )Business International Indice BI(مؤشر التجارة الدول�ة  :Uثالثا

 �ق�م هذا المؤشر مخطر البلد انطالقا من العوامل التال�ة :

لجنس�ة، حدود االستثمار : التغییر الس�اسي، الموقف من الشركات المتعددة االمخاطرعوامل  ♦

 وضع�ة میزان المدفوعات، األعمال اإلرهاب�ة، استقرار العمال. ،األجنبي

: الناتج الوطني الصافي لكل ساكن، أهم�ة الط�قة عوامل متعلقة �فرص االستثمار ♦

 المتوسطة، مستوى التصن�ع.

 : مستوى النظام الضر�بي، نوع�ة اله�اكل القاعد�ة. ظروف االستغالل ♦

عل�ه یتم تصنیف البلدان لكل عامل (تتراوح ما بین الصفر وعشرة )، و �منح الخبراء عالمة 

 �مقارنة مؤشر المخطر �فرص االستثمار.

غال�ا ما یتم تفضیل لكنها تعتمد على التقدیر الكمي والموضوعي و إن لهذه الطر�قة أهم�ة ،

هذا ما یؤدي عاة العوامل األخرى االجتماع�ة والدین�ة، و رات الس�اس�ة المحضة دون مرا المتغی

 إلى عدم التنبؤ �حدوث �عض األحداث مثل الثورة في إیران.

 المؤشر المركب للمخاطر القطر�ة را�عا:

ي للمخاطر المتعلقة ) من خالل الدلیل الدولPRS�صدر المؤشر شهر�ا عن مجموعة (

50FPدولة �شملها المؤشر. 140دولة عر��ة من أصل  18�غطي المؤشر �االستثمار و 

1
P  

درجة المخاطرة في حال انخفاضه، تنخفض درجة المخاطرة كلما ارتفع المؤشر في حین ترتفع و 

�قسم المؤشر الدول إلى خمس مجموعات حسب درجة المخاطرة كما هو موضح في الجدول و 

 أدناه.

                                                           
 .64، ص 2005، الكو�ت، مناخ االستثمار في الدول العر��ةالمؤسسة العر��ة لضمان االستثمار،   1
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 مركب للمخاطر القطر�ة): درجات المؤشر ال3-2الجدول رقم (

 التوصیف درجة المؤشر (نقطة مئو�ة)

 درجة مخاطرة مرتفعة جدا  00-49.5

 درجة مخاطرة مرتفعة 50-59.5

 درجة مخاطرة معتدلة 60-69.5

 درجة مخاطرة منخفضة 70-79.5

 درجة مخاطرة منخفضة جدا 80-100

، 2005، مناخ االستثمار في الدول العر��ة ،المؤسسة العر��ة لضمان االستثمارالمصدر: 

 .64مرجع سبق ذكره، ص 

�تكون هذا المؤشر من ثالث مؤشرات فرع�ة هي: مؤشر تقو�م المخاطر الس�اس�ة بنس�ة و 

مؤشر تقو�م المخاطر المال�ة بنس�ة ، و %25مؤشر تقو�م المخاطر االقتصاد�ة �س�ة ، و 50%

25%.51FP

1
P   

 مؤشر كوفاس للمخاطر القطر�ة Uخامسا: 

للشركات �برز مدى تأثر االلتزامات المال�ة خاطر قدرة الدول على السداد و �ق�س هذا المؤشر م

االقتصاد�ة مع العالم الخارجي، العالقات �أداء االقتصاد المحلي و�األوضاع الس�اس�ة المحل�ة و 

52FP�صنف الدول إلى مجموعتین رئ�سیتین:و 

2 

  مجموعة الدرجة االستثمار�ةA  التي بدورها تتنوع إلى أر�عة فروع من وA1 إلى A4. 

  شار إلیها �األحرف مجموعة درجة المضار�ة و�B.C.D . 

U:الفرع الثانيU  مؤشر اإلمكان�ات لجذب االستثمار األجنبيمؤشر األداء و 
                                                           

 .229، ص 2004، الكو�ت، مناخ االستثمار في الدول العر��ةالمؤسسة العر��ة لضمان االستثمار،  1
 .59، ص 2011، الكو�ت، تقر�ر مناخ االستثمار في الدول العر��ةالمؤسسة العر��ة لضمان االستثمار،   2
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) ألول مرة في تقر�ر االستثمار UNCTADالتنم�ة (ة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و أطلقت أمان

مؤشر االستثمار األجنبي الوارد للكشف عن مدى جهود البلد في استقطاب  2001العالمي لسنة 

مدى توافق ذلك مقارنة قوة الدولة االقتصاد�ة و  االستثمار األجنبي الم�اشر من منظور �حاول

خلق وظائف في والخارجي و جنبي الم�اشر في نشاطها المحلي مع درجة مساهمة االستثمار األ

53FPسوق العمل

1
P قد طورت األونكتاد هذا المؤشر في تقار�رها التال�ة، حیث اعتمد تقر�ر األمم ، و

المتحدة في ق�اس أداء الدول في مجال جذب االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة على مؤشر�ن، 

 نوردهما ف�ما یلي:

 

54FPU لم�اشرمؤشر أداء القطر في جذب االستثمار األجنبي اUأوال: 

2 

�ق�س هذا المؤشر الوضع القائم في البلد من حیث حصته الفعل�ة من تدفقات االستثمار 

�حسب متوسط ثالث لد من الناتج اإلجمالي للعالم، و األجنبي الوارد عالم�ا منسو�ة إلى حصة الب

) 1سنوات للحد من تأثیر العوامل الموسم�ة، إن حصول الدولة في هذا المؤشر على معدل (

ثمار األجنبي الم�اشر، فما فوق �فسر �انسجام قوتها االقتصاد�ة مع قدرتها على جذب االست

�حسب هذا ث قدرتها على جذب االستثمارات، و ما دون ذلك �عني أن وضعها ضعیف من حیو 

 المؤشر كما یلي:

 

 

 

 

                                                           
1 UNCTAD, World Investment Report 2001, Promoting Linkages, New York, 2001, p 39. 

، المؤتمر السنوي الثاني عشر، دار الض�افة، إدارة أزمة االستثمار في ضوء التكثالت االقتصاد�ة العالميعلي لطفي،   2
 .165، ص 2007جامعة عین الشمس، د�سمبر 

 االستثمار األجنبي الم�اشر الوارد إلى القطر 

 االستثمار الوارد عالم�ا
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55Fمؤشر إمكان�ة القطر في جذب االستثمار األجنبي الم�اشرثان�ا: 

1  

 �ستند إلى أر�عة محددات اقتصاد�ة رئ�س�ة لجاذب�ة االستثمار األجنبي الم�اشر هي: جاذب�ة

ت�ة توافر البنى التحالطب�ع�ة، و هارات، جودة الموارد المالسوق، توافر العمالة الرخ�صة و 

 التي تم تفصیل مكوناتها في الجدول الموالي:لالستثمار األجنبي الم�اشر و 

 ): محددات مؤشر إمكان�ات الدولة في جذب االستثمار4-2الجدول رقم (

 حجم السوق: الناتج المحلي اإلجمالي (القوة الشرائ�ة) - جاذب�ة السوق 

الفرد االسمي (القوة قدرات اإلنفاق: متوسط دخل  -

 الشرائ�ة)

إمكان�ات نمو السوق: معدل النمو الحق�قي للناتج المحلي  -

 اإلجمالي.

توفر العمالة الرخ�صة 

 المهاراتو 

 تكلفة العامل الواحد: أجرة الساعة مقابل إنتاج�ة العامل -

 حجم القوى العاملة الصناع�ة: المهارات المتوفرة. -

 الخاماتوارد: ق�مة الصادرات من الوقود و الم استغالل - توفر الموارد الطب�ع�ة

 اإلمكان�ات الزراع�ة: توافر األراضي الصالحة للزراعة. -

 البن�ة التحت�ة للنقل - تمكین البن�ة التحت�ة

  100كثافة الطرق: نس�ة أطول الطرق �الكیلو لكل 

 كیلو متر مر�ع

  نس�ة الطرق المعبدة من إجمالي الطرق 

  الكیلومترطول ش�كة السكك الحدید�ة� 
                                                           

، -المغربزائر و دراسة مقارنة بین الج–ادي جدوى االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة في تحقیق النمو االقتصبلخ�اط جمال،   1
، ص 2014/2015علوم التسییر، جامعة �اتنة، ة العلوم االقتصاد�ة، التجار�ة و أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصاد�ة، كل�

68 . 



 م�كانیزمات تأثیر الحكم الراشد على االستثمار األجنبي الم�اشر                الفصل الثاني 
 

91 
 

  مؤشر االرت�اط �ش�كة النقل ال�حري 

 البن�ة التحت�ة للطاقة -

 استهالك الطاقة الكهر�ائ�ة 

 البن�ة التحت�ة لالتصاالت -

  نسمة 100عدد خطوط الهاتف لكل 

  نسمة 100عدد اشتراكات الهواتف النقالة لكل 

  نسمة. 100عدد اشتراكات االنترنت لكل 

�ج نشرة ضمان االستثمار: جهات الترو  االستثمار،المؤسسة العر��ة لضمان المصدر: 

، السنة الثالثون، العدد الفصلي الثالث، -التحد�اتالواقع و -لالستثمار في الدول العر��ة

 .16، ص 2012الكو�ت، سبتمبر 

 

مؤشر اإلمكان�ات �كون ضمن إحدى المجموعات اء و من مقارنة وضع البلد وفق مؤشر األدو 

56Fالمصفوفة التال�ة:األر�ع التال�ة ضمن 

1 

 :هي التي تحظى �مؤشر أداء مرتفع و مؤشر إمكان�ات مرتفع.و  مجموعة الدول الس�اقة 

 :مؤشر وهي التي تحظى �مؤشر أداء مرتفع و  مجموعة الدول المتجاوزة إمكاناتها

 إمكانات منخفض.

 :مؤشر وهي التي تحظى �مؤشر أداء منخفض و  مجموعة الدول ما دون إمكاناتها

 مرتفع. إمكانات

 :مؤشر إمكانات التي تحظى �مؤشر أداء منخفض و  يوه مجموعة الدول متدن�ة األداء

 منخفض أ�ضا.

                                                           
1 UNCTAD, World Investment Report 2002, Transnational Corporation and Export Competitiveness, New York, 
2002, p 29-31.  
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مما سبق یتضح أن المؤشرات التي تم استعراضها تعتبر وسیلة مهمة �ستعین بها المستثمرون 

تسمح  التيترتیب البلدان في هذه المؤشرات و األجانب لتحدید وجهتهم االستثمار�ة استنادا إلى 

عل�ه یجب على كل دولة ترغب ماري بها إن كان مالئما أم ال. و بتحدید طب�عة المناخ االستث

في استقطاب المز�د من االستثمارات األجنب�ة أن تحسن وضعها في هذه المؤشرات من خالل 

 الس�اس�ة.ستثمار�ة �عناصرها االقتصاد�ة والقانون�ة واإلدار�ة و تطو�ر بیئتها اال

Uلث:الفرع الثاU مؤشر سهولة أداء األعمال 

تي تصدر سنو�ا عن استحدث مؤشر سهولة أداء األعمال في قاعدة ب�انات بیئة أداء األعمال ال

هو مؤشر مركب یتكون من عشر ، و 2004التمو�ل الدول�ة منذ سنة مؤسسة البنك الدولي و 

تأس�س المشروع، التي هي: نها قاعدة ب�انات أداء األعمال و مؤشرات فرع�ة التي تتكون م

استخراج التراخ�ص، توظیف العاملین، تسجیل الممتلكات، الحصول على االئتمان، حما�ة 

57FPالمشروع المستثمر، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، تنفیذ العقود، إغالق

1
Pة ، و قد تم إضاف

2012.58FPقد تم استحداثه سنة مؤشر فرعي آخر وهو مؤشر توصیل الكهر�اء و 

2 

اإلجراءات الحكوم�ة على األوضاع االقتصاد�ة، مع لمؤشر مدى تأثیر القوانین و هذا ا�ق�س و 

المقارنة بین كیز على قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بهدف وضع أسس للق�اس و التر 

59FPفي الدول النام�ة.الدول المتقدمة و أوضاع بیئة األعمال في 

3 

U:الفرع الرا�عU مؤشر التنافس�ة العالمي 

عن المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس  1979�صدر هذا المؤشر سنو�ا منذ سنة 

)DAVOS� ( مؤسسات  109ش�كات عالم�ة تتألف من التعاون مع أكاد�میین عالمیین، و

                                                           
 .178-177، ص ص مرجع سبق ذكرهمسعداوي یوسف،   1
شطة المتعلقة فهم األن– 2014تقر�ر ممارسة أنشطة األعمال البنك الدولي لإلنشاء و التعمیر و مؤسسة التمو�ل الدول�ة،   2

، 2014طن، التعمیر و مؤسسة التمو�ل الدول�ة، واشن، البنك الدولي لإلنشاء و 11، ط -المتوسطة الحجم�الشركات الصغیرة و 
 ص أ. 

-2، ص ص 2002، الكو�ت، أفر�ل 177، العدد مناخ االستثمار في الدول العر��ةالمؤسسة العر��ة لضمان االستثمار،   3
3 . 
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60FPتوج�ه قرارات االستثمارس�اسات االقتصاد�ة و �عتبر أداة هامة في تشكیل الشر�كة، و 

1
P تكون ، و�

61FPا: هذا المؤشر إلى مؤشر�ن هم

2
P  

�تكون من ركب �عكس تنافس االقتصاد الكلي و هو مؤشر مو  Uمؤشر النمو للتنافس�ة:Uأوال: 

ثالث مؤشرات فرع�ة: مؤشر وضع البیئة االقتصاد�ة الكل�ة، مؤشر نوع�ة المؤسسات العامة، 

(أعلى درجة  7(أدنى درجة تنافس�ة) و  1راوح المؤشر بین ت��ة التكنولوج�ة، و مؤشر الجاهز 

 تنافس�ة) �حیث كلما ارتفع رصید الدولة من النقاط دل على مستوى أعلى من التنافس�ة.

هو مؤشر مركب �عكس تنافس�ة الوحدة من خالل تحلیل و  :Uمؤشر األعمال للتنافس�ةUثان�ا: 

استراتیج�ات الشركة الذي �ستند إلى ق�اس العوامل عمل�ات و  جزئي لمؤشر�ن فرعیین: مؤشر

المؤشر الفرعي الثاني ة الوحدة االقتصاد�ة (الشركة)، و كفاءل�ة التي تؤثر على إنتاج�ة و لداخا

 هو نوع�ة بیئة أداء األعمال في القطر على أساس مسوحات میدان�ة.

Uالفرع الخامسUمؤشر الشفاف�ة : 

كمنظمة غیر حكوم�ة مقرها فینا،  1993تصدر مؤسسة الشفاف�ة الدول�ة التي تأسست عام 

سن كمؤشر مركب �عكس درجة التح 1995لشفاف�ة (أو مؤشر النظرة للفساد) منذ عام مؤشر ا

تأطیر جهودها في محار�ة الشركات متعددة الجنس�ات، لغرض في ممارسة اإلدارة الحكوم�ة و 

62FPدولة عر��ة 16دولة منها  163تعز�ز الشفاف�ة في هذه الممارسات، و �غطي المؤشر الفساد و 

3
P 

مام الدولي �مشكلة تحسنا طف�فا عبر السنوات الماض�ة رغم تصاعد االهتقد أظهر المؤشر ، و 

تصدر منظمة تفشي الفساد وتأثیرها على قرار المستثمر وجاذب�ة البلد كموقع استثماري، و 

الفساد، الشفاف�ة الدول�ة أ�ضا مؤشر الرشوة الذي �عنى برصد الرشوة لكونها من أسوأ مظاهر 

أصدرت منظمة  2001مع نها�ة سنة ل االقتصاد�ات المتحولة، و خاصة في الدول النام�ة ودو 

 الشفاف�ة الدول�ة ألول مرة "التقر�ر العالمي حول الفساد". 
                                                           

 .175، ص مرجع سبق ذكرهمسعداوي یوسف،   1
 .233، ص 2004، الكو�ت، تقر�ر مناخ االستثمار في الدول العر��ةالمؤسسة العر��ة لضمان االستثمار،   2

3 Transparency International , Transparency International Indice de Perceptions de la corruption 2006, Berlin, 
Allemagne, 2006, p 6-9. 
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اء مؤسسات دول�ة مستقلة ترصد آر  7مسحا میدان�ا قامت �ه  14�ستند المؤشر إلى و 

لمحللین اوالخبراء و مع اإلدارات الحكوم�ة المعن�ة  المتعاملینالمستثمر�ن المحلیین واألجانب و 

ال بد في قبول الدولة في اناة التي تعترضهم في تنفیذها، و درجة المعحول اإلجراءات المت�عة و 

تتراوح األقل و  المؤشر أن �كون قد تم فیها إجراء ثالث مسوحات للرأي حول النظرة للفساد على

ي درجة شفاف�ة عال�ة، فتعن 10، و �عني الصفر درجة فساد عال�ة، أما 10و  0ق�م المؤشر بین 

63FPفتعني مستو�ات متدرجة من الشفاف�ة. 10و  0بین  ماو 

1 

U:الفرع السادسU مؤشر الض�اب�ة 

 2001تصدر شركة "برا�س ووترهاوس كو�رز" مؤشر الض�اب�ة (أو عدم الوضوح) منذ عام 

تأثیرها غرض ق�اس درجة الوضوح والدقة في الممارسات السائدة والمتعارف علیها في الدول و ل

الخوض في االعت�ارات األخالق�ة على كلفة رأس المال من حیث االقتصاد�ة لرأس المال، دون 

 جاء إطالقها للمؤشر في إطار دراسة متكاملة قامت بهاوالس�اس�ة والثقاف�ة لهذه الممارسات، و 

د غطى قالشفاف�ة على النمو االقتصادي واالستثمار، و  درجةحول تأثیر التغیر في الس�اسات و 

دول من  3دولة من آس�ا، و  12دول من أمر�كا الالتین�ة، و  10دولة تتوزع بین  35المسح 

64FPالوال�ات المتحدة األمر�ك�ة في أمر�كا الشمال�ةدول من أور�ا، و  9إفر�ق�ا، و 

2
P أما خالل سنة ،

ث دول عر��ة هي السعود�ة، دولة من بینها ثال 48فارتفع عدد الدول المغطاة إلى  2004

65FPلبنان.مصر، و 

3 

U:الفرع السا�عU مؤشر الحر�ة االقتصاد�ة 

مؤشر الحر�ة  1995صح�فة "وول ستر�ت " منذ سنة  �صدر عن معهد "هیرتاج" �التعاون مع 

�هتم هذا المؤشر سة االقتصاد�ة والمستثمر�ن، و هو أداة مهمة لصانعي الس�ا، و االقتصاد�ة

�ة االقتصاد�ة ألفراد لحر تأثیر ذلك على او ل السلطة الحكوم�ة في االقتصاد درجة تدخق�اس �
                                                           

 .111، مرجع سبق ذكره، ص 2002، مناخ االستثمار في الدول العر��ةالمؤسسة العر��ة لضمان االستثمار،   1
 .95نفس المرجع السابق، ص   2

3 Joel Kurtzman, Glenn Yago, The Global Costs of Opacity Measuring Business and Investment Risk 
Worldwide, MIT Sloan Management Review, October 2004, p 13.    
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ق�اس درجة تحسنها �مرور م الدول �موقعها في هذا المؤشر و قد تصاعد مؤخرا اهتماالمجتمع، و 

66FPالسنوات في مجال الحر�ة االقتصاد�ة.

1 

�عتمد المؤشر على خمسین متغیر اقتصادي یتم ضمهم في عشر مجموعات تشمل الس�اسات و 

اب رأس التدخل الحكومي في مجاالت االقتصاد، الس�اسة النقد�ة، استقطالتجار�ة، الموازنة، 

، حقوق الملك�ة، السوق األسعارالمال األجنبي، التمو�ل والنظام المصرفي، س�اسات األجور و 

67FPاإلجراءات.تشر�عات و الالسوداء و 

2 

مؤشرات �أخذ متوسط ال �حسب المؤشر الرئ�سيمؤشرات �منحها أوزانا متساو�ة، و تق�م هذه الو 

 تعطى مجاالت المؤشر كما یلي: الفرع�ة، و 

 ) یدل على حر�ة اقتصاد�ة كاملة1.95-1من ( 

 ) یدل على حر�ة اقتصاد�ة ش�ه كاملة2.95-2من ( 

  یدل على حر�ة اقتصاد�ة ضع�فة3.95-3(من ( 

  68) یدل على حر�ة اقتصاد�ة منعدمة.4-5.00(منFP

3 

 

تأثیر مؤشر مكافحة الفساد، س�ادة القانون، االستقرار الس�اسي، على جذب : الثانيالم�حث 

 االستثمار األجنبي الم�اشر 

�اإلضافة إلى المحددات الكالس�ك�ة لالستثمار األجنبي الم�اشر، ظهرت حدیثا محددات أخرى 

لها هي مؤشرات الحكم الراشد التي �مكن من خالع�ة المؤسسات في البلد المضیف، و تتعلق بنو 

                                                           
 .104، ص مرجع سبق ذكرهعمیروش محند شلغوم،   1
، مجلة ال�احث، محفزة لجذب االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة وطرق تقی�مها دراسة حالة الجزائرالعوامل البولر�اح غر�ب،   2

 .107، ص 2012، ، جامعة ورقلة 10العدد 
، 2007، كتب عر��ة للنشر، بدون بلد النشر، ف�فري مكانة مصر و الدول العر��ة في المؤشرات العالم�ةرضا عبد السالم،   3

 . 127ص 
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مكافحة الفساد، س�ادة سوف نتطرق في هذا الم�حث إلى ، و الحكم على المناخ االستثماري 

 االستقرار الس�اسي كمؤشرات تأثر على قرارات المستثمر�ن األجانب.القانون، و 

 االستثمار األجنبي الم�اشرالفساد و مؤشر مكافحة : األولالمطلب 

قرارات المستثمر�ن األجانب، فإن األمر یتطلب للتعرف على أهم قنوات تأثیر الفساد على 

 هذا ما سیتم تناوله ف�ما یلي:رفة العالقة بین مراق�ة الفساد والحكم الراشد، و التطرق أوال إلى مع

 الحكم الراشدأوال: مراق�ة الفساد و 

اآلثار نتیجة للمعاناة من لم في السنوات القلیلة الماض�ة و من خالل المتغیرات التي شهدها العا

لدراسات السلب�ة لظاهرة الفساد التي تصاعدت وتائرها متزامنة مع تلك التغیرات، توصلت ا

حكم وط رئ�س�ة (الشفاف�ة، المساءلة و مراق�ة الفساد إلى ثالثة شر المعن�ة �شأن الشفاف�ة و 

ن جهة ٕارساء دعائم لبناء مجتمع التنم�ة ال�شر�ة المستدامة منون) للحد من الفساد من جهة و القا

69FPأخرى.

1
P الذي �شكل شرطا مس�قا ة كمقومات أساس�ة للحكم الراشد و المساءلالشفاف�ة و  كما تعتبر

اف�ة المساءلة �عتبر كل منهما كشرط لوجود اآلخر فال شفشروط التنم�ة، فكل من الشفاف�ة و من 

 ت�ارهماهما ترت�طان بتحقیق التنم�ة االقتصاد�ة �اعبدون مساءلة وال مساءلة بدون شفاف�ة، و 

 كآل�ة لمحار�ة الفساد.

 فالشفاف�ة تقضي على الفساد من خالل أنها تقوم على:

70FPالتدفق الحر للمعلومات؛ •

2 

القوانین �عتبر سبب �اب الشفاف�ة في �عض التشر�عات و تحقیق المصلحة العامة: ألن غ •

 رئ�سي لالجتهادات الشخص�ة �شكل ال یخدم المصلحة العامة؛

 االستمرار�ة أل�ة منظمة تر�د مكافحة الفساد؛توفیر النجاح و  •
                                                           

 .125-124، ص ص مرجع سبق ذكرهلهیب توما میخا،   1
 .312، ص مرجع سبق ذكرهران�ا قط�شات،   2
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71FPالمساعدة في اتخاذ قرارات إدار�ة صح�حة؛ •

1 

المطال�ة تحفیزهم على المشاركة و رفع مستوى الوعي لدى السكان في مجال حقوقهم، و  •

 �احت�اجاتهم.

على كما أن المساءلة تعتبر عنصر فعال من عناصر الحكم الراشد، التي من شأنها القضاء 

ول عن ئول في اإلدارة مسئم عندما �كون كل مستوى أو فرد مسد من خالل أنها تتالفسا

72FPتصرفاته أمام مستوى إداري آخر.

2
P   

أ المساءلة محار�ته هو مسعى طو�ل األجل یتطلب آل�ات قائمة على مبدفالس�طرة على الفساد و 

تقلل من فرص الفساد، �اته التي آلي تؤدي إلى تقو�ة مؤسسات الحكم و الشفاف�ة التواإلصالح و 

73FPفي هذا الصدد فقد طرح الحكم الراشد عدة آل�ات لمكافحة الفساد نذكر منها:و 

3
P  

  الشفاف�ة داخل الدوائر الحكوم�ة.تقو�ة أنظمة المساءلة و 

 ل تكو�ن رأي عام قوي داخانتشار الفساد والحد منه و  اتخاذ اإلجراءات الرادعة لمنع

خدام أسلوب تنظ�م حمالت الدعوة والمساندة �است ذلكالمجتمع لمحار�ة تلك الظاهرة و 

مساندة الجهود الرام�ة لمواجهة ظاهرة لبناء قاعدة شعب�ة وتشكیل التحالفات لدعم و 

 .الفساد

  التأكید على أن �كون نظام اإلدارة السائد في المنظمة �قوم على عدد من الم�ادئ

االنفتاح والد�مقراط�ة  ساد في ظل وجودها مثلاألساس�ة التي �صعب أن ینتشر الف

 التي تحقق النزاهة في العمل.والمشاركة وتداول المعلومات و 

                                                           
 .223، ص مرجع سبق ذكرهمحمد الصیرفي،   1
 .313، ص مرجع سبق ذكرهران�ا قط�شات،   2
 .16، ص 1999، 2، العدد 21، اإلصالح االقتصادي الیوم، المجلد تكلفة الفسادستاورت، جورج مودي،   3
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  الذي �عمل على تمكین منظمات المجتمع المختلفة من استخدام األسلوب العالجي و

كشف �ة في مراق�ة ممارسات وأداء المؤسسات الحكوم�ة لرصد و لالمشاركة �فاع

 الشفاف�ة.آل�ات المساءلة و لفساد �استخدام األنواع المختلفة من ا

  التأكید على أهم�ة تطبیق نظام للحكم واإلدارة �قوم على الالمركز�ة والد�مقراط�ة و

 �كفل مساواة األفراد أمام القانون.ام القانوني الذي �حقق العدالة و النظ

  ارج�ة من تنظ�مات القطاع الخاص الخوار األجهزة الرقاب�ة الداخل�ة و تقو�ة أدتفعیل و

األخالق�ة السل�مة في اإلدارة  رصد میثاق الممارساتجتمع المدني في تنفیذ و والم

متا�عة اإلشراف و  ٕانشاء نظام رقابي فعال مستقل مهمتهوز�ادة مساحة صالح�اتها و 

 الممارسات التي تتم من العاملین في المنظمات.

  مدى وعي موظفي الحكومة �مجال وحدود سلطة إدارتهم ووظائفهم وصالح�اتهم

  سلطاتهم.و 

 آل�ات تأثیر الفساد على االستثمار األجنبي الم�اشرثان�ا: 

یؤثر سل�ا على تدفقات االستثمار  هاألدب�ات المتعلقة �الفساد على أنتشیر معظم الدراسات في 

لدول�ة إلى انت�ه ال�احثین في مجال األعمال التجار�ة ا 1990ففي بدا�ة  شر،األجنبي الم�ا

 ) أنه �عدHines and James 1995االستثمار األجنبي الم�اشر. حیث وجد (و  العالقة بین الفساد

الس�طرة على نمو الناتج المحلي اإلجمالي للبلدان المض�فة، الفساد یوثر سل�ا على نمو 

) في الوال�ات المتحدة 1982-1977االستثمار األجنبي الم�اشر ( المراقب خالل الفترة 

74FPمع الحجج النظر�ة المقترحة من قبل ال�احثین.  األمر�ك�ة، فهذه النتیجة تتفق

1 

                                                           
1 Hines. Jr, James R, Forbidden payment: Foreign bribery and American business after 1977, National Bureau 
of Economic Research (NBER), Working Paper 5266, 1995. 
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تدفق االستثمار األجنبي ن أضرار الفساد تلحق �االقتصاد و قد وجدت الحجج النظر�ة الالحقة أو 

) على افتراض Della Porta and Vannucci 1999( دراسة فعلى سبیل المثال: أكدت الم�اشر

75FP�التالي �شكل عبئا على االقتصاد المضیف.ضر االستثمار األجنبي الم�اشر، و أن الفساد �

1 

سنحاول  أن الفساد یؤثر سل�ا على تدفق االستثمار األجنبي الم�اشر، انطالقا من فرض�ة 

هذه و  قرارات المستثمر�ن األجانب في الدول المض�فة.ال�حث عن أهم آل�ات تأثیر الفساد على 

 اآلل�ات تتمثل في:

من ثّم النمو االقتصادي، حیث یؤثر على استقرار ضعاف أداء القطاعات االقتصاد�ة و إ .1

�ضعف األثر ة مناخ االستثمار و�ز�د من تكلفة المشار�ع و�هدد نقل التقن�ة، و مالئمو 

مع�قة ر الفساد ضر��ة ذات طب�عة ضارة و اإلیجابي لحوافز االستثمار حیث �عتب

2لالستثمار
76FP.  

هروب رؤوس األموال المحل�ة، و  ل في جذب االستثمارات الخارج�ةیؤدي الفساد إلى الفش .2

اس�ا لجذب االستثمارات فهو یتعارض مع وجود بیئة تنافس�ة حرة التي تشكل شرطا أس

77Fالخارج�ة على حد سواء.المحل�ة و 

3  

في البیئة الفاسدة علیهم  من الحافز على االستثمار، ألن رجال األعمال �قلل الفساد .3

إضاف�ة عند ق�امهم �أنشطتهم االستثمار�ة، فعلیهم دفع الرشاوى حتى �سمح لهم  أع�اء

ببدء نشاطهم، ثم علیهم �عد ذلك دفع الرشاوى عند الق�ام �اإلجراءات المختلفة المرت�طة 

لى ز�ادة تكلفة على التوثیق. وسیؤدي ذلك �الط�ع إ�المشروع والحصول على التصار�ح و 

ت الصغیرة والمتوسطة، و�ز�د من درجة عدم التأكد في األعمال خصوصًا للمشروعا

االقتصاد القومي مما �قلل من حافز رجال األعمال على االستثمار. وهكذا �فرض 

                                                           
1 Della Porta. D,  and A. Vannucci, Corrupt Exchanges, Actors, Resources and Mechanisms of Political 
Corruption, Aldine de Gruyter,  New York, 1999. 

 .5، ص 2005، جامعة دمشق، 16، مجّلة دراسات إستراتیج�ة، العدد الفسادز�اد عر��ة،   2
، مجلة العر��ة في مكافحتهلفساد اإلداري: أس�ا�ه، آثاره، وطرق مكافحته ودور المنظمات العالم�ة و اسمر عادل حسین،   3

 .138، ص 2014الدراسات، العدد السا�ع، النزاهة والشفاف�ة لل�حوث و 
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الفساد ضر��ة سیئة على رجال األعمال، ألنها ضر��ة عشوائ�ة تحكم�ة وذات تكلفة 

78F.عال�ة جدًا على الرفاه�ة االقتصاد�ة

1 

للفساد على تدفق االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة �مكن االستعانة لتوض�ح األثر السلبي و 

 �الدراسات التال�ة:

-1990دولة مض�فة خالل الفترة ( 45) في دراسة لعینة متكونة من Wei 2000فقد توصل (

والتي خلصت إلى أن ارتفاع مستوى الفساد له نفس األثر السلبي على االستثمار ) 1991

79FPاع معدل الضرائب المفروض على الشركات األجنب�ة.األجنبي الم�اشر كارتف

2 

ر ) في دراسة تجر�ب�ة قاما بها تتعلق بتأثی.rawicki, 2001Zu Habib, L. Mأوضح كل من (و 

)، أن الفساد 1994-1998دولة خالل الفترة ( 111األجنبي ل الفساد على االستثمار المحلي و 

االستثمارات المحل�ة الم�اشرة أضعف �كثیر من أن تأثر یؤثر سل�ا على االستثمار، كما 

80FP نظیرتها األجنب�ة.

3 

) إلى أنه كلما كان مستوى Conceiçào Castro, Pedro Nunes 2013كما توصل كل من (

مرتفع، كما  الفساد منخفض في الدول المض�فة كلما كان تدفق االستثمار األجنبي الم�اشر

81FPإستراتیج�ة مهمة لز�ادة تدفق االستثمار األجنبي الم�اشر. تعتبر مكافحة الفساد

4 

إال أنه ال بد من اإلشارة إلى أنه هناك من اعتبر أن للفساد آثار ایجاب�ة، حیث یرى أنصار 

المدرسة الوظ�ف�ة أنه من الخطأ افتراض أن نتائج الفساد كلها سلب�ة في جم�ع األحوال، ألن 

وهذا إذا توفرت ظروف معینة كثیرة في مختلف المجاالت الفساد �مكن أن �كون له فوائد 

 �سمونه في هذه الحالة �الفساد المنتج.و 

                                                           
1 Tanzi .v, Corruption around the world : causes, consequences, scope and cures, Staff papers-International 
Monetary Fund, vol.45, N° 4, 1998,  p 583. 
2 Shang-Jin Wei, How taxing is corruption on international investors ?, The Review of Economics and Statistics, 
N° 1, February 2000, p8. 
3 Michel Habib, Leon Zurawicki, Country-level Investments and the Effect of Corruption, International business 
review, December 2001, p 687-700. 
4 Conceiçào Castro, Pedro Nunes,  Does Corruption Inhibit Foreign Direct Investment ?, Revista Ciencia 
Politica, Institut de science politique, Université de chile vol 51, N° 1, 2013, p 76. 
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) في هذا الس�اق أنه من الخطأ االفتراض �أن نتائج الفساد Colin Leyes�قول كولین لیز (و 

توفیر الحواجز الشخص�ة في القضاء على الروتین العق�م و  سیئة تماما، فهو له دور ایجابي

) إلى أن الفساد یخفف Carl J.Fariedrickالقو�ة للبیروقراط�ة، كما یذهب أ�ضا كارل فر�در�ك (

82FPمن حدة التوترات �طر�قة غیر قانون�ة.

1
P    

 فمن بین آثار الفساد االیجاب�ة على االستثمار األجنبي الم�اشر نذكر ما یلي:

  الفساد �عد مسألة نسب�ة تخضع ذلك �اعت�ار أن أنه �ساهم في رفع االستثمار واإلنتاج، و

83FPالعت�ارات المصلحة العامة.

2
P  

  لتفادي التعقیدات البیروقراط�ة والنظم القانون�ة غیر الفعالة إن الفساد قد �كون وسیلة

84FPالتجار�ة.االستثمار�ة و  ٕاضاعة الوقت من طرف أصحاب المشار�عوالجمود اإلداري و 

3
P  

  على دفع الرشاوى هي دائما الشركات األكثر قدرة المتعددة الجنس�ات إن الشركات

 من ثم فإن العقود الحكوم�ة سوف تتم مع مثل هذه الشركات.ة، و األكثر كفاءكبر و األ

  است�فاء اإلجراءات، عتمادات و اإلالالزم للحصول على التصار�ح و إن الفساد �قلل الوقت

 مما �عني استغالل الوقت على نحو أفضل.  

ما �مكن قوله عن هذه اآلثار االیجاب�ة للفساد على االستثمار األجنبي الم�اشر هي غیر 

فحسب ما أشارت إل�ه دراسة قام بها البنك الدولي، أفادت أن الرشوة أ�عد ما تكون صح�حة، 

اإلجراءات التنظ�م�ة ز�ادة الفوائد و  عامال في تسییر النشاط التجاري، بل إنها تساهم في

ألنها تتغذى من نفسها منتجة ط�قة فوق ط�قة من البیروقراط�ة التواقة إلى خنق المفرطة، 

                                                           
 .137، ص 2001، مصر العر��ة للنشر، الجرائم االقتصاد�ة في مصرالفساد و أحمد أنور،   1
، المكتب العر�ي الجر�مةتماع�ة في علم اجتماع االنحراف و الفساد اإلداري، نحو نظر�ة اجعبد هللا أحمد المصراتي،   2

 .   77، ص 2011الحدیث، اإلسكندر�ة، مصر، 
 .34ص  ،2005، دار النهضة العر��ة، القاهرة، التحلیل االقتصادي للفسادطارق محمود عبد السالم السالوس،   3
 .136، ص 2003، دار مصر المحروسة، القاهرة، 1، طثقافة الفساد في مصرحنان سالم،   
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85FPالعمل.

1
P  هذا ما أشارت إل�ه دراسة قامت بها (وRose Ackerman 1999 فهي ترى أن دفع (

نوعا ما أقرب من دفع االبتزاز، فعلى الرغم من أن الرشوة قد تساعد الشركة على الفوز  الرشاوي 

 خصوصا عندما تدفع الرشاوي البتزاز و أ�ضا قد تعرضها في المستقبل إلى ا�العقد، إال أنها 

تكلفة فإن تبدأ الشركة �االستثمار برأسمال كبیر، �مجرد أن للحصول على الفرص االستثمار�ة. و 

86FPرفض دفع الرشوة (قبل الحصول على التصر�ح النهائي للعمل) تز�د.

2
P  

لفساد هو جزء التعقیدات اإلدار�ة هو غیر صح�ح، إذ أن افما قیل عن الفساد أنه وسیلة لتجاوز 

لى تغذیتها، كما أنه ل�س من الضروري أن تكون الشركة األجنب�ة �عمل عمن هذه التعقیدات و 

 كبیرة لكي تكون قادرة على دفع الرشاوى.

تدفق العالقة االیجاب�ة بین الفساد و  ما �مكن اإلشارة إل�ه في هذا الصدد هو أن إث�اتو 

االستثمار األجنبي الم�اشر هو في الحق�قة متعلق �المستو�ات المتفاوتة للفساد، هذا ما یدعمه 

بي الذي �عتمد على نهج المنطق الض�ا) and Caleiro 2006 Caetanoاالقتراح الذي جاء �ه ( 

)Fuzzy logic الفساد عن احة االستثمار األجنبي الم�اشر و المجموعات الممكنة في مس) لتحدید

دولة، حیث كشفت هذه المنهج�ة عن وجود مجموعتین منفصلتین: إحداهما متشكلة من  97

مع االستثمار األجنبي الدول ذات المستوى العالي من الفساد حیث �كون الفساد مرت�ط سل�ا 

األخرى تتكون من الدول ذات المستوى المنخفض من الفساد حیث �كون تأثیر الفساد الم�اشر، و 

87FPاالستثمار األجنبي الم�اشر أقل وضوحا إلى حد �عید. على

3 P  

�بدو تأكید أنه قد تكون هناك ( احتمال مرتفع) ذا النتیجة هو یتماشى مع الحدس و فتضمین ه

مثال إن إدخال أي تحسین طفیف قد �مارس تأثیر ثانوي (طفیف) على  ،عت�ة الفساد المقبول

�حتاج إلى مز�د من  -ألس�اب عمل�ة–كما أن هذا االنقسام نمو االستثمار األجنبي الم�اشر، 

                                                           
العلوم كتوراه في الحقوق، كل�ة الحقوق و ، أطروحة داآلل�ات القانون�ة لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائرحاحة عبد العالي،   1

 .93، ص 2012/2013الس�اس�ة، جامعة �سكرة، 
2 Rose-Ackerman, S, Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform, Cambridge University 
Press, UK, 1999, pp 3-4. 
3 Caetano, J.M.M. and A Caleiro, Corruption and Foreign Direct Investment, What kind of relationship is 
there?, Economics Working Papers, University of Évora, Department of Economics, 2005. 
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الفساد في الدول التي تسجل بین االستثمار األجنبي الم�اشر و االهتمام لتفسیر بإخالص العالقة 

من مع احترام تلك االقتصاد�ات حتى تحسن تحسینا طف�فا  مستو�ات منخفضة من الفساد.

هذه النتیجة فق االستثمار األجنبي الم�اشر. و على تد یجابياإلر یأثیتمكن من التالفساد لكي 

حیث أشار إلى أن  )and Egger 2006 Winner(قال تتفق مع ما جاء في مو  مثیرة لالهتمام

الفساد �شكل عائقا هاما لالستثمار األجنبي الم�اشر في االقتصاد�ات المتقدمة ولكن ل�س في 

88FPتلك األقل نموا.

1
P   أن الفساد أكثر انتشارا في الدول األقل نموا.مع األخذ �عین االعت�ار  

دفق االستثمار ت�ة عالقة ذات أهم�ة بین الفساد و كما أنه هناك من الدراسات التي لم تجد أ

 ) و Wheeler and Mody 1992من هذه الدراسات نذكر مثال : (األجنبي الم�اشر و 

)Abed and Davoodi 2002 () وAkçay 2001 .( 

 االستثمار األجنبي الم�اشرمؤشر س�ادة القانون و  لب الثاني:المط

إن نجاح الدول المض�فة في جذب االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة یتطلب �اإلضافة إلى العوامل 

 التنظ�م�ة على كافةة سا�قا، وجود نظام قضائي فعال وعادل، وسمو القواعد القانون�ة و المذكور 

هذا ما �عرف �س�ادة بین المستثمر�ن المحلیین واألجانب، و تمییز عدم الالمتعاملین االقتصادیین و 

ى تفشي الفساد التشر�عات یؤدي إلقانون، فالخروج عن هذه القواعد وتحیز القوانین و أو حكم ال

 الس�اسي.   اإلداري، المالي و 

فس�ادة القانون تعتبر آل�ة مهمة في مكافحة الفساد التي �عتبر كعامل من عوامل جذب رؤوس 

ه�كل مؤسساتي فحته هو وجود إطار قانوني صالح و وال األجنب�ة، والشرط األساسي لمكااألم

أن تراجع هذا القوانین دور�ا لتبدید �االعت�ار المحا�اة أو التعسف، و �طبق القانون دون األخذ 

النص على عقو�ة صر�حة تناقضاتها، و  الحد منالذي �كتنف النصوص القانون�ة، و  الغموض

ساد سواء الراشین أو المرتشین أو المختلسین أو المساهمین من قر�ب أو من ضد أطراف الف

لكي �كون الردع فعاال یتعین أن یواجه طرفا المعاملة الفاسدة �عید في عمل�ة االختالسات، و 

                                                           
1 Winner. H and P. E.Egger, How Corruption Influences Foreign Direct Investment: A Panel Data Study, 
Economic Development and Cultural Change, 54: 459-486, 2006. 
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در ما عقو�ات صارمة تعكس المغانم المحصل علیها من الفساد، ف�قدر ما تشدد العقو�ات �ق

هنا ال تكفي القوانین الصارمة وحدها، فالعدید من البلدان التي د، و ینخفض معدل حدوث الفسا

في الواقع ألنها قلیل یتفشى فیها الفساد تتوفر على قوانین مثال�ة، غیر أن القوانین ال معنى لها 

قضاء أن تكون له أجهزة تحقیق و بد و �التالي فإن البلد الجاد �شأن اإلصالح ال ما تطبق، و 

89FPالفسادفعال ال �عاني من 

1
P.  تجدر اإلشارة هنا إلى أن �عض البلدان اعتمدت لجان مستقلة و

هذا ما أمام رئ�س الدولة أو البرلمان و  لمكافحة الفساد أو مفتشین عامیین ال �كونوا مسئولین إال

90FPغیرهما.دث في "هونغ كونج" و "بتسوانا" و ح

2
P   

األمني الذي یؤثر بذاته مهم لتحقیق االستقرار الس�اسي و  كما أن س�ادة القانون تعتبر كعامل

على توطین االستثمارات األجنب�ة في البلد المضیف، فیجب على الدولة أن تعمل على تحقیق 

هذا االستقرار واقع�ا، نظرا ألهمیته في نشر الطمأنینة لدى الشركات األجنب�ة، لهذا یجب أن 

سلطة قضائ�ة مستقلة، ووجود نزاهة وكفاءة في عمل ن من خالل تجسد واقع�ا س�ادة القانو 

محار�ته، كما أنه یجب على الدول المض�فة أن القضاء وتنفیذ القوانین والس�طرة على الفساد و 

91FPتثبت اتساع حجم الممارسات الد�مقراط�ة فیها.

3
P  

الملك�ة عندما یتم تأمین حقوق  الشركات األجنب�ة تحفز لالستثمار �الدولة المض�فةفاألفراد و 

قو�ة تضمن بیئة شفاف�ة، مستقرة و�مكن �تم هذا عندما تكون س�ادة القانون وتنفیذ العقود، و 

حقوق ومات المحل�ة على تنفیذ العقود وحما�ة حقوق الملك�ة و التي تلزم الحكالتنبؤ بها و 

92FPاألشخاص.

4
P  

                                                           
 .66، ص مرجع سبق ذكرهشع�ان فرج،   1
 .50، ص مرجع سبق ذكرهطارق محمود عبد السالم السالوس،   2
  .92، ص مرجع سبق ذكرهنز�ه عبد المبروك مقصود،   3

4 Bingham centre for rule of low, Britich Institute of International and Comparative Law, Risk and Return - 
Foreign Direct Investment and the Rule of Law, Hogan Lovells 2015, p 19. 
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تشجع بها س�ادة  فقد توصل العدید من ال�احثین إلى أن هناك أس�اب نظر�ة قو�ة التي تتوقع أن

أن المقترحة من الحكومات المض�فة التي �مكن الستثمارات األجنب�ة الم�اشرة، و القانون جذب ا

93FPحما�ة الممتلكات.تلزم �مصداق�ة تنفیذ العقود و 

1 

�ات العالقة بین ) التي أجراها إلثJohn Seth Alexander 2014دراسة ( ههذا ما توصلت إل�و 

ذلك و  ،2010-1980االستثمار األجنبي الم�اشر في الدول النام�ة خالل الفترة س�ادة القانون و 

حما�ة حقوق الملك�ة، حقوق السالمة فحص تأثیر عناصر س�ادة القانون والمتمثلة في العقود و �

حما�ة حقوق العمال. حیث أظهرت نتائج التحلیل لفساد، استقالل القضاء، و الجسد�ة، مكافحة ا

�الرغم من أن هذه  دة القانون تعتبر كمحدد مهم لالستثمار األجنبي الم�اشر.اإلحصائي �أن س�ا

حقوق العمال هي غیر س�ادة القانون كاستقالل القضاء و النتائج أثبتت أ�ضا �أن �عض عناصر 

94FPمهمة.

2
P    

) فإن نجاح الدول في تحسین مناخ االستثمار فیها یتطلب في J.Willimson 1990فحسب ( 

�ادئ ذلك وفقا لعدة مات مما �عني تحقیق الحكم الجید و حسین جودة المؤسسالمقام األول ت

95FPس�ادة دولة القانون.أهمها حما�ة حقوق الملك�ة و 

3
P  هذا ما أكدت عل�ه دراسة (وD.Rodrick et 

A.Subramanianي األهم في ) الذان وجدا �أن هذه العوامل المرت�طة بوجود مؤسسات جیدة ه

96FPستثمار.االتغییر معدالت النمو و 

4 

 االقتصاد�ة، �أن نوع�ة المؤسسات ةالتنم�في إحدى دراسات منظمة التعاون و  قد جاءو 

                                                           
1 See for exemple :- Haggard Stephan, Andrew Maclntyre, and Lydia Tiede, The Rule of Low and Economic 
Development, Annual Review of Political Science, 11 (1), June 2008, p 207. 
- Staats Joseph .L and Glen Biglaiser, Foreign Direct Investment in Latin America : The Importance of Judicial 

Strenght and Rule of Low, International Studies Quarterly, p p  2-3. 
2 John Seth Alexander,  Foreign Direct Investment, the Rule of Low, and the New Institutionalism : Explaining 
FDI in the Developing World, Paper prepared for presentation at the Annual Meeting of the Amirican Political 
Science Association, August 20-31, 2014, Washington, D.C, p 33.  

3 Abbas.Mehdi ,  Le consensus de Sao Paulo : Fondements et portée d’une nouvelle approche des stratégies de 
développement ?, Economie et Société n°, Laboratoire de recherche Grand Maghreb Economie et Société, 
Constantine, 2005, p p 27-54. 
4 Rodrick Dani et Subramanian  Arvind, La primauté des institutions ( ce que cela veut dire et ce que cela veut 
pas dire), Finances et Développement, juin 2003, FMI, Washington, p p 31-34. 



 م�كانیزمات تأثیر الحكم الراشد على االستثمار األجنبي الم�اشر                الفصل الثاني 
 

106 
 

ذو معنو�ة حدد الوحید الذي له أثر إیجابي و س�ادة القانون) هي الم(حما�ة حقوق الملك�ة و  

ذلك من خالل لم�اشر في تحسین معدالت النمو، و غیر اعلى الدخل نظرا لدورها الم�اشر و 

حل النزاعات ا المختلفة من تشج�ع لالستثمار وتحقیق االستقرار الس�اسي و بوظائفهالق�ام 

97FPاالجتماع�ة المحتملة.

1 

 

 االستثمار األجنبي الم�اشراالستقرار الس�اسي و مؤشر : الثالث المطلب

غ�اب احتماالت ز النظام الس�اسي �الد�مقراط�ة واالستقرار الس�اسي، و فمن المعلوم أنه كلما تمی

�ا لالستثمار حروب أو صراعات داخل�ة تؤدي إلى عدم االستقرار، كلما كان ذلك جاذ نشوب

ز�ادة التدخل ان احتمال التأم�م أو المصادرة و العكس صح�ح، أي كلما كاألجنبي الم�اشر، و 

 الحكومي في النشاط االقتصادي، یؤثر �شكل سلبي على ز�ادة تدفقات االستثمار.

مض�فة االستقرار الس�اسي على االستثمار األجنبي الم�اشر �الدول الثیر تتمثل أهم قنوات تأو 

هي تدخل ضمن المناخ االستثماري في تخف�ض درجة المخاطرة، وحما�ة حقوق الملك�ة و 

تتمیز �عدم االستقرار المالئم، فالمستثمر�ن األجانب ل�سوا مستعدین للمخاطرة �أموالهم في بیئة 

لب التعرف على كیف �مكن لالستقرار الس�اسي أن �كون سنحاول في هذا المطالس�اسي. و 

العكس �النس�ة لعدم االستقرار الس�اسي و  عامال مهما في جذب االستثمار األجنبي الم�اشر 

 على النحو التالي:ذلك ؤوس األموال األجنب�ة، و الذي یؤدي إلى هروب ر 

عامل مؤثر على األطر التنمو�ة أحد أهم عوائق الحوكمة الجیدة و  �عتبر عدم االستقرار الس�اسي

النزاعات المسلحة، أعمال خاصة عندما یتعلق األمر �االضطرا�ات الس�اس�ة، التوترات الحز��ة، 

مناخ الس�اسي التوترات االجتماع�ة، االنقال�ات الس�اس�ة، فهذه العوامل تؤثر على الالعنف و 

ع األعمال في هذا البلد، كما تعمل على مدى الثقة التي یولونها أعوان قطاالسائد في البلد، و 

                                                           
1 Borner S, Bodmer F, Kobler M, L’efficinece institutionnelle et ses déterminants : Le rôle des facteurs 
politiques dans la croissance économique, Etude du Centre de Développement, OCDE, Paris 2004, p 116.      
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غیر المالئمة لمزاولة النشاطات لق نوع من البیئة غیر المستقرة و هذه الظروف على خ

 االستثمار�ة.

یؤدي إلى غ�اب المنافسة الحرة  یؤدي عدم االستقرار الس�اسي إلى الفساد الس�اسي الذي

انستان حالة أفغكالعراق، �اكستان و  ال تعرف دوالتغییب فرص االستثمار الناجح، فمثوالسل�مة و 

هذه المناطق من  االجتماع�ة، �سبب ما تعرفهمن التوقف التنموي وشلل في الح�اة االقتصاد�ة و 

98FPحروب.نزاعات س�اس�ة و 

1
P  

إن لالستقرار الس�اسي في أي بلد تأثیرا كبیرا على جذب االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة، 

على أساس حجم السوق أو العائد  قبول أو رفض المشروع، ل�سفالمستثمر األجنبي یتخذ قرارا �

ستثمرون �فضلون ٕانما على أساس درجة االستقرار للنظام الس�اسي في البلد، فالموحسب و 

99FPألنها مستقرة أما األنظمة األخرى فهي عرضة للتغییر. �ةاألنظمة الد�مقراط

2
P   

مواطني تلك الدولة وتجعل منه وجهة ته تنال رضا االستقرار الس�اسي في بلد ما یجعل ق�ادف

تدفعهم للتوطن في بلد ما لالستثمار، ألن المستثمر األجنبي ال للمستثمر�ن ورؤوس أموالهم، و 

�قبل على االستثمار في أي دولة ما إال �عد أن �طمئن على استقرار النظام الس�اسي بها، فمن 

ز �التغیر المستمر في ي دولة تتمیغیر المعقول أن �قبل على إرساء مشار�عه االستثمار�ة ف

 االضطرا�ات الداخل�ة.الحكومات و 

ل الشغب أعماعدم االستقرار الس�اسي وحدوث االنقال�ات الس�اس�ة واالغت�االت و  كما أن

ت االستثمار للشركات األجنب�ة، النزاعات المسلحة تؤدي إلى ممارسة تأثیر سلبي على قراراو 

على عكس ذلك كلما كان المناخ الس�اسي و  ر األجنبي،�مة موجودات المستثمتخفض من قو 

3للدولة أكثر استقرارا أدى إلى جذب الشركات األجنب�ة االستثمار�ة في تلك الدولة
100FP. 

                                                           
 . 74حساني بن عودة، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .75، ص 2007التوز�ع، األردن، ، دار حامد للنشر و ، إدارة األعمال الدول�ةعلى ع�اس  2
دكتوراه في العلوم ، مذكرة -دراسة حالة الجزائر–أثر األزمات المال�ة على االستثمار األجنبي الم�اشر بن عامر مصطفى،   3

 .84، ص 2011-2010، 3علوم التسییر، جامعة الجزائر ة العلوم االقتصاد�ة، التجار�ة و االقتصاد�ة، كل�
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�ات عسكر�ة أو عمل�ات انقالامر �أمواله في بلد �عرف ثورات و إن المستثمر األجنبي ال �غ

تغیرات متتال�ة للحكومات حیث ال تلتزم قد �ص�ح األمر مكلفا في حالة حدوث إرهاب�ة، و 

�مكن مستثمر�ن من ضمانات أو تعهدات، و الحكومة الجدیدة �ما منحته الحكومة السا�قة لل

101FPحصر االستقرار الس�اسي في الفترة الزمن�ة التي تقضیها الحكومات في مناصبها.

1 

في مؤثرا كبیرا و تقرار الس�اسي یلعب دورا من النقاط المذكورة سا�قا، فإن االسوعل�ه و 

�عتمد االستقرار الس�اسي على درجة المخاطر و المستثمر�ن داخل البلد المعني، االستثمارات و 

�مكن ق�اس هذه المخاطر من خالل دراسة إلى أخرى، و الس�اس�ة التي تختلف من دولة 

واالحتجاجات لتغیرات الس�اس�ة في هذا البلد وطر�قة تداول السلطة وشكل الحكومة واستقرارها ا

102FPالعالم الخارجي.توى العالقة مع الدول المجاورة و النزاعات ومسالمستمرة واإلضرا�ات و 

2
P 

 یواجهها المستثمر األجنبي تأخذ األشكال التال�ة:المخاطر الس�اس�ة التي �مكن أن و 

  التصف�ة أو مصادرة الحكومات المض�فة لمشروعات األجانب كل�ا أو جزئ�ا ألغراض

 العامة بدون تعو�ض.المنافع 

 .التأم�م، تحو�ل المشروعات األجنب�ة إلى ملك�ة عامة للدولة 

 .فرض قیود على تحو�ل العمالت األجنب�ة إلى الخارج 

 الدولة لمبرمة بین المستثمر�ن األجانب و االتفاق�ات اغاء أو عدم الوفاء �العقود و اإلل

103FPألس�اب س�اس�ة.

3 

�ات الس�اس�ة، الصراع الدیني، عدم االستقرار مصادر الخطر الس�اسي هي: اإلیدیولوجو 

104FPالعداء لألجانب.ة، االنقال�ات العسكر�ة، الحقد و االجتماعي، التأم�م، الصراعات المسلح

4
P  

                                                           
، ص 2000التوز�ع، مصر، ، ایتراك للط�اعة والنشر و 3، طاالقتصادي لألسواق المال�ةالتحلیل المالي و ص�ح محمود،   1

90. 
 .31، ص 2006، دار العلم للنشر، األردن، اف إدارة االستثمارأهدمفهوم و محمد عبد الخالق سعید،  2
 .103، ص مرجع سبق ذكرهبولر�اح غر�ب،   3
 .  114، ص 2001التوز�ع، األردن، ، األهل�ة للنشر و إدارة األعمال الدول�ةشوقي ناجي جواد،   4
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تحقیق األهداف المرجوة من جذب االستثمار األجنبي الم�اشر و فلكي تستط�ع الدول المض�فة 

الس�اسي، فق�ام االستثمار من طرف متعامل وراء هذا االستثمار یجب علیها توفیر االستقرار 

أجنبي یجعله یراعي كخطوة أولى الجانب الس�اسي لهذه الدول، من خالل االستقرار الس�اسي 

تشج�ع أكبر لجلب االستثمارات األجنبي یلعب دورا أساس�ا ومهما في إعطاء ثقة أكثر و  الذي

لدول�ة الراغ�ة في االستثمار تنشئ فرعا خاصة الم�اشرة منها، ألن المتعامل األجنبي أو الشركة ا

لهذا یتوجب على هذه الدول أن تكون ي الدول المستقبلة لالستثمارات و أو فروعا صناع�ة ف

105FPمستقرة س�اس�ا.

1
P  ٕان كانت المردود�ة المتوقعة لالستثمار كبیرة فال �مكن االستثمار في فحتى و

106FPظل غ�اب االستقرار الس�اسي.

2 

دولة متقدمة لدراسة  21شركة من  400ت البنك الدولي التي شملت فقد وردت في إحدى دراسا

العوامل التي �أخذها المستثمرون �الحس�ان في اتخاذ القرارات االستثمار�ة في الدول النام�ة أن 

من المستثمر�ن �عتبرون أن المخاطر النا�عة من أس�اب س�اس�ة تلعب دورا هاما في  % 61

107FPقرارات االستثمار في البلدان النام�ة.

3 

�مكن تقصي األثر اإلیجابي لالستقرار الس�اسي على تدفق االستثمار األجنبي الم�اشر من و 

 منها:نذكر لتي تطرقت إلى نفس الموضوع و خالل �عض الدراسات السا�قة ا

أن االستقرار الس�اسي �عتبر المحدد األول أو  التي أوضح فیها)Basi 1963( دراسة .1

دراسة لكل من  تالثاني لالستثمارات األمر�ك�ة في الدول النام�ة، كذلك توصل

)Schneider and frey 1985 1979، 1976ذلك في السنوات دولة نام�ة و  54) شملت ،

108FPله ارت�اط سلبي مع االستثمار األجنبي الم�اشر.، أن عدم االستقرار الس�اسي 1980

4
P  

                                                           
 .79، ص 2000مصر، ، مؤسسة ش�اب الجامعة، التنسیق الضر�بياالستثمار الدولي و فر�د النجار،   1
، دار البدا�ة التدقیق على االستثمار في الشركات متعددة الجنس�ات في ضوء معاییر التدقیق الدول�ةخالد راغب الخطیب،   2

 . 218، ص 2009التوز�ع، عمان، األردن، للنشر و 
، مجلة -األردن كنموذج– آل�ات جذب االستثمارات الخارج�ة إلى الدول العر��ة في ظل العولمةأحمد زكر�ا ص�ام،   3

 .93، ص 2005، جامعة الشلف،  3اقتصاد�ات شمال إفر�ق�ا، العدد 
 .55-54، ص 2000، الدار الجامع�ة، مصر، قضا�ا اقتصاد�ة معاصرةالعولمة و عمر صقر،   4
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مثال ذلك أ�ضا جمهور�ة أنجوال التي تقع في القارة اإلفر�ق�ة جنوب الصحراء، فقد و  .2

الحرب األهل�ة، من تحقیق ز�ادة تهاء من حالة الصراعات المدن�ة و تمكنت �عد االن

فترة التسعینات،  الم�اشر خالل ملحوظة في نصیبها من تدفقات االستثمار األجنبي

109FPاحتلت بذلك المرت�ة األولى من بین دول القارة اإلفر�ق�ة جذ�ا لالستثمار.و 

1
P  

) التي قاما فیها بدراسة المحددات الرئ�س�ة Basu.A and Srinivasan.K 2002دراسة ( .3

قد خلصا في هذه الدراسة ق�ة، و لتدفقات االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة لس�عة دول إفر�

المستوى الضعیف من الفساد تعتبر من ستقرار الس�اسي، الحكم الراشد و االإلى أن 

110FPالمحددات الرئ�س�ة لتدفق االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة في هذه الدول.

2
P  

هي دراسة ق�اس�ة حول أثر االستقرار الس�اسي ) و Bonny Jean Baptiste 2005دراسة ( .4

التي خلصت )، و Haïtiجمهور�ة هایتي (على جاذب�ة االستثمار األجنبي الم�اشر في 

بي الم�اشر في هذا إلى أن االستقرار الس�اسي �عتبر المحدد األول لالستثمار األجن

الحر�ات احترام حقوق اإلنسان الس�اس�ة و  قد شكل هذا المحدد مع عدمالبلد، خاصة و 

الم�اشر في من المحددات الرئ�س�ة الجاذ�ة لالستثمار األجنبي  % 99المدن�ة ما نس�ة 

111FPهذا البلد.

3 

ي عالقة بین االستقرار الس�اسي إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن هناك دراسات لم تجد أ

 :منهاواالستثمار األجنبي الم�اشر و 

) عن كون االستقرار الس�اسي �عتبر كمحدد لالستثمارات Jiho and You 1999. دراسة (1

ذلك �استخدام ستة متغیرات لعدم و  1991 -1977الم�اشرة في كور�ا خالل الفترة  ةاألجنب�

                                                           
نة بین كور�ا الجنو��ة ، ، دراسة مقار -الواقع و التحد�ات–االستثمار األجنبي الم�اشر في الدول العر��ة فر�د أحمد قبالن،   1

 .20، ص 2008، القاهرة، مصر، 1ال�حر�ن، دار النهضة العر��ة، طا، المكس�ك، مصر، األردن، تونس و مالیز�
2 Anupan Basu, Krishna Srinivasan, Foreign Direct Investment in Africa –Some case Studies-, IMF Working 
Paper, International Monetary Fund, 2002, p37. 
3 Bonny Jean Baptiste, Mauvaise gouvernance et faible investissements direct étrangers en Haïti –étude  
économique-, Faculté d’économie appliquée de l’université d’Anvers, Document non publier, 2005, p 17.  
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و�ة بین عدم االستقرار الس�اسي، حیث خلصت هذه الدراسة إلى عدم وجود عالقة معن

تدفق االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة إلى كور�ا، إال في حالة كون عدم االستقرار الس�اسي و 

األجنبي الم�اشر كما حدث االستقرار حادا بدرجة تؤثر على الس�اسات المتعلقة �االستثمار 

. كما نفت الدراسة ما یراه ال�عض من أن عدم االستقرار هو محدد مهم في 1980في عام 

112FPتفضیل بلد �عینه. 

1
P   

تحلیل العالقة بین المخاطر ) والتي حاولت ر�ط و Noukpo.D et H.Fotie 2003دراسة ( .2

مس دول إفر�ق�ة عانت ال�احثان خالس�اس�ة واالستثمار األجنبي الم�اشر، حیث اختار هذان 

-إفر�ق�ا، بوتسوانا، كوتديهي: نیجیر�ا، جنوب و  العسكر�ة كعینة االنقال�اتمن الحروب و 

ي عالقة بین االستقرار الس�اسي سیوسالند، حیث خلصت الدراسة إلى عدم وجود أفوار و 

تدفق االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة في هذه الدول �استثناء جنوب إفر�ق�ا التي وجدت فیها و 

فكانت  1984-1977عالقة إیجاب�ة بین المتغیر�ن، خاصة ما تعلق بنیجیر�ا خالل الفترة 

أدى تقلیل المخاطر الس�اس�ة إلى تراجع في تدفق االستثمارات العالقة عكس�ة تماما �حیث 

113FPلم�اشرة في هذا البلد.األجنب�ة ا

2 

المساءلة، نوع�ة األطر التنظ�م�ة، الصوت و  : تأثیر مؤشر فعال�ة الحكومة،الثالثالم�حث 

 على جذب االستثمار األجنبي الم�اشر

ذب االستثمار ج�اإلضافة إلى المؤشرات المذكورة سا�قا هناك مؤشرات أخرى مهمة تأثر على 

هذه المؤشرات تتمثل في الستثمار و االعت�ار عند اتخاذ قرار اتأخذ �عین األجنبي الم�اشر، و 

  المساءلة.الصوت و لحكومة، نوع�ة األطر التنظ�م�ة و فعال�ة ا

                                                           
، مذكرة دورها في النمو االقتصادي في المملكة العر��ة السعود�ةمارات األجنب�ة الم�اشرة و االستثبندر بن سالم الزهراني،   1

 .16، ص 2004ماج�ستیر، كل�ة اإلدارة، قسم االقتصاد، جامعة الملك سعود، السعود�ة، 
2 Noukpo. D et Fotie.H, Les déterminants des investissements direct étrangers en Afrique Subsaharienne, 
Ecole national supérieur de statistique et d’économie appliquée (ANCEA), Abidjane, Cote d’ivoire, 2003. 
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 االستثمار األجنبي الم�اشرلب األول: مؤشر فعال�ة الحكومة و المط

إن الحكومات الفعالة أو القادرة عموما، �غض النظر عن كیف تعرف، هي أكثر استعدادا 

النمو االقتصادي �شكل عام. على الرغم من أن العدید من الم�اشر و  كمواقع لالستثمار األجنبي

الدراسات التي قامت �ق�اس األداء الس�اسي، لم تتفق حول أحسن طر�قة لتصور ذلك أو ما هو 

في األساس المتغیر التا�ع الذي یجب ق�اسه. فمكان فعال�ة الحكومة من �اب كونها وظ�فة نوع 

النظام، القوة االقتصاد�ة، القدرات العسكر�ة، أو السكان هو ب�ساطة إعادة تسم�ة هذه 

114FPالمتغیرات.

1
P  الوسائل الكم�ة لذلك فمؤشر فعال�ة الحكومة هو مقید بتوفیر ما یهم المستثمر�

 استقرار الس�اسات الحكوم�ة.لتقی�م فعال�ة و 

تم سؤاله عن كیف جولدمان ساش، و القائم على مؤسسة برا�ان جر�فز، ففي حوار أجري مع  

ذا كنت أنا فكان رده كما یلي "إ �مكن ألسواق الدول الجدیدة جذب استثمارات أجنب�ة م�اشرة ؟

فسأكون مطمئنا لالستثمار في هذا  ت الحكومة والتزامها �االستقرار،كمستثمر أجنبي واثقا في ث�ا

مة الحاسمة في قراراتها والتي تتمتع فالمستثمرون یثقون في الحكو   البلد على المدى ال�عید،

�الشرع�ة وكل ما یرت�ط بهذه الحكومة من ث�ات س�اسي وٕاجماع اجتماعي وتوز�ع جید للدخل 

 وهى سمات مشتركة تساهم في دعم االستقرار.

عموم�ة، نوع�ة قد عرف البنك الدولي مؤشر فعال�ة الحكومة على أنه " نوع�ة الخدمات الو 

لس�اس�ة، نوع�ة ص�اغة الس�اسات وتنفیذها، درجة استقاللها عن الضغوط االخدمات المدن�ة و 

115FPمصداق�ة التزام الحكومة بتلك الس�اسات".و 

2
P  قد عرف من طرف (وKugler and Tammen 

المصطلح  یتم ق�اس فعال�ة الحكومة في استخراج الموارد من السكان، مما یؤدي إلى)  2012

�قارب قدرة الحكومات على جزء مناسب من الناتج القومي هذا األخیر المدى الس�اسي النسبي.و 

116FPلتحقیق أهداف عامة.

3 P التي غال�ا ما للتنم�ة االقتصاد�ة في الدولة، و من بین األهداف العامة و

                                                           
1 Kugler. J and R.L. Tammen, The Performance of Nations,  Rowman & Littlefield Publishers, 2012. 
2 Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi : The Worldwide Governance Indicators: Methodology 
and Analytical Issues, Hague Journal of the Rule of Law 3 (2), 2011, p p 220-246. 
3 Kugler. J and R.L. Tammen, op.cit. 
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ي تقدم هي جذب االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة. فعموما المستثمر�ن �فضلون المناخ الس�اس

كون للدولة القدرة الس�اس�ة لخلق بیئة تلذلك یجب أن  قادر،عندما �كون مستقرا، متنبئ �ه و 

تسهیل ل على قدرة الحكومة على السماح و جاذ�ة لالستثمار األجنبي الم�اشر، فهذا األخیر ید

 تدفق رؤوس األموال األجنب�ة لتحقیق أهداف وطن�ة.

وفر مصدرا ستخراج�ة للحكومة ألنه یجنبي الم�اشر یز�د من القدرة االكما أن االستثمار األ

117FPإضاف�ا لصنادیق الضرائب.

1 

قات ) لفعال�ة الحكومة مقید �شكل خاص �اعت�اره مؤشرا لتدفRPEفالمدى الس�اسي النسبي (

هو یتمتع بدعم قوي في األدب�ات، كما أن االستثمار األجنبي االستثمار األجنبي الم�اشر و 

تعداد الحكومات ألنه یدل على اسفعال�ة الحكومة مؤشر مقید للتنم�ة االقتصاد�ة و  الم�اشر هو

) �عكس قوة حكومة RPEاستقرار تلك األسواق. ف (للسماح �الدخول والخروج من أسواقها و 

قتصاد�ة أكثر استقرارا لس�استها اال) الدولة، �عني قوة حكومتها، و RPEالدولة، فارتفاع (

رأس المال من خالل  �التالي فإن فعال�ة الحكومة تؤثر على تدفقاتالمستقبل�ة المتوقعة. و 

 ).Adji, Ahn, and Holseyهذا ما توصل إل�ه كل من (ثیرها على الس�اسة االقتصاد�ة، و تأ

ألنه من المتوقع أن �كون لدى الدولة ذات القدرة الس�اس�ة المرتفعة أكثر استقرارا للس�اسات 

من المفترض أن  المستثمر�ن األجانبذات القدرة الس�اس�ة المنخفضة، و االقتصاد�ة من الدول 

118FP�ستثمروا أكثر في الدولة التي لدیها قدرة س�اس�ة مرتفعة.

2
P  تشیر وجهة النظر هته إلى أن و

119FPالقدرة الس�اس�ة ترت�ط إیجا�ا مع تدفقات رؤوس األموال األجنبي الخاصة.

3
P    

 یؤثر سل�ا  RPEالعدید من الدراسات أثبتت �أن عدم ال�قین الس�اسي الناجم عن الت�این في و 

 

                                                           
1 Robin Barnaby Calver, op.cit, p 11. 
2 Adji S.S, Y.S. Ahn, and C.M. Holsey, Political Capacity, Macroeconomic Factors, and Capital Flows, In 
Political Capacity and Economic Behavior, eds M. Arbetman and M.A.J. Kugler: Basic Books, 1997, p 130. 
3 Ibid, p 133. 
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120FPعلى االستثمار الخاص.

1
P      

من بین الدراسات الحدیثة التي تناولت تأثیر فعال�ة الحكومة على االستثمار األجنبي الم�اشر، و 

التي حاوال من خاللها دراسة تأثیر الفساد Quazi. R, and al 2014) هي الدراسة التي قام بها (

ذلك ، و 2012-1995دولة إفر�ق�ة خالل الفترة  53على جذب االستثمار األجنبي الم�اشر في 

ال�ة هي: حجم السوق، فعیر الفساد متغیرات مستقلة أخرى و �استعمال �اإلضافة إلى متغ

لفعال�ة الحكومة تأثیر  ة هي أنكانت النتیجالحكومة، البن�ة التحت�ة، والحر�ة االقتصاد�ة، و 

121FPمهم على تدفق االستثمار األجنبي الم�اشر إلى الدول محل الدراسة.إیجابي و 

2
P   

) التي قاما بها Baklouti .N and Boujelbene .Y 2014هو ما توصلت إل�ه أ�ضا دراسة ( و 

لمعرفة مدى تأثیر نوع�ة المؤسسات في جذب االستثمار األجنبي الم�اشر إلى ثمان�ة دول 

ذلك �استخدام ثالث و  2008-1996مختارة من الدول النام�ة في منطقة المینا خالل الفترة 

قد ومة، و الفساد، نوع�ة األطر التنظ�م�ة وفعال�ة الحكالمتمثلة في: شرات لنوع�ة المؤسسات و مؤ 

نوع�ة األطر التنظ�م�ة تأثیر سلبي على جذب االستثمار م التوصل إلى أن لكل من الفساد و ت

مهم في جذب امة فقد وجد أن لها أثر إیجابي و األجنبي الم�اشر، أما �النس�ة لفعال�ة الس�اسة الع

122FPاالستثمار األجنبي الم�اشر.

3
P   

 االستثمار األجنبي الم�اشر(البیروقراط�ة) و  األطر التنظ�م�ةنوع�ة مؤشر : الثاني المطلب

التنظ�مي الك�ان الحاكم لكافة أوجه النشاط االقتصادي الذي �عمل ف�ه �مثل اإلطار التشر�عي و 

�كون محفزا للمستثمر  غیر معقدما ومنظما و االستثمار األجنبي الم�اشر، ف�قدر مـا �كون محك

                                                           
1 See for example : - Rodrik. D, Policy Uncertainty and Private Investment in Developing Countries,  Journal of 
Development Economics. 

- Joshua Aizenman and Nancy P. Marion, Policy Uncertainty, Persistence and Growth, Review of International 
Economics, Volume 1, Issue 2,  June 1993, p 145. 

2 Quazi Rahim, Vemuri Vijay, and Soliman Mostafa,  Impact of Corruption on Foreign Direct Investment in 
Africa, International Business Research, Vol 7, N° 4, 2014, p 5. 
3 Baklouti Nedra and Boujelbene Younes, op.cit, p p 89-93. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/roie.1993.1.issue-2/issuetoc
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ذلك لعدة عوامل و  �اختالف توجهات المشرع في الدولةتختلف التشر�عات بین الدول األجنبي، و 

123Fنذكر منها:

1  

  للقطاع األجنبي أو الظروف االقتصاد�ة السائدة مثل مدى احت�اج الدول المض�فة

 مـدى حاجتـها للمـوارد الطب�ع�ة.التكنولوج�ا و 

  حاجتها لتشغیلها.مدى توفر الید العاملة الوطن�ة و 

  ه لمنتجات المشار�ع االستثمار�ة.مدى استجابتحجم السوق المحلي و 

  وف اللوج�ست�ة لتصدیر تلك المنتجات، �ضاف إلى ذلك كل الظر القدرة الفن�ة والمال�ة و

الـتي عادة ما تحدد الس�اسات االقتصاد�ة التي تنعكس الس�اس�ة السائدة في الدولة و 

    .�الضرورة على ما یتبناه المشرع منها في تلك التشر�عات

 ،لدولة على بناء قاعدة قانون�ة مسایرة للتشر�عات الدولیـة محفـزا لالسـتثمارات األجنب�ةتعد قدرة او 

 ، حیثتنظ�مي لالستثمار األجنبي الم�اشراعدة في شكل توفیر إطار تشر�عي و تكون هذه القو 

ستثماراتهم في الدولة على قرارات المستثمر�ن �شأن توطین ا هذه األطرأهم آل�ات تأثیر  تتمثل

ذلك اعتمادا على فرض�ة أن جودة األطر التنظ�م�ة تمارس تأثیرا ایجاب�ا على تدفق المض�فة، و 

 االستثمار األجنبي الم�اشر، ف�ما یلي:

  عدم التعـارض تقرار والشفاف�ة، و االسن موحد لالستثمار یتسم �الوضوح و وجود قانو

تنظ�مات اللقواعد و شـر�عات األخـرى ذات االرت�اط، وأن �كون متوافقا مع امـع الت

 حما�ة المستثمر.الدول�ة الصادرة للحكم و 

 .وجود ضمانات كاف�ة لحما�ة المستثمر من المخاطر الس�اس�ة 

  التي تنشأ بین حل النزاعات على تنفیذ القوانین، التعاقدات و وجود نظام قضائي قادر

 الدولة المض�فة �كفاءة عال�ة.المستثمر و 

                                                           
تقر�ر مقارن عن تشر�عات تشج�ع االستثمار في الدول العر��ة وما �قابلها في �عض المؤسسة العر��ة لضمان االستثمار،   1

 2.، ص2002، الكو�ت، دول العالم األخرى 
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  تثمار یتمیز �سالسة اإلجـراءات القائم على إدارة االسأن �كون النظام اإلداري

لحصول على الب�انات و�شكل دقیق �ة، سهولة اتفشـي البیروقراطوضـوحها، عـدم و 

124Fفي الوقت المناسب.مفصل و و 

1 

  ممارسة المجتمع تمنح األفراد والشركات الثقة في التعامل و قواعد �مدى وجود قوانین و

 النشاط االقتصادي �حر�ة.

   مام ممارسة النشاط التي تمثل عائقا أضمان مدى انتشار الجرائم والسرقات و

فیذ العقود طو�لة األجل الخاصة تناالستثماري، ومدى كفاءة وفعال�ة القضاء، و 

 استقاللیته عن الضغوط الس�اس�ة. ء و عدم تحیز القضاوالحكوم�ة، و 

  ا�ة اإلبداع الفكري محلحما�ة الملك�ة الفكر�ة كتشج�ع و مدى وجود نظم قانون�ة

 األجنبي.الوطني منه و 

  ن طرف المستثمر األجنبي، تشج�ع وحما�ة التطو�ر متشج�ع اإلنفاق على ال�حث و

التقلید تهلك من الغش و في الدول المض�فة وحما�ة المس توطینهانقل التقن�ة و 

125Fالتجاري.

2 

ها نظم إذا كان لدی�مكن القول أن الدول قد تستفید من تدفقات االستثمار األجنبي فقط و 

النظم ا، ومن المرجح أن تحد القوانین و النظم القانون�ة في محلهالحكومة المحل�ة مناس�ة و 

منعت الموارد ال�شر�ة ما إذا المفرطة من النمو من خالل االستثمار األجنبي الم�اشر في حال 

لتجار�ة عمال إاغالق األعلى سبیل المثال: إذا كان بدأ و  ورأس المال من إعادة التخص�ص.

المكلفة، التي تنطوي على العدید من معاق من طرف التنظ�مات والقوانین الحكوم�ة الواسعة و 

الموارد، فإن رأس المال �منع من التخص�ص البیروقراط�ة التي تتطلب الوقت و اإلجراءات 

 للقطاعات األكثر إنتاج�ة.

                                                           
غیر الم�اشر في البیئة االقتصاد�ة العر��ة: دراسة مقارنة جنبي الم�اشر و محددات االستثمار األأمیرة حسب هللا محمد،   1

 .27، ص 2005، الدار الجامع�ة، اإلسكندر�ة، مصر، مصر -كور�ا الجنو��ة -ترك�ا
 .104، ص مرجع سبق ذكرهبولر�اح غر�ب،   2
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ها تسبب دوران أقل لسوق مقیدة فإن تسر�ح الموظفینإذا كانت قوانین العمل لتوظیف و  �المثل، 

�مكن كنولوج�ا إلى الشركات المحل�ة. و أقل احتمال ألن تحدث اآلثار غیر الم�اشرة للتالعمل، و 

مثل حما�ة المستثمر�ن تطبیق نفس النتیجة على أشكال أخرى من التنظ�مات الحكوم�ة 

كل هذه اإلجراءات .و تنفیذ العقودن) من خالل ضمان حقوق الدائنین و المحلیی(األجانب و 

�التالي فإن الشركات متعددة و  نفقات كبیرة جدا.تنطوي على شك وغموض كبیر، وقتا طو�ال و 

یؤثر على الخلف�ة مع االقتصاد المحلي، مما سوف تقلل من الروا�ط األمام�ة و  الجنس�ات

ٕان حدث االستثمار فإن الدولة المض�فة لن تتمكن من االستفادة احتمال االستثمار ف�ه وحتى و 

126Fلتكنولوج�ا إلى غیر ذلك.لالستثمار األجنبي الم�اشر كنقل امن اآلثار اإلیجاب�ة 

1 

127FPففي اآلونة األخیرة بدأ البنك الدولي نشر نتائج مشروع أعماله التجار�ة

2
P حیث توفر قاعدة ،

تنفیذها. حیث أن وضوع�ة لتنظ�مات وقوانین األعمال و ة المعاییر المب�انات األعمال التجار�

تبین تكالیف تنظ�مات األعمال، إنها تسمح لتجار�ة قابلة عبر االقتصاد�ات و مؤشرات األعمال ا

األموال التي تنفق على اإلجراءات نتائج األطر التنظ�م�ة، كالوقت و على لنا �الحصول 

  الحكوم�ة.  البیروقراط�ة، و �التالي فحص كفاءة المؤسسات

التي حاولت ال�حث عن و )  Zurbruegg.R 2006 Rammal.H.G and(قاما بها دراسة ففي 

ممارسة الحكم الراشد بناءا على توج�ه تدفق نوع�ة فعال�ة تنظ�مات الحكومة و  تأثیر التغیرات في

مالیز�ا، ا، هي: إندون�س�بین خمس اقتصاد�ات آسیو�ة و  االستثمار األجنبي الم�اشر من الخارج

تطبیق قوانین النتائج �أن التدهور في فعال�ة و تایالند. حیث أظهرت الفلبین، سنغافورة و 

تنظ�م األعمال) �م المفرط في التجارة الخارج�ة و االستثمار (مثل الرقا�ة على األسعار، التنظ

                                                           
1 Matthias Bussea, José Luis Groizard, Foreign Direct Investment, Regulations, and Growth, World Bank Policy 
Research Working Paper 3882, April 2006, p 5. 
2 World Bank, Doing Business in 2004, Understanding Regulation, World Bank and Oxford University Press: 
Washington, DC, 2004. 
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دراسة الداخل إلى دول اآلس�ان محل ال�كون له أثر سلبي على االستثمار األجنبي الم�اشر 

128Fتجاه الهبوطي األخیر لتدفق االستثمار األجنبي الم�اشر.هي عوامل مهمة في شرح االو 

1  

) التي حاولت دراسة تأثیر األطر Bussea.M and Groizard.J.L 2006دراسة (أ�ضا و 

ذلك �استخدام خمس إجراءات و  التنظ�م�ة على النمو من خالل االستثمار األجنبي الم�اشر

، هي: بدأ المشروع، تنظ�مات سوق العمل�االستثمار األجنبي الم�اشر و  قةتنظ�م�ة المتعل

قد توصلت الدراسة �المقارنة مع ، و تنظ�مات العجز عن الوفاءتنظ�مات العقود، حقوق الدائن و 

وجود  ات األكثر تنظ�ما هي األقل قدرة على االستفادة من�دول أقل تنظ�ما إلى أن االقتصاد

س األموال في شكل و ، فأ�ة محاولة من طرف الحكومة لجذب رؤ �اتالشركات المتعددة الجنس

استثمار أجنبي م�اشر من خالل تقد�م إعفاءات ضر�ب�ة خاصة من المرجح أنها لن تسفر عن 

129FPآثار متوقعة مفیدة إذا كانت جودة التنظ�مات منخفضة نوعا ما.

2
P  

 ر األجنبي الم�اشراالستثماالصوت والمساءلة (الد�مقراط�ة) و مؤشر : الثالثالمطلب 

ات الس�اس�ة تؤثر في االقتصاد، والعالقة بین نوع النظام إنه معروف منذ وقت طو�ل أن القرار 

االستثمار األجنبي الم�اشر ال تزال محل الجدل، فلقد أظهرت �عض الدراسات �أن هناك و 

أخرى أثبتت ، كما أن دراسات االستثمار األجنبي الم�اشرعالقة إیجاب�ة بین الد�مقراط�ة و 

 .العكس

بي الم�اشر جذب انت�اه العلماء فعلى الرغم من أن تأثیر الد�مقراط�ة على االستثمار األجن

تحولت فالعدید من الدول التي غیر مفهوم، و  ااهتمام الجمهور، إال أن هذا التأثیر مازال غامضو 

إذا كان ف نب�ة.أ�ضا �مكن أن تكون اقتصاد�ات نام�ة تسعى إلى رؤوس أموال أج د�مقراط�ا

المفاضلة بین  �ن األجانب، الدولة النام�ة تواجهالحكم الد�مقراطي �ضر بجاذب�ة الدولة للمستثمر 

من جهة أخرى، إذا كان تعمیق من االستثمار األجنبي الم�اشر والد�مقراط�ة. و  التنافس للحد

                                                           
1 Hussain Gulzar Rammal, Ralf Zurbruegg , The impact of regulatory quality on intra-foreign direct investment 
flows in the ASEAN markets, International Business Review, Volume 15, Issue 4, August 2006, p 401. 

2 Matthias Bussea, José Luis Groizard, op.cit, p 21. 
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ذلك التحول كجذب االستثمار األجنبي الم�اشر و الحكم الد�مقراطي �عزز قدرة الدولة ل

130F.الد�مقراطي �ساعد على تحقیق المنافع االقتصاد�ة لرؤوس األموال األجنب�ة

1   

الطعون القضائ�ة اط�ات الراسخة، القضاء المستقل و الد�مقر  نفإ) Olson 1993حسب (ف

 ،آمنة لفترة أطول تاضمان أن االستثمار تساعد على ضمان الملك�ة، و  كلهاالمنتخ�ة 

األحكام كاتها تكون محم�ة من الممارسات و مثل هذه األنظمة ألن ممتلفالمستثمرون �فضلون 

131FPالوحش�ة التي تصدر من الحكام المستبدین.

2 

أن الد�مقراط�ة تأثر إیجا�ا على تدفق االستثمار األجنبي ( عارض هذه الفكرةإال أن هناك من 

ة حم�م�ة بین عالق) أن هناك O’Donnell 1978 and 1988وجد ( في هذا الس�اق ، و )الم�اشر

132FPالمستثمر�ن األجانبالحكام المستبدین و 

3
P سبب اهتمام القادة الس�اسیین �الفوائد االقتصاد�ة� ،

لالستثمار األجنبي الم�اشر، فالمستبدین �حمون رؤوس األموال األجنب�ة من الضغط الشعبي 

 حما�ة الشدیدة للعمال، أو �فرض ضرائب أقل.المن أجل رفع األجور، 

ثیر الد�مقراط�ة على االستثمار بتأ) ف�ما یتعلق O’Donnell() وOlsonض هنا بین (التناقو 

األجنبي الم�اشر، معقول إلى حد ما فأولسون �عتبر �أن حقوق الملك�ة تشكل األرض�ة الخص�ة 

لالستثمار األجنبي الم�اشر، بینما أودونیل یوضح كیف تفضل حكومة المستثمر توطین رؤوس 

 شدیدة المركز�ة.أموالها في دول 

تغیرات الس�اسات تتجنب �المثل �سبب أن الد�مقراط�ة تتلقى دعم محل�ا واسعا،  أیدهناك من و 

 ها أقل ٕاعادة توز�ع الدخل المؤكد على األنظمة، فالدول النام�ة البیروقراط�ة لغیر النظام�ة، و 

 

 

                                                           
1Quan Li and Adam Resnick, Democratic Institutions and Foreign Direct Investment Inflows to Developing 
Countries, International Organization 57, Winter 2003, p 176. 
2 Olson, Mancur, Dictatorship, Democracy, and Development, American Political Science Review 87 (3), 1993. 
3 O’Donnell, Guillermo, Reflections on the Patterns of Change in the Bureaucratic Authoritarian State,  Latin 
American Research Review 13 (1), 1978, p 3–38. 
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133FPاستثمار خاص أكثر.انتهاكات لحقوق الملك�ة و 

1
P  

فقد وجد �أن السلطة االستبداد�ة قد تكون جذا�ة للمستثمر�ن األجانب في ) Haggard 1990أما (

الدول ذات تقالید "الضغط القوي على العمل أو ال�سار لجدواها االقتصاد�ة أو منح األولو�ة 

134FPحقوق الملك�ة".

2
P   

كذلك حكم الد�مقراطي تأثیرا إیجاب�ا و ) �أن للLi .Q and Resnick .A 2003وقد وجد كل من (

135FPب�ا على تدفق االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة.سل

3 

طین كما �مكن أن تساهم المساءلة في التأثیر على قرارات المستثمر�ن األجانب �شأن تو 

من خالل أن المساءلة تعد آل�ة مهمة من آل�ات مكافحة الفساد،  ،استثماراتهم �الدولة المض�فة

تقو�م هذا األداء مـن خـالل المحاس�ة التي تخضع لها فهي مع�ار ضا�ط ألداء المؤسسات و 

اهة نز المختصة لمكافحة الفساد كهیئة العلى ید السلطات التشر�ع�ة أو القضائ�ة أو الجهات 

المساءلة في المجتمع على مجموعة من اآلثار اإلیجاب�ة �النس�ة تنطوي ز�ـادة الشفاف�ة و و  مثال،

 قاط التال�ة:لالقتصاد الوطني �مكن حصرها في الن

  تخف�ض تكالیف المشروعات لز�ادة تحقیق االنض�اط المالي والس�طرة على اإلنفاق و

 كفاءة االقتصاد؛

   توفیر الثقة في السوق، نظرًا إلى أن تقدیرات المستثمر�ن للمخاطر حما�ة المستثمر�ن و

 تتأثر بوفرة ودقة المعلومات؛ 

  التأكد من أن النظام  لمستثمر إلىز�ادة جاذب�ة المناخ االستثماري حیث �حتاج ا

 �تكلفة معقولة؛ �حمـي حقوقـه خالل فترة معقولة و القضائي سوف القانوني و 

                                                           
1 See for example : - Feng  Yi, Political Freedom, Political Instability, and Policy Uncertainty: A Study of 
Political Institutions and Private Investment in Developing Countries, International Studies Quarterly 45 (2), 
2001, p 271–294. 
- Pastor Manuel. Jr and Eric Hilt, Private Investment and Democracy in Latin America,  World Development 21 

(4), 1993, p 489–507.  
-  Pastor, Manuel. Jr  and Jae Ho Sung,  Private Investment and Democracy in the Developing World,  Journal 

of Economic Issues 29 (1), 1995, p 223–243.                   
2 Haggard Stephen,  Pathways from the Periphery: The Politics of Growth in the Newly Industrializing 
Countries, Ithaca, N.Y: Cornell University Press, 1990. 
3 Quan Li and Adam Resnick, op.cit, p 175-211. 
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   التخفیف من حدة األزمات: حیث أظهرت التجارب الدول�ة أن عمق األزمات

1�مدى الثقة في قنوات المساءلةبدرجة الشـفاف�ة في االقتصـاد و  االقتصاد�ة یتأثر
136FP. 

 137المساءلة �مكن أن تقلل من الرشوةأن الز�ادة في الشفاف�ة و  كماF

آل�ة مهمة  فالمساءلة، 2

في مكافحة الفساد سواء كان على المستوى الكلي (الحكومة) أو على المستوى الجزئي 

محاس�ة المسئولین على أعمالهم وفحص وتدقیق قرارهم  ها �مكن(المؤسسات)، فمن خالل

رصة أمامهم إل�ضاح أ�ة نقطة غامضة أو تهم موجهة ٕاتاحة الفوكشف حسا�اتهم، و 

ألمر ذاته على المؤسسات العامة �نطبق اسواء كانوا منتخبین أو معینین، و إلیهم 

 الخاصة.و 

في آل�ات تأثیر األنظمة الد�مقراط�ة إیجا�ا على تدفق االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة  أهمتتمثل و 

المض�فة تعترف �ملك�ة الشركة من الممتلكات الماد�ة والفكر�ة فالحكومة  ،حما�ة حقوق الملك�ة

من خالل سند قانوني الذي �حمیها من مجموعة متنوعة من التهدیدات �ما في ذلك السرقة أو 

هو تجار التجزئة كما �عقد بین المصنع و  الحكومة أ�ضا ، كما تقرالتعدي على ممتلكات الغیر

خل لحما�ة حقوق الطرفین من خالل إجراء إداري أو قضائي في التدملزم من الناح�ة القانون�ة، و 

حالة انتهاك العقد. فبدون ضمان هذه الحقوق فإن المستثمر�ن األجانب لن �قدموا على 

االستثمار في البلد المضیف.و �صفة عامة فإن المستثمر�ن األجانب یواجهون عدة أنواع من 

 المض�فة أن تخففها أو تفاقمها. التهدیدات لممتلكاتهم، التي �مكن للحكومات 

الخاصة من ففي الغالب فإن األنظمة الد�مقراط�ة أكثر فعال�ة في ضمان حقوق الملك�ة 

 واألفراد في مقابل دفع فالدولة تقدم لحما�ة حقوق الملك�ة للشركات  المؤسسات االستبداد�ة،

 

                                                           
ال�احث، ، مجلة تمكین الحكم الراشد في الدول العر��ةسبل تعز�ز المساءلة والشفاف�ة لمكافحة الفساد و بوز�د سا�ح،   1

 .59، ص 2012، 10جامعة ورقلة، العدد 
2 Andreas Buehn, Friedrich Schneider , Corruption and the shadow Economy : A Structural Equation Model 
Approach, Discussion paper N° 4182, IZA , Germany, May 2009, p 15.   
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138Fآخرون.ن و هذا ما أشار إل�ه أولسو ضرائبهم. و 

1  

تدفقات  أن تعیق األنظمة الد�مقراط�ةثالث آل�ات �مكن من خاللها ض ف�ما یلي سنعر و 

 االستثمار األجنبي الم�اشر:

 التأثیر على استغالل الشركات متعددة الجنس�ات للموقف االحتكاري أو احتكار القلة:  -1

ركات متعددة الجنس�ات فاألنظمة الد�مقراط�ة في الدول المض�فة تعیق قدرة العدید من الش

فهذه الشركات تقوم �االستثمار في تعز�ز موقعها االحتكاري أو احتكار القلة، الستغالل و 

تنتج ا دول�ة، المزا�ا التي تنجم من و الخارج لالستفادة من مزا�ا ملكیتها الخاصة أو مزا�

139Fأ�ضا عن، ه�اكل السوق المحتكرة.

2  

مواقعها االحتكار�ة أو  تعز�زى الشركات متعددة الجنس�ات خلق و ففي الدول المض�فة تسع

�الرغم ، و غیر كاملةلقلة التي تؤدي إلى عوائد أكبر. ه�اكل السوق المرت�طة بها احتكار ا

قدام على تخص�ص أمثل أقل للموارد في االقتصاد المضیف على تفضل اإلمن ذلك فإنها 

فإن المنافسة الكاملة. ففي حین تسعى الشركات متعددة الجنس�ات الحتكار موقعها 

إستراتیج�ة الشركة القانون�ة لتعظ�م العوائد (التي تأمل على خلقها) سوف تشكل خالفات 

140Fمع حكومات الدول المض�فة، تلك هي الد�مقراط�ة �شكل خاص.

3  

ففي الكثیر من الحكومات المض�فة الد�مقراط�ة، الس�اسیین المنتخبین �حتمل أن �شجعوا  

تستفید دوائرهم االنتخاب�ة،  لكيو القتصاد الوطني،لتحسین أداء ا المحلياالستثمار �دیروا و 

 انتخابهم مرة أخرى. وز�ادة احتماالت 

هذا ما �حفز جنس�ات تقلل من منافسة األسواق و كما أن العدید من الشركات متعددة ال

الس�اسیین المنتخبین من الحد من االحتكار المتعلق �الشركات متعددة الجنس�ات من خالل 

                                                           
1 - Olson Mancur , Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships, New York: 
Basic Books, 2000. 
- Bates Robert. H, Prosperity and Violence: The Political Economy of Development, New York: Norton, 2001. 
2 Dunning  John. H, Multinational Enterprises and the Global Economy, Reading  Mass,  Addison-Wesley, 1993. 
3 Oneal John.R and Frances H. Oneal, Hegemony, Imperialism  and the Profitability of Foreign Investments, 
International Organization 42 (2), 1988,  p 347–373. 
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مع الحكومات  التواطؤعل تقوم هذه الشركات بدفع رشوة و و في ردة الفالس�اسة العامة.

141FPالمض�فة للتأثیر على الس�اسات الداخل�ة للدولة المض�فة.

1
P  

 التأثیر على الس�اسة الصناع�ة للبلد المضیف: -2

ط للشركات الس�اسة الصناع�ة هي میدان آخر أین تقوم األنظمة الد�مقراط�ة بتخلل شرو 

تعرضها للمنافسة الدول�ة، �سبب إمكان�اتها الخاصة ومزا�اها الدول�ة و  الجنس�ات.متعددة 

فهذه الشركات تكون أكثر قدرة على المنافسة من البلد المضیف النامي. فعندما ترفع 

، تحسن من تخص�ص المواردالمضیف و  االستثمارات الداخل�ة من منافستها في البلد

حتى تنافس للحصول على قروض لداخل�ة و عادة تحل محل األعمال االشركات األجنب�ة 

142FPفي البلد المضیف.

2 

 الضر�ب�ة لرأس المالي األجنبي:التأثیر على الحوافز المال�ة و  -3

الضر�ب�ة التي غال�ا ما المال�ة و  فاألنظمة الد�مقراط�ة تحد من كرم حوافز البلد المضیف

الد�مقراط�ة األقل نمو في �التالي توضع الدول ذب االستثمار األجنبي الم�اشر، و تقدم لج

الضر�ب�ة هي واحد  ات. فاإلغراءغیر مناسب في طرد رؤوس األموال األجنب�ة مقارنة موقع

143FPمن بین العوامل التي تؤثر على قرار التموقع.

3
P  ى ذلك الحوافز واإلعفاءات من األمثلة علو

ن االجتماعي من اشتراكات الضما االقتطاعاتالضر�ب�ة واإلعفاءات من رسوم االستیراد، و 

ت من األرض أو التبرعالغاء المستعجل، منح االستثمار والقروض المدعومة، و ترخ�ص اإلو 

 ٕاعانات األجور.الموقع المرافق، و 

فمشكلة الس�اسات الد�مقراط�ة عند تصم�م برامج الحوافز الضر�ب�ة تتمثل في نقل المنافع 

كما أشرنا سا�قا فإن و  األجانب.من دافعي الضر��ة أو الشركات المحل�ة إلى المستثمر�ن 

الممثلین المحلیین في األنظمة الد�مقراط�ة �متلكون طرقا مختلفة للضغط على التنفیذیین 
                                                           
1 Tarzi, Shah M, Third World Governments and Multinational Corporations: Dynamics of Host’s Bargaining 
Power,  International Relations 10 (3), 1991, p 237– 249. 
2 Graham Edward M and Paul R. Krugman, Foreign Direct Investment in the United States, 3d ed,  Washington, 
D.C,  Institute for International Economics, 1995. 
3 Oman Charles, Policy Competition for Foreign Direct Investment: A Study of Competition Among 
Governments to Attract FDI, Paris: OECD, 2000. 
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�التالي الحكومة المحل�ة ستحد من درجة حر�تها الس�اسة، و  التأثیر على صانعيتخبین و المن

  إلعداد أو تحسین هذه الحوافز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م�كانیزمات تأثیر الحكم الراشد على االستثمار األجنبي الم�اشر                الفصل الثاني 
 

125 
 

 :الثاني خاتمة الفصل

قد تم التوصل إلى أن مي لالستثمار األجنبي الم�اشر، و تناولنا في هذا الفصل اإلطار المفاه�

المفكر�ن  ن طرف مختلف المدارس االقتصاد�ة،االهتمام الواضح بهذا الموضوع م

ظاهرة االقتصادیین، الخبراء وجل دول العالم جاء ل�عكس حق�قة معینة أن هذا األخیر هو 

ؤوس األموال ، حیث �سمح االستثمار األجنبي الم�اشر بنقل ر التفسیرجدیرة �الدراسة و اقتصاد�ة 

في هذا اإلطار من دولة إلى أخرى، و�عطي صاح�ه حق التملك واإلدارة للمشروع االستثماري، و 

الكثیر من الدول النام�ة  �ما أنح أبوابها أمامه قصد استقطا�ه، و اتجهت معظم الدول إلى فت

یلة العجز في تمو�ل استثماراتها فقد اتخذته كوسزالت تعاني من مشكل المدیون�ة و  العانت و 

من أجل تحقیق ذلك كان البد من إعادة النظر في مناخها بدیلة إلنعاش اقتصاد�اتها، و 

 االستثماري الذي له دور كبیر في جذب هذه االستثمارات.

على الصادرة عن البنك الدولي لحكم الراشد ا شراتؤ م�كانیزمات تأثیر مكما تناولنا أ�ضا 

سات التي أجر�ت في هذا تدفقات االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة، مستعینین �أهم نتائج الدرا

قد تم التوصل إلى أن الحكم الراشد �عتبر من بین الشروط األساس�ة التي ال �مكن المجال، و 

ب الذین �سعون لل�حث عن الدول التي في حال عدم توفرها انتظار قدوم المستثمر�ن األجان

عن الممارسات �عیدا  الذي �مكن التنبؤ �هیز مناخها االستثماري �النزاهة واالستقرار و یتم

كما أن المستثمر�ن ل�سوا مستعدین ، عدم االستقرار الس�اسيالمرت�طة �الفساد والبیروقراط�ة و 

م حر�ة التصرف في تلك التي تضمن له للمخاطرة �أموالهم في بیئات تنعدم فیها س�ادة القانون 

عل�ه فمن األجدى للدول التي تستهدف تحسین مناخ االستثمار فیها أن تقوم األموال، و 

خصوصا تحسین و  بتشخ�ص جید لكل ما من شأنه أن یؤثر سل�ا على المناخ العام لالستثمار

االستثمار، كما  مؤشرات الحكم الراشد التي أص�حت تعطي لها أهم�ة قصوى عند اتخاذ قرار

  محددة لترق�ة االستثمار.وضع إستراتیج�ة واضحة و  یجب علیها
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 :لثالفصل الثا

تأثیر الحكم  تحلیل
الراشد على االستثمار 

في  األجنبي المباشر
 دول المینا
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 :تمهید

العالقة بینهما من خالل �الدراسة النظر�ة للحكم الراشد واالستثمار األجنبي الم�اشر و �عدما قمنا 

مؤشرات الحوكمة، سوف نحاول في هذا الفصل ترجمة هذه العالقة في صورة نماذج ر�اض�ة 

حیث یهتم  الق�اسياالقتصاد ال یتم ذلك إال �االعتماد على ل الق�ام �عمل�ة الق�اس الكمي، و تسه

االخت�ارات التجر�ب�ة للفرض�ات االقتصاد�ة، لهذا سوف نحاول بناء نموذج �األسس الق�اس�ة و 

ق�اسي یدرس أثر مؤشرات الحوكمة على االستثمار األجنبي الم�اشر، لكن قبل ذلك البد من 

مؤشرات  التطرق لواقع االستثمار األجنبي الم�اشر في منطقة المینا بهدف ر�ط ذلك بتطور

 كما یلي: م�حثینالحوكمة في هذه المنطقة، لهذا قسمنا هذا الفصل إلى 

 واقع االستثمار األجنبي الم�اشر في دول المینا الم�حث األول:

في  ق�اس أثر االستثمار األجنبي الم�اشر على االستثمار األجنبي الم�اشر :الثانيالم�حث 

 منطقة المینا
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 المینا منطقةالم�حث األول: واقع االستثمار األجنبي الم�اشر في 

سنحاول في هذا الم�حث من أجل التعر�ف بدول العینة، التطرق إلى لمحة عن منطقة المینا،    

 مع وضع مقارنة بین الدول كلما أمكن ذلك.  

 على منطقة المینا عامةالمطلب األول: نظرة 

 شمال إفر�ق�ا (المینا)وسط و أل أوال: التعر�ف �منطقة الشرق ا

ملیون نسمة،  355شمال إفر�ق�ا ( المینا) هي منطقة اقتصاد�ة تضم منطقة الشرق األوسط و 

نس، عمان، الجزائر، توسط (المغرب، األردن، تو منهم �ع�شون في دول ذات دخل م 85%

% في دول ذات دخل مرتفع (قطر، ال�حر�ن، السعود�ة، اإلمارات، 8سور�ا)، ال�من، مصر و 

فالمینا هي منطقة ذات  % في دول ذات دخل ضعیف.7) والك�ان الصهیونيالكو�ت، لیب�ا، 

دول فقیرة من صاد�ات النفط�ة الثر�ة للخلیج، و تنوع اقتصادي كبیر تضم في نفس الوقت االقت

خالل الر�ع األخیر من القرن، المغرب وال�من. و مصر،  حیث الموارد �النس�ة لعدد سكانها، مثل

اله�اكل وٕارث الس�اسة و  النفط، : سعرهماو  على االزدهار االقتصادي للمنطقةعاملین أثرا 

 .االقتصاد�ة التي كانت الدولة ته�من علیها

متعلمین،  تنوع من كل شيء: سكان ش�اب،المنطقة مع اندالع الر��ع العر�ي، كانت تمتلك و 

القدرة على التكیف مع الصدمات االقتصاد�ة التي سمحت لها �التغلب على عدة موارد صل�ة و قا

لبروز ثان�ة، في حین ا طورفاالقتصاد�ات كانت في  .2009-2008 األزمة المال�ة العالم�ة ل

تدفقات رؤوس عائدات الس�احة و المصر قاعدة من احت�اطات الصرف �فضل كان لتونس و 

% من السكان 4فالفقر المدقع كان منتشر نوعا ما في هذه المنطقة، فحوالي  األموال األجنب�ة.

دوالر للیوم، حیث أن أر�اح النمو ال تتعلق إال بنخ�ة قلیلة، األمر الذي  1.25�ع�شون �أقل من 

0FPأدى إلى اإلح�اط االجتماعي المتسبب في است�اء واسع النطاق.

1 

                                                           
1 BOURI Sarah, Les déterminants de l’investissement direct étranger : Evidence empirique à partir des 
données de panel dans la région MENA (1980-2011), Thèse en vue de l’obtention du doctorat en science 
économique monétaire et finance, Université de Tlemcen, 2014/2015, p 120.   
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القیود التي تفرضها وفقا للمقار�ة المتخذة، وأهداف ال�حث و  نالمنطقة المیتوجد تعار�ف مختلفة ف

هي: الجزائر، ال�حر�ن، مصر، دولة و  16توافر المعلومات. ففي �حثنا منطقة المینا تتكون من 

، العر��ة ، األردن، الكو�ت، لبنان، المغرب، عمان، قطر، السعود�ةالك�ان الصهیونيإیران، 

أن تكون جزءا من منطقة  دول أخرى �مكن لو ال�من. ، و المتحدةالعر��ة  تونس، ترك�ا، اإلمارات

�شكل جغراف�ا  ااألراضي الفلسطین�ة تقعالعراق و كما أن هي: لیب�ا، السودان، لبنان. المینا و 

 إیران، ماعداعینة �سبب عدم توفر المعلومات. و من ال ، لكن تم إقصائهافي منطقة المیناواضح 

 العینة عر��ة.ترك�ا فكل دول إسرائیل و 

وسط �سبب موقعها األوترك�ا في تعار�ف الشرق  الك�ان الصهیونيإیران، درج عادة نت 

دول العر��ة األعضاء في مجلس التعاون الخلیجي من ال ستةالجغرافي، وتقاسم الخلیج مع 

)GCC(،  أخرى في منطقة الشرق  دولالدین�ة مع و الثقاف�ة  ،الس�اس�ة ،التار�خ�ة روا�طهاو

 .شمال إفر�ق�ا (المینا)و  وسطاأل

شمال إفر�ق�ا، فهذه و  على الرغم من �عض التشا�ه الثقافي بین دول منطقة الشرق األوسطو 

لمغرب على الطرف الغر�ي فالمرور الجغرافي من ا، الدولتمثل مجموعة متنوعة من المنطقة 

مستقرة دول ، الفقراء إلى األغن�اء هو مرور منمن شمال إفر�ق�ا إلى إیران في الخلیج الفارسي، 

شمال إفر�ق�ا إلى راف�ا �مكن تقس�م الشرق األوسط و جغ لى كبیرة.إصغیرة و  ،غیر مستقرةإلى 

) �شكلون ثالثة دول من  شمال إفر�ق�ا من الغرب (المغرب، الجزائر، تونس حیث ،عدة مناطق

، األردنالعل�ا تضم سور�ا و  ال أفر�ق�ا. والمنطقةشكل شم�مع مصر منطقة المغرب العر�ي، و 

دول  ستةمنطقة الخلیج تضم الب األح�ان تشمل أ�ضا إسرائیل واألراضي الفلسطین�ة. و في غو 

اإلمارات قطر، أعضاء في مجلس التعاون الخلیجي (ال�حر�ن، الكو�ت، عمان، السعود�ة، 

غال�ا ما تدرج في مجلس التعاون الخلیجي، و )، أما ال�من فهي مجاورة لدول العر��ة المتحدة

1FPالتعر�فات الجغراف�ة لمنطقة الخلیج.

1 

                                                           
1 Tim J. Rogmans, The determinants of Foreign Direct Investment in the Middle East North Africa Region, 
Thesis with regard to the doctorate/PhD degree, Nyenrode Business Universiteit, 2011, p 60. 
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 النمو االقتصادي في منطقة المینانظرة عامة على ثان�ا: 

االستثمار )، فإن التجارة الخارج�ة و MENAشمال إفر�ق�ا (�النس�ة لبلدان الشرق األوسط و 

ز�ادة االستثمار، ف�فضل الم�ادالت التجار�ة و الخاص ضرور�ان لضمان محركات جدیدة للنمو، 

فإن دول المنطقة ستكون قادرة على تحقیق نمو أسرع، الحد من الفقر، خلق المز�د من فرص 

دیر بتقكذلك ، و ٕانتاج�ة القوى العاملة لدیهاو  ،المهارات ،العمل، تحسین مستوى المعرفة

بیق في مختلف الفروع الخصخصة التي وضعت حیز التطإصالحات التحر�ر االقتصادي و 

الجدول الموالي �قدم �عض الب�انات األساس�ة من بدا�ة سنوات التسعینات، و  تصاد�ة ابتداءاالق

 على دول منطقة المینا �اإلضافة إلى �عض اإلحصائ�ات المهمة في الدراسة:
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 2014على دول منطقة المینا لسنة المهمة ): �عض اإلحصائ�ات 1-3رقم ( الجدول

الناتج الداخلي  عدد السكان الدول
 الخام (دوالر)

الناتج الداخلي 
الخام للفرد 

 الواحد (دوالر)

األو�ك منظمة 
 (نعم/ال)

المنظمة 
العالم�ة 

للتجارة (سنة 
 العضو�ة)

 ال نعم 5.45 213.51 39.11 الجزائر

 1995 ال 26.68 33.84 1.26 ال�حر�ن

 1995 ال 3.47 301.39 86.70 مصر

 ال نعم 5.30 416.49 78.47 إیران

 1995 ال 37.22 305.67 2.21 الك�ان الصهیوني

 2000 ال 5.37 35.87 6.67 األردن

 1995 نعم 43 171.95 3.99 الكو�ت

 ال ال 11.07 49.94 4.51 لبنان

 1995 ال 3.31 110 33.17 المغرب

 2000 ال 20.92 77.76 3.71 عمان

 1996 نعم 93.99 210.10 2.23 قطر

 2005 نعم 24.49 753.83 30.77 السعود�ة

 1995 ال 4.32 47.60 10.99 تونس

 1995 ال 10.38 798.33 76.90 ترك�ا

 1996 نعم 42.94 399.45 9.30  اإلمارات

 2014 ال 1.57 43.22 27.46 ال�من

 ).2014صندوق النقد الدولي (قاعدة ب�انات التوقعات االقتصاد�ة العالم�ة،  - المصدر:

 ).OMCللتجارة (المنظمة العالم�ة  -
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من حیث الناتج الداخلي في المنطقة  اقتصادیتضح لنا �أن أفضل من خالل الجدول السابق 

 ثالث أفضل اقتصاد�اتفي المنظمة العالم�ة للتجارة، و  التي هي عضوة ترك�ا) هو PIBالخام (

الدول  ةاإلمارات) هي دول أعضاء في منظمة األو�ك (منظمالتي تلیها (السعود�ة، إیران، و 

دول الخلیج أكبر الدول من حیث عدد السكان، و هي ٕایران المصدرة للبترول)، مصر و 

�المقابل لها مستو�ات ن حیث عدد السكان و (ال�حر�ن، قطر، الكو�ت، اإلمارات) هي دول أقل م

 مرتفعة من الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد.

لهذه االنضمام )، و OMCدولة هم أعضاء في المنظمة العالم�ة للتجارة ( 13من بین دول العینة 

قواعد للتجارة  تأس�سإطار  فيالدول األعضاء ف�ه زم تتل الذيمعنى المهم � األخیرة

 2014لل�من في آخر دخول مهم إلى المنظمة العالم�ة للتجارة كان ة. و دول�ات الواالستثمار 

قد قامت ثمارات األجنب�ة الم�اشرة، هذا و لى ز�ادة تدفق االستاألمر الذي من المحتمل أن یؤدي إ

، األمر الذي حفز الكثیر من التحر�ر لالقتصاد 2005في �الدخول إلى هذه المنظمة لسعود�ة ا

 ).SAGIAالسعود�ة (السعودي �اإلضافة إلى إنشاء هیئة االستثمار العامة 

دولة من منطقة  16دول فقط من أصل  3، ودولة 160فالمنظمة العالم�ة للتجارة الیوم تضم 

   المینا ل�ست عضوة في هذه المنظمة. 

 ثالثا: الموارد الطب�ع�ة لمنطقة المینا

�عتمد �الدرجة األولى على وجود أو غ�اب تحدید الخصائص االقتصاد�ة لدول منطقة المینا  إن

دول العینة حازت على  فإن 2014غاز. ففي و  بتروله�ات الموارد الطب�ع�ة المهمة في شكل 

تم إدراج العراق في العینة فإن النس�ة سترتفع لو في العالم. كما أنه  النفطمن احت�اطي  39.7%

2FP.%48.5إلى 

1 

 الغاز، إلى ثالث أنواع من الدول:و  البترول�ة�مكن تقس�م المنطقة من حیث الثروة و 

                                                           
 .06/02/2015، اطلع عل�ه یوم www.bp.com)، على الموقع 2015المراجعة اإلحصائ�ة للطاقة العالم�ة (  1

http://www.bp.com/


 تحلیل تأثیر الحكم الراشد على االستثمار األجنبي الم�اشر في دول المینا       الفصل الثالث
 

133 
 

أو غاز مهم الذي من  و/ بترول اتالدول األعضاء في منظمة األو�ك: مع احت�اط •

الجزائر، (و دول العینة األعضاء هم  ،ستمر على األقل عدة عقودتالمتوقع أن 

 2013إیران، الكو�ت، قطر، السعود�ة، اإلمارات)، إال أنه حسب مستجدات سنة 

ستمرار انخفاض أسعار الفإنه �مكن لهذه البلدان أن تواجه ضغوطا كبیرة نتیجة 

�تسبب في عجز ت�اطات الوقائ�ة و الذي �مكن أن �ستنزف االحلفترة طو�لة و  البترول

3FPالمال�ة العامة لهذه الدول.

1
P  

، ولكن ل�س �ما ف�ه الكفا�ة و/ أو الغاز البترولالدول مع ال�عض من احت�اطات  •

دات ار وٕایة الحكومیزان�ات ملتكون قادرة على االعتماد على هذه االحت�اط�ات لتمو�ل 

هذه الدول ل�ست أعضاء في و . )ال�من و، عمان، مصر(. وتشمل هذه الفئة الدولة

 .و�كمنظمة األ

هذه الفئة و غاز معتبرة في الوقت الحاضر، و أ بترولالدول التي ل�س لها احت�اطات  •

4FP.)ترك�ا، و األردن، لبنان، المغرب، تونس ،الك�ان الصهیوني تضم (ال�حر�ن،

2 

الغاز لدول المینا، حیث یتم الجمع بین احت�اطات و  البترولیوضع احت�اطات  )2-3(الجدول 

مل�ار متر مر�ع من الغاز الطب�عي  1ذلك �استعمال نس�ة التحو�ل الق�اس�ة والغاز و  البترول

تمثل )، و "Bp" 2015(المراجعة اإلحصائ�ة للطاقة العالم�ة  البترولملیون برمیل من  6.6تعادل 

احت�اطات الموالي �ظهر الجدول و الق�مة الناتجة المق�اس الكلي لموارد الطاقة في الدولة. 

 . 2014و  1994الغاز لكل دولة لكل من سنة و  البترول

 

                                                           
. 2، ص 2013، ماي مستجدات آفاق االقتصاد اإلقل�مي: إدارة الشرق األوسط و آس�ا الوسطىصندوق النقد الدولي،   1

 .15/03/2015أطلع عل�ه یوم  www.imf.org على الموقع: 
نها تحصل على حصة من عائدات النفط من المملكة الغاز، إال أن ال تمتلك احت�اط�ات من النفط و على الرغم من أن ال�حر�  2

 العر��ة السعود�ة التي هي على مقر�ة منها.

http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
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 .2014و 1994 حت�اطات الطاقة لدول المینا لسنة): ا2-3رقم (الجدول 

احتياطات  
الغاز 

U1994U 
(مليار مرت 

 مربع)

الغاز معرب 
عنه بربميل 

 البرتولمن 
U1994 

(مليون 
 برميل)

احتياطات 
 البرتول

U1994U 
(مليون 
 برميل)

احتياطات 
 البرتول

الغاز و 
U1994U 

(مليون 
 برميل)

احتياطات  
الغاز 

U2014 
(مليار مرت 

 مربع)

الغاز معرب 
عنه 

بربميل 
من 

 البرتول
U2014 

(مليون 
 برميل)

احتياطات 
 البرتول

U2014U 
(مليون 
 برميل)

احتياطات 
 البرتول

الغاز و 
U2014U 

(مليون 
 برميل)

 41.9 12.2 29.7 4.5  29.8 10.0 19.8 3.0 اجلزائر
 1.32 0.0 1.32 0.2  1.32 0.0 1.32 0.2 البحرين

 15.48 3.6 11.88 1.8  9.18 3.9 5.28 0.8 مصر
 382.2 157.8 224.4 34.0  231.58 94.3 137.28 20.8 إيران

الكيان 
 الصهيوين

0.0 0.0 0.0 0.0  0.2 1.32 0.0 1.32 

 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 األردن
 113.38 101.5 11.88 1.8  106.4 96.5 9.9 1.5 الكويت

 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 لبنان
 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 املغرب
 9.82 5.2 4.62 0.7  7.08 5.1 1.98 0.3 عمان
 187.4 25.7 161.7 24.5  50.36 3.5 46.86 7.1 قطر

 321.12 267.0 54.12 8.2  296.38 261.4 34.98 5.3 السعودية
 1.5 1.5 0.0 0.0  0.3 0.3 0.0 0.0 تونس
 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 تركيا

 138.06 97.8 40.26 6.1  142.98 98.1 44.88 6.8 اإلمارات
 4.98 3.0 1.98 0.3  3.98 2.0 1.98 0.3 اليمن

)، 2015المراجعة اإلحصائ�ة للطاقة العالم�ة ( من إعداد ال�احثة بناءا على ب�اناتالمصدر: 

 .06/02/2015طلع عل�ه یوم: ، ا14TUwww.bp.comU14T على الموقع: 

 

http://www.bp.com/
http://www.bp.com/
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الغاز في كل دولة، فمن الواضح أن الموارد و  البترولمن خالل النظر في تطور احت�اط�ات 

الطب�ع�ة المها�ة لدول المینا لم تتراجع عموما، فاالكتشافات الجدیدة قد حلت محل اإلنتاج 

السعود�ة، فإن االحت�اطات الحال�ة هي في نالحظ أنه في حالة إیران، قطر، و الحالي، كما 

 . 1994الواقع أعلى �كثیر من تلك المسجلة في سنة 

5FP�سبب انخفاض أسعار النفطو  2014ن من المتوقع �عد سنة لك

1
P أن یؤدي ذلك إلى انخفاض ،

، إذ تمثل تحصل علیها الدول المصدرة للنفط كبیر في العوائد من هذه االحت�اطات التي

أكثر من ثلثي إجمالي صادرات هذه الدول �المتوسط، فستبلغ الخسارة في الصادرات النفط�ة 

مل�ار دوالر في الدول  90مل�ار دوالر في دول مجلس التعاون الخلیجي، و 300العائدات 

6FPاألخرى المصدرة للنفط في منطقة المینا.

2 

الغاز للحصول على مق�اس ه�ة الموارد و  النفطكما أشرنا سا�قا فإنه یتم الجمع بین احت�اطات و 

ة أن موارد الطاقة هذه الطب�ع�ة اإلجمال�ة للدولة، لكن صحة الفرض�ة األخیرة تن�ع من حق�ق

 )Waterbury )2008 و Richardsقد قام كل من ارد الطب�ع�ة في الدول. و ته�من على ثروة المو 

س�ما في الموارد المعدن�ة غیر النفط�ة. اللة كما یلي: المنطقة ل�ست غن�ة و هذه الحا بتلخ�ص

المغرب الزئبق) و اسعة من المعادن تم استغاللها، ولكن �استثناء الجزائر (فمجموعة و 

من اإلنتاج العالمي ... كل هذا في % 5(الفوسفات)، فلم تعادل كم�ة اإلنتاج ألي دولة حتى 

تناقض ملحوظ مع الموارد الهیدروكر�ون�ة في المنطقة، فمنطقة المینا لدیها نحو ثلثي النفط في 

7Fالعالم.

3 

 
                                                           

 .2015جانفي و  2014% بین سبتمبر  55ط �حوالي انخفض سعر برمیل النف  1
المراقب سلطة النقد الفلسطین�ة: معهد أ�حاث الس�اسات االقتصاد�ة الفلسطیني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،   2

، الصندوق العر�ي لإلنماء االقتصادي و االجتماعي، صندوق االستثمار 2014: العدد السنوي االقتصادي و االجتماعي
 . 6، ص 2015الفلسطیني، أكتو�ر 

3 Tim J. Rogmans, op.cit, p 63. 
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 المینااالستثمار األجنبي الم�اشر في دول المطلب الثاني: 

 1470 أي ،%16بنس�ة  2014فضت التدفقات العالم�ة لالستثمار األجنبي الم�اشر في عام انخ

، و�رجع ذلك أساسا إلى هشاشة 2014مل�ار دوالر سنة  1230ل�ص�ح  2013سنة  مل�ار دوالر

قو�ة. الالس�اسة العامة والتوترات الجیوس�اس�ة حول االقتصاد العالمي، وعدم �قین المستثمر�ن 

للوقف  هامة جداالعمل�ات ال�عض باالستثمارات الجدیدة  موازنة تعلى ذلك، تموعالوة 

8F(التخلي)

 ف�ما یلي عرض لحالة هذه التدفقات في دول المینا:، و 1

 األجنبي الم�اشر في منطقة المیناخصائص االستثمار أوال: 

بخلق �طر�قة أو �أخرى  یتدعموفقا للكثیر من االقتصادیین فإن االستثمار األجنبي الم�اشر 

التكامل، فهو عامل أساسي لتطور وات�ة من حیث القدرة التنافس�ة و ممناخ أعمال أكثر مالئمة و 

اقتصاد�ات دول منطقة المینا. حیث كان لهذا النوع من التمو�ل الخارجي اتجاها متزایدا خالل 

ق واسع التي تم �فسر هذا االتجاه جزئ�ا ببرامج الخصخصة على نطاو  ،سنوات من الزمن

ٕاضافة إلى ذلك سمحت اإلصالحات المختلفة لسنوات األخیرة. و تنفیذها من قبل هذه الدول في ا

لى االستثمار إرجع هذا التحسن �ول االستثمار األجنبي الم�اشر. و في هذا الس�اق بتحسین دخ

في المغرب،  �احةالسدول الخلیج، الزراعة، الصناعة و الغاز في الجزائر و في صناعة البترول و 

 أ�ضا في ترك�ا.إسرائیل، تونس و 

مخزونات االستثمار األجنبي �عض المعط�ات في ما یخص تدفقات و ) 3-3(�قدم الجدول رقم و 

 .2014دولة من دول المینا خالل سنة  16الم�اشر في 

 

 

                                                           
1 CNUCED, Réformer la gouvernance de l’investissement international,  Rapport sur l'investissement dans le 
monde 2015, United Nation publication, New York et Genève, 2015, p 1. 
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 ).2014): االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة في منطقة المینا (3-3الجدول (

 تدفقات االستثمار األجنبي الم�اشر  

 (ملیون دوالر)

االستثمار األجنبي  مخزونات

 الم�اشر (ملیون دوالر)

 26786 1488 الجزائر

 18771 957 ال�حر�ن

 87882 4783 مصر

 43047 2105 إیران

 98697 6432 الك�ان الصهیوني

 28734 1760 األردن

 15362 486 الكو�ت

 56834 3070 لبنان

 51664 3582 المغرب

 19707 1180 عمان

 31004 1040 قطر

 215909 8012 السعود�ة

 31540 1060 تونس

 168645 12146 ترك�ا

 115561 10066 اإلمارات 

 3097 578- ال�من

التنم�ة ت مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و من إعداد ال�احثة بناءا على ب�انا المصدر:

)UNCTAD.(   
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 مخزون اإلمارات، تمثل أكثر من نصف ول السابق أن السعود�ة، ترك�ا، و خالل الجدنالحظ من 

، كما أنه في حالة ترك�ا 2014االستثمار األجنبي الم�اشر في منطقة المینا خالل سنة 

، لكن 2014اإلمارات فقد تم تسجیل دخول كبیر لالستثمار األجنبي الم�اشر إلیهما في سنة و 

 .�اعالمذلك غیر كاف مقارنة مع ما تم تسجیله ذلك ما زال  �الرغم من

التطور اإلجمالي لتدفقات االستثمار األجنبي الم�اشر في منطقة المینا خالل الفترة الممتدة من و 

 موضح �الشكل التالي: 1996-2014

 منطقة المینافي االستثمار األجنبي الم�اشر تدفقات ): تطور 1-3الشكل (

 ).2014-1996خالل الفترة (

 

التنم�ة ت مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و من إعداد ال�احثة بناءا على ب�انا المصدر:

)UNCTAD  .( 

من خالل الشكل السابق �مكن تقس�م منحنى تدفقات االستثمار األجنبي الم�اشر إلى مرحلتین: 

المینا نطقة اقتصاد�ات م فیها تهي المرحلة التي عرفو  2008إلى  1996المرحلة األولى من 

أدائها في تلك الفترة، ة الم�اشرة مقارنة بإمكان�اتها و االستثمارات األجنب�تطورات طف�فة في جذب 
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في تدفق هذه  ركودهي المرحلة التي عرفت و  2014إلى  2008أما المرحلة الثان�ة فهي من 

ب سبكذلك �، و دول المنطقة لظروف األمن�ة التي تع�شها معظمذلك نتیجة لو االستثمارات 

من قبل البنك الدولي  2011ظهور تداع�ات األزمة المال�ة، فمن خالل مسح أجري في صیف 

في الشركات متعددة  تنفیذي مدیر 316وحدة االستخ�ارات االقتصاد�ة وجدوا من خالله أن و 

الجنس�ات التي تستهدف البلدان النام�ة في منطقة المینا، فإن ر�ع هؤالء المستثمر�ن أعلنوا 

من  %6حتى م إلغاءها، و ت %11، فیها إعادة النظرتم  %18مشار�عهم في االنتظار، وبوضع 

9FPخططها.فقط لم تتغیر  منهاثلث ال، و هذه المشار�ع تم االنسحاب منها �عد الشروع فیها

1 

دفقات اإلمارات على التوالي أكبر تالسعود�ة، ترك�ا، و تلقت كل من  2014-1996الفترة خالل و 

 من إجمالي التدفقات الواردة إلى منطقة المینا %51.15هي تمثل ف األجنبي الم�اشر،لالستثمار 

 %49.3، و2014من إجمالي التدفقات الواردة إلى المنطقة خالل  %52.48خالل هذه الفترة، و

 من إجمالي األرصدة الواردة.

 2014-1996ثان�ا: تطور االستثمار األجنبي الم�اشر في منطقة المینا خالل الفترة 

العالمي أن عدم ال�قین، التقلب أكد صندوق النقد الدولي في تقر�ره األخیر حول آفاق االقتصاد 

الوضع في البلدان النام�ة في منطقة الشرق األوسط  تمیز ستظلاالضطرا�ات االجتماع�ة و 

أكثر من �انخفض االستثمار األجنبي الم�اشر في المنطقة فقد ، الس�اقوشمال أفر�ق�ا. في هذا 

في عام  مل�ار دوالر 22.7 دوالر مقابلمل�ار  9.5رب اإلى ما �ق 2011 سنة ابتداء منالنصف 

مؤتمر األمم المتحدة  قد شرحو . ال�من، و لوحظ أكبر انخفاض في مصر واألردن ، كما2010

عادة إلدول منطقة الیورو  �میلللتجارة والتنم�ة (األونكتاد) تراجع االستثمار األجنبي الم�اشر 

تحسین میزان مدفوعاتها، وتعز�ز خلق فرص العمل، وتحسین النسیج  �عداالستثمارات األجنب�ة 

                                                           
1 ANIMA, Gérer la transition en Méditerranée : Bilan 2011 et impact des crises sur les investissements étrangers , 
Etude N° 62 , Octobre 2012. 
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، أن تخفض ال�منو  ،ومصر ،االضطرا�ات الس�اس�ة، خاصة في تونسفیجب على الصناعي. 

 حال.أفضل أن تكون �مثل ترك�ا وٕاسرائیل  أخرى بلدان على یجب  �شكل أكثر وضوحا، كما 

خالل الفترة منطقة المینا  دول فيمتوسط تدفقات االستثمار األجنبي الم�اشر �مكن توض�ح و 

 :�الشكل الموالي 1996-2014

): متوسط تدفقات االستثمار األجنبي الم�اشر إلى دول المینا خالل الفترة 2-3الشكل رقم (

 (ملیون دوالر) 1996-2014

 

التنم�ة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و ت من إعداد ال�احثة بناءا على قاعدة ب�انا المصدر:

)UNCTAD ،(2015. 
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 : الدراسة الق�اس�ةالثانيالم�حث 

تحدید العالقة بین المتغیرات االقتصاد�ة، في النظر�ة االقتصاد�ة على تفسیر و  یتمحور دور

ن األسلوب الق�اسي  في االقتصاد �ستهدف تقدیر العالقات االقتصاد�ة �شكل كمي عن حین أ

من تم م سلسلة زمن�ة معینة، و طر�ق توصیف عالقة ر�اض�ة بین متغیر�ن أو أكثر �استخدا

فق مع الواقع إعطاء نتائج تساعد واضعي الس�اسات االقتصاد�ة على رسم س�اسات كل�ة تت

لغرض إث�ات فرض�ة ال�حث المتمثلة في وجود أثر إیجابي لمؤشرات الحكم االقتصادي للبلد، و 

 االستثمار األجنبي الم�اشر إلى منطقة المینا، سوف نت�ع الخطوات التال�ة: الراشد على تدفق

 تقدیر معلماتهص�اغة النموذج و  المطلب األول:

ة تتناسب تتم ص�اغة النموذج الق�اسي عن طر�ق تحو�ل العالقات االقتصاد�ة إلى ص�غة ق�اس�

مرحلة تقدیر معلماته من أهم ل هذا تعد مرحلة تعیین النموذج و ألجمع الواقع االقتصادي، و 

  مراحل االقتصاد الق�اسي.

تتكون عینة أسالیب جمع الب�انات، حیث عینة الدراسة و لكن قبل ذلك ال بد من التطرق إلى و 

شمال إفر�ق�ا (المینا)، لكن نظرا لعدم دولة من منطقة الشرق األوسط و  22الدراسة األصل�ة من 

�تان�ا، لینا است�عاد جیبوتي، العراق، لیب�ا، سور�ا، مور وجود ب�انات منسقة ل�عض الدول كان ع

هي: الجزائر، ال�حر�ن، مصر، دولة و  16ت عینتنا النهائ�ة تضم �التالي أص�حوالسودان. و 

عود�ة، تونس، ترك�ا، إیران، إسرائیل، األردن، الكو�ت، لبنان، المغرب، عمان، قطر، الس

-1996سنة تمتد من  19من  ملة في التقدیر تتكون الفترة الزمن�ة المستعو  ال�من.اإلمارات، و 

تجدر اإلشارة إلى أنه في الحاالت القلیلة عندما لم تتوفر لدینا ب�انات، استخدمنا ، و 2014

 المتوسط الحسابي للب�انات المتوفرة.

 �تم حصر المتغیرات التي �شتمل علیها النموذج ف�ما یلي:و 

الذي �مكن ق�اسه �مجموعة )، و FDIاألجنبي الم�اشر (�تمثل في االستثمار و  المتغیر التا�ع:-1

من المؤشرات منها صافي تدفقاته اإلجمال�ة، أو نس�ة تلك التدفقات إلى الناتج المحلي 



 تحلیل تأثیر الحكم الراشد على االستثمار األجنبي الم�اشر في دول المینا       الفصل الثالث
 

142 
 

في دراستنا هذه نعتمد على معدل تطور تدفقات ي، أو معدل تطور تلك التدفقات، و اإلجمال

 االستثمار األجنبي الم�اشر. 

التي تتمثل في المؤشرات غیرات المتعلقة �الحكم الراشد، و هي المتو  :المتغیرات المستقلة-2

 هي:، و kaufmann, Kraay and Mastruzziالستة ل 

 )؛PSمؤشر االستقرار الس�اسي ( •

 )؛VAالمسائلة (مؤشر الصوت و  •

 )؛CCمكافحة الفساد (مؤشر  •

 )؛RLمؤشر س�ادة القانون ( •

 )؛GEمؤشر فعال�ة الحكومة ( •

 ).RQالتنظ�م�ة ( مؤشر نوع�ة األطر •

 أوال: بناء النموذج

 �مكن التعبیر عن المتغیر التا�ع بداللة المتغیرات المستقلة �الشكل التالي:
Fdi=ƒ(ps,va,cc,rl,ge,rq) 

 

 ثان�ا: تحدید الشكل الر�اضي للنموذج:

ذلك عالقة خط�ة بین المتغیر التا�ع والمتغیرات المستقلة، و �افتراض وجود إن الشكل العام و 

 لتمیز ب�انات تطور هذه المتغیرات �االستقرار، �كون كالتالي:
FdiRiR=aR0R+aR1RPSRiR+aR2RVARiR+aR3RCCRiR+aR4RRLRiR+aR5RGERiR+aR6RRQRiR+µRi 

 حیث: 

i  2014-1996هو �عبر عن سنوات الفترة : �مثل رقم المشاهدات و. 

R0Ra.تمثل الثابت : 

RiRµ : المتغیرات التي لم یتم �مثل حد الخطأ العشوائي، الذي یجب إضافته للنموذج ل�عوض �اقي

 إدراجها في النموذج.
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 ثالثا: تقدیر معلمات النموذج

ذلك بإجراء تقدیر أولي للنموذج الق�اسي بإدخال جم�ع المتغیرات سوف یتم تقدیر النموذج و 

تأثیرها على المتغیر على مرونات للمتغیرات المستقلة و ذلك للحصول النموذج، و  المستقلة في

 التا�ع.

�ما أن النموذج المقترح هو نموذج خطي متعدد، سوف �عتمد في تقدیره على طر�قة المر�عات و 

التي تعتبر من أشهر الطرق التي تستخدم في تقدیر معامالت نموذج ) و OLS( الصغرى العاد�ة

من خصائص متغیرات المستقلة �متغیر تا�ع، و عالقة متغیر أو أكثر من ال تعطياالنحدار التي 

�قة أنها تعمل على تدني مجموع مر�عات انحرافات الق�م المقدرة عن الق�م المشاهدة هذه الطر 

10FPللمتغیر التا�ع.

1
P  

عند مستوى وجهة نظر المعاییر االقتصاد�ة واإلحصائ�ة والق�اس�ة، و  كما تعد أفضل منو 

 مختلف االخت�ارات، مع االستعانة ببرنامجء ف�ما یخص المعنو�ة اإلحصائ�ة و سوا %5معنو�ة 

ا، كما تم اخت�ارهاستخدام طر�قة المر�عات الصغرى و ) في Eviews-8االقتصاد الق�اسي (

النتائج المتحصل علیها هي و  ).Panal Dataاستخدام منهج ب�انات السالسل الزمن�ة المقطع�ة (

 ضحة في الجدول التالي:مو 

 

 

 

 

 

 

                                                           
عبد القادر عط�ة: الحدیث في االقتصاد الق�اسي بین النظر�ة و التطبیق، الدار الجامع�ة، اإلسكندر�ة،  عبد القادر محمد  1

 .256، ص 2005مصر، 
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): نتائج تقدیر أثر الحكم الراشد على تدفق االستثمار األجنبي الم�اشر إلى 4-3الجدول رقم (

 دول المینا

 االحتمال tاخت�ار  الخطأ المع�اري  المعامل المتغیر
C 0.066503 0.068008 0.977869 0.3512 

PS 1.451508 0.649663 2.234246 0.0495 

VA -0.001050 0.043538 -0.024123 0.9812 

CC -0.002136 0.299083 -0.007141 0.9944 
RL 1.337821 0.444076 3.012596 0.0131 
GE 

3.932998 0.645036 6.097335 0.0000 
RQ -1.183694 0.384295 -3.080168 0.0116 

RP

2
P=0.958481 F=38.47518 DW=2.198716 

 .1 الملحق رقم) الواردة في Eviews-8عداد ال�احثة اعتمادا على مخرجات (من إ المصدر: 

 

 معادلة االنحدار تكتب من الشكل:إذن 
Fdi=0.066503+1.451508*PS-0.001050*VA-
0.002136*CC+1.337821*RL+3.932998*GE-1.183694*RQ 

 

 المطلب الثاني: الدراسة اإلحصائ�ة للنموذج

 أوال: اخت�ار معنو�ة المعالم

من ثم تقی�م تأثیر المتغیرات لتقی�م معنو�ة معلمات النموذج و  tستودنت تستخدم إحصائ�ة 

المستقلة (المفسرة) على المتغیر التا�ع �اخت�ار الفرض�ات الخاصة �المعلمات المقدرة على 

 النحو التالي:
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   HR0 R: aR1R=aR2R=aR3R=aR4R=aR5R=aR6R=0              فرض�ة العدم 

   HR1 R: aR1R≠ aR2R≠ aR3R≠ aR4R≠ aR5R≠ aR6R≠0        الفرض�ة البدیلة 

 

�مكن توض�ح نتائج اخت�ار ستودنت للنموذج من خالل الجدول الموالي الذي یوضح الق�م 

التي نقوم �استخراجها من جدول ستودنت و tabRt Rالق�م الجدول�ة للمعلمات و calRt Rالمحسو�ة للمعلمات 

الجدول ، كما هو موضح في df=n-k=19-6=13 �درجة حر�ة، و %5عند مستوى معنو�ة 

 الموالي:

 ): اخت�ار ستودنت لجم�ع المعلمات5-3الجدول رقم (

 االحتمال calRt tabRt المعامالت المقدرات

 0Ra 0.977869 2.1604 0.3512 الثابت

PS 1Ra 2.234246 2.1604 0.0495 
VA 2Ra -0.024123 2.1604 0.9812 
CC 3Ra -0.007141 2.1604 0.9944 
RL 4Ra 3.012596 2.1604 0.0131 
GE 5Ra 6.097335 2.1604 0.0000 
RQ 6Ra -3.080168 2.1604 0.0116 

  Eviews-8مخرجات �احثة اعتمادا على جدول ستودنت و من إعداد الالمصدر: 

 

  النس�ة لمعامل الثابت�R0Raنالحظ أن ، tabR<t/RcalRt/  ،R نرفض و �التالي نقبل فرض�ة العدم و

�التالي ال �مكن و  prob>0.05الفرض�ة البدیلة، أي أن الثابت غیر معنوي، �اإلضافة إلى أن 

 قبول الثابث في النموذج.

  النس�ة لمعامل االستقرار الس�اسي�R1Raنالحظ أن ، RtabRt>/RcalRt/ التالي نرفض فرض�ة ، و�

، ة إحصائ�ةمعنو�له العدم ونقبل الفرض�ة البدیلة، أي أن متغیر االستقرار الس�اسي 

�مكن القول أن االستقرار الس�اسي یؤثر على �التالي و  prob<0.05�اإلضافة إلى أن 

 االستثمار األجنبي الم�اشر.
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  المسائلة �النس�ة لمعامل الصوت وR2Raنالحظ أن ، tabR<t/RcalRt/،  R لعدم �التالي نقبل فرض�ة او

المساءلة غیر معنوي، �اإلضافة إلى أن �ة البدیلة، أي أن متغیر الصوت و نرفض الفرضو 

prob>0.05  المساءلة ال یؤثر على االستثمار األجنبي و�التالي �مكن القول أن الصوت و

 الم�اشر.

  النس�ة لمعامل مكافحة الفساد�R3Raنالحظ أن ، tabR<t/RcalRt/  ،R م �التالي نقبل فرض�ة العدو

نرفض الفرض�ة البدیلة، أي أن متغیر مكافحة الفساد غیر معنوي، �اإلضافة إلى أن و 

prob>0.05  التالي �مكن القول أن مكافحة الفساد ال تؤثر على االستثمار األجنبي و�

 الم�اشر.

  النس�ة لمعامل س�ادة القانون�R4Ra نالحظ أن ،RtabRt>/RcalRt/،  نقبل �التالي نرفض فرض�ة العدم و و

الفرض�ة البدیلة، أي أن متغیر س�ادة القانون له معنو�ة إحصائ�ة، �اإلضافة إلى أن 

prob<0.05  التالي �مكن القول أن س�ادة القانون تؤثر على االستثمار األجنبي الم�اشر.و� 

  النس�ة لمعامل فعال�ة الحكومة�R5Raنالحظ أن ، RtabRt>/RcalRt/،  التالي نرفض فرض�ة العدم و�

له معنو�ة إحصائ�ة، �اإلضافة إلى أن  فعال�ة الحكومةنقبل الفرض�ة البدیلة، أي أن متغیر و 

prob<0.05  على االستثمار األجنبي الم�اشر. تؤثر فعال�ة الحكومة�التالي �مكن القول أن و 

  نوع�ة األطر التنظ�م�ة �النس�ة لمعاملR6Raنالحظ أن ، RtabRt>/RcalRt/ و�التالي نرفض فرض�ة ،

له معنو�ة إحصائ�ة،  نوع�ة األطر التنظ�م�ةنقبل الفرض�ة البدیلة، أي أن متغیر و  العدم

على  تؤثر نوع�ة األطر التنظ�م�ة�التالي �مكن القول أن و  prob<0.05�اإلضافة إلى أن 

 االستثمار األجنبي الم�اشر.

 ثان�ا: اخت�ار المعنو�ة الكل�ة للنموذج

Pمعامل التحدید  -1

2
PR: 

P2=0.9584 المتحصل علیها لمعامل التحدیدإن الق�مة 
PRس�ة القدرة ، حیث تعكس هذه الن

من التغیرات التي  % 95.84هي تعني أن المتغیرات المستقلة تفسرالتفسیر�ة للنموذج، و 
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تحدث على االستثمار األجنبي الم�اشر في دول المینا، مما یدل على أن هناك ارت�اط قوي 

 المقدرة ب  المستقلة، أما النس�ة ال�اق�ة و  المتغیراتو  بین االستثمار األجنبي الم�اشر

حد متضمنة في خرى لم یتم إدراجها في النموذج و فهي تفسرها عوامل أو متغیرات أ 4.16%

 .RiRµالخطأ 

 :Fاخت�ار ف�شر  -2

�ستخدم هذا االخت�ار لدراسة معنو�ة كل المعلمات في آن واحد، حیث تستخدم اإلحصائ�ة 

 الفرض�ات التال�ة:

   HR0 R: aR1R=aR2R=aR3R=aR4R=aR5R=aR6R=0              فرض�ة العدم 

   HR1 R: aR1R≠ aR2R≠ aR3R≠ aR4R≠ aR5R≠ aR6R≠0         الفرض�ة البدیلة 

 

�درجة حر�ة ال�سط و  % 5انطالقا من جدول ف�شر عند مستوى معنو�ة tabRF Rنقوم �حساب 

K=6 درجة حر�ة المقام ، وn-k-1=19-6-1=12. 

التي تنص على 0RH R منه نرفض فرض�ة العدم و  ،3.00RtabRF>38.47518 =RcalRF=نالحظ أن 

التي تفید بوجود على عامالت المستقلة مساو�ة للصفر، ونقبل الفرض�ة البدیلة و أن كل الم

ط�ة معنو�ة بین هذا یدل على وجود عالقة خقل معامل واحد ال �ساوي الصفر، و األ

 معنو�ة.المتغیرات المستقلة، إذن النموذج ككل له المتغیر التا�ع و 

 

 

 

 

 

 



 تحلیل تأثیر الحكم الراشد على االستثمار األجنبي الم�اشر في دول المینا       الفصل الثالث
 

148 
 

 ثالثا: تشخ�ص صالح�ة النموذج

 :)Normality testلألخطاء العشوائ�ة (اخت�ار التوز�ع الطب�عي  -1

 

 Jarque-Bera): اخت�ار 3-3(رقمالشكل 

 
 EViews-8مخرجات المصدر:              

 

من ثم محسو�ة أقل من الق�مة الجدول�ة و �التالي الق�مة الو  prob=0.39 >0.05نالحظ أن 

 الطب�عي. التوز�عنقبل فرض�ة العدم أي أن بواقي معادلة االنحدار تت�ع 
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 اخت�ار االرت�اط الذاتي للبواقي: -2

 ): اخت�ار االرت�اط الذاتي للبواقي4-3الشكل رقم (

 

 
 

 EViews-8.مخرجات المصدر: 

 

المعنو�ة  الق�مة ) هي أكبر منProb�ظهر من خالل الشكل السابق أن كل الق�م االحتمال�ة (

 �التالي نقبل فرض�ة العدم أي نرفض وجود ارت�اط ذاتي لحدود الخطأ العشوائي.، و 0.05

) EViews-8�سمح برنامج () التي Durbin-Watsonتؤكد على ذلك الق�مة اإلحصائ�ة (و 

ق�مة هذه اإلحصائ�ة تقع في المجال و  DW=2.198716التي قدرت ب �الحصول علیها و 

[DU,DL]  حیث)DL=0.65  وDU=2.21  هي ق�م اإلحصاءات الخاصة �اخت�ار در�ن واتسن و

تؤكد عدم وجود ارت�اط ذاتي بین حدود الخطأ العشوائي في  DWالمجدولة)، أي أن ق�مة 

 نموذج التأثیرات العشوائ�ة. 
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 المطلب الثالث: التفسیر االقتصادي للنموذج

  ة بین مؤشر وجود عالقة معنو�ة إحصائ�ة إیجابنالحظ من خالل النتائج المتحصل علیها�

االستثمار األجنبي الم�اشر، حیث أن كل ز�ادة في االستقرار الس�اسي ب االستقرار الس�اسي و 

هذه ، و %1.45تؤدي إلى ز�ادة في تدفقات االستثمار األجنبي الم�اشر إلى دول المینا ب  1%

المتعلقة بدراسة ) و Ahmad Jafari and al,2011(النتیجة تتوافق مع ما توصلت إل�ه دراسة 

تأثیر االستقرار الس�اسي على تدفقات االستثمار األجنبي الم�اشر إلى دول منظمة المؤتمر 

)، حیث توصلوا فیها إلى أن االستقرار الس�اسي یلعب دور مهم OIC countriesاإلسالمي (

11FPاألجنبي الم�اشر في هذه الدول جدا في تحدید االستثمار

1
Pدراسة أ�ضا مع ذلك توافق ا ی، كم

)Krifa.H and Matei.L, 2010سة العالقة بین الخطر الس�اسي، ومناخ األعمال ) المتعلقة بدرا

النتیجة أوضحت �أن انخفاض دولة نام�ة، و  33بي الم�اشر إلى تدفقات االستثمار األجنو 

12FPالم�اشر إلى هذه الدولمستو�ات الخطر الس�اسي تؤدي إلى ز�ادة تدفقات االستثمار األجنبي 

2
P ،

عدم االستقرار الس�اسي ) و التي بینت �أن الخطر و Chan et Gemayel, 2004كذلك دراسة (و 

13FPهي المحددات األولى لضعف تدفقات االستثمار األجنبي الم�اشر في منطقة المینا

3
P. 

 دولة،�مكن تفسیر ذلك �أن االستقرار الس�اسي تنجر عنه استقرار في الس�اسات العامة للو 

هي تدخل ضمن المناخ االستثماري تخف�ض درجة المخاطرة، وحما�ة حقوق الملك�ة و أ�ضا و 

 المالئم.

  عدم وجود أي المساءلة (الد�مقراط�ة) فقد توصلت الدراسة إلى أما �النس�ة لمؤشر الصوت و

، هذا ما یتوافق �ین تدفقات االستثمار األجنبي الم�اشر إلى دول المیناعالقة معنو�ة بینه و 

ثیر كل ) التي تتعلق بدراسة تأBouras Hela, 2014(مع النتیجة التي توصلت إلیها دراسة 

                                                           
1 Ahmad Jafari and all, Political Stability and FDI in OIC countries, Journal of Social and Development Sciences, 
Vol.1, N°.1, Feb 2011, p22. 
2 Hadjila Krifa, Luliana Matei, Business Climate, Political Risk and FDI in Developing Countries : Evidence 
from Panal Data, International Journal of Economics and Finance, Published by Canadian Center of Science and 
Education, Vol.2, N°.5, November 2010, p 54.  
3 Chan K.K and Gemayel E.R, Risk Instability and the Pattern of FDI in MENA, IMF Workin Paper, 2004. 
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مار األجنبي الجودة المؤسسات�ة على جذب االستثمن تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت و 

المساءلة معنو�ة العالقة بین مؤشر الصوت و النتائج أوضحت عدم الم�اشر إلى تونس، و 

14FPاالستثمار األجنبي الم�اشر.ط�ة) و د�مقرا(ال

1
P    

 هذا المؤشر ال یلقى اهتمام من طرف المستثمر�ن األجانب.�مكن تفسیر ذلك �أن و    

  عدم وجود أي عالقة كذلك هو الحال �النس�ة لمؤشر مكافحة الفساد، فقد أظهرت النتیجة

هو ما توصلت إل�ه مینا، و ال�ین تدفقات االستثمار األجنبي الم�اشر إلى دول معنو�ة بینه و 

Wheeler and Mody 1992(15FP(كل من دراسة 

2
P و )Abed and Davoodi 2002(16FP

3
P و)Akçay 

2001(17FP

4
P . 

�مكن تفسیر ذلك �أن هذا المؤشر ال �أخذ �عین االعت�ار من طرف المستثمر�ن األجانب و 

 في دول المینا.

  یجاب�ة بین مؤشر س�ادة نالحظ أ�ضا من خالل النتائج وجود عالقة معنو�ة إحصائ�ة إو

% تؤدي إلى 1االستثمار األجنبي الم�اشر، حیث أن كل ز�ادة في س�ادة القانون ب القانون و 

هو ما توصلت إل�ه %، و 1.33م�اشر إلى دول المینا ب ز�ادة تدفقات االستثمار األجنبي ال

س�ادة القانون  ) التي أجراها إلث�ات العالقة بینJohn Seth Alexander, 2014( أ�ضا دراسة 

، حیث أظهرت نتائج 2010-1980االستثمار األجنبي الم�اشر في الدول النام�ة خالل الفترة و 

18FPالتحلیل اإلحصائي �أن س�ادة القانون تعتبر كمحدد مهم لالستثمار األجنبي الم�اشر.

5 

                                                           
1 Bouras Hela, Knowledge economy, Governance and FDI : Case of Tunisia, E3 Journal of Business 
Management and Economics, Vol.5(2), February 2014, p 58. 

2 David Wheeler and Ashoka Mody, International investment location decisions: The case of U.S. firms, Journal 
of International Economics, vol. 33, issue 1-2, 1992, p p 57-76. 

3 Abed, G. T. and Davoodi, H: Corruption, Structural Reforms, and Economic Performance in the Transition 
Economies, in Abed, George T. and Gupta, Sanjeev (Ed.): Governance, Corruption, & Economic Performance, 
International Monetary Fund, Publication Services, Washington, D.C., 2002, pp. 489-537. 
4 Akçay, S, Is Corruption an Obstacle for Foreign Investors in Developing Countries?, A Cross-Country 
Evidence, Yapi Kredi Economic Review, Vol. 12, c 2, 2001, pp. 27–34. 
5 John Seth Alexander, op.cit. 

http://econpapers.repec.org/RAS/pmo492.htm
http://econpapers.repec.org/article/eeeinecon/
http://econpapers.repec.org/article/eeeinecon/
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التي تلزم ؤ بها و �مكن التنبة، مستقرة و انون تضمن بیئة شفاف�مكن تفسیر ذلك �أن س�ادة القو 

هذا ما ومات المحل�ة على تنفیذ العقود وحما�ة حقوق الملك�ة وحقوق األشخاص، و الحك

 �فضله المستثمرون األجانب عند االستثمار بدول منطقة المینا.

  ة معنو�ة إحصائ�ة �النس�ة لمؤشر فعال�ة الحكومة فقد لوحظ من خالل النتائج وجود عالقو

 %1�ین االستثمار األجنبي الم�اشر، حیث أن كل ز�ادة في فعال�ة الحكومة ب إیجاب�ة بینه و 

 %،3.93تؤدي إلى ز�ادة مهمة في تدفقات االستثمار األجنبي الم�اشر إلى دول المینا ب 

لفعال�ة الحكومة  حیث كان Quazi. R, and al, 2014 ) (هو ما توصلت إل�ه أ�ضا دراسة و 

19FPدولة إفر�ق�ة. 53مهم على تدفق االستثمار األجنبي الم�اشر إلى تأثیر إیجابي و 

1 

المتوقع أن �كون لدى الدولة ذات القدرة الس�اس�ة المرتفعة أكثر استقرارا تفسیر ذلك أنه من و 

هذا ما �فضله ذات القدرة الس�اس�ة المنخفضة، و للس�اسات االقتصاد�ة من الدول 

 المستثمر�ن األجانب في هذه المنطقة.

 ین وجود عالقة معنو�ة سلب�ة بینه و  أما مؤشر نوع�ة األطر التنظ�م�ة فقد أوضحت النتائج�

% تؤدي 1االستثمار األجنبي الم�اشر، حیث أن كل ز�ادة في نوع�ة األطر التنظ�م�ة ب 

هو ما و  %،1.18إلى انخفاض في تدفقات االستثمار األجنبي الم�اشر إلى دول المینا ب 

and alNedra Baklouti  (20FP, 2014(یتوافق مع ما توصلت إل�ه دراسة 

2
P  تعلق بدراسة التي تو

منطقة المینا،  دولالتي تمنع تدفقات االستثمار األجنبي الم�اشر إلى العوامل التي تشجع و 

سلبي على تدفقات االستثمار ع�ة األطر التنظ�م�ة تأثیر مهم و لنو حیث توصال إلى أن 

     دول من منطقة المینا. 8الم�اشر في األجنبي 

                                                           
1 Quazi Rahim, Vemuri Vijay, and Soliman Mostafa, Impact of Corruption on Foreign Direct Investment in 
Africa, International Business Research, Vol 7, N° 4, 2014, p5. 
2 Baklouti Nedra and Boujelbene Younes, Op.cit, p 93. 
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اإلفراط فیها ال س�ما تلك راءات اإلدار�ة في هذه المنطقة و �مكن تفسیر ذلك �أن تعقد اإلجو  

تعیق تدفق ضرائب، كلها إجراءات تؤثر سل�ا و المتعلقة بتأس�س المشار�ع، تراخ�ص العمل، ال

 االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة إلى دول المینا.
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 :الثالث خاتمة الفصل

التحلیل أثر مؤشرات الحكم الراشد الستة على تدفقات االستثمار تناولنا في هذا الفصل �الق�اس و 

قد تم التوصل إلى أن معظم مؤشرات الحكم الراشد تأثر نبي الم�اشر إلى منطقة المینا، و األج

 هذه المنطقة. إیجا�ا على تدفق االستثمار األجنبي الم�اشر إلى

فعال�ة مؤشر االستقرار الس�اسي، س�ادة القانون، و حیث توصلت الدراسة إلى أن كل من 

على العكس جنبي الم�اشر إلى دول المینا، و الحكومة یوثران إیجا�ا على تدفقات االستثمار األ

ل�ا على تدفق تلك من ذلك فقد تم التوصل إلى أن مؤشر نوع�ة األطر التنظ�م�ة یؤثر س

ة معنو�ة بین كل من مؤشر أخیرا فقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود أي عالقاالستثمارات، و 

تدفقات االستثمار األجنبي الم�اشر الصوت والمساءلة (الد�مقراط�ة) ومؤشر مكافحة الفساد و 

 إلى دول المینا. 
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 الخاتمة:

 أهم�ة كبیرة في ه�كل التمو�ل الدولي نتیجة للظروف التياكتسب االستثمار األجنبي الم�اشر 

التمو�ل الدولي األخرى تراجع مصادر دول�ة، �فعل تزاید حدة العولمة و شهدتها الساحة ال

انه�ار النظام االشتراكي، مما أدى �الدول النام�ة إلى السعي لتوفیر والمساعدات، و كالقروض 

مناخ استثماري مالئم لجذب االستثمار األجنبي الم�اشر، خاصة في ظل المزا�ا التي ینطوي 

 خلق فرص العمل.ها من رأس المال، والتكنولوج�ا المتطورة والتقن�ات اإلدار�ة والفن�ة، و علی

جموعة من االمت�ازات، الضمانات الرغم من أن العدید من الدول النام�ة قامت بتقد�م م�إال أنه و 

اإلدار�ة، نجد أن حجم االستثمار األجنبي الم�اشر في هذه والتسهیالت الجمرك�ة، المال�ة، و 

جدا مقاسا على سبیل المثال �عدد المشروعات األجنب�ة، أو تدفقات هذا  امحدودال یزال الدول 

هذا �عني عدم استفادتها من التوسع الهائل في االستثمارات الستثمار على المستوى العالمي، و ا

ط على أنواع أن جاذب�ة الدول المض�فة لالستثمار األجنبي الم�اشر ال تتوقف فق كماالدول�ة، 

تلعب دورا الضمانات المقدمة للمستثمر�ن األجانب، بل إنه هناك عوامل أخرى قد الحوافز و 

 مدى استقرار هذه االستثمارات. ثر تأثیرا على حجم و أك

�ة جهودها في ال�حث عن العوامل المنظمات الدوللموازاة مع ذلك، ركزت الوكاالت و �او 

استقطاب االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة، حیث توصلت في هذا والس�اسات الالزمة لتشج�ع و 

المؤسس�ة للدولة في تهیئة المناخ اإلطار إلى أهم�ة اإلصالحات المؤسس�ة أو الكفاءة 

قضا�ا الحكم الراشد الذي �عتبر مؤشرا �معنى آخر التركیز على متطل�ات و االستثماري الالزم، 

 لالستقرار طو�ل األجل، �الموازاة مع التركیز على اإلصالح االقتصادي.

جنبي ستثمار األالحكم الراشد على اال ثركیف یؤ  قد حاولت هذه الدراسة اإلجا�ة على إشكال�ة و 

هي �مثا�ة إسهام في األدب�ات التي تعالج عوامل جذب تدفقات الم�اشر في منطقة المینا، و 

جاذب�ة دید العوامل المحددة لتموقع و الهدف من �حثنا هو تح، و االستثمار األجنبي الم�اشر

 االستثمارات األجنب�ة الم�اشر في منطقة المینا.
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من الدراسة إلى المقار�ة المعرف�ة للحكم الراشد، �اعت�اره لذلك قمنا بتخص�ص الفصل األول 

واحد من القضا�ا التي أفرزتها المستجدات الدول�ة، حیث تم التطرق إلى األسس النظر�ة لمفهوم 

كذلك تم التطرق إلى �خي له، أس�اب ظهوره و تعر�فه، و التي تضم التطور التار حكم الراشد و ال

معاییره حسب مختلف المنظمات، كما م مكوناته، أ�عاده و راشد التي تضمرتكزات الحكم ال

خصصنا الم�حث األخیر من هذا الفصل إلى دراسة مؤشرات الحكم الراشد الصادرة عن البنك 

دقة في ق�اس األكثر شمول�ة، مصداق�ة و الدولي �اعت�ار أن المؤشرات الصادرة عن هذه الهیئة 

 جودة الحكم.

لى االستثمار ف�ه إلى م�كانیزمات تأثیر مؤشرات الحكم الراشد عأما الفصل الثاني فقد تطرقنا 

لكن قبل دراسة العالقة بین هذین المتغیر�ن، خصصنا م�حث لدراسة األجنبي الم�اشر، و 

مفهومه، اآلثار االقتصاد�ة له، المتضمن لمي لالستثمار األجنبي الم�اشر، و اإلطار المفاه�

 مؤشرات تقی�م مناخ االستثمار.و 

ى حالة دول منطقة الشرق األخیر فقد قمنا ف�ه بإسقاط الجانب النظري عللفصل الثالث و أما ا

شمال إفر�ق�ا (المینا)، حیث تم التعرض ف�ه إلى تحلیل أثر مؤشرات الحكم الراشد على األوسط و 

االستثمار األجنبي الم�اشر في منطقة المینا، حیث تناولنا في بدا�ة هذا الفصل واقع االستثمار 

ألجنبي الم�اشر في منطقة المینا، حیث قمنا بإلقاء نظرة على منطقة المینا، ثم خصائص ا

االستثمار األجنبي الم�اشر في هذه المنطقة، لننتقل إلى ق�اس أثر مؤشرات الحكم الراشد على 

أخیرا قمنا ، و ق�اسيذلك من خالل نموذج ألجنبي الم�اشر في هذه المنطقة و االستثمار ا

 التجر�بي للب�انات �استخدام منهج السالسل الزمن�ة المقطع�ة.�التحلیل 

 نتائج الدراسة:

معظم مؤشرات الحكم الراشد توصلنا من خالل الدراسة الق�اس�ة إلى وجود عالقة معنو�ة بین 

ا ما یؤكد صحة الفرض�ة هذم�اشرة الوارد إلى دول المینا، و تدفقات االستثمار األجنبي الو 

 عة تلك العالقات كما یلي:كانت طب�األولى، و 
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س�ادة القانون، فعال�ة الحكومة وجود عالقة إیجاب�ة بین كل من مؤشر االستقرار الس�اسي،  -

، 1.45كانت معامالت االنحدار جنبي الم�اشر إلى دول المینا، و تدفقات االستثمار األو 

 على التوالي. 3.93، 1.33

االستثمار األجنبي الم�اشر في الدول المختارة في تأثیر مؤشرات الحكم الراشد على تدفقات  -

العینة متفاوت، إذ �أتي مؤشر فعال�ة الحكومة في المقدمة، ثم یل�ه مؤشر االستقرار 

ن خالل ق�مة معامالت االنحدار، �ظهر هذا التفاوت ممؤشر س�ادة القانون، و الس�اسي و 

 هذا ما یؤكد صحة الفرض�ة الثان�ة.  و 

تدفقات االستثمار األجنبي الم�اشر ین مؤشر نوع�ة األطر التنظ�م�ة و بوجود عالقة سلب�ة  -

 في الدول محل الدراسة.  

تدفقات المساءلة، مؤشر مكافحة الفساد و أي عالقة بین كل من مؤشر الصوت و عدم وجود  -

 االستثمار األجنبي الم�اشر إلى دول العینة.

 التوص�ات:

وجها لوجه جاذب�ة االستثمار األجنبي الم�اشر، من أجل تحسین �النظر إلى كل ما سبق، و 

تنفیذ اإلصالحات المینا تصح�ح الخلل في دولها، و  ین�غي أن تهدف السلطات العامة في منطقة

االقتصاد�ة التي تعمل على تحسین تك�فها المؤسساتي قبل لداخل�ة االجتماع�ة، الس�اس�ة، و ا

 �التوص�ات التال�ة:  ر �مكن الخروج في هذا اإلطاع في عمل�ة تحر�ر التجارة. و الشرو 

 .تعز�ز درجة االستقرار الس�اسي �انتهاج إجراءات فعل�ة لتثبیت النظام الد�مقراطي -

اءات في رسم ٕاشراك الكفتفعیل أداء الحكومة والمؤسسات العامة لخدمة الجم�ع، و  -

 تفعیل أداء منظمات المجتمع المدني.الس�اسات الصح�حة، و 

القانون واستقالل جهاز القضاء، وض�ط العالقة بین  س�ادةتقو�ة مؤسسات الدولة بتدع�م  -

 .المسئولینت المال العام بتفعیل المساءلة على تصرفاالسلطة و 
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الكفاءة الستعادة ثقة ، وفقا لم�ادئ ت�س�ط اإلجراءات و إصالح النظام القضائي -

 المستثمر�ن األجانب في النظام القضائي.

 تثمارات األجنب�ة في القطاعات األخرى من غیر النفط.جذب االس -

في الس�اق ذاته یجب أن تعرف هذه الدول ك�ف�ة توج�ه تدفقات االستثمار األجنبي و  -

 لالستثمار واإلنتاج المحلي. منم�ةالم�اشر إلى القطاعات التي تقدم عوائد أكثر 

ن خالل إنشاء وكاالت العمل بنشاط على تعز�ز صورة الدولة للمستثمر�ن المحتملین م -

تسهیل بهذه الوكاالت هي أ�ضا المعن�ة تكون في �عض الحاالت، ، فترو�ج االستثمار

 البلد المضیف.اإلجراءات اإلدار�ة للمستثمر�ن في 

أ�ضا ت�س�ط اإلجراءات مط�قة على المستثمر�ن األجانب، و تقلیل القیود التنظ�م�ة ال -

 المعلومات.اإلدار�ة من خالل استخدام تكنولوج�ا 

منطقة المینا أن ال تهتم �كم�ة تدفقات االستثمار األجنبي یجب على دول أخیرا و  -

الحد من الفقر دام هذه التدفقات لتعز�ز النمو و لكن أ�ضا �كیف سیتم استخو فقط الم�اشر 

 عدم المساواة في الدخل بین المناطق.و 
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Dependent Variable: IDE   

Method: Panel Least Squares   
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Periodsincluded: 19   

Cross-sections included: 16   

Total panel (balanced) observations: 304  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.066503 0.068008 0.977869 0.3512 

PS 1.451508  0.649663 2.234246 0.0495 

 VA -0.001050  0.043538  -0.024123 0.9812 

CC      -0.002136  0.299083      -0.007141 0.9944 

RL 1.337821 0.444076 3.012596 0.0131 

GE 3.932998   0.645036 6.097335 0.0000 

RQ -1.183694 0.384295 -3.080168 0.0116 
     
     
 EffectsSpecification   
     
     

Cross-section fixed (dummy variables)  

Periodfixed (dummy variables)  
     
     

R-squared 0.958481     Meandependent var 0.274083 

Adjusted R-squared 0.933569     S.D. dependent var 0.819938 

S.E. of regression 0.211333     Akaike info criterion 0.022134 

Sumsquaredresid 0.446615     Schwarz criterion 0.365222 

Log likelihood 6.811859     Hannan-Quinn criter. 0.056238 

F-statistic 38.47518     Durbin-Watson stat 2.198716 

Prob(F-statistic) 0.000002    
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Dependent Variable: IDE   



182 
 

Method: Panel Least Squares   

Date: 04/24/16   Time: 19:00   

Sample: 1996 2014   

Periodsincluded: 19   

Cross-sections included: 16   

Total panel (balanced) observations: 304  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.745730 0.556132 1.340924 0.1808 

PS 0.478410 0.220758 2.167119 0.0309 

VA -0.008862 0.007257 -1.221133  0.2228 

CC 4.922274 12.22208 0.402736 0.6874 

RL 0.416069 0.168387 2.470902 0.0269 

GE 0.084682 0.031254 2.709463 0.0071 

RQ 0.008862 0.007099 1.248344 0.2127 
     
     
 EffectsSpecification   
     
     

Cross-section fixed (dummy variables)  

Periodfixed (dummy variables)  
     
     

R-squared 0.870250     Meandependent var 0.274083 

Adjusted R-squared 0.610750     S.D. dependent var 0.819938 

S.E. of regression 0.215483     Akaike info criterion 0.014804 

Sumsquaredresid 0.864398     Schwarz criterion 0.320333 

Log likelihood 8.717075     Hannan-Quinn criter. 0.036845 

F-statistic 45.97559     Durbin-Watson stat 2.202972 

Prob(F-statistic) 0.000002    
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Dependent Variable: IDE   
Method: Panel EGLS (Two-way random effects)  
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Date: 04/24/16   Time: 19:00   
Sample: 1996 2014   
Periodsincluded: 19   
Cross-sections included: 16   
Total panel (balanced) observations: 304  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.066503 0.039255 1.694128 0.3215 
PS 1.451508  0.447668 3.242376 0.0483 
VA    -0.001050  0.043211 -0.024299 0.9812 
CC            -0.002136  0.195088 -0.010948 0.9542 
RL     1.337821  0.420057 3.184855 0.0128 
GE 3.932998     0.644233 6.104930 0.0000 
RQ -1.183694     0.384184                  -3.810601 0.0114 

     
     
 EffectsSpecification   
   S.D.   Rho   
     
     

Cross-section random 0.000000 0.0000 
Periodrandom  5.620209 0.0085 
Idiosyncraticrandom 2.718620 1.0000 

     
     
 WeightedStatistics   
     
     

R-squared 0.958481     Meandependent var 0.274083 
Adjusted R-squared 0.933569     S.D. dependent var 0.819938 
S.E. of regression 0.215483     Sumsquaredresid 0.446615 
F-statistic 38.47518     Durbin-Watson stat 2.198716 
Prob(F-statistic) 0.000002    

     
     
 UnweightedStatistics   
     
     

R-squared 0.958481     Meandependent var 0.274083 
Sumsquaredresid 0.446615     Durbin-Watson stat 2.198716 

     
     

 

 



 االستثمار األجنبي الم�اشر في منطقة المیناالحكم الراشد و 

 )2014-1996دراسة ق�اس�ة للفترة (

Governance and FDI in MENA Region 

Empirical Study for the period (1996-2014) 

 الملخص:

تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على دور الحكم الراشد في جذب االستثمار األجنبي 

) ل Panal Dataذلك �االعتماد على منهج ب�انات السالسل الزمن�ة المقطع�ة (و  الم�اشر،

قد ، و 2014-1996لمینا) خالل الفترة شمال إفر�ق�ا (ادولة من منطقة الشرق األوسط و  16

تمثل المتغیر التا�ع في االستثمار األجنبي الم�اشر أما المتغیرات المستقلة فتمثلت في 

 Kaufmann, Kraay andالستة الصادرة عن البنك الدولي من طرف ( مؤشرات الحوكمة

Mastruzzi , 2005 ادة المساءلة، مكافحة الفساد، س) وهي االستقرار الس�اسي، الصوت و�

قد أظهرت النتائج أن معظم مؤشرات و نوع�ة األطر التنظ�م�ة. القانون، فعال�ة الحكومة، و 

ث أن هناك عالقة ارت�اط إیجاب�ة بین كل من الحكم الراشد هي ذات داللة إحصائ�ة حی

تدفقات االستثمار األجنبي تقرار الس�اسي، س�ادة القانون، وفعال�ة الحكومة و مؤشر االس

ین مؤشر نوع�ة األطر الم�اشر إلى هذه المنطقة، في حین أن هناك عالقة ارت�اط سلب�ة ب

مؤشر شر الصوت والمساءلة و لكل من مؤ  تدفقات هذا االستثمار، أما �النس�ةالتنظ�م�ة و 

�ین تدفقات االستثمار تائج عدم وجود أي عالقة بینهما و مكافحة الفساد فقد أظهرت الن

 األجنبي الم�اشر إلى دول العینة. 

شمال نبي الم�اشر، دول الشرق األوسط و الحكم الراشد، االستثمار األج الكلمات المفتاح�ة:

 المقطع�ة. إفر�ق�ا، منهج ب�انات السالسل الزمن�ة

 



 

Abstract: 

This study examine the role of good governance in attracting foreign direct 
investment, and that depending the panal data for 16 countries from the Middle 
East and North Africa (MENA) during the period from 1996-2014, and we have 
used the foreign direct investment as dependent variable,and the independent 
variables are: the six governance indicators issued by the World Bank of the 
party (Kaufmann, Kraay and Mastruzzi, 2005) namely political stability, voice 
and accountability, control of corruption, rule of law, government effectiveness, 
and quality of regulatory quality. The results have shown that most of the good 
governance indicators are statistically significant where there is a positive 
correlation relationship between each of the political stability index, the rule of 
law, and the government effectiveness and foreign direct investment flows to the 
region, while there is a negative correlation relationship between the index of 
the quality of regulatory quality and investment flows, while for both voice and 
accountability indicator and control of corruption index, the results showed that 
there was no relationship between them and between FDI flows to the sample 
countries. 

Key words: good governance, foreign direct investment, Middle East and North 
Africa countries (MENA), Panal Data. 
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