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ٓوسٓخ 
برزت عدة دكافع في عممية تشجيع االستثمار،اجتمعت فييا كؿ مف المعطيات الدكلية  

المحككمة باعتبارات العكلمة االقتصادية كالضغكطات المتزايد لممؤسسات المالية كالنقدية 
الدكلية، كالمتطمبات الداخمية مف جية أخرل، مما أدل إلى تأكيد خيار سياسة التشجيع لجذب 

أكبر قدر ممكف مف االستثمارات الكطنية كاألجنبية، مف أجؿ النيكض بالتنمية االقتصادية 
كاالجتماعية التي باتت تحتؿ الصدارة في سياسة أغمب الدكؿ السائرة في طريؽ النمك، التي 

تسعى لزيادة حجـ االستثمار لمنيكض بمعدالت التنمية، بالقدر الذم يقمؿ مف عمؽ اليكة التي 
. تفصؿ بينيا كبيف الدكؿ األكثر نمكا

إف تبني الدكؿ ىذه السياسة ظير عقب تفاقـ األزمات المالية كاالقتصادية بسبب زيارة 
الديكف الخارجية، نتيجة اعتمادىا سياسة القركض لتمكيؿ المشاريع، مما أدل إلى ظيكر مشاكؿ 

 كبيرة، تتمثؿ في تدىكر اقتصادياتيا الكطنية، كالذم ترتب عنو ضعؼ القكة ةاجتماعية اقتصادم
الشرائية لمنقكد، كارتفاع سعر الفائدة، كتفشى ظاىرة البطالة، كاألمية، كيعكد ىذا األمر إلى أف 

الدكلة كانت إلى كقت قريب المحرؾ الرئيسي لمنشاط االقتصادم، مما جعميا في الكقت 
الحاضر ممزمة بنيج سياسة ليبرالية منفتحة مما ترتب عنو اقتصار دكرىا عمى التنظيـ كالضبط 

مف أجؿ الرفع مف مستكل الخدمات العمكمية كمساندة االستثمار، الذم يعتبر محرؾ عممية 
دارية . التنمية، كذلؾ مف خالؿ دخكليا بسمسمة إصالحات اقتصادية كمالية كا 

مف ىذا المنطمؽ ىدفت غالبية دكاؿ العالـ الثالث إلى إتباع سمسمة إصالحات اقتصادية 
كىيكمية، تسعى مف خالليا إلى تجاكز المشاكؿ االقتصادية كالمالية كاالجتماعية، التي تعاني 
منيا سعيا إلى تحقيؽ تنمية اقتصادية حقيقية، كاليمف شأنو شأف العديد مف الدكؿ دخؿ في 
سمسمة إصالحات فعمى الصعيد التشريعي أصدر مجمكعة مف القكانيف ىمت قطاع الماؿ 

كاألعماؿ كالقانكف التجارم، قانكف الشركات، القانكف البنكي، قانكف االستثمار، قانكف التجارة 
. اإللكتركنية قانكف التحكيـ، قانكف المحاكـ التجارية
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كعمى الصعيد السياسي انفتح عمى الحريات السياسية، كأنشأ منظمات المجتمع المدني، 
كعمؿ عمى محاربة الفساد كالرشكة، كأنشأ جمعيات حماية المستيمؾ كعمى المحيط االقتصادم 

الدكلي قبؿ عضكا مراقبا في منظمة التجارة العالمية تمييدا النضمامو إلييا، ككقع عدد مف 
، كعمى المستكل 2006اتفاقيات التبادؿ الحر مف ضمنيا االتفاقية المكقعة مع الصيف في أبريؿ 

اإلقميمي كبحكـ مكقعو عمى مضيؽ باب المندب إحدل الممرات الدكلية، كبممتقى القارتيف 
، كما (السكداف، إيثكبيا، الصكماؿ )األسيكية كاإلفريقية، دخؿ بتكتالت اقتصادية مع دكؿ الجكار

يسعى لالنضماـ الكمى لمجمس التعاكف الخميجي، مف خالؿ مؤتمر المانحيف الذم عقد في لندف 
، الذم ىدؼ إلى دعـ التنمية، كتأىيؿ االقتصاد اليمني، ليكاكب (2006 نكنبر 15-16) 

. التطكرات االقتصادية التي تشيدىا دكؿ الخميج
  يعتبر المغرب مف الدكؿ التي كاكبت التحكؿ العالمي، كسايرت إيقاعو السريع بعقمية 

جديدة مف خالؿ استضافتو مؤتمر منظمة التجارة العالمية، كدخؿ في اتفاقية الشراكة مع 
 15الفصؿ  )المجمكعة األكربية، كعدؿ دستكره ليشجع عمى المبادرة الفردية                  

، كأحدث نظاـ الجيكية، كما يعد مف الدكؿ السباقة التي شرعت في تنفيذ سمسمة (مف الدستكر
إصالحات ىيكمية كاقتصادية، تمثمت في تحرير تدخؿ الدكلة في المجاؿ االقتصادم مف خالؿ 
انتياج الخكصصة، كتشجيع االستثمارات الخاصة، كقد كرس ىذا النيج الترسانة القانكنية التي 
طالت عالـ الماؿ، كاألعماؿ المتمثمة في القانكف التجارم، قانكف الشركات، قانكف بكرصة القيـ، 

القانكف البنكي، قانكف حرية األسعار كالمنافسة قانكف المحاكـ التجارية، مدكنة الشغؿ، قانكف 
. االستثمار

ىذه السمسمة مف اإلصالحات الييكمية، كاالنفتاح عمى االقتصاد العالمي الذم شيده كؿ 
مف اليمف كالمغرب، ينبني عمى جممة مف التدابير اإلستراتيجية مف أىميا تشجيع المبادرة 
الخاصة، كحرية المنافسة، كتخفيض النفقات العامة، كالتقميص مف االستثمارات العمكمية، 

كتحرير التجارة الخارجية عف طريؽ التفكيؾ التدريجي لمحكاجز الجمركية، كىذا التكجو يذىب 
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إلى أف التنمية مسؤكلية كؿ الفاعميف في المجتمع دكلو كقطاعا خاصا، بؿ أصبح القطاع 
الخاص في عالـ اليـك يضطمع بدكر ميـ في النشاط االقتصادم، كفي اإلسياـ في المسيرة 

. التنمكية
 فمسألة التنمية أصبحت ترتبط بشكؿ كثيؽ بأىمية االستثمار، كبنيتو، كفاعميتو، كىذا 
االرتباط عرؼ تغييرات كبيرة أماـ متطمبات التنمية المتزايدة خاصة بعد الثكرة التكنكلكجية 

كالعممية التي شيدىا العالـ، فمفيـك االستثمار قد تطكر، حيث انتقؿ مف مجرد ككنو إيداعا ماليا 
. إلى مفيـك يعتبر االستثمار تخصيص المكارد مف أجؿ  إنعاش النمك، كزيادة اإلنتاج

كاالستثمار سكاء كاف كطنيا أك أجنبيا، خاصا أك عمكمي، مباشرة، أك غير مباشر، أصبح 
شرطا ضركريا لتنمية المجتمعات، بفضؿ ما يضطمع بو مف دكر في تنمية اإلستراتيجية، ىذه 

المجاالت عمى الرغـ مف تعددىا كتنكعيا فإف تركيز االستثمار في القطاعات المنتجة فييا 
يشكؿ ثمرة حقيقية لمتنمية االقتصادية، التي ىي عممية تراكمية كتحتية تتطمب استغالؿ كؿ 
اإلمكانيات كجميع القرارات الذاتية كالمكضكعية، مف خالؿ تكفر عكامؿ اإلنتاج كالعناصر 

االقتصادية، كجمع رؤكس األمكاؿ، كتنظيـ العمؿ، كدعـ تنافسية المقاكلة، فضال عف ضركرة 
. تكظيؼ اإلجراءات كالكفاءات كاأليدم العاممة

 إف االستثمار مف خالؿ المعطيات التي بيناىا، أصبح في الكقت الحاضر األداة الناجعة 
لحؿ المشاكؿ االقتصادية كاالجتماعية، التي تعاني منيا جؿ المجتمعات باعتباره يضطمع بدكر 
اقتصادم كمالي، يسيـ بشكؿ كبير في زيادة ميزاف المدفكعات كالنشاط التجارم لمدكؿ، كما أنو 
يقـك بدكر اجتماعي يتمثؿ في تكفير عدد كبير مف مناصب الشغؿ لمحد مف معضالت البطالة 

التي تعاني منيا كؿ الدكؿ، فيك إضافة إلى ذلؾ يسمح بنقؿ التكنكلكجيا، كالمعرفة الفنية، 
. كالكسائؿ الحديثة لإلنتاج مف الدكؿ المتقدمة إلى الدكؿ النامية
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 كتحقيؽ ىذه األىداؼ أساسا يعكد إلى زيادة حجـ االستثمارات التي تختمؼ مف بمد إلى 
آخر، فكمما زادت االستثمارات في بمد كمما حقؽ أىداؼ تنمكية كاقتصادية، تساىـ في الرفع مف 

. معدؿ النمك االقتصادم كالمالي
يعد تحقيؽ االستثمار ىذه األىداؼ قرينا بمدل تكفر الحماية المكضكعية كاإلجرائية، 
فالمستثمر قبؿ كؿ شيء يبحث عف الربح، كيبتعد عمى الخسارة، ليذا فيك يتطمع إلى مناخ 

استثمارم يشجعو كيحمي أمكالو، مف ىذا المنطمؽ سعت جؿ الدكؿ إلى العمؿ عمى تكفير مناخ 
استثمارم مالئـ لتشجيع االستثمارات كحمايتيا، انصبت في األساس عمى انتياج سياسة تحفيزية 

كتشجيعية كحمائية، ككانت قكانيف االستثمار الكسيمة لذلؾ، كالسياسة التشجيعية التي انتيجيا 
قكانيف االستثمار اشتممت عمى مجمكعة مف المحفزات كاف أساسيا المحفزات الجبائية كالجمركية 
أم كرست المحفزات في بداية األمر عمى المنظكر المالي الذم يسعى مف كراء المستثمر إلى 

تحقيؽ الربح، إضافة إلى ضماف تحكيؿ رؤكس األمكاؿ كالعائدات التي تحققيا المشاريع 
االستثمارية مف التأميـ أك المصادرة، إضافة إلى إنشاء أجيزة إدارية تعني كتسير عمى تقديـ 
المساعدة كالخدمات لممستثمريف، كجممة ىذه العكامؿ لـ تعد في العصر إلى الحالي الكحيد 

لجذب االستثمار، بؿ ظيرت عكامؿ أخرل تتضافر ميما، كىي ال تقؿ شأنا عنيا إال كىي كجكد 
. ضمانات قضائية تعمؿ عمى تسكية المنازعات االستثمارية

العدالة بيذا أصبحت ممزمة في الكقت الحاضر بدكر رئيس بالحركة التنمكية كاالقتصادية 
كمحفز لتشجيع االستثمار باعتباره اآللة الكحيدة التي تسعى إلى حؿ المنازعات الناتجة عف 

. االستثمار، كالتي يتعرض ليا المستثمر أثناء نشاطو االستثمارم
 جممة ىذه المحفزات التي تناكلتيا قكانيف االستثمار تبيف مدل حدة المنافسة بيف الدكؿ 

النامية التي تسعى كؿ منيا إلى تكفير مناخ أكثر مالءمة لجذب االستثمارات كباألخص 
األجنبية، مف أجؿ تحقيؽ التنمية االقتصادية، ىذا اليدؼ الذم أصبح االستثمار ىك المعكؿ 

. عميو لتحقيقو
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يتبيف مما سبؽ طرحو أف ىذا المكضكع يطرح العديد مف اإلشكاليات تتمحكر حكؿ مفيـك 
االستثمار كمجاالتو، كآثاره السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، كمدل نجاعة المحفزات 

المنصكص عمييا قكانيف االستثمار لجذب االستثمارات، كجعمو يحقؽ األىداؼ التي سطرتيا 
الدكلة في برامجيا االقتصادية كالتنمكية كسكؼ نحاكؿ اإلجابة عف ىذه التساؤالت مف خالؿ 

: التقسيـ التالي
. االستثمار كدكره في التنمية االقتصادية: الفصؿ األكؿ

.آليات تشجيع االستثمار: الفصؿ الثاني
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اُلمَ األٍٝ 

 حاالؼزضٔبض ٝزٝضٙ ك٢ اُز٤ٔ٘خ االهزمبز١
 االستثمار تقنية اقتصادية في الدكؿ النامية بعد أف استفحمت األزمات المالية يشكؿ

كاالقتصادية بيا، بسبب اعتمادىا اآلليات التقميدية لتمكيؿ مشاريعيا المتمثمة في سياسة 
القركض، كضعؼ االستثمارات الخاصة نتيجة تدخؿ الدكلة في كافة أكجو النشاط االقتصادم، 

مما أدل بالدكؿ كخاصة النامية منيا إلى إتباع إجراءات إصالحية ىادفة إلى تشجيع 
االستثمار، كاعتباره أحد األدكات الميمة التي تتحقؽ مف خالليا التنمية االقتصادية، كالتي 

. أصبحت ىدؼ جؿ الدكؿ كغايتيا إذ ال تنمية بدكف استثمار
يعتبر االستثمار في العصر الحاضر شرطا ضركريا لمنماء، كلكف ذلؾ رىيف بمدل تكجيو 
في القطاعات كالمجاالت التي تممؾ القدرة عمى التأثير في ميكانيزمات التنمية بشكؿ تتضاعؼ 

. معو معدالت النمك االقتصادم
لـ يعد ينظر إلى الظاىرة االستثمارية ذالؾ المنظكر المبني عمى انتقاؿ رؤكس أمكاؿ 

 االستثمارية، بؿ أصبح ينظر إلييا أداة فاعمة تعمؿ عمى حؿ المشاكؿ اتأجنبية، كتعبئة االدخار
االقتصادية كاالجتماعية التي يعاني منيا ىذا المجتمع أك ذاؾ، كالمتمثمة في زيادة ميزاف 

. المدفكعات، كالحد مف معضالت البطالة، مف أجؿ بمكرة حقيقية لمتنمية الشاممة
: كنظرا ألىمية دراسة ىذا المكضكع فإنني سأقـك بتقسيمو إلى مبحثيف

أنكاعو كمجاالتو : االستثمار: المبحث األكؿ
. دكر االستثمار في التنمية االقتصادية: المبحث الثاني
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: ٓلّٜٞ االؼزضٔبض ٝأٗٞاػٚ: أُجحش األٍٝ
يقـك االستثمار باألساس عمى تحكيؿ مكارد مالية مكجية إلى تنمية القدرة اإلنتاجية 

لالقتصاد، كمفيـك االستثمار عرؼ مصطمحا كمعاممة انتشارا كاسعا خالؿ العقكد األخيرة، مما 
جعؿ ىذه الكممة تسيطر عمى المعامالت التجارية سكاء الكطنية أك الدكلية، كما ازداد تكسعا مع 

ظيكر العكلمة، كزيادة المبادالت التجارية، كظيكر التكتالت الدكلية، كمناطؽ التبادؿ الحر، 
كاالتحادات الجمركية، كالتي تسمح بانتقاؿ رؤكس األمكاؿ كالمبادالت التجارية دكف حكاجز 

جمركية، مما يساعد عمى االنتشار الكاسع لمشركات عابرة القارات كمتعددة الجنسيات، تساعد 
. عمى نقؿ التكنكلكجية، كالخبرات الفنية، كالكسائؿ الحديثة مف الدكؿ المتقدمة إلى الدكؿ النامية
انفتح االستثمار في الدكؿ النامية بشكؿ كبير عمى االستثمارات الكطنية كاألجنبية في 
شتى مجاالتيا، مف أجؿ تحقيؽ نيضة تنمكية كاقتصادية شاممة، بشكؿ يسمح ليا بضماف 

. حصاد مردكدات مالية كاقتصادية، إذ انصبت االستثمارات في األساس عمى المشاريع المنتجة
: ىذا المكضكع سنتناكلو عمى النحك التالي

مفيـك االستثمار : المطمب أكؿ
أنكاع االستثمار كمجاالتو : المطمب ثاني

: ٓلّٜٞ االؼزضٔبض: أُطِت األٍٝ

إف تحديد مفيـك االستثمار ليس باألمر الييف كالسيؿ، فيذا المصطمح عرؼ انتشارا كاسعا 
خالؿ العقكد األخيرة، مما جعؿ ىذه الكممة تسيطر عمى المعامالت التجارية سكاء عمى 

المستكل الدكلي أك الكطني، األمر الذم أدل إلى ظيكر تعاريؼ عدة ليذا المصطمح في 
. الحقميف االقتصادم كالقانكني، كقبؿ ذلؾ في الحقؿ المغكم
مصدر لمفعؿ استثمر الداؿ عمى "االستثمار في المغة لو معاف كدالالت عديدة فيك 

الطمب، أم أف االستثمار ىك استخداـ الماؿ كتشغيمو بقصد تحقيؽ ثمرة ىذا االستخداـ، فيكثر 
(. 1)"الماؿ كينمك عمى مدل الزمف

                                                 

 أكرده، مصطفى خالد مصطفى النظامي الحماية اإلجرائية لالستثمارات 1956لساف العرب، دار بيركت، : ابف منظكر (1)
 .11: ، ص2002: األجنبية الخاصة، الدار العممية الدكلية لمنشر عماف الطبعة األكلى
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، كىذا يعني طمب الثمار، كحسب معجـ "اسـ مف فعؿ استثمر»كما تعني كممة استثمار 
. (1)الرائد استثمر الماؿ أك نحكه، جعمو يثمر

، كتعاريؼ مف الكجية (فقرة أكلى)أما اصطالحا فمو تعاريؼ مف الكجية االقتصادية 
. (فقرة ثانية)القانكنية 

: المفهوم االقتصادي لالأتثمار: الفقرة األولى
اكتساب كسائؿ اإلنتاج كبالتكسع اكتساب رأسماؿ »االستثمار مفيكما اقتصاديا معناه 

. بيدؼ الحصكؿ عمى دخؿ، كفي قكؿ مألكؼ تكظيؼ قيـ منقكلة
فيك استعماؿ لمدخؿ يترجـ بزيادة في ثركة كسائؿ التجييز يحدد : كبالمعنى الدقيؽ لمكممة

تككيف الرأسماؿ كيكجيو لإلنتاج كبيذا يناقض االستيالؾ الذم ييدؼ إلى إشباع الحاجات بإبادة 
. (2)األمكاؿ كالخدمات

مصركؼ يقـك بو رب العمؿ كي »جاء في المكسكعة االقتصادية بأف االستثمار ىك 
. (3)«يحفظ أك يطكر جياز إنتاجو الذم يعبر عف انتقاؿ الرأسماؿ النقدم إلى رأسماؿ منتج

أحد عمميات استغالؿ لرأس الماؿ »كما عرؼ االستثمار مف الكجية االقتصادية بأنو 
بيدؼ تحقيؽ فائض مالي، أك بأنو تككيف لرأس الماؿ كاستخدامو بيدؼ تحقيؽ الربح في األجؿ 

. (4)«القريب أك البعيد بشكؿ مباشر أك غير مباشر
كسيمة لمتجييز لمدة تزيد عف السنة »كقد عرفو االقتصادم المغربي عزيز بالؿ بأنو 

العممية " ككذلؾ عرفو فتح اهلل كلعمك االستثمار بأنو. «كالمخصصة إلنتاج أمكاؿ أخرل
 (5)"االقتصادية القاضية بشراء مكاد إنتاج، كبعبارة أخرل تككيف رؤكس أمكاؿ

                                                 

 .101:  ص1967دار العمـ المالييف الطبعة الثانية بيركت " معجـ الرائد"حبراف مسعكد  (1)

 دار – 1988نمكذجا الفالحة كاالستثمار األجنبي، الطبعة األكلى : االقتصاد المغربي: إدريس الكراكم كعبد العزيز النكيض (2)
 .11تكبقاؿ لمنشر الدار البيضاء، ص 

رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات العميا . إنعاش االستثمارات الصناعية كاإلجراءات الجبائية كالجمركية: عبد المطيؼ ناصرم (3)
 .20:  ص2001-2000المعمقة في القانكف العاـ، جامعة محمد الخامس كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية اكداؿ الرباط 

 .11مرجع سابؽ ص : تعريؼ أكرده مصطفى خالد مصطفى النظامي (4)

 ص 1974مدخؿ إلى االقتصاد السياسي دار النشر المغربية الدار البيضاء،الجزء األكؿ الطبعة الثانية سنة : فتح اهلل كلعمك (5)
1. 
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: المفهوم الق انوني لالأتثمار: الفقرة الثانية
يتميز المفيـك القانكني لالستثمار بالتعددية نظرا لتعدد المصادر القانكنية، مف مصادر 

 كالقكانيف الداخمية دكلية ككطنية، كفيما يمي بياف ىذا المفيـك في االتفاقيات الدكلية كالثنائية
كالفقو القانكني   .

: االستثمار كفؽ االتفاقيات الدكلية كالثنائية (1
نيجت االتفاقيات الجماعية، التي أبرمت في حقؿ االستثمار، سبال مختمفة في تعريؼ 
االستثمار، حيث عرفتو االتفاقية المكحدة الستثمار رؤكس األمكاؿ العربية المكقعة في تكنس 

استخداـ رأس الماؿ العربي في أحد مجاالت التنمية االقتصادية بيدؼ تحقيؽ » بأنو 1982سنة 
عائد في إقميـ دكلة طرؼ في االتفاقية غير دكلة جنسية أك تحكيميا إلييا كفقا ألحكاـ ىذه 

. «االتفاقية
كما عرفتو االتفاقية الثنائية لتشجيع االستثمار كحمايتو كالتي أبرمت بيف حككمة جميكرية 

 كذلؾ في مادتيا 1997 مايك 14مصر كحككمة المممكة المغربية، المكقعة في الرباط بتاريخ 
يعني كؿ أنكاع األصكؿ التي يمتمكيا أحد المستثمريف أم مف الطرفيف " االستثمار: األكلى

كيستثمر في إقميـ الطرؼ اآلخر كفقا لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا في كؿ منيما كعمى كجو 
: الخصكص 

األمالؾ العقارية كالمنقكلة ككذا حقكؽ الممكية األخرل مثؿ الرىكف العقارية كحقكؽ - أ
. االمتياز كالرىكف األخرل

. األسيـ كالسندات ككؿ أشكاؿ المساىمات في الشركات- ب
االستحقاقات النقدية أك أية حقكؽ تعاقدية ذات قيمة مالية - ج
حقكؽ الممكية الصناعية كالفكرية كتشمؿ حقكؽ النشر كبراءات االختراع كالعالمات - د

" كالتصاميـ الصناعية كالعالمات التجارية كأية حقكؽ أخرل مماثمة
 الجماعية تميؿ إلى التكسع في مفيـك ك الثنائية أتمما سبؽ يتضح أف االتفاقيا

 النقدية أك المادية أك المعنكية، بؿ يتعدل ذلؾ تاالستثمار، حيث ال تقتصر عمى االستثمارا
ليشمؿ كؿ إسياـ في مشركع عف طريؽ تقديـ أصكؿ فيو، سكاء أكانت ىذه األصكؿ مادية 
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مممكسة أـ لـ تكف كذلؾ، كالحقكؽ التعاقدية، كبراءة االختراع كما ال تتجو ىذه االتفاقيات إلى 
. تبني أم تعريؼ جامع لالستثمار

 :مفيـك االستثمار في القكانيف الداخمية( 2
لـ يأت كؿ مف المشرع اليمني كالمغربي بتعريؼ لالستثمار سكاء الكطني              أك 

إذ  (17) الفقرة (1)األجنبي، فالمشرع اليمني أكضح بياف صكرة الماؿ المستثمر في المادة الثانية
يقصد بالماؿ المستثمر في نص ىذا القانكف، القيمة المقدرة بالماؿ األجنبي أك المحمي في »

كحسنا فعؿ المشرع اليمني كالمغربي بعدـ إيراد تعريؼ لالستثمار، كذلؾ بأف . «المشركع
. التعريؼ ليس مف مياـ المشرع

 :مفيـك االستثمار في الفقو القانكني( 3
أف االستثمار ىك زيادة في المعدات الرأسمالية حيث إف ىذه الزيادة تحمؿ عمى :" يرل كنز

". رأس الماؿ الثابت كرأس الماؿ الدائر كرأس الماؿ السائؿ
كما يعرفو باحث آخر بأنو التكظيؼ المنتج لرأس الماؿ مف خالؿ تكجيو المدخرات نحك 

. (2)استخدامات تؤدم إلى إنتاج أك خدمات تشبع الحاجات االقتصادية لممجتمع كزيادة رفاىيتو
مف خالؿ ما تقدـ، يتضح بأف ىذه التعريفات تركز عمى اليدؼ مف االستثمار كىك تحقيؽ 
الربح، كبالتالي لـ تأت بتعريؼ جامع مانع لعممية االستثمار، بحيث تستشؼ منو عناصر ىذه 

. العممية، كأركانيا
يتضح مف خالؿ ىذه الرؤية أف االستثمار يشتمؿ عمى عناصر عديدة تتمثؿ باألساس 

، ككضع رأس الماؿ في المشاريع اإلنتاجية كالخدمية كلف يتـ ذلؾ إال -رأس ماؿ- ضركرة كجكد
مف خالؿ تعبئة االدخارات الكطنية التي تشكؿ رؤكس األمكاؿ الكطنية أك قركض خارجية أك 

داخمية بالنسبة لالستثمار العمكمي، أك االستعانة برؤكس األمكاؿ األجنبية لتكظيفيا في 
المشاريع اإلنتاجية، كيتـ ذلؾ مف خالؿ  تكجيو األمكاؿ الكطنية كاألجنبية لالستثمار في 

                                                 

 .2002لسنة  (22)المادة الثانية مف قانكف االستثمار رقـ  (1)

 أساسيات االستثمار العيني كالمالي دار كائؿ لمطباعة – أحمد زكريا صياـ – طاىر فاضؿ البياتي –ناظـ محمد دكدم  (2)
 .51 ص 1999كالنشر شارع الجمعية الممكية األردف عماف 
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المشاريع المنتجة التي تعكد بفائدة كبيرة عمى الفرد كالمجتمع، عف طريؽ زيادة ميزاف 
.  المدفكعات، كتشغيؿ أكبر يد عاممة

بيذا يمكف القكؿ بأف االستثمار عممية مركبة تجمع بيف عناصر قانكنية كاقتصادية 
كاجتماعية في آف كاحد، فيك يؤدم إلى تجديد الطاقات اإلنتاجية، كيكسع الجياز اإلنتاجي في 
مختمؼ القطاعات اإلنتاجية كفركعيا، كبفضؿ ىذا الييكؿ اإلنتاجي الجديد يقع تشغيؿ العماؿ، 

كتنشأ عالقة اجتماعية تتدفؽ عبرىا الدخكؿ، كيحدث بينيا انتقاؿ لممكارد االقتصادية 
. (1)المختمفة

                                                 

 .20مصطفى خالد النظامي، مرجع سابؽ ص  (1)
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: أٗٞاع االؼزضٔبض ٝٓغبالرٚ: أُطِت اُضب٢ٗ

تسعى جؿ الدكؿ إلى تكفير مناخ مالئـ لجمب االستثمارات بنكعييا الكطنية كاألجنبية 
كيعتبر ىذا مف العكامؿ المحركة لالقتصاد، بالنظر إلى إمكانيتو في تككيف الرأسماؿ  (فقرة أكلى)

فيك مسمسؿ قد ترتكز عميو بعض الدكؿ لبمكغ التنمية االقتصادية . كالتشغيؿ كاإلنتاج
". فقرة ثانية"إذ كظفت ىذا المسمسؿ في مجاالت استثمارية منتجة . كاالجتماعية

:  نواع االأتثمار: الفقرة األولى
كىك المتككف مف راس الماؿ المحمي سكاء الذم تقـك بو ": أكال"يككف االستثمار إما كطنيا 

الدكلة، كيسمى االستثمار العمكمي، أك الذم يقـك بو القطاع الخاص، كىك ما يسمى باالستثمار 
. كىك الذم يتككف مف راس ماؿ أجنبي": ثانيا"كأما أجنبيا . الخاص

: االستثمار الوطني: أوال
يشكؿ االستثمار أحد المنعطفات اليامة في تنشيط الحركة التجارية كتقكية ميزاف 

المدفكعات، كقد كانت الدكلة إلى كقت قريب ىي المحرؾ األساس لالقتصاد الكطني عف طريؽ 
إال أنو مع غمار التحكالت التي شيدىا العالـ، كما صاحب ذلؾ مف  (أ)االستثمار العمكمي 

. ىك المرتكز األساسي لالقتصاد الكطني (ب)تغيرات سكسك اقتصادية، أصبح القطاع الخاص 
: االستثمار العمكمي- أ

عرؼ دكر الدكلة تطكرا ممحكظا مف الدكلة الكالسيكية ذات المفيـك المحايد االستيالكي 
إلى الدكلة الحديثة عف طريؽ تطكر االستثمار العمكمي في الميداف االقتصادم كالخدمي 

كاالجتماعي، كبيذا الدكر يككف القطاع العاـ قد شيد تكسعا كبيرا لككنو يعبر عف إحدل الرمكز 
الكبرل لمسيادة االقتصادية لمدكلة، كبما أف التقدـ االقتصادم كاف يمر عبر سيطرة الدكلة عمى 

مختمؼ الفاعميف في االقتصاد الكطني، فإف ىذا الدكر يبدك شرطا أساسيا لبناء قكاعد متينة 
القتصاد كاف ما يزاؿ ىشا، ليذا كانت الدكلة المستثمر ىي التي تغذم القطاعات الحيكية 

. (1)اإلستراتيجية

                                                 

جامعة . سياسة تشجيع االستثمارات في المغرب، رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات العميا المعمقة في القانكف العاـ: نادية جامع (1)
 .4 ص 2005-2004محمد الخامس، كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية الرباط اكداؿ 
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كالدكلة بيذا كانت مكجكدة كحدة اقتصادية رئيسة لدعـ االقتصاد، كتكجيو التنمية خاصة 
أماـ ضعؼ الرأسماؿ الكطني، كعدـ قدرة البكرجكازية الكطنية في بداية األمر عمى ممارسة 

. أنشطة اقتصادية، إضافة إلى ضعؼ الميؿ إلى االستثمار، كغياب ركح المبادرة لدييا
ىذه الكضعية المترتبة عف احتفاظ الدكلة بممارسة النشاط االقتصادم أدت إلى ظيكر 

أزمات مالية ترتبت عنيا زيادة في المديكنات الخارجية، كتراجع اإلنفاؽ العاـ، كمعو االستثمار 
كما ازداد تراجعو في النشاط االقتصادم في إطار العكلمة، كزيادة المبادالت . (1)العمكمي

التجارية، مما ترتب عنو تخمي الدكلة عف مؤسساتيا العمكمية لصالح الخكاص، كأصبحت ترفع 
يدىا عف االستثمار العمكمي كالتدخؿ المباشر في االقتصاد، كأصبح دكرىا مقتصرا عمى تكفير 

. (2)الظركؼ كالمجاؿ المالئـ الذم يسمح بالمنافسة الحرة
لقد تقمص بالمغرب دكر الدكلة في النشاط االقتصادم المنتج، كىك ما طبع الحياة 

االقتصادية بالمغرب خالؿ العقديف، بعد أف ظمت الدكلة، مف بداية الستينات إلى منتصؼ 
السبعينات تقـك بالدكر الرئيسي في تحريؾ النشاط االقتصادم معتمدة عمى القطاع العاـ، بينما 
لـ يكف القطاع الخاص متكفرا عمى المؤىالت الكافية ليكمؿ ىذا الدكر في التنمية االقتصادية، 
فخالؿ ىذه الفترة تميز تدخؿ الدكلة في الحياة االقتصادية باعتماد االستثمار العمكمي المباشر 

لى غاية   ظمت الدكلة 1981قائدا لمجمكعة االستثمارات اإلنمائية لمقطاع العاـ كالخاص، كا 
، ثـ انخفضت ىذه الحصة %52كالقطاع العاـ في المشركعات االستثمارية المنتجة تمثؿ 

 بينما لـ تزد حصة االستثمارات العمكمية في القطاع الصناعي 1990 سنة %32لتصؿ إلى 
، كأصبح 3 مف مجمكع االستثمارات الصناعية خالؿ السنكات الخمس األخيرة%8.5عف متكسط 

         ةدكر الدكلة حاليا كالقطاع العاـ في جؿ الحاالت يتمحكر حكؿ إرساء اإلصالحات االقتصادم

                                                 

رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات : دكر الخكصصة في تأىيؿ المقاكلة المغربية لالندماج في مناطؽ التبادؿ الحر: سناء الركيسي (1)
 .192 ص 2005-2004العميا في القانكف العاـ جامعة محمد الخامس كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية الرباط اكداؿ 

دكر المقاكالت الصغرل كالمتكسطة في الحد مف معضمة التشغيؿ بالمغرب رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات العميا : أحمد جمكلي (2)
 .70 ص 2005-2004المعمقة في القانكف العاـ جامعة محمد الخامس كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية الرباط اكداؿ 

3
 28 ، ق 1997 اًزٞثط 32ٓحٔس أُؼطٝك٢ ٓ٘بخ االؼزضٔبض ك٢ أٌُِٔخ أُـطث٤خ ٓغِٚ اُز٤ٔ٘خ اُم٘بػ٤ٚ اُؼسز -  
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كالمالية، ككضع البنية األساسية لمتنمية، كتييئة المناخ المناسب لالستثمار، كدعـ مبادرة القطاع 
.  الخاص

إف تراجع دكر الدكلة في النشاط االقتصادم ال يعني تخمييا بشكؿ كبير عف القياـ بيذا 
ف كاف قد تخمى بشكؿ مباشر عف دكره في النشاط  الدكر بؿ عمى العكس إف القطاع العاـ ،كا 
االقتصادم، مازاؿ يؤدم كظيفة أساسية في الكقت الحالي عف طريؽ إنشاء البنيات التحتية 

األساسية، التي تشكؿ نقطة انطالؽ كؿ عممية استثمارية، كىذا الدكر يتنكع بحسب الغاية التي 
. أرادتيا الدكلة

فقد يككف االستثمار العمكمي ذا غايات اقتصادية، كيطمؽ عمييا االستثمارات في الييكؿ 
االقتصادم، كيقصد بيا تمؾ التي ال غنى عف خدماتيا، كالسكة الحديدية، كالطرؽ، كالمكانئ، 

ىذه االستثمارات ليست منتجة بطريقة مباشرة، كلكنيا منتجة بطريؽ غير . ككسائؿ االتصاؿ
مباشر، لما تقدمو مف خدمات أساسية في عممية اإلنتاج التي تقـك بيا المشركعات المنتجة 

مباشرة، كقد تككف االستثمارات العمكمية ذات غايات اجتماعية كيطمؽ عمييا أحيانا االستثمارات 
في الييكؿ االجتماعي األساسي، كىي تستيدؼ زيادة الرفاىية االجتماعية في الدكلة مثؿ 

. الخدمات الصحية، كالتعميمية، كاإلعالمية، كالترفييية، كالمنتزىات، كالمنشآت الرياضية
قد يككف االستثمار العمكمي ذا غايات إدارية تساىـ في تحسيف ممارسات اإلدارة ألدائيا 

. في خدمة المجتمع
 
: االستثمار الخاص- ب

ىذا النكع مف االستثمار ينشئو الخكاص، كييدؼ إلى تحقيؽ مصالح خاصة لممستثمريف 
سكاء كانكا طبيعييف أك معنكييف، أك بمعنى آخر ييدؼ إلى تحقيؽ ربح مادم لصاحبو، إضافة 
إلى تحقيؽ أىداؼ عامة تتمثؿ في زيادة النشاط التجارم في البمد، مما يؤدم إلى زيادة ميزاف 
المدفكعات، كما يشغؿ أيدم عاممة لمحد مف البطالة، كيحتؿ ىذا النكع مف االستثمار مكانو 

. كبيرة في العصر الحالي باعتباره قطرة التنمية التي تسعى جؿ الدكؿ إلى تحقيقيا
كالقطاع الخاص بيذا الدكر أصبح فاعال حاسما في التنمية االقتصادية كاالجتماعية عمى 
المستكل الكطني كالجيكم، كمطمبا أساسيا في تحقيؽ االستثمار في جؿ القطاعات خاصة مع 
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التحكالت السريعة في البيئة االقتصادية بعدما غدا مف الصعب االستمرار بنظاـ ينطكم عمى 
ىيمنة القطاع العاـ، كاختالؿ في االستثمار العمكمي السيما بعد أف أدت الكضعية إلى مزيد مف 
انعداـ الكفاءة اإلنتاجية، لذلؾ تكجيت الدكلة إلى خدمة القطاع الخاص، كالنيكض بو في إطار 

سكاء . كامتيازات ضريبية لبمكغ ىذا اليدؼ(1)الميبرالية االقتصادية مف خالؿ منحو امتيازات عامة
بكاسطة مدكنات االستثمار، أك تجييز المناطؽ الصناعية، أك سياسة االقتراض لتمكيؿ القطاع 

  (2)الخاص
ىذه االمتيازات التي تسدييا الدكلة ليذا القطاع تبيف إنيا ذاتيا صارت تدعك ىذا القطاع 
إلى القياـ بدكر أكثر فعالية، كتحممو المسؤكليات اإلنمائية في بناء القكاعد االستثمارية، كزيادة 

اإلنتاج، كتحسيف األداء االقتصادم، كقد أصبحت عممية التنمية االقتصادية أكثر التصاقا 
بالقطاع الخاص، نظرا لما يتميز بو مف مركنة في الحركة، كتحرير الرؤية االقتصادية كاإلدارية 

. (3)التي ترل الفرص، كتسعى الستثمارىا
يتنكع االستثمار الخاص بحسب نكع النشاط المزاكؿ، فقد يككف استثمار مباشر كقد يككف 
غير مباشر، ىذا النكع األخير يعتمد عمى شراء المشاريع الجاىزة كتممؾ أسيما أك أجزاء منيا 

عادة بيعيا فيأخذ شكؿ خمؽ مؤسسة مف طرؼ " ، أما النكع األكؿ(4)كشراء السندات المالية كا 
المستثمر إما كحده أك بمساىمة آخريف أك بشراء جزئي أك كمي لمقاكلة مكجكدة، أك تكسع 

. (5)"مشركع قائـ بإعادة استثمار األرباح
يشكؿ االستثمار المباشر بشقيو اإلنتاجي كالخدمي أىمية بالغة في االقتصاد، كيعتبر أكثر 

لحاحا في البمداف الصغيرة األقؿ نمكا كنقصا في المكارد، فبناء مشركع إنتاجي جديد  حاجة كا 
صناعي أك زراعي أك استخراجي أك غيرىا، يترتب عنو خمؽ مصادر جديدة لمدخؿ، كفرص 

                                                 

رسالة دكتكراه السمؾ الثالث في القانكف العاـ، جامعة : اإلعفاءات الضريبية لتشجيع االستثمار الصناعي: محمد بمعكشي (1)
 .26 ص 90-89الحسف الثاني كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية الدار البيضاء 

 . 191مرجع سابؽ ص : سناء الركيس (2)

 54العدد ( اليمف)مقاؿ منشكر بمجمة التحكيـ : دكر االستثمار في تحقيؽ التكامؿ االقتصادم العربي: عبد الرحماف جريس(3)
 .21 ص 2004أغسطس 

 .53 ص 2005سبتمبر -يكليك (119)العدد ( صنعاء)مجمة المالية : االستثمار المباشر: محمد عثماف طالب (4)

 .5نادية جامع مرجع سابؽ ص  (5)
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ضافة عدد مف المنافع االقتصادية الجديدة لممجتمع لـ تكف قد كجدت مف قبؿ، مثؿ  عمؿ، كا 
. (1)تشغيؿ األيدم العاممة المحمية، كتدبيرىا، كبناء مياراتيا الفنية كاإلدارية كالتكنكلكجية

ىكذا أصبح القطاع الخاص يتميز بككنو المستثمر كالمشغؿ كالمنتج الرئيسي، نتيجة 
تشعبو بركح المبادرة، كاعتماده مؤىالت مينية ككفاءات تقنية عالية، كتفتحو عمى االقتصاد 

 مف تككيف  %70العالمي كالشراكة الصناعية الدكلية، فيذا القطاع في المغرب يشارؾ بأكثر مف 
 مف تككيف الرأسماؿ %60 مف اليد العاممة كيسيـ بػ %90الناتج اإلجمالي، كيشغؿ أزيد مف 

 مف مجمكع االستثمارات عػكض %70الثابت كارتفعت حصتو بكتيرة منتظمة لتغطي حكالي 
 كبالنسبة لالستثمارات الصناعية فاقت حصة القطاع الخاص؛ بما فييا 1981 في 48%

، كقد سجمت العمميات (2) خالؿ السنكات الخمس األخيرة%90االستثمار األجنبي، متكسط 
 مقابؿ 2005 مميار درىـ سنة 14.5المالية في المغرب فائضا لمسنة الثانية عمى التكالي ب 

، كتعزل ىذه النتيجة إلى ارتفاع العمميات المالية لمقطاع الخاص 2004 مميار درىـ سنة 10.4
 مميار 1.7 مميار درىـ، في حيف ال تتجاكز العمميات المالية لمقطاع العاـ 16.3التي بمغت 

درىـ، كقد تحقؽ فائض العمميات المالية بفضؿ عائدات القركض كاالستثمارات الخارجية التي 
 مف الناتج %6.2 مميار درىـ أم بنسبة 15.7 مقابؿ 2005 مميار درىـ سنة 28.3بمغت 

 3الداخمي الخاـ، كىك أعمى معدؿ حققو المغرب
أما بالنسبة لميمف فمازاؿ االستثمار الخاص يعاني مف رككد حيث انخفضت حصة القطاع 

 عاـ %31,06 إلى حكالي 2000 عاـ %61,81الخاص في االستثمارات الثابتة مف نحك 
 بينما ارتفعت حصة االستثمار الحككمي، مما يعني أف االستثمار الخاص يمر بمرحمة 2004

رككد، لعكامؿ عدة متشابكة أىميا السياسات االقتصادية االنكماشية كارتفاع أسعار الفائدة، 
. (4)كالتكجو نحك االستثمار المالي

                                                 

 .53مرجع سابؽ ص : محمد عثماف طالب (1)

 .28: مرجع سابؽ،ص: محمد المعركفي - 2
3
 53: قwwwاُزوط٣ط االهزمبز١ ٝأُب٢ُ،-  

 .5 ص 24/7/2006( 3)اليمف االقتصادم العدد : فيصؿ سيؼ المخالفي (4)
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كما تشير كذلؾ اإلحصائيات إلى أف إسياـ القطاع الخاص اليمني في الناتج المحمي ال 
. (1)(2004، 2000) مف الناتج المحمي اإلجمالي %50يتجاكز 

ىنا يبيف أف سمكؾ القطاع الخاص في الميداف االقتصادم ما زاؿ ضعيفا، كلو قابمية جد 
: محدكدة لتكظيؼ أمكالو في االستثمارات المنتجة، كىذا مرتبط بمجمكعة مف العكامؿ

. ضعؼ التككيف االقتصادم كالتقني لكثير مف رجاؿ األعماؿ- 
. ضيؽ السكؽ  الداخمية  بسبب  الرككد االقتصادم- 
. (المغتربكف)كجكد عدد كبير مف رأس الماؿ اليمني في الخارج - 

مف المالحظ إف ىذه العكامؿ السابقة قد أدركتيا الحككمة اليمنية التي تعمؿ جاىدة عمى 
تجاكزىا مف خالؿ البرامج كالخطط كاالستراتيجيات، التي تنفذىا كالمتمثمة في انعقاد عدد كبير 

 كاألجنبييف كاف أىميا فمف كرش العمؿ كالندكات كالمقاءات برجاؿ األعماؿ الكطنييف كالخميجيي
 إضافة إلى أف ممؼ االستثمار يحظى 2006انعقاد المؤتمر األكؿ لالستثمار كالتنمية في فبراير 

باىتماـ كبير، كبمتابعة خاصة مف فخامة الرئيس عمي عبد اهلل صالح الذم كاف ممؼ 
. االستثمار في طميعة زياراتو المستمرة لدكؿ الخميج كالدكؿ الكبرل

إضافة إلى استعداد اليمف االحتضاف مؤتمر فرص استكشاؼ االستثمار الذم سينعقد في 
ـ الذم سيطمع رجاؿ األعماؿ الخميجييف كاليمنييف 2007صنعاء في منتصؼ شير أبريؿ 

األجانب عمى المجاالت كالفرص االستثمارية في اليمف، كعمى األكضاع التي تييئيا اليمف 
نأمؿ أف ىذه . لممستثمريف، مف محفزات كتسييالت تعكس البيئة المناخية لالستثمار في اليمف

المقاءات كالندكات ستساىـ بشكؿ كبير كفعاؿ في النيكض بالقطاع الخاص سكاء الكطني أك 
العربي أك األجنبي لالستثمار في اليمف، كتشخيص المعكقات التي تكاجو زيادة  نمك ىذا القطاع 

.       الذم يجب أف يعكؿ عميو اليمف بشكؿ كبير لتحقيؽ إقالع اقتصادم كتنمكم
: االأتثمار األججبي: الفقرة الثانية

، «ىك تحريؾ لرؤكس األمكاؿ مف بمد إلى بمد آخر»يمكف القكؿ بأف االستثمار األجنبي 
سكاءا كانت أمكاال قصيرة األجؿ أـ طكيمة األجؿ، كيغمب عمييا طابع االستمرار، كتككف عادة 

                                                 

 .5فيصؿ سيؼ المخالفي مرجع سابؽ ص  (1)
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  كعمى الصعيد اآلخر 1مصحكبة بنية إعادة تحكيؿ رأس الماؿ كعائده إلى مكطنو األصمي،
تركزت تعريفات رجاؿ القانكف لالستثمار كبالذات االستثمار األجنبي عمى تحريؾ رؤكس األمكاؿ 

مف بمد إلى بمد آخر يتميز بتنظيـ مباشر، كقد عكؿ بعضيـ عمى عنصر الربح، كاعتبره ركنا 
غير أف فريقا آخر ارتأل إف بعض االستثمارات األجنبية قد ال تستيدؼ . أساسيا في أم تعريؼ

نما تساعد في إنشاء المشركعات كتشغيميا في البمد المستفيد  الربح مباشرة أك الربح بذاتو، كا 
، كاالستثمارات األجنبية التي تيدؼ 2المستثمر فيو، كىذه المشركعات ىي التي تحقؽ الربح

الدكلة إلى تشجيعيا ىي رؤكس األمكاؿ الخاصة أم المممككة لألفراد كالمشركعات الخاصة ذلؾ 
بأف الييئات العامة كالدكؿ كلك كانت اشتراكية ال تستثمر خارج بالدىا بؿ يقتصر طمكحيا عمى 

. (3)التنمية الكطنية في األصؿ
لقد ازدادت أىمية االستثمار األجنبي الخاص كدكره في عممية التنمية خصكصا بعد 

التغيرات الكبرل التي طرأت عمى النظاـ المالي الدكلي في أعقاب أزمة المديكنية الخارجية في 
أكائؿ عقد الثمانينات بشكؿ عاـ عمى مستكل العالـ، مما اضطر الدكؿ إلى السعي إلى جذب 
ىذا النكع مف االستثمارات لالستعانة بو في تمكيؿ مشاريعيا لمكاجية المشكالت االقتصادية 

.   التي تعاني منيا
كبيذا يعد االستثمار األجنبي أحد الظكاىر التي طفحت عمى مسرح العالقات الدكلية كقد 
ازداد انتشاره مع إكراىات العكلمة التي يعد االستثمار مف خالليا أحد األكلكيات المحركة لمدكرة 

االقتصادية كالمسيمة لالندماج االقتصادم بيف الدكؿ، كاالستثمار األجنبي بيذا أصبح حجر 
الزاكية كعصب اقتصاديات العديد مف الدكؿ سكاء النامية أك المتقدمة، كألىمية ىذا المكضكع 

". ثانيا"تعريؼ المستثمر األجنبي ثـ الماؿ المستثمر " أكال"يجب 
: المستثمر األجنبي: أوال

                                                 

 .13مرجع سابؽ ص : مصطفى خالد مصطفى النظامي (1)
2
ػجس أُ٘ؼْ أحٔس اثطا٤ْٛ، اُىٔبٗبد اُوب٤ٗٞٗخ ُالؼزضٔبض أُـطث٢ ك٢ عٜٔٞض٣خ ٓمط، االعزٜبز اُوىبئ٢ ك٢ أُبزح اُزغبض٣خ ٝاُىٔبٗبد اُوب٤ٗٞٗخ -  

.  71:  ق2002 – 2ُالؼزضٔبض، ٗسٝح ػ٤ِٔخ زكبرط أُغِػ األػ٠ِ اُؼسز 

 .4 ص 1978دراسات حكؿ ضمانات االستثمار في ضكء القكانيف العربية معيد البحكث كالدراسات العربية  (3)
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تعد مسألة تحديد جنسية المستثمر أمرا خاصا تحدده التشريعات الداخمية لكؿ دكلة مضيفة 
لالستثمار، كىذا التحديد ينصب في األساس عمى ما إذا كاف المستثمر شخصا طبيعيا أك 

 اليمني كالمغربي يتضح أنيما لـ يضعا تعريفا محددا لممستثمر (1)معنكيا، كبالرجكع إلى القانكنيف
. األجنبي

الفقرة  (2)فالقانكف اليمني لالستثمار نالحظ أنو عرؼ المستثمر بشكؿ عاـ في المادة 
كؿ شخص طبيعي أك اعتبارم يمني أك عربي أك أجنبي، يرغب باالستثمار »المستثمر  (14)

. «أك تممؾ مشركعا أك يساىـ فيو طبقا ألحكاـ ىذا القانكف
أما القانكف المغربي لالستثمار فمـ يضع تعريفا لممستثمر الكطني كاألجنبي بصفة عامة، 

كلكف بالرجكع إلى قكانيف بعض الدكؿ العربية يتبيف إف نظاـ االستثمار األجنبي السعكدم عرؼ 
الشخص الطبيعي الذم ال يتمتع بالجنسية »بأنو  (ىػ)المستثمر األجنبي في المادة األكلى الفقرة 

. «السعكدية أك الشخص االعتبارم الذم ال يتمتع جميع الشركاء فيو بالجنسية السعكدية
كما عرفتو المادة األكلى لقانكف استثمار رأس الماؿ األجنبي الككيتي عمى أنو الشخص 

. «الذم يحمؿ جنسية غير ككيتية»
كجممة ىذه القكانيف تظير أف بعض الدكؿ تفرؽ بيف المستثمر األجنبي كالكطني مف 
. خالؿ إصدار قكانيف تمنح امتيازات خاصة لألجانب، ال يستفيد منيا المستثمركف الكطنيكف
بعكس القانكنيف اليمني كالمغربي المذيف ساكيا بيف المستثمريف الكطنييف كاألجانب، كاعتبرا 

. قكانيف االستثمار بمثابة إطار تستفيد منو االستثمارات الكطنية كاألجنبية
: رأس المال األجنبي: ثانيا

إف رأس الماؿ األجنبي قد يككف ماال نقديا أك عينيا أك حقا معنكيا، كلكف حتى ينطؽ عمى 
رأس الماؿ بصفة األجنبية ال بد أف يككف ىذا الماؿ أك الحؽ مممككا لألجنبي الذم يريد 

بشكؿ عاـ تكجد طريقتاف لتحديد رأس الماؿ . االستثمار سكاء كاف فردا أك شخصا اعتباريا
األكلى ىي أف تكضع قائمة مفصمة لمفرداتو، كالثانية ىي كضع معيار عاـ لما يعد : المستثمر

. ماال مستثمرا
                                                 

 .الخاص باالستثمار (1)
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كالمشرع اليمني يعد مف التشريعات التي أخذت بالطريقة األكلى، فقد حدد الماؿ المستثمر 
يقصد بالماؿ المستثمر في تطبيؽ ىذا : مف قانكف االستثمار كاآلتي (17)الفقرة  (2)في المادة 

القانكف القيمة المقدرة بالماؿ األجنبي أك المحمي المستثمر في المشركع، كتحدد عمى النحك 
: التالي

: رأس الماؿ األجنبي- 
النقد األجنبي الحر بقصد االستثمار في إنشاء المشركعات أك التكسع فييا أك - أ

تطكيرىا، ككذا السندات المالية القابمة لمتحكيؿ إلى عممة حرة كالمحكلة إلى الجميكرية مف 
. شخص أك أشخاص عرب أك أجانب لتكظيؼ في المشركع

. المكجكدات الثابتة الكاردة مف الخارج بقصد االستثمار في المشركع- ب
الحقكؽ المعنكية العربية أك األجنبية كالتراخيص، كبراءة االختراع، كالعالمات - ج

التجارية المستثمرة في المشركع كالمسجمة في الجميكرية، كالتي تحمى كفقا التفاقية دكلية أك 
. ثنائية تككف الجميكرية طرفا فييا

أرباح كمكاسب استثمار األمكاؿ األجنبية داخؿ الجميكرية كالمحكؿ إلى رأس ماؿ عف - د
. طريؽ استثمارىا في المشركع

. التكمفة االستثمارية لألراضي كالمباني التابعة لممشركع- ىػ
كالمشرع اليمني يككف في ىذا النص قد قسـ رأس الماؿ األجنبي إلى نكعيف مف األمكاؿ، 

: كتتمثؿ في
 :األمكاؿ العينية- األمكاؿ السائمة، ب- أ: تتككف مف نكعيف: األمكاؿ المادية- 1
: األمكاؿ السائمة- أ

كتشمؿ النقكد كاألكراؽ المالية كالتجارية المحكلة إلى اليمف، يعني ىذا أف يككف رأس الماؿ 
األجنبي قد جاء مف الخارج حتى تصبغ عميو صبغة األجنبي نكد اإلشارة في ىذه الحالة إلى أف 
المشرع اليمني، إضافة إلى دخكؿ األمكاؿ مف خارج البالد حتى تكتسي الصفة األجنبية، اعتبر 

حتى األرباح المحصؿ عمييا مف المشركع بمثابة أمكاؿ أجنبية إذ أضيفت إلى رأس الماؿ 
. سالفة الذكر" ب"المستثمر كذلؾ في الفقرة 

: األمكاؿ العينية- ب
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 تتمثؿ في المكجكدات الثابتة الكاردة مف الخارج، كتشمؿ اآلالت كالمعدات ككسائؿ النقؿ، 
حيث تعد مثؿ ىذه األمكاؿ مف مستمزمات المشركع المزمع إقامتو كالزمة إلنشائو، لذا يشترط في 
ىذه األمكاؿ أف تككف ألغراض االستثمار، أم مرتبطة بالمشركع، كأف تككف الزمة إلنتاجو أك 

. (1)تككينو أك الزمة إلدارتو كصيانتو
: األمكاؿ المعنكية (2

تعتبر حقكقا معنكية براءة االختراع كالعالمات التجارية كالترخيص كاألسماء التجارية 
المسجمة كالتصميمات اليندسية كالتكنكلكجية، كىي أمكاؿ تنتقؿ ممكيتيا بالقيد في سجؿ رسمي 

، (2)معد لذلؾ، فيي ال يمكف إدراكيا بالحس، كال تخضع لقكاعد إجازة أك نقؿ ممكيتيا بالتسميـ
 .يككف المشرع اليمني بيذا قد كضح األمكاؿ التي تعد أجنبية

أما المشرع المغربي فمـ يضع تحديدا لمماؿ المستثمر سكاء األجنبي أك الكطني في قانكف 
 كالكارد في ،(3)االستثمار، كلكف يمكف أف نستشؼ ذلؾ مف المرسـك التطبيقي لميثاؽ االستثمار

التكمفة اإلجمالية باعتبار جميع الرسـك لكؿ عممية " (مبمغ برنامج االستثمار)"المادة األكلى منو
تتعمؽ بإحداث أنشطة أك تكسيع نطاقيا بما في ذلؾ مصاريؼ الدراسات كمصاريؼ البحث عف 

عدادىا كتكاليؼ األرض كالبنيات األساسية الداخمية كالخارجية كالمباني اليندسية  الطرائؽ كا 
المدنية كالسمع التجييزية كالمعدات كاآلالت كالرسـك كالفكائد كاألمكاؿ المتداكلة كضمف ذلؾ 

ف اقتضى الحاؿ كؿ عممية تمميؾ أك تجديد تتعمؽ بالسمع التجييزية ألجؿ  التكاليؼ المالية، كا 
كعمى إحداث مناصب شغؿ . إنتاج سمع أك خدمات كتساعد عمى النيكض بالتنمية االقتصادية

. قارة

                                                 

مقاؿ منشكر في مجمة الحقكؽ العدد : النظاـ القانكني لالستثمار األجنبي في ظؿ االستثمار الجديد. منصكر فرج السعيد (1)
 .273ص . 2003الثالث، السنة السابعة كالعشركف سبتمبر 

 .274مرجع سابؽ ص : منصكر فرج السعيد (2)

 مف القانكف اإلطار رقـ 19.17لتطبيؽ المادتيف  (2001 يناير 31) 1421 ذم القعدة 6 صادر في 2.00.895مرسـك رقـ  (3)
 .  2001-2-15 بمثابة ميثاؽ االستثمار المنشكر بالجريدة الرسمية بتاريخ 95-18
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كؿ عممية تتعمؽ بتممؾ أك استئجار براءة االختراع           أك  (التحكيؿ التكنكلكجي)
الرخص أك الطرائؽ التقنية الحديثة، التي تساعد عمى اإلسياـ في تعزيز التنافسية كالبحث 

. العممي كالتقني
 يككف المشرع المغربي بيذا النص قد تكسع في مفيـك الماؿ المستثمر حتى إنو شمؿ 

. مصاريؼ الدراسات كالبحث
إذا كاف ىذا المكضكع قيد الدراسة قد تبيف فيو تعريؼ المستثمر األجنبي، كرأس الماؿ 

األجنبي، فإنو كذلؾ يجب إبراز األىداؼ التي يمكف أف تحققيا االستثمارات األجنبية في البمداف 
: النامية كالمتمثمة في

اعتباره مصدرا كحيدا لمحصكؿ عمى العمالت كرؤكس األمكاؿ األجنبية، كالتي تمثؿ - 
محكرا أساسيا ألم برنامج تنمكم في الدكؿ السائرة في طريؽ النمك، فيذه تستطيع استخداـ جزء 

. مف األمكاؿ في تمكيؿ مشاريع التنمية االقتصادية كاالجتماعية
تنمية الناتج القكمي عف طريؽ استيراد األدكات كاآلالت كمعدات تساىـ في زيادة - 

. اإلنتاج كتساعد عمى المنافسة
مصدر جديد يساىـ في نقؿ المعرفة كالتقدـ التكنكلكجي كأساليب اإلدارة الحديثة كتدريب - 

. (1)الككادر الفنية
. تساعد عمى خمؽ فرص جديدة لمتشغيؿ كتنمية المكارد البشرية كتأىيميا- 
تفتح أبكاب أسكاؽ لمتصدير خاصة عندما تككف الشركات المتعددة الجنسية التي - 

 .(2)تستثمر كتمارس أنشطة إنتاجية دكلية كتتحكـ في أسكاؽ بعض السمع

يعد المغرب مف الدكؿ التي حققت تزايدا كبيرا في حجـ االستثمارات حيث كصؿ حجـ 
 2005 مميار درىـ سنة 15.7، كىذا مقابؿ 2005مميار درىـ في عاـ 28االستثمارات األجنبية 

. 3 مف الناتج الداخمي الخاـ%6.2أم 

                                                 

يكليك  (31)مجمة التنمية الصناعية العربية العدد : حكؿ مناخ االستثمار في الجميكرية التكنسية: عبد الكافي المؤمني (1)
 . 55 ص 1997

 .104نادية جامع مرجع سابؽ ص  (2)
3
. 53اُزوط٣ط االهزمبز١، ٓطعغ ؼبثن، ق -  
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: سأكضح في عدد مف الجداكؿ تصنيفات ىذه االستثمارات
-2004يبيف مجمكع المشاريع األجنبية المستثمرة في المغرب سنة : الجدكؿ األكؿ

2005.1 
النسبة  2005 2004مجمكع المشاريع 

 % 18 22 18عدد المشاريع 

 -% 24 11584 8792المبالغ المستثمرة بالدرىـ 

 % 60 6402 2530الخدمات 
 

. 2005يبيف االستثمارات األكركبية خالؿ عاـ : الجدكؿ الثاني
الخدمات المبالغ بالدرىـ عدد المشاريع الدكلة 
 2.430 3.719 11فرنسا 

 100 2797 1سكيسرا 
 100 1577 1إيطاليا 
 1.810 886 4إسبانيا 
 122 68 2ألمانيا 

يبيف مجمكع المشاريع األمريكية المستثمرة في المغرب خالؿ السنكات : الجدكؿ الثالث
2001-2005 .

الخدمات المبمغ بالدرىـ العدد السنة  
2001 3 532 1450 
2002 2 413 323 
2004 2 120 603 
2005 1 1400 1150 

 

                                                 
1
  - Bilan de la Commission des Investissements en 2005 P : 11-13. 
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.  2005-1999يبيف مجمكع المشاريع بالنسبة لمدكؿ العربية : الجدكؿ الرابع
المبالغ مجمكع المشاريع السنة 

99 1 510 
2001 1 661 
2002 1 203 
2003 2 440 
2004 2 6256 
2005 2 1136 

 
: مجاالت االأتثمار: الفقرة الثانية

إذا كاف االستثمار ىك حجر الزاكية في التنمية االقتصادية، فإنو مف الالـز االىتماـ 
بالقطاعات التي تمتمؾ القدرة الكافية عمى التأثير بشكؿ إيجابي في ميكانزمات التنمية كنظرا 

لتعدد مجاالت االستثمار كقطاعاتو فإف مكضكعنا قيد الدراسة سيتطرؽ إلى مجاليف مف مجاالت 
. األكؿ االستثمار الصناعي، كالثاني االستثمار السياحي: االستثمار
: االستثمار الصناعي: أوال

مما الشؾ فيو أف االستثمار الصناعي في عصرنا الحالي يعتبر مقياسا أساسيا لتقييـ 
التطكر االقتصادم كالتاريخي لممجتمعات اإلنسانية، كبالنظر ليذه األىمية تحاكؿ دكؿ العالـ 

الثالث تحقيؽ أمميا في المحاؽ بركب البمداف المتقدمة لتجاكز التأخر االقتصادم بصفة عامة، 
 كالصناعة بيذه الصفة تشكؿ القكة اإلنتاجية األكثر (.1)كالتخمؼ الصناعي بصفة خاصة

. ديناميكية مف بيف القكل األخرل القتصاد البالد
كاالستثمار الصناعي استثمارا منتجا، فرضتو ظركؼ اقتصادية معينة جعمت الدكلة تحاكؿ 

، عبر سياستيا االقتصادية لبمكغ التنمية الصناعية، حاكلت بعض الدكؿ تشجيع (2)تشجيعو
التصنيع عبر إنعاش االستثمار الصناعي، كمنيا المغرب الذم عمؿ عمى استقطاب المستثمريف 

                                                 

 .38مرجع سابؽ ص : عبد المطيؼ ناصرم (1)

 .30مرجع سابؽ ص : محمد بمعكشي (2)
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المحمييف كاألجانب، كذلؾ مف خالؿ منحيـ تشجيعات خاصة مرتكزة بالدرجة األكلى عمى 
 االستثمار المتعاقبة التي حاكؿ المغرب مف (2)، كىك ما كرستو قكانيف(1)اإلعفاءات الضريبية

خالليا أف يعطي مفيكما اقتصاديا يقـك عمى تنمية حقيقية كذاتية لتحرير االقتصاد الكطني 
، كلقد ساعد ىذا التكجو بشكؿ كاضح عمى نمك القطاع (3)كتطكير التصنيع ىدفا استراتيجيا

الصناعي في الثمانينات كالذم تكافؽ مع ارتفاع قكل الصادرات، غير أف ىذا التطكر الصناعي 
. ظؿ مقتصرا في غالبيتو عمى القطاعات التقميدية كالنسيج، كالجمد، كالصناعة الفالحية

يعتبر االستثمار الصناعي أحد دعائـ االقتصاد الكطني المغربي، كقد عرؼ نمكا كميا 
كنكعيا متزايدا عمى مختمؼ مستكيات االستثمار كاإلنتاج كالتصدير كالتشغيؿ كاالستغالؿ، فبعد 

أف كاف المغرب في بداية الستينات يستكرد معظـ حاجياتو مف المكاد المصنعة، فإنو بفضؿ 
الجيكد التي بذليا منذ تمؾ الفترة لتنمية اإلنتاج الصناعي، تضاعؼ عدد الكحدات الصناعية 

 إلى %10خمس مرات، كانتقمت حصة القطاع الصناعي مف الناتج اإلجمالي المحمي مف 
 الشغؿ ت مف إنتاجيا%81 سنة %15 عكض %25 كأصبح ىذا القطاع يصدر %17حكالي 

. 4 مف مجمكع الصادرات%70حكالي نصؼ مميكف أيدم عاممة، كيساىـ بقرابة 
عرفت حركية االستثمارات الصناعية تصاعدا مممكسا يعكس مدل أىمية ىذا القطاع في 
النسيج االقتصادم الكطني، كاإلستراتيجية الكطنية لدعـ االستثمارات الصناعية قد شممت كؿ 
القطاعات االستثمارية، بؿ تكسعت إلى أبعد مف ذلؾ حيث تـ إحداث مناطؽ صناعية بيدؼ 
تطكير البنية الصناعية داخؿ جميع جيات المممكة باعتبار أف االستثمارات الصناعية تعتبر 

                                                 

 .27مرجع سابؽ ص : محمد بمعكشي (1)

. 1958 سبتمبر 13 الصادر بتاريخ 263-85ظيير شريؼ رقـ  - (2)
. 1960 سبتمبر 31 الصادر بتاريخ 1-60، 383ظيير شريؼ رقـ - 
. 1973 أغسطس 3، الصادر بتاريخ 1، 73، 113ظيير شريؼ رقـ - 
. 1983 يناير 17 الصادر بتاريخ 1، 82، 220ظيير شريؼ رقـ - 
. 1988 مايك 4 صادر في 1، 88-16ظيير شريؼ رقـ - 
 .1995 نكفمبر 8 صادر بتاريخ 1-95، 213ظيير شريؼ رقـ - 

 .81عبد المطيؼ ناصرم، مرجع سابؽ، ص  (3)
4
. 29ٓحٔس أُؼطٝك٢ ، ٓطعغ ؼبثن، ق -  
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، كأف اليدؼ مف ىذه اإلصالحات ىك إعطاء أىمية قصكل لمقطاع الصناعي 1قطرة لكؿ تنمية
كمضاعفة قيمة حجـ الصادرات، كتنكع الصادرات المخصصة لمتصدير، ىذا التكسع الذم أسفر 

  %25.2عف مجمكعة مف الصناعات التصديرية، عمى رأسيا المنتجات الكيمائية التي تمثؿ 
 تمييا الصناعة %22.9مف الصادرات الصناعية، كتحتؿ صناعة المالبس المرتبة الثانية بنسبة 

، أما المرتبة الخامسة فيحتميا قطاع %14.1، ثـ قطاع النسيج بنسبة %18الغذائية بنسبة 
، كتأتي في المرتبة األخيرة الصناعة الكيربائية كاإللكتركنية بنسبة %4.4الكرؽ كالطباعة بنسبة 

 2.%3.1ال تتجاكز 
تكمف أىمية القطاع الصناعي في القيمة الزائدة التي يفرزىا اإلنتاج الصناعي كالني تعبر 

. (3)عف درجة مساىمة ىذا القطاع في الرفع مف مستكل اإلنتاج الكطني إلنعاش اقتصاد البمد
: االستثمار السياحي:ثانيا

يعتبر القطاع السياحي ىك اآلخر مف بيف القطاعات االقتصادية الميمة التي غدت تشكؿ 
مكردا ىاما عمى الصعيد الكطني لمجمكعة كبيرة مف الدكؿ سكاء الغنية منيا أك الفقيرة، ليذا 
تكجيت الدكؿ إلى تشجيع ىذا القطاع عف طريؽ إحداث المنشآت اإليكائية كالمرافؽ الترفييية 
المكازية، كتزكيدىا بمختمؼ التجييزات التحتية، كذلؾ عف طريؽ كضع برنامج يشمؿ اختيار 
حداث المقاالت السياحية  المناطؽ السياحية، كبناء المؤسسات اإليكائية كالمنشآت الترفييية كا 

.  التي تستقطب السياح
يعد المغرب إحدل الدكؿ التي تتمتع بإمكانيات سياحية كبيرة، جعؿ منو في قمة الدكؿ 

التي تشكؿ فيو السياحة قاطرة لمتنمية، لتأثيرىا اإليجابي في مجمكعة مف دكاليب االقتصاد كمف 
كقدرتيا عمى فتح العديد . تأثيرىا في ميزاف المدفكعات بككنيا مصدرا مف مصادر العممة: بينيا

 يعكد السبب في ذلؾ إلى السياسة التي نيجيا (4) كاستيعابيا لممزيد مف اليد العاممةتمف الكرشا
المغرب في تشجيع االستثمار في ىذا المجاؿ، فيك لـ يكتؼ ببناء المحطات السياحية، كتكفير 

                                                 
1
. 47ٗبز٣خ عبٓغ، ٓطعغ ؼبثوٖ ق -  

2
 171 ق 2005كبئخ حٔسٕٝ ثح٤ط، اُؽ٤بؼخ اُغٔط٤ًخ أُـطث٤خ ٝاـٌب٤ُخ أُجبزالد اُزغبض٣خ اُس٤ُٝخ ٓطجؼخ اُ٘غبػ اُغس٣سح اُساض اُج٤ىبء -  

 .281مرجع سابؽ ص : محمد بمعكشي -3 

 .9 ص2005-2004قانكف السياحة دار النشر الجسكر كجدة : أستاذنا أسامة عبد الرحمف، أستاذنا حامي بناصر (4)
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مختمؼ التجييزات السياحية، بؿ عمؿ عمى رفع مستكل خدماتيا، كذلؾ بإحداث مرافؽ كمنشآت 
ترفييية مكازية، كتنظيـ التظاىرات الثقافية كالرياضية كغيرىا، كتسكيؽ المنتكجات بمختمؼ 

. (1)األسكاؽ السياحية
سأكضح ىذه السياسة التي انتيجيا المغرب لتشجيع االستثمار السياحي، كتطكره منذ فجر 

: االستقالؿ كحتى مطمع األلفية الحالية كذلؾ مف خالؿ الجدكليف اآلتييف

                                                 

 .139 ص 2004التنمية السياحية بالمغرب كاقع كأبعادىا كرىانات، دار األماف الرباط، الطبعة األكلى، : إسماعيؿ عمراف (1)
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. يكضح تطكر الطاقة اإليكائية المصنفة حسب مختمؼ أصنافيا: الجدكؿ األكؿ
 
 

القرل فنادؽ مف فئة  سنة  
السياحية 

اإلقامات 
السياحية 

المجمكع 

 5 *4 *3 *2 *1 *  - 

1964 2189 2329 2999 3156 2110 700 0 13486 
 16.23 17.27 

 
22.24 23.40 15.65 5.11 0 100 

1980 8552 17109 6064 5013 3168 12364 2030 54300 
% 15.75 31.51 11.17 9.23 5.83 22.77 3.74 100 

2000 15006 26935 17925 9768 5246 15659 4641 95180 
% 15.76 28.30 18.83 10.26 5.40 16.45 4.88 100 

2003 17174 33657 17796 12428 6371 16437 5746 109609 
% 15.67 30.71 16.24 11.34 5.81 15.00 5.24 100 

األسرة 
اإلضافية 

14985 31328 14797 9272 4261 15737 5746 96126 

 
ىذا الجدكؿ يبيف مدل العناية التي يكلييا المغرب لالستثمار السياحي كمدل تطكرىا، فيذا 

التشجيع لـ يكف مقتصرا فقط عمى بناء الفنادؽ ، بؿ تكسع حيث شمؿ القرل السياحية، 
 كصؿ عدد األسرة بالمؤسسات 2003-2000كاإلقامات السياحية، إذ خالؿ الفترة ما بيف 
 سريرا في السنة، 4896 سريرا أم بمتكسط 19186اإليكائية المصنفة التي أمكف إحداثيا إلى 

 ألؼ سرير إضافي 160 ترمي إلى إحداث 2010-2000مع اإلشارة إلى أف السياسة السياحية 
.  ألؼ سرير سنكيا16أم بمتكسط 
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يكضح تكزيع عدد األسرة بالمؤسسات اإليكائية المصنفة حسب أىـ : الجدكؿ الثاني
. الكاجيات السياحية

 % 2003 % 2000 % 1980 % 1967المدف 

 23.14 25367 22.58 21494 20.04 10882 5.55 1144اكادير 

 20.17 22109 19.64 18696 12.43 6754 9.56 1970مراكش 

. 7.71 8448 8.14 7750 9.01 4896 14.06 2898الدار البيضاء 

 6.64 7283 7.44 7087 16.19 8793 16.95 3492طنجة 

 5.40 5914 4.19 3995 5.03 2731 5.07 1046فاس 

 4.58 5021 4.97 4730 3.03 1646 6.06 1250كرزازات 

 4.23 4637 4.51 4293 8.13 4413 6.55 1349تطكاف 

 3.98 4367 4.05 3861 4.88 2646 8.04 1658الرباط 

 1.97 2162 2.02 1929 3.55 1932 5.36 1104مكناس 

 1.93 2114 2.25 2146 3.77 2051 8.46 1744الحسيمة 

 1.59 1738 1.73 1651 1.81 984 3.59 740كجدة 

المجمكع 

الكطني 

20601 100 54300 100 95180 100 109609 100 

ىذه اإلحصائيات الكاردة في الجدكليف تعكس ىذا االىتماـ في االستثمار السياحي الذم 
. أدل إلى زيادة السياح القادميف إلى المغرب

 مميكف مف المغاربة المقيميف 2,5 مميكف سائح منيـ 4,8 زار المغرب 2003 ففي عاـ 
، كما ارتفعت إيرادات السياحة بالمغرب عاـ (1) مميار درىـ30 تقدر ؿبالخارج بإجمالي مدا خي

                                                 

 .2003إحصائية بنؾ المغرب  (1)
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كيستكضح ذلؾ بجدكؿ يبيف . (1) مالييف سائح6 مميارات دكالر بعد أف زارىا 4,3 إلى 2005
. ارتفاع عدد الكافديف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، لتستقر %17.7استنادا إلى معطيات ىذا الجدكؿ يتبيف ارتفاع عائدات السياحة بنسبة 
 1999 مميار درىـ متجاكزة بذلؾ تحكيالت المغاربة القاطنيف بالخارج ألكؿ مرة منذ 41في 

 مقارنة مع السنة التي تمييا، كقد %8.9 مميار درىـ، أم بارتفاع يقدر ب 40.7كالتي بمغت 
 %8.9 ك %9 مف العجز التجارم، كمثؿ كؿ منيما %93.8أعطى ىذاف العنصراف حكالي 

 2.مف الناتج الداخمي العاـ
تشير ىذه اإلحصائيات إلى أف القطاع السياحي قد ساىـ في زيادة ميزاف المدفكعات عف 
طريؽ إدخاؿ عمالت أجنبية لمبالد، تساىـ في الرفع مف احتياطي البالد مف العمالت األجنبية،  

إضافة إلى أنو يعمؿ عمى خمؽ فرص عمؿ متعددة سكاء في القطاع السياحي نفسو أك في 
قطاعات مرتبطة بيا، فعمى سبيؿ المثاؿ فإف خمؽ محطات سياحية كبيرة لتنمية السياحة 

 السياحي بساحؿ السعيدية كالذم تصؿ طاقتو اإليكائية إلى fadezaالجيكية، مثؿ مشركع فاديز 
 آالؼ منصب 10 منصب شغؿ قار ك8000 ألؼ سرير، كبكسع ىذا المشركع أف يكفر 27

                                                 

 .34 ص 2006يكليك  (27)تقرير صادر عف منظمة السياحة العالمية، مجمة اقتصاد كأسكاؽ صادرة في صنعاء العدد  (1)
2
. 52اُزوط٣ط االهزمبز١ ٝأُب٢ُ، ٓطعغ ؼبثن، ق -   
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 غرفة كعمى الصعيد الكطني 600شغؿ غير قار، كقد بدأ المشركع في إنجاز كحدة فندقية بسعة 
. (1) ألؼ منصب غير قار100 ألؼ منصب ك 80ينتظر أف تصؿ فرص الشغؿ القارة 

يعكد سبب إسياـ ىذا القطاع في ارتفاع معدؿ النمك االقتصادم في المغرب إلى تكفره 
عمى مناخ مالئـ يشجع عمى االستثمار السياحي كما سمؼ سابقا، ثـ تكفره إضافة إلى ذلؾ 

عمى المقكمات السياحية األساسية كالفنادؽ ذات المكاصفات العالمية، كتكسع انتشار ككاالت 
األسفار كتفننيا في خدمة الزبكف، إضافة إلى احتضانو مؤىالت سياحية طبيعية كثقافية 

.  كالتي تظؿ محؿ إعجاب الكافديف،(2)ميمة
إف االىتماـ في االستثمار السياحي أصبح يشكؿ أىمية كبيرة في عدد مف الدكؿ، ففي 

 2004مصر، بسبب االىتماـ بتشجيع االستثمار السياحي، كصؿ عدد السياح الزائريف ليا عاـ 
 كما بمغ 2003 مقارنة بعدد السائحيف عاـ 34,1 مميكف سائح بمعدؿ نمك قدرة 8,1حكالي 

 بينما بمغ معدؿ النمك السنكم 2004 حتى 2001  خالؿ الفترة مف %88,37إجمالي النمك
 بميكف دكالر أمريكي بزيادة 6,120 2004، ككصؿ إجمالي دخؿ السياحة في عاـ 22,09%
 حيث تساىـ السياحة بشكؿ مباشر كغير 2003 بميكف دكالر أمريكي مقارنة بعاـ 1,45قدرىا 

 مف القكة العاممة %12,6 كتساىـ في تكظيؼ نسبة %11,3مباشر في الناتج اإلجمالي القكمي 
 %22,1المصرية، كتعتبر السياحة المساىـ األكؿ في االقتصاد المصرم حيث تساىـ بنسبة 

. (3)مف العممة الصعبة
تدؿ ىذه المؤثرات عمى األىمية التي يحتميا القطاع السياحي كذلؾ راجع إلى تكسع 
االستثمار في ىذا القطاع بشكؿ كبير، ففي مصر ازداد عدد الشركات العاممة في مجاؿ 

، كما يكفر ىذا القطاع أكثر مف 2003 شركة في يكنيك 352 إلى 94 في عاـ 86السياحة مف 
 909 إلى 95 عاـ 702 فرصة عمؿ، كما ازداد عدد الفنادؽ كالقرل السياحية مف 184448

2004عاـ 
، أما عف الكضع السياحي في اليمف، فيي تعد مف الدكؿ األقؿ نمكا في جمب (4)

                                                 

 .9أستاذنا أسامة عبد الرحمف، أستاذنا حاجي بناصر، مرجع سابؽ ص  (1)

 .83إسماعيؿ عمراف، مرجع سابؽ ص  (2)

 .35السياحة في مصر، اقتصاد كأسكاؽ مرجع سابؽ ص  (3)

 .35نفس المرجع ص  (4)
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 ألؼ سائح سنكيا، عمى الرغـ 700.000السياح، حيث ال يتجاكز عدد السياح القادميف إلييا 
مف أنيا تتكفر عمى مقكمات سياحية كبيرة طبيعية كأثرية، فاإلثارة السياحة تنتشر في جميع 

المناطؽ اليمنية، مف خالؿ امتالكو مدنت تاريخية كثيرة حازت عمى إعجاب العديد مف السياح 
 كيعزل ضعؼ السياحة في اليمف إلى عدـ التكسع في االستثمار السياحي كذلؾ عف (1)األجانػب

طريؽ إنشاء الفنادؽ العالمية، كالمقاىي، كالقرل السياحية، كاألماكف الترفييية خاصة في 
المناطؽ ذات الحضارة الكبيرة، كمأرب التي فييا اآلثار السبئية  المذككرة في القرآف الكريـ يقكؿ 

ُوس ًبٕ ُؽجب  ك٢ ٓؽٌْٜ٘ آ٣خ، ع٘زبٕ ػٖ ٤ٔ٣ٖ ٝـٔبٍ ًِٞا ٖٓ ضظم ضثٌْ »: اهلل تعالى

 2«.ٝاـٌطٝا ُٚ ثِسح ي٤جخ ٝضة ؿلٞض
دراكا مف الحككمة اليمنية أىمية ىذا القطاع الحيكم باعتباره أحد ركافد التنمية سعت  كا 

، كالتي تسمط الضكء عمى 2006إلى إنشاء كزارة السياحة كذلؾ في الحككمة المشكمة في فبراير 
تفعيؿ االستثمار في القطاع السياحي، باعتباره اإلدارة األفضؿ إلنعاش قطاع السياحة، 

تظير أىمية االىتماـ باالستثمار السياحي لككنو يعمؿ عمى تحريؾ اقتصاد البمد كامال 
. بكؿ قطاعاتو، كما أف العائد االقتصادم يعكد بالفائدة عمى جميع فئات المجتمع

                                                 

 الخميس 1260 سبتمبر العدد 26االقتصاد اليمني كاقعو كآفاقو المستقبمية، مقاؿ منشكر في صحيفة : سيؼ العسمي (1)
 .1 ص 2006/مايك/25

2
. 14ؼٞضح ؼجؤ ، ا٣٥خ -  
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زٝض االؼزضٔبض ك٢ اُز٤ٔ٘خ االهزمبز٣خ : أُجحش اُضب٢ٗ

يقـك االستثمار بدكر حيكم في تنشيط الحركة االقتصادية كاالجتماعية لمبمداف المتقدمة 
كالنامية عمى حد سكاء، إال أف ضعؼ البنية االقتصادية ليذه دفعيا إلى ضركرة تحقيؽ إقالع 
اقتصادم حقيقي، تحاكؿ مف خاللو تقميص اليكة بينيا كبيف الدكؿ المتقدمة، كلف يتـ ذلؾ إال 
نعاش االستثمار  مف خالؿ  انتياج سياسة اقتصادية ليبرالية تعتمد باألساس تعبئة االدخار، كا 

. كىك ما عممت عمى تحقيقو جؿ الدكؿ
إذا كاف االستثمار مفيكما اقتصاديا كقانكنيا بشتى أنكاعو كمجاالتو، قد لقي قبكال لدل دكؿ 
العالـ تتمثؿ في منحو التسييالت كالتشجيعات كاالمتيازات التي تساىـ بشكؿ كاضح عمى نمكه 
كزيادة حجمو كتطكره، فإنو ال شؾ أف ليذا المفيـك دكرا ميما يضطمع بو في الدفع باقتصادية 

: الدكؿ، فما ىك ىذا الدكر؟ ىذا ما سيتبيف عمى النحك التالي
. الدكر االقتصادم كالمالي: المطمب األكؿ
. الدكر االجتماعي: المطمب الثاني

 اُسٝض االهزمبز١ ٝأُب٢ُ: أُطِت األٍٝ

تحتؿ التنمية دكرا كبيرا في اقتصادية الدكؿ، فقد أصبحت الياجس اليكمي الذم يحظى 
باىتماـ مختمؼ طبقات المجتمع، ألنيا الحؿ األنجع لمعديد مف المشاكؿ االجتماعية 

كاالقتصادية التي يعاني منيا ىذا المجتمع أك ذاؾ، كالتي ليا ارتباط بالحياة المينية كالتجارية 
. 1لمتاجر الفرد أك المقاكلة أك الشركة

كنظرا لما تحتمو التنمية االقتصادية مف أىمية كبيرة، كما تقـك بو مف دكر في تحقيؽ 
الرفاىية االقتصادية فإف التساؤؿ المطركح ىك ما المعنى الحقيقي ليذا المصطمح؟ 

تعني التنمية بالمعنى الحديث،  تفجير كؿ الطاقات الكامنة داخؿ مجتمع معيف، كتعبئتيا، 
كاستغالليا أفضؿ استغالؿ، مف أجؿ البمكرة الكاممة لمفرد كالمجتمع اقتصاديا كاجتماعيا، 

                                                 
1
. 4، ق (26 )ثحش ٜٗب٣خ اُزٔط٣ٖ أُؼٜس اُؼب٢ُ ُِوىبء اُلٞط. كبئخ اُجٞحؽب٢ٗ، أُحبًْ اُزغبض٣خ ر٘ظ٤ٜٔب ٝاذزمبلٜب-  
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كاستثمار طاقاتو إلى أقصى حدكدىا، كلف يتـ ذلؾ إال بالتشجيع عمى االستثمارات الداخمية 
. كالخارجية

كالتنمية االقتصادية كذلؾ تعني إمكانية تكظيؼ األمكاؿ إلحداث تغيرات، كالزيادة في 
. المكاد اإلنتاجية التي يرجى مف كرائيا الرفع مف الدخؿ اإلجمالي

بيذا يؤدم االستثمار دكرا استراتيجيا في التنمية االقتصادية الحديثة، إذ لو مرتبة ميمة في 
النظرية المعاصرة، شكال مف أشكاؿ التنمية، باعتباره العنصر القادر عمى الرفع مف عممية 
التنمية االقتصادية في الدكؿ النامية بالنظر إلى تأثيره في النشاط االقتصادم ،كالي ارتباطو 
باإلطار التأسيسي االقتصادم االجتماعي لمدكؿ، فيك بيذه الصفة يككف الكحيد القادر عمى 

. خمؽ مسمسؿ ىيكمي لمتنمية المستديمة
إف الحديث عف الدكر االقتصادم كالمالي لالستثمار يتطمب في األساس معرفة اإلطار 
االقتصادم السائد داخؿ الدكؿ، ك السياسة التمكيمية التي تنتيجيا؟كالمصادر التي يرتكز عمييا 
النشاط االقتصادم كالمالي؟ مدم استطاعة االستثمار الرفع مف معدالت النمك؟ كؿ ىذا سنبينو 

: مف خالؿ المحاكر اآلتية
: السياسة التمكيمية: أكال

. إف سياسة التمكيؿ التي تتخذىا الدكؿ  تنصب في األساس عمى تعبئة االدخار
. ىذا  يعتبر أحد الشركط التي يقـك عمييا االستثمار

كاالدخار عبارة عف مجمكعة المبالغ المالية التي يحتفظا األفراد لالختزاؿ             أك 
. 1االستثمار

، كادخار األفراد: يتفرع االدخار إلى أنكع . ادخار العمـك

                                                 
1
. 20ٗبز٣خ عبٓغ، ٓطعغ ؼبثن ق -  



 36 

يتـ استخالصو مف السياسة التكجييية لمدكلة، كتدخميا في النشاط : فاالدخار العمكمي
المالي عف طريؽ امتصاص فائض السيكلة،ك تخفيض نسبة الفائدة،ك التخفيؼ مف األعباء 

. االجتماعية
كنظرا لالرتباط الكثيؽ بيف سياسة االدخار كاالستثمار فإننا سنقـك بتسميط الضكء عمى 

. قالسياسة التي ينتيجيا المغرب كاليمف في إطار دعـ االستثمار كتكجيو
 سياسة نقدية ترمي إلى امتصاص سيكلة ألبناؾ، 2005فا تبني بنؾ المغرب خالؿ سنة 

تيدؼ ىذه السياسة إلى . بيدؼ تمكيؿ اقتصادم مالئـ مع ضماف مركدية كافية لالدخار
استقرار معدؿ الفائدة المعمكؿ بيا بيف ألبناؾ ككذلؾ عمميات سحب السيكلة في معظـ أكقات 

 مميار 1.7 ساعة التي مكنت مف سحب 24السنة مف خالؿ التسييالت المقدمة لإليداع لمدة 
. 1درىـ معدال يكميا

ىذه السياسة التي بنيجيا المغرب تساىـ بشكؿ كبير في تقكية بنية االدخار المالي، كىك 
. 2005-2002ما يكضحو مؤشر معدؿ السيكلة العامة لالقتصاد خالؿ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 46ق.اُزوط٣ط االهزمبز١ ٝأُب٢ُ،ٓطعغ ؼبثن  -  
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اتو يعكس مدم أىميو ذ بحد كىذا يبيف االرتفاع التدريجي في معدؿ السيكلة ؿىذا الجدك
تقكيو االدخار المالي فكمما كانت السياسة النقدية ناجحة كمما عممت عمى امتصاص األزمات 

. المالية التي تكاجو تدفؽ االستثمارات
فتقكية بنية االدخار عف طريؽ تدفؽ المداخؿ الكطنية كاألجنبية يؤدم إلى ارتفاع االدخار 

 مقابؿ %8.5ففي المغرب بفضؿ تدفقات المداخيؿ الخارجية، ارتفع االدخار الكطني الخاـ إلى 
 مف الناتج الداخمي %28.4 مما أدل إلى رفع معدؿ االدخار الكطني إلى 2004 سنة 2.9%

 2004 سنة % 107.7. بعد%109.4الخاـ، كىك ما مكف مف تغطية كافة نفقات االستثمار ب 
. 1 مف الناتج الداخمي الخاـ%2.4،كمف تكفير قدرة تمكيمية كصمت إلى 

، 2004 مميار درىـ سنة 56 مميار درىـ عكض 109.5 كرغـ ارتفاع االدخار المالي إلى 
فإف بنيتو لـ تطرأ عمييا تغييرات ممحكظة، باستثناء اإلصدارات الجديدة ألسيـ الشركات، التي 

 مميار 36.4حظيت باىتماـ الككالء غير المالييف، حيث قدر مبمغ االكتتابات اإلضافية في 
، كتبقى المكجكدات السائمة كتكظيؼ 2004 مميار درىـ مقارنة مع سنة 24.8بارتفاع قدره 

أما .  مف مجمكع االدخار المحصؿ مف طرؼ القطاع المالي%52األجؿ القصيرة مييمنة عمى 
 ، إال %36.6 بعد تراجع نسبو %69.3فيما يخص تكظيفات األجؿ المتكسط، فقد ارتفعت ب 

 %49أف ىذا التحسف يظؿ معتدال حيث أف ىذه التكظيفات المتكسطة ألجؿ ال تغطي سكل 
. مف التككيف الخاـ لمرأسماؿ الثابت

                                                 
1
 47اُزوط٣ط االهزمبز١ ٝأُب٢ُ ٓطعغ ؼبثن ق-  
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:  عمي النحك التالي2005..2002كيستكضح بنية االدخار المالي خالؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ف كانت تمارس مف خالؿ  أما بالنسبة لمسياسة االقتصادية لتعبئة االدخار في اليمف، كا 
عدة أنشطة لتعبئة االدخار كإصدار أذكف الخزانة، كامتصاص الفائض النقدم مف البنكؾ           

، إال أف 1 مميار دكالر6 إلى 2006أك العمؿ عمى تكفير احتياطي نقدم الذم كصؿ في 
السياسة التكجييية ليذا االدخار غير مكفقة، فيي لـ تصرؼ في  تغطية النفقات االستثمارية 
كالمساىمة في المشاريع االستثمارية، كىذا غير منطقي أف تتـ دعكة القطاع الخاص المحمي 

كالعربي كاألجنبي لالستثمار في اليمف في الكقت الذم ال تعمؿ فيو الحككمة عمى استثمار جزء 
. 2مف االحتياطي في تمكيؿ المشاريع االستثمارية

إضافة إلى أف السياسة التمكيمية تنصب عمى تكجيو المدخرات في المحافظة عمى استقرار 
 مميكف دكالر لمكاجية استمرار 66سعر الصرؼ، حيث أعمف البنؾ المركزم اليمني مؤخرا ضخ 

 مقابؿ الدكالر في إطار المحاكالت الحثيثة التي يقـك 197انخفاض اللاير الذم بدأ سعره يتجاكز 
. 3 لمحفاظ عمى سعر الصرؼ2006بيا البنؾ منذ مطمع العاـ 

                                                 
1
. 24/7/2006( 3)ٓغِخ ا٤ُٖٔ االهزمبز١، اُؼسز - 

2
 3ٗلػ أُطعغ، ق : ٓغِخ ا٤ُٖٔ االهزمبز١- 

3
 3ٗلػ أُطعغ ق -  

 



 39 

إضافة إلي تكجيو االدخار في تغطية عجز ميزانية الدكلة بيذا أصبحت الدكلة المستيمؾ 
األساسي لالدخارات، بدال مف تكجيييا في مشاريع تعكد بفائدة ،كتعالج مف خالليا المشاكؿ 

. االقتصادية مف جذكرىا بدال مف المعالجات اآلنية
ال تميز تعبئة االدخار بيف مجتمع صناعي كآخر  سائر في طريؽ النمك، ألف ىنالؾ 
تداخال بيف استراتيجية التنمية كتعبئة االدخار مف جية، كمف جية أخرل ألف التكفيؽ بينيما 

يساعد عمى حؿ مشكمة تمكيؿ االقتصاد كلك بصكرة جزئية، أم بمعنى آخر أف ىناؾ ترابطا أك 
عالقة بيف االدخار كاالستثمار، فيذا  يبقى المطمب األكؿ لتحقيؽ التنمية االقتصادية ،كاالدخار 

. 1ىك أكؿ شركط تنمية االستثمارات
مف ىذا المنطمؽ يتبيف أنو حتى نككف أماـ تنمية اقتصادية حقيقية يجب عمى الدكؿ تعبئة 

ألف مسألة التنمية ترتبط بشكؿ . كؿ المكارد الداخمية كالخارجية في المشاريع االستثمارية المنتجة
كثيؽ بأىمية االستثمار، كبنيتو كفعاليتو، ككذا أصبح االستثمار يقـك بدكر ميـ في تنمية 

اقتصاديات الدكؿ، فمقدرة نمك اقتصاد أم بمد ينصب في األساس عمى المصادر األساسية 
لتمكيؿ النشاط االقتصادم؟ 

كتكضيح ىذه الفكرة ينصب في األساس عمى تكجو الدكلة كخططيا التنمكية في تسيير 
. اقتصادىا، بحسب المعطيات كالخصائص التي لدييا كالتي تختمؼ مف دكلة إلى دكلة أخرل

فاليمف، كعمى سبيؿ،المثاؿ تعد مف الدكؿ التي تمتمؾ حكضا نفطيا كبيرا، يعني أف النفط 
يشكؿ المكرد األساسي في ميزانية الدكلة،بمعنى آخر تعد صادرات النفط الخاـ المحكر الرئيسي 

 نالحظ أف 2002-1998لمصادرات اليمنية، فحسب اإلحصائيات المتكافرة لدينا مف عاـ 
 2000عاـ  (%96)، 1999عاـ(94.4)، 1998عاـ  (%92)بمغت : الصادرات النفطية 

. 2002عاـ(%90.6 )2001عاـ  (94.5%)

                                                 
1
. 30ٗبز٣خ عبٓغ، ٓطعغ ؼبثوٖ ق -  
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عاـ  (%8): في الكقت الذم تساىـ فيو القطاعات األخرل غير النفطية بالنسب آالتية 
. 2002عاـ(%9.4) ،2001عاـ  (%5.5) ،2000عاـ  (%3.2)، 99عاـ  (5.6%)، 98

. كسيكضح الجدكليف ىذه اإلحصائيات عمي النحك التالي
 .نسبة مساىمة القطاعات غير التغطية في ىيكؿ الصادرات- 1

القطاعا
ت 

1998  1999 2000 2001 2002 

الزراع
م 

3.2% 2% 1.5%  2.4 
% 

2.66

% 

الصناع
م 

1.6% 1.1% 0.78

% 

0.89

% 

0.96

% 

السمؾ
م 

1.2% %0.8

5 
0.60

% 
1.7% 2.76

% 
0.59 % .0.40 %1.6 %2أخرل 

% 
2.02

% 
 قيمة الصادرات 2002-1998الجدكؿ يكضح الييكؿ السممي لمصادرات خالؿ الفترة 

 1998 1999 2000 2001 2002 
96.8 % 94.4 %92النفط 

% 
94.5

% 
90.6 % 

الزراع
م 

3.2% 2% 1.5% 2.4% 2.66

% 

الصناع
م 

1.6  % 1.1 
% 

0.78

% 

0.87 % 0.96

% 



 41 

السمؾ
م 

1.2% 0.85

% 

0.40

% 

%  

1.7 

2.76 % 

 1.6 %2أخرل 
% 

0.4 
% 

0.59

% 

2.02
% 

ىذه اإلحصائيات تشير بكؿ كضكح إلى أف القطاع النفطي يمثؿ المركز الرئيسي 
لالستثمار، كىذا المجاؿ ال يحقؽ التنمية االقتصادية الفعمية لميمف كالذم نأممو مف الحككمة 

تدارؾ ذلؾ، كاالعتماد عمى النفط كمحطة انطالؽ لتييئة البنية التحتية، كالصناعية، كاإلنتاجية، 
باعتبار أف القكة االقتصادية ألم بمد تتمثؿ في زيادة الصادرات الصناعية كاإلنتاجية، باعتبارىا 
تمكف مف خمؽ مناصب الشغؿ، كتساىـ في تنفيذ المشاريع االقتصادية المبرمجة في مخططات 

 . 1التنمية االقتصادية كاالجتماعية
 تبيف المصادر األساسية 2002ك98 السالفة الذكر، ما بيف سنكات تإذا كانت اإلحصائيا

لتمكيؿ النشاط االقتصادم اليمني كالذم يحتؿ االستثمار في القطاع النفطي الصدارة، فإف 
سياسة ألتكجييو لمدكلة التي اعتمدت بعد ىذه الفترة سياسة أكثر ليبرالية ،كقد كرسيا قانكف 

 قطاع النفط مف االمتيازات 2، كالذم استثنى في مادتو األكلى2002االستثمار المعدؿ عاـ 
كاإلعفاءات كالمحفزات المقررة فيو، كذلؾ إيمانا مف الحككمة بتكجيو االستثمارات نحك القطاعات 

إال أنو بالرغـ مف كؿ الجيكد المبذكلة مف . االستثمارية األخرل، باعتبارىا قطرة نماء البمداف
قبؿ الحككمة متمثمة في القكانيف كالخطط كالبرامج كالدراسات التي أعدتيا لدعـ االستثمارات 

كتشجيعيا، لتساىـ في النيكض باالقتصادم اليمني، فمازاؿ القطاع النفطي مف خالؿ إحصائية 

                                                 
1
. 71ػجس اُِط٤ق ٗبلط١، ٓطعغ ؼبثوٖ ق -  

2
٣ٜسف  ٛصا اُوبٕٗٞ ا٠ُ رفغ٤غ ٝر٘ظ٤ْ اؼزضٔبضاد ُطإٝغ األٓٞاٍ ا٤٘ٔ٤ُخ ٝاُؼطث٤خ ٝاألع٘ج٤خ اُربوؼخ ألحٌبّ ٛصا اُوبٕٗٞ ك٢ ايبض اُؽ٤بؼخ اُؼبٓخ -  

ُِسُٝخ، ٝأٛساف ٝأ٣ُٞٝبد اُرطخ اُٞي٤٘خ ُِز٤ٔ٘خ االهزمبز٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝثٔب ال ٣زؼبضن ٓغ أحٌبّ اُفط٣ؼخ اإلؼال٤ٓخ ٝشُي ك٢ ع٤ٔغ اُوطبػبد 

: ثبؼزض٘بء ٓب ٢ِ٣

اؼزٌفبف ٝاؼزرطاط اُ٘لً ٝاُـبظ ٝأُؼبزٕ اُز٢ رحٌٜٔب ارلبه٤بد ذبلخ - 

 -

  -
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 %72.9 مف الصادرات اليمنية، ك%92.9، تكضح أف قطاع النفط يستحكذ عمى 2005عاـ 
مف إجمالي اإليرادات العامة، مما يجعمو القطاع المتحكـ في مستكل النمك االقتصادم في ظؿ 

تعثر القطاعات االقتصادية األخرل، بينما تبقى صادرات القطاعات األخرل ضئيمة جدا 
كالقطاع الزراعي الذم يعد المدخؿ الرئيسي لمتنمية الريفية المتكاممة، كالعامؿ األساس لتحقيؽ 

-2001 مف إجمالي الناتج المحمي خالؿ السنكات %20.5األمف الغذائي لـ يساىـ بأكثر مف 
.  فقط%2.9 بمتكسط نمك سنكم 2005

أما قطاع األسماؾ الذم تعكؿ عميو الحككمة لتحقيؽ نمك اقتصادم كبير عمى اعتبار 
 طف، 850.000اإلمكانيات الكبيرة في حجـ المخزكف السمكي الذم يبمغ بحسب المؤشرات 

 ألؼ طف 290 ألؼ طف سنكيا، مقابؿ استغالؿ فعمي لـ يتجاكز 400 إلى 350يسمح بإنتاج 
. 2004عاـ 

ىذه اإلحصائيات تشير إلى أف االستثمار في اليمف ما زاؿ في طكر البناء، كلف نككف 
أماـ دكر حقيقي لالستثمار في رفع مؤشرات النمك االقتصادم الكطني إال عندما يتبيف أف اليمف 

. تعتمد اعتمادا كميا في نشاطيا االقتصادم عمى المشاريع االستثمارية غير النفطية
أما بالنسبة لممصادر األساسية لتمكيؿ النشاط االقتصادم المغربي فيي متنكعة كمتعددة 
لـ تنحصر في نشاط اقتصادم معيف، كتيدؼ ىذه الدراسة إلى تحديد مساىمة كؿ قطاع في 

: النشاط االقتصادم ،كذلؾ حسب الجدكؿ اآلتي
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تكضح دراسة العرض اإلنتاجي أف حصة الصادرات مف اإلنتاج مرتفعة عف مستكل 
بعض القطاعات التقميدية منيا عمى الخصكص صناعة النسيج كالصناعات االستخراجية، 

كقطاع الصيد البحرم، كعمى العكس تتجو القطاعات الجديدة ذات المستكل العالي مف 
التكنكلكجية الحديثة نحك السكؽ الداخمية، كتبقى مساىمتيا في جمب العممة الصعبة لالقتصاد 

. 1المغربي معتدلة
ىذه اإلحصائيات تبيف أف النسيج اإلنتاجي المغربي يزخر بمخزكف متنكع ،مف األنشطة 

. اإلنتاجية بمعنى انو  ال يعتمد عمي قطاع بحد ذاتو
حجم االستثمارات : ثانيا

التنمية االقتصادية التي تسعى الدكؿ إلى تحقيقيا ىي عممية تراكمية كتحتية ،تتطمب 
استغالؿ كؿ اإلمكانيات كجميع القدرات الذاتية كالمكضكعية مف خالؿ تكفير عكامؿ اإلنتاج، 
كالعناصر االقتصادية، كجمع رؤكس األمكاؿ، كتنظيـ العمؿ، كدعـ تنافسية المقاكلة، فضال 

عمى ضركرة تكظيؼ الخبرات كالكفاءات كاأليدم العاممة، كبتسخير كؿ ىذه المعطيات المادية 
كالمعنكية يجعؿ اآللة االقتصادية لمبمداف سكاء عمى المستكل المايكرك اقتصادم لممقاكلة أك 

 اقتصادم كالشمكلي أك الكمي لميكانزمات اإلنتاج أكثر نشاطا فالدكلة كعمى الصعيد المايكر
تستطيع تحريؾ الدكرة االقتصادية بما يكفؿ مضاعفة التراكـ المالي، كيضمف إنعاش 

الذم ال يجادؿ الميتمكف كالباحثكف في ككنو يشكؿ الرافعة القكية لتحقيؽ الطمكحات، .االستثمار
. كالتطمعات االقتصادية كاالجتماعية كيعطي لمعممية التمكيمية مضامينيا الحقيقية

االستثمار ىك الكسيمة لتحقيؽ الزيادة في رأس الماؿ الذم ىك المحكر األساسي ألم 
تطكر كتقدـ اقتصادم، كمف ىنا تتسـ أىمية ىذه العممية، حيث أف ىنالؾ تناسبا طرديا بيف 

                                                 
1
. 35اُزوط٣ط االهزمبز١، ٓطعغ ؼبثن، ق -  
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االستثمار كاإلنتاج، فأية زيادة في معدالت االستثمار تؤدم بالضركرة إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية 
ىذه الظاىرة تعمؿ عمى إنتاج المزيد مف السمع . ،كما يتبع ذلؾ مف قدرة البمد الذم تحدث فيو

كالخدمات ،كبالتالي زيادة الدخؿ القكمي، إضافة إلى القدرة الذاتية لالقتصاد عمى التطكر 
، كىذا يبيف أف زيادة النمك االقتصادم ألية دكلة مرتبطا في األساس بحجـ االستثمارات 1كالنمك
. فييا

يختمؼ حجـ االستثمارات مف دكلة إلى دكلة أخرل، بحسب إمكانيتيا كبنيتيا االقتصادية، 
 كالمصادؽ عمييا مف قبؿ 2004ففي المغرب بمغ حجـ االستثمارات المعمف عنيا برسـ سنة 
 مميكف درىـ، كتمكف ىذه 91.105لجنة االستثمارات كالمراكز الجيكية لالستثمار ما مجمكعة 

 منصب شغؿ، كبخصكص االستثمارات الخارجية فقد 127.389المشاريع مف تكفير حكالي 
 44.8 مميار درىـ مقابؿ 91.3 حصيمة إيجابية بمغت 2004 ك2000سجمت خالؿ فترة ما بيف
1999، 95مميار خالؿ الفترة مابيف 

2 .
، حيث ارتفعت كاردات سمـ التجييز  2005كما عرؼ االستثمار دينامية متكاصمة سنة 

 إنشاء ةكيدخؿ ذلؾ في إطار تأىيؿ الجياز اإلنتاجي، كتكسيع الطاقات اإلنتاجية، كدينامي6.4%
 مميار درىـ 115.7المقاكالت، كما تزايد التككيف الخاـ لمرأسماؿ الثابت الذم بمغ حكالي 

 كانتقمت مساىمتو في النمك 2004 سنة %8.5بعد إف كاف . 2005 سنة %6.1بنسبة
 2005 سنة %25.3 نقطة، بمغ بذلؾ معدؿ االستثمار 1.5االقتصادم األسمى مف نقطتيف إلى 

كقد تعزز ذلؾ بفضؿ مكاصمة إنجاز مختمؼ برامج .  خالؿ السنة الفارطة% 24.6عكض 
لغاء  البنيات التحتية األساسية، كتأىيؿ الجياز اإلنتاجي الكطني كتراجع أسعار الفائدة، كا 

ككسيتـ تبياف تطكر معدؿ 3الحقكؽ الجمركية  عند استيراد مكاد التجييز مف االتحاد األكركبي،

                                                 
1
. 589، ق 2005ٝح٢ كبضٝم ُؤبٕ، رفغ٤غ االؼزضٔبض ك٢ ٗظبّ االؼزضٔبض األع٘ج٢، ٓغٔٞػخ أثحبس ٓ٘فٞضح ك٢ ًزبة اُغ٤س ك٢ اُوبٕٗٞ اُزغبض١ -  

2
٣ٞٗػ اُؼ٤بـ٢، زٝض اُزفط٣غ ٝاُوىبء ك٢ حٔب٣خ حن اُفـَ ،ضؼبُخ ٤َُ٘ زثِّٞ اُسضاؼبد اُؼ٤ِب أُؼٔوخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُربق عبٓؼخ ٓحٔس اُربٓػ -  

. 48ق ٤ًِ،2005،2006خ اُؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ٝاالهزمبز٣خ ،
3
. 46اُزوط٣ط االهزمبز١ ٝأُب٢ُ، ٓطعغ ؼبثن،ق -  
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حسب الجدكؿ .(2005-2002( )%)االستثمار كبنية التككيف اإلجمالي لرأس الماؿ الثابت 
:  التالي
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 تبيف أف ىناؾ تزايدا كبيرا في 2006أما بالنسبة لحجـ االستثمارات في اليمف فإحصائيات 
 مشركعا 268حجـ االستثمارات مقارنة مع األعكاـ السابقة إذ بمغ إجمالي المشاريع المرخص ليا

 مميار 124 مميكف لاير كبمكجكدات ثابتة تبمغ 251 مميار ك 288 بتكمفة استثمارية 2006لسنة
 مميار 172 إذ تجاكزت الزيادة 2005 عف %148.4 مميكف لاير أم بزيادة تقدر بحكالي160ك 

كبيذا ارتفعت المشاريع .  مميار لاير116 نحك 2005لاير بينما تبمغ تكمفة المشاريع المرخصة في 
 مشركعا بتكمفة استثمارية تبمغ 5899 إلى 2006 كحتى ديسمبر 1992المرخص ليا منذ 
 927 مميار ك 776 مميكف لاير كبمكجكدات ثابتة تصؿ إلى 667 مميار ك 435تريميكف كاحد ك 
. 1 فرصة عمؿ181607مميكف لاير كفرت 

: كاستفادت القطاعات مف االستثمارات عمى النحك التالي
 

عدد القطاع 
المشاريع 

التكمفة 

 247 مميار ك 166 147الصناعي 
مميكف 

 185 مميار ك95 50الخدمات 
مميكف 

 931 مميار ك 17 42السياحي 
مميكف 

 580 مميار ك 6 12اأٍلسماؾ 
مميكف 

                                                 
1
 2007عط٣سح اُضٞضح ل٘ؼبء اُمبزضح ك٢ ٣٘ب٣ط  
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 مميكف 306 17الزراعة 
الدور االجتماعي : المطلب الثاني  

أصبح التشغيؿ اليـك ،أكثر مف أم كقت، يعتبر مضاء رىانا اجتماعيا كسياسيا في المقاـ 
األكؿ، كما أنو يشكؿ تحديا اقتصاديا كضركرة أخالقية، ليس في ظؿ تفشي البطالة كقمة فرص 
العمؿ فحسب، كلكف أيضا في ظؿ تزايد عدد السكاف المستمر، ففي اليمف كصؿ عدد السكاف 

كفي . 1 مميكنا11 مميكف نسمة، بمغ منيـ في سف العمؿ حكالي 21 إلى حكالي 2004في عاـ 
 . 2مميكنا12مميكنا نسمة منيـ في سف العمؿ حكالي 30المغرب كصؿ عدد السكاف حكالي

مف ىذا المنطمؽ تسعى الدكؿ إلى أحداث تنمية تستيدؼ قدرات اإلنساف ،كتحريره مف 
الفقر عف طريؽ زيادة جمب االستثمارات المحمية كاألجنبية كتشجيعيا عمى ضكء تفعيؿ القطاع 

 المعتمد عمى حرية السكؽ كتراجع الدكلة عف دكرىا في مالخاص في ظؿ سياسة النيج الميبراؿ
الحياة االقتصادية تاركة لمقطاع الخاص النيكض بمستكيات التنمية االقتصادية كاالجتماعية في 
ظؿ المحاكالت إلى التخفيؼ مف مشاكؿ البطالة، كالقطاع الخاص يعني االستثمار، كاالستثمار 

.  بكيفية تسمح بشكؿ مضطرد بخمؽ مناصب الشغؿ3كحده الكفيؿ بتحقيؽ النماء االقتصادم
بيذا كاف اليدؼ االجتماعي المتمثؿ في خمؽ مناصب شغؿ، عف طريؽ تكظيؼ األيدم 
العاممة لمحد مف البطالة، مف األىداؼ األساسية المحفزة لجمب االستثمار كتشجيعو إلى جانب 

. مجمكعة مف األىداؼ األخرل االقتصادية
فالتأكيد عمى تكظيؼ األيدم العاممة الكطنية سكاء في المشاريع االستثمارية األجنبية أك 

الكطنية، أخذ حيزا في النصكص القانكنية، في بعض قكانيف االستثمار كمنيا القانكف اليمني رقـ 
عمى المشاريع تكظيؼ ( أ)الفقرة  (17) لالستثمار  الذم نص في المادة 2002لسنة (22)

                                                 
1
 3ٓطعغ ؼبثوٖ ق : ؼ٤ق اُؼؽ٢ِ-  

2
 2005روط٣ط ٝا٢ُ ث٘ي أُـطة -  

3
. ٣46ٞٗػ اُؼ٤بؾ ، ٓطعغ ؼبثن، ق-  
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كتدريب أكبر عدد ممكف مف اليمنييف، عمى أف تقدـ المشاريع خطة إحالؿ الكادر اليمني بدال 
 (...عف الكادر األجنبي خالؿ مدة تتناسب كطبيعة كؿ مشركع

كالمشرع اليمني بيذا النص لـ يؤكد تكظيؼ األيدم العاممة اليمنية كحسب ، بؿ ألـز 
المشاريع االستثمارية بتدريب الككادر اليمنية كتأىيميا شعكرا منو بأىمية التأىيؿ كالتدريب في 

. الرفع مف مستكل أداء المشركع
 الكقت الحاضر ك م فمسألة تأىيؿ األيدم العاممة كتدريبيا أصبحت ليا أىمية بالغة ؼ

. كجكد أيد عاممو مدربة كمؤىمة يساعد بشكؿ كبير عمى تحفيز  االستثمارات كتشجيعيا
كىك ما دفع باليمف إلى إنشاء كزارة خاصة بتدريب الشباب كتأىيميـ تسمى كزارة التعميـ 

 مركز ميني يعمؿ عمى تأىيؿ األيدم 50الميني كالفني، التي عممت عمى إنشاء أكثر مف 
خراجيا إلى سكؽ العمؿ بتقنيات كميارات فنية . العاممة كتدريبيا كا 

 في شأف دعـ العمالة 2000لسنة  (19)كما أف قكانيف أخرل كالقانكف الككيتي رقـ 
الكطنية لتشجيع العمؿ في الجيات الحككمية ألـز المشاريع االستثمارية األجنبية العاممة في 
الككيت بتدريب األيدم العاممة الككيتية كتكظيفيا، كذلؾ عمى أف يصدر مجمس الكزراء قرارا 

يحدد نسبة العمالة الكطنية، التي يمتـز بيا كؿ مشركع استثمارم يخضع ألحكاـ قانكف استثمار 
. 1رأس الماؿ األجنبي

يحرص ىذا النص الككيتي عمى حماية العمالة الكطنية كتشجيعيا عمى العمؿ في القطاع 
الخاص، إضافة إلى اكتسابيا القدرات كالخبرات الفنية، كما أف التشريع السكرم نص عمى ذلؾ 

يجب أف ال تقؿ نسبة "  إذ 1969 لسنة 348مف المرسـك التشريعي رقـ  (5)في المادة 
 مف %57السكرييف العامميف في كؿ المشاريع المشمكلة بأحكاـ ىذا المرسـك التشريعي عف 

. مجمكع العامميف فيو

                                                 
1
. 30ٓطعغ ؼبثن ق : ٓ٘مٞض كطط اُؽؼ٤س-  
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يعد استغالؿ االستثمار المباشر في تكظيؼ األيدم العاممة المحمية مف المسالؾ التي 
أخذت بيا أغمبية التشريعات االستثمارية في الدكؿ المضيفة لالستثمار، كخصكصا ما ليا مف 

انعكاسات إيجابية عمى اقتصاد الدكؿ باعتباره أحد األىداؼ، التي تسعى الدكؿ إلى تحقيقيا مف 
خالؿ جمب أكبر عدد ممكف مف االستثمارات األجنبية كالمحمية، فاالمتيازات كالحكافز التي 

 مالية اقتصادية عمى خزينة الدكلة ،ككـ ةتقدميا قكانيف االستثمار مرىكنة بما تحققو مف مرد كدم
حققت ىذه االستثمارات مف تكفير فرص عمؿ حدت خالليا مف معضالت التشغيؿ التي تعاني 

.  منيا جؿ الدكؿ
فعمى سبيؿ المثاؿ يمثؿ االستثمار في المناطؽ الحرة نقطة تحكؿ في مسار الحد مف 

البطالة، لككنو يشغؿ أكبر نسبة مف األيدم العاممة، ففي العصر الحاضر أصبح يطمؽ عمى 
ىذه المناطؽ مناطؽ التشغيؿ، كيعكد السبب في ذلؾ إلى أف بعض الدكؿ نجحت في تكفير 

قكاعد قانكف شغؿ مرنة، كمف ىذه التشريعات التشريع التكنسي الذم أدخؿ بعض االستثناءات 
عمى مستكل مدكنة الشغؿ، تجعؿ  الدكلة تتحمؿ جزءا مف األعباء االجتماعية بدال مف المشغؿ 

كما أعطى الحرية لممشغؿ، في االستخداـ كالتسريح، كىذه المركنة في قكاعد قانكف الشغؿ 
استطاعت مف خاللو المناطؽ الحرة في تكنس تكظيؼ أكثر مف نصؼ األيدم العاممة في 

. 1تكنس
بماليزيا تشغؿ في كحدتيا الصناعية PENANG كىناؾ مناطؽ أخرل مثاؿ منطقة بنانغ 

مناطؽ حرة تشغؿ أكثر مف ثالثيف مميكف عامؿ  (1997إحصائية ) شخص 116955حكالي 
. مالييف عامؿ4في العالـ ، ففي الصيف فاف ثالث مناطؽ حرة تشغؿ 

                                                 
1
ع ّ  ٝحسح اُوبٕٗٞ اُزغبض١ أُوبضٕ ٤ًِخ اُحوٞم ٝعسح ، ُِٔٞؼْ . أؼزبشٗب ػجس اُوبزض اُز٤ؼالر٢، ٓحبوطاد أُوبٛب ػ٠ِ يِجخ اُؽ٘خ اُضب٤ٗخ ٖٓ ز ز-   

 (ؿ٤ط ٓ٘فٞض)، 2005،2006اُسضاؼ٢ 
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 األمريكية في منطقة حرة INTEL أما عف حجـ االستثمارات، فإف استثمار شركة 
 مميكف دكالر، أم 100 مميكف دكالر، تفكؽ عكائده السنكية 500بككستاريكا، كالذم يبمغ لكحده 

. 1 البف كالمكز التي تجنييا ككستاريكا سنكيا كىي أىـ صادراتياؿأكثر بكثير مف مدا خي
: تشير ىذه اإلحصائيات إلى أف االستثمار في المناطؽ الحرة، يقاس في ثالثة معايير

حجـ االستثمار  -
 حجـ رقـ األعماؿ -

 .عدد مناصب الشغؿ الذم تحققيا -

إذا كاف المعياراف األكؿ كالثاني يتحققاف في ظؿ المحفزات الجبائية كالجمركية التي نص 
عمييا قانكف االستثمار، فاف تحقيؽ المعيار األخير رىبف بناجعة قكاعد قانكف الشغؿ كمركنة، 
فالمستثمركف ينظركف إلييا بدرجة أكلى، بما إذا كانت كافية لحماية المشغؿ إلى درجة يستطيع 
مف خالليا تطكير إنتاجو، كىذا لف يتحقؽ إال باستقرار العماؿ، كالعمؿ في ظركؼ تراعى بيا 

 األمريكية التي انتقمت مف INTELحاجياتيـ، كيتضح ذلؾ مف خالؿ المثاؿ الخاص بشركة 
المكسيؾ إلى ككستاريكا نظرا لكجكد نسبة مرتفعة في حركية العماؿ كتنقميـ ،حيث يصؿ إلى 

. 2 في ككرسيكا%0.5 شيريا بالمكسيؾ مقابؿ 4.5%
كبيذا فجمب االستثمارات سكاء كانت كطنية أك أجنبية ليس اليدؼ منة أنيا تحقؽ كتشغؿ 
نما اليدؼ األساسي ىك استقرار ىذه المناصب كخمؽ مناصب أخرل  أكبر أيد عاممة فحسب، كا 

. 3.في المستقبؿ
مف ىنا يتضح الدكر الذم يؤديو االستثمار في المناطؽ الحرة، أك غيرىا مف تحقيؽ 

مناصب شغؿ كبيرة، كلكف حتى تستقر مناصب الشغؿ في ىذه المناطؽ كتخمؽ فرص جديدة، 
يجب عمى التشريعات إدخاؿ تعديالت عمى قكاعدىا القانكنية،ك تكفير أكثر حماية لممشغؿ 

                                                 
1
. 26، ق 2001 ٝآٌب٤ٗبد االؼزضٔبض ،أُغِخ أُٔـطث٤ٚ ُِسضاؼبد اُس٤ُٝخ ، اُؼسز اُؽبثغ ٤ٗٞ٣ٞ ح اُحط ثطج٘ظحذبُس ـزبد، أُ٘طن-  

2
. 28ذبُس ـزبد ٓطعغ ؼبثن، ق -  

3
. ٣ٞ٣40٘ػ اُؼ٤بؾ، ٓطعغ ؼبثن، ق -  
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كصكال إلى تعزيز االستقرار في عالقة الشغؿ بيف المشغميف كاألجراء، مف أجؿ تحقيؽ تنمية 
. اقتصادية تمبي طمكحات شبابنا

يعد التشريع اليمني مف التشريعات التي نيجت ىذا النيج، كذلؾ في قانكف االستثمار رقـ 
لممشاريع الحرية في التكظيؼ كالتأديب "حيث نص " ب"الفقرة  (17) في المادة 2002 لسنة 22

 (....المؤقت لمعامميف كفقا لما تراه إدارة المشركع، شريطة التقيد بعقد العمؿ
إال أف ىذا النص يظؿ خاصا  بمشاريع  االستثمار، كالذم تعطي لممستثمر أكثر حرية 

. ،كتنظـ عالقتو مع العماؿ طابعا حمائيا لممستثمر
كالذم نأممو أف يككف ىذا النص في قانكف العمؿ اليمني، الذم مازاؿ مشمكال بالطابع 

الحمائي لألجير، بشكؿ ال يتناسب مع ما يشيده العصر الحالي مف مركنة في قكاعد الشغؿ، 
. تتمثؿ في إعطاء طابع حمائي لممشغؿ

ىذه المركنة ىي التي استطاعت بفضميا بمداف النمكر اآلسيكية تحقيؽ تقدـ صناعي 
. غزت عف طريقو األسكاؽ العالمية

كدكر االستثمار في تشغيؿ اليد العاممة كالحد مف البطالة ليس مقتصرا عمى االستثمار في 
المناطؽ الحرة، بؿ يشمؿ االستثمار في إنشاء المقاكالت الصغيرة كالمتكسطة، التي أضحى 

االستثمار فييا يمعب دكرا كبيرا في الحد مف معضالت التشغيؿ، باعتبار ىذه المشاريع تنتشر 
في معظـ المناطؽ، يككف لدييا القدرة عمى التكسع بما يؤدم إلى تحقيؽ التنمية المتكازنة 

. 1جغرافيا بيف الريؼ كالحضر كمختمؼ األقاليـ
قد برىنت بالفعؿ المقاكالت الصغيرة كالمتكسطة عف فاعميتيا االقتصادية في العديد مف 

. األقطار خاصة في الدكؿ المتقدمة كالياباف  مثال
 لنشاطيا ةتتميز ىذه المقاكالت بحاالت تكفرىا عمى الشركط المكضكعية كالذاتية الالـز

بالقدرة عمى الخمؽ كاإلبداع كالتكييؼ مع المستجدات كاألكضاع المحدثة، كما تتميز بالقدرة عمى 
                                                 

1
. 41، ق 117اُؼسز  (2004ٓبضغ - ٣٘ب٣ط)٣ٞؼق ػجس اُطه٤ت كبضع، زٝض أُفطٝػبد اُمـ٤طح ك٢ اُحس ٖٓ اُجطبُخ، ٓغِخ أُب٤ُخ ل٘ؼبء اُؼسز -  
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الخركج بسيكلة مف اليزات االقتصادية كمف صدمات المنافسة، كذلؾ راجع إلى صغر حجميا 
كرأسماليا الصغيريف، كىك ما يمنحيا مركنة كحيكية كقدرة عمى تغيير نشاطيا كالتكيؼ مع 

. التحديات التي تكاجييا
كما يؤكد خبراء مكتب العمؿ الدكلي إف المشركعات الصغيرة، بديؿ لخمؽ فرص عمؿ 

 . 1جديدة ال يمكف أف تكفرىا المشركعات الكبيرة، ألف المشركعات الصغيرة كثيفة العمؿ
مف ىذا المنطمؽ يتبيف أف تقميص البطالة كالحد منيا ال يمكف دكف التكسع في االستثمار 
كارتفاع معدالت نمك اإلنتاج لتدارؾ التخمؼ، كال يمكف أف يتـ ذلؾ إال مف خالؿ سياسة طمكحة 

، عف طريؽ تشجيع المقاكالت، الصغرل كالمتكسطة حتى تمعب 2لالستثمار كاإلنتاج كالتشغيؿ
دكرا أساسيا داخؿ البنية االقتصادية لدكؿ العالـ الثالث، كىك ما أدركتو بعض الدكؿ كمنيا 

 الذم أكلى عناية بيذا النكع مف المقاكالت كجعميا عنصرا أساسيا، ال منحى عنو في 3المغرب
اإلستراتيجية التنمكية عند كضعيا المخططات التنمكية داخؿ السياسات االقتصادية، كذلؾ 

. 4إدراكا منيا مؤخرا بالدكر الكبير الياـ الذم تمعبو ىاتو المقاكالت داخؿ البنية االقتصادية
 مف النسيج االقتصادم الكطني، %95تمثؿ المقاكالت الصغرل كالمتكسطة في المغرب 

 مف اليد العاممة بالقطاع الخاص، بينما تضـ ىذه المقاكالت في فرنسا مميكنا ك %50كتستكعب 
 13 مف النسيج اإلنتاجي الفرنسي، كتكفر %80 ألؼ مقاكلة صغرل كمتكسطة تمثؿ 603

 %55 مف مجمكعة المناصب المتكفرة، كما تحقؽ %80 ألؼ منصب شغؿ أم 500مميكنا ك 
.  مف نشاط التصدير%40 مف حجـ االستثمار ك%65مف القيمة المضافة 

                                                 
1
. ٣41ٞؼق ػجس اُطه٤ت كبضؽ، ٓطعغ ؼبثوٖ ق -  

2
زٝض أُوبٝالد اُمـطٟ ٝأُزٞؼطخ ك٢ اُحس ٖٓ ٓؼىِخ اُزفـ٤َ ثبُٔـطة، ضؼبُخ ٤َُ٘ ز ع ّ ك٢ اُوبٕٗٞ اُؼبّ، عبٓؼخ ٓحٔس اُربٓػ : أحٔس ع٢ُِٞ-  

. 66، ق 200-2004أًساٍ 
3
-00ثز٘ل٤ص اُوبٕٗٞ ضهْ - ٤ُٞ٣2002ٞ 23 -1423 ٖٓ عٔب ز ااال٠ُٝ 12 لبض ك٢ 1-02-٤ٓ188ضبم أُوبٝالد اُمـطٟ ٝأُزٞؼطخ، ظ٤ٜط ـط٣ق -  

.  أُزؼِن ث٤ٔضبم أُوبٝالد اُمـطٟ ٝأُزٞؼطخ53
4
. 64أحٔس ع٢ُِٞ، ٓطعغ، ؼبثن، ق -  
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اُلمَ اُضب٢ٗ 
آ٤ُبد رفغ٤غ االؼزضٔبض 

يمعب االستثمار دكرا ميما في تحقيؽ التنمية االقتصادية التي تسعى جؿ الدكؿ،كخاصة 
النامية، إلى تحقيقيا نتيجة ماتقـك بو مف دكر كبير في زيادة معدالت النمك االقتصادم 

كاالجتماعي، كقد أصبح تنافس الدكؿ عمى استقطاب  االستثمارات سكاء المحمية أك األجنبية 
. يمثؿ جانبا ميما مف سيادتيا االقتصادية كعمى كجو الخصكص النامية منيا

 كاالستثمار بيذا الدكر يمثؿ اليـك شرياف الحياة االقتصادية، فعممية تشجيعو تتأثر 
بمجمكعة مف العكامؿ السياسية كاالقتصادية كالقانكنية التي تسكد في بمد ما، كالتي تسعى الدكؿ 

إلى تكفيرىا لتحسيف مناخيا االستثمارم بالشكؿ الذم يعي بتطمعاتيا قصد الرفع مف كتيرة 
. استقطابيا لالستثمارات الكطنية كاألجنبية

لقد انصبت السياسة التشجيعية التي نيجتيا الدكؿ في األساس عمى إيجاد  محفزات 
تشريعية تتمثؿ في مجمكعة مف اإلعفاءات الضريبية كالجمركية، كضماف تحكيؿ رؤكس 

األمكاؿ، إضافة إلى عكامؿ أخرل كاالستقرار السياسي كاالنفتاح االقتصادم، كتككيف أجيزة 
مكمفة بمتابعة ممفات االستثمار، كىذه المحفزات التشريعية لـ تعد في العصر الحالي العامؿ 
الكحيد  لجذب االستثمارات، بؿ ال بد مف تضافر عكامؿ أخرل ال تقؿ شأنا عنيا، كىك كجكد 

ضمانات قضائية، ىذه  أصبحت ممزمة في الكقت الحاضر بالقياـ بدكر رئيسي بالحركة 
التنمكية كاالقتصادية محفزا لتشجيع االستثمار باعتباره اآللية الكحيدة التي تسعى إلى حؿ 

المنازعات الناشئة عف االستثمار، كالتي يتعرض ليا المستثمر أثناء نشاطو االستثمارم سكاء 
. مخاطر تجارية أك غير تجارية

كالقضاء بحكـ مكقعو ىذا مطالب أكثر مف أم كقت مضى بمسايرة التحكالت التي 
يشيدىا العالـ، كال شؾ في أف قياـ القضاء بيذا الدكر ألطالئعي يستمـز أساسا االنتشار الكاسع 
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ليذه المؤسسات القضائية المتخصصة، إضافة إلى تأىيؿ المكارد البشرية العاممة فيو، حتى 
. تحقؽ المميزات التي أتى بيا القضاء التجارم

: كتتمثؿ ىذه المحفزات بالتالي
المحفزات التشريعية لتشجيع االستثمار : المبحث األكؿ
الضمانات القضائية لتشجيع االستثمار : المبحث الثاني

. أُحلعاد اُزفط٣ؼ٤خ ُزفغ٤غ االؼزضٔبض: أُجحش االٍٝ

يمعب االستثمار سكاء المحمي أك األجنبي دكار كبيرا في زيادة معدالت النمك االقتصادم 
كاالجتماعي، كنتيجة ليذا الدكر فاف الدكؿ تتنافس عمى جذب االستثمارات عف طريؽ كضع 

اليات قانكنية تحفيزية ، تكفر مناخا مالئما لجمب االستثمارات، تتضمف عددا مف المحفزات التي 
التي  (المطمب األكؿ)تؤثر في قرار االستثمار ابتداء بالمحفزات الجبائية كالجمركية كالمالية 

تساعد المستثمر عمى تحقيؽ أرباح طائمة،  ييدؼ مف كرائيا  إلى إنشاء مشركعو 
مع ضماف تحكيؿ األرباح التي يحققيا المستثمر األجنبي مف استثماره في البمد .االستثمارم

المضيؼ، إذا كانت ىذه المحفزات تشجع بشكؿ كبير المستثمريف كبالذات األجانب منيـ عمى 
. الدفع برؤكس أمكاليـ لالستثمار نتيجة ماتحققو ليـ ىذه المحفزات مف أرباح طائمة

فالمستثمر، كعمى الرغـ مما تحققو مف ذلؾ مف مكاسب فإنو قد ال يغامر  في كضع 
أمكالو في البمد المستثمر فيو إال بعد معرفة الكضع العاـ ليذا البمد، كمدل ما يتسـ بو مف 

تنبثؽ عنو جممة األكضاع القانكنية  (المطمب الثاني )استقرار سياسي كاقتصادم، كتنظيـ إدارم
. كاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعية، التي تككف البئية التي يتـ فييا االستثمار

كمف ىذا المنطمؽ كضع التشريعاف اليمني كالمغربي جممة مف التحفيزات لممستثمريف 
الكطنييف كاألجانب تحمؿ في طياتيا محفزات جبائية كجمركية كمالية مطمب اكؿ كمحفزات 

دارية المطمب الثاني . سياسية كاقتصادية  كا 
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أُحلعاد اُغجبئ٤خ ٝأُب٤ُخ : أُطِت األٍٝ

تتنافس قكانيف االستثمار في بمداف العالـ الثالث عمى تقديـ حكافز جد ىامة تيدؼ مف 
خالليا الى جمب عدد كبير مف االستثمارات خاصة األجنبية منيا، كتخصيا بمزايا ال تكفميا 

 كتنصب ىذه الحكافز باالساس 1.القكانيف األخرل، حيث ينفرد االستثمار األجنبي بكضع خاص
: عمى الجانب الجبائي كالمالي المتمثؿ في اإلعفاءات كالحكافز الجبائية كالجمركية فقرة أكلى
. كالنظاـ المالي الحر الذم يسمح بتحكيؿ رؤكس االمكاؿ كالعكائد الناجمة عنيا الفقرة الثانية

المحففات الجبارية والجمركية  : الفقرة األولى
تتنكع المحفزات التي تمنحيا قكانيف االستثمار إلى محفزات جبائية أكال كمحفزات جمركية 

ثانيا 
المحفزات الجبائية  : أكال

لقد شكمت الضريبة عمى الدكاـ عنصرا معرقال لالستثمار االجنبي بالدكؿ النامية كىك 
مادفع بيذه الدكؿ الى العمؿ عمى تحكيؿ ىذا العامؿ مف عنصر سمبي الى عنصر محفز 

لالستثمار، كذلؾ عف طريؽ التخفيؼ مف ىذه الضرائب، أك العمؿ عمى االعفاء منيا المدة 
:  كىي قد تككف مطمقة أك مؤقتة2معينة

تعني اف النشاط االستثمارم يمكف أف يتمتع في ىذه : االعفاءات الضريبية المطمقة -
االكضاع باعفاء مدل حياة المشركع كبالتالي ال يقـك النشاط بدفع أية ضرائب عمى األرباح، كال 

. يدفع رسكما جمركية أحيانا
تعني أف يتـ تحديد فترة زمنية معينة يتمتع المشركع : اإلعفاءات الضريبية المؤقتة -

االستثمارم خالليا بإعفاء مؤقت أك ما يسمى باإلجازة الضريبية، تختمؼ بالتالي فترة اإلعفاء أك 

                                                 
1
 اُؼ٤ِب أُؼٔوخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُربق، عبٓؼخ ٓحٔس دٗغالء حٌْ، زٝض اُزح٤ٌْ ك٢ رؽ٣ٞخ ٗعاػبد االؼزضٔبضاد األع٘ج٤خ ، ضؼبُخ ٤َُ٘ زثِّٞ اُسضاؼب-  

. 24:ق.2004-2003اُربٓػ ٤ًِخ اُؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ٝاالهزمبز٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ 
2
، 2005 ٣٘ب٣ط كجطا٣ط 60أُغِخ أُـطث٤خ ُإلزاضح أُح٤ِخ ٝاُز٤ٔ٘خ اُؼسز . ذ٤َِ اُلب٢ٛ، اُىط٣جخ ٝاالؼزضٔبض ٗحٞ ل٤بؿخ ػالهخ عس٣سح ُِٔؽزضٔط٣ٖ-  

. 67: ق
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اإلجازة مف نشاط استثمارم إلى آخر كمف منطقة استثمارية إلى أخرل، كيرجع ذلؾ الى درجة 
 1.اىمية المشركع أك النشاط االستثمارم لالقتصاد القكمي كمتطمبات أىداؼ التنمية االقتصادية

بيذا فإف السياسة الضريبية لمدكؿ تمنح تشجيعات جبائية تيدؼ إلى تشجيع قياـ المقاكلة 
ىذه التشجيعات يمكف أف تأخذ صكرة اإلعفاء مف الضريبة بصفة دائمة أك مؤقتة، . كتنميتيا

كىذا اإلعفاء يعتبر بحد ذاتو إعانة لممستثمر، ىذه التقنية المستعممة مف الدكؿ المصنعة القت 
صدل لدل الدكؿ النامية، الشيء الذم جعميا تعرؼ مكجة مف المزايدات في منح االمتيازات 

 التي تعيشيا الدكؿ، كىذه المحفزات تؤثر في االستثمارات األجنبية الخاصة تأثيرا 2الضريبية
مباشرا  كفعاال في معدؿ العائد االستثمارم كفي اقتصادية المشركع األجنبي، األمر الذم يجعميا 
مف العكامؿ اليامة كالمؤثرة في المناخ االستثمارم لمدكؿ المستكردة لرأسماؿ، كليذا السبب يمكف 

اعتبار الضرائب المفركضة عمى االستثمارات األجنبية الخاصة سالحا ذا حديف، فقد تشكؿ 
الضرائب عائقا لتدفؽ الرأسماؿ األجنبي الخاص عمى الدكؿ اآلخذة في النمك، أك حافزا تشجيعيا 

، كبيذا يعتبر العنصر الجبائي مؤثرا بشكؿ مباشر في تكظيؼ رؤكس األمكاؿ 3عمى الكفكد إلييا
سكاء كانت كطنية أك أجنبية، فإذا كاف العبء الضريبي مرتفعا فإنو سكؼ يؤثر في تدفؽ 
ف أم بمد آخذ في النمك عندما يككف بحاجة إلييا، كيرغب في  رؤكس األمكاؿ األجنبية، كا 

االستعانة بيا لتمكيؿ تنميتو االقتصادية كالصناعية، كيميؿ إلى اعتماد التشريعات الجبائية كأداء 
لتحفيز االستثمارات كجذب، كيرجع ذلؾ بالدرجة األكلى إلى معيار تحديد الكعاء الضريبي كنكع 

كحصكليا، كطريقة تقديرىا كجبايتيا، كحاالت اإلعفاء منيا، كىي أمكر قد . الضرائب المستحقة
. تختمؼ فييا الدكؿ، اختالفا كبيرا تبعا لتبايف الظركؼ السائدة في كؿ منيا

. سعى اليمف كالمغرب إلى ترسيخ آليات اقتصاد السكؽ، كخمؽ مناخ مالئـ لالستثمارات
كارتأيا بأف يقدما المزيد مف الحكافز مجمكعة في قانكف كاحد، ككاف اإلعفاء الضريبي أحد 

                                                 
1
. 83:، ق2000زضاؼبد اُغسٟٝ االهزمبز٣خ الرربش اُوطاضاد االؼزضٔبض٣خ، اُساض اُغبٓؼ٤خ : ػجس أُطِت ػجس اُح٤ٔس-  

2
. 17:ٓطعغ ؼبثن،ق: ٓحٔس ثِؼٞـ٢-   

3
.  114: ، ق1972ػمبّ اُس٣ٖ ٓمطل٠ ٗؽ٤ْ، اُ٘ظبّ اُوب٢ٗٞٗ ُالؼزضٔبضاد األع٘ج٤خ ك٢ اُسٍٝ ا٥ذصح ك٢ اُ٘ٔٞ -  
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مؤكديف عدـ تفرقتيما بيف الرأسماؿ . اآلليات الميمة لتشجيع المستثمريف كتحفيز عمى االستثمار
الكطني كاألجنبي في االستفادة مف ىذه االمتيازات، محاكلة منيما لتحقيؽ إقالع حقيقي 

. لالقتصاد
تتمثؿ المزايا كاإلعفاءات التي منحيا التشريعاف اليمني كالمغربي لممشاريع االستثمارية في 

: اآلتي
 :االمتيازات واإلعفاءات الخاصة الضريبية  عمى الشركات -1

مف قانكف االستثمار مجمكعة  (20 )منح المشرع اليمني المشاريع االستثمارية في المادة
مف االمتيازات تتمثؿ في اعفاء المشاريع االستثمارية مف ضرائب األرباح لمدة سبع سنكات قابمة 
 )لمتمديد الى عشر سنكات، بمكجب قرار مجمس الكزراء، أما المشرع المغربي فقد نص في المادة

عمى إعفاء  (ب) الفقرة 1مف مدكنة الضرائب الجديدة( 6) مف قانكف االستثمار كالمادة( 7
المشاريع االستثمارية مف مجمكعة الضريبة عمى الشركات طكاؿ فترة خمس سنكات مع تخفيض 

 2.مف الضريبة المذككرة بعد خمس سنكات التالية لإلنتاج% 50بنسبة 
كما أعفى كذلؾ المنشات الفندقية فيما يخص جزء األساس المفركضة عميو الضريبة 

المطابؽ لرقـ أعماليا الذم تـ تحقيقو بعمالت أجنبية محكلة إلى المغرب بصفة فعمية مباشرة، 
أك لحسابيا عف طريؽ ككاالت األسفار باإلعفاء، مف مجمكع الضريبة عمى الشركات طكاؿ مدة 

خمس سنكات متتالية تبتدئ مف السنة المحاسبية التي أنجزت خالليا عممية اإليكاء األكلى 
مف الضريبة المذككرة فيما بعد ىذه المدة، كىاذيف % 50كيخفض نسبة . بعمالت أجنبية

                                                 
1
 5382 أُ٘فٞض ثبُغط٣سح اُطؼ٤ٔخ ػسز 2005 ز٣ؽٔجط 26 ثزبض٣د 1.05.797 اُمبزضح ثز٘ل٤ص اُظ٤ٜط اُفط٣ق ضهْ 2006أُحسصخ ثوبٕٗٞ أُب٤ُخ ُؽ٘خ -  

.  2005 ز٣ؽٔجط 29ثزبض٣د 
2
. ٝأُزٔضِخ ك٢ أُ٘فآد أُمسضح ُِٔ٘زغبد أٝ اُرسٓبد اُز٢ رحون ك٢ اُؽ٘خ ضهْ أػٔبٍ ح٤ٖ اُزمس٣ط ك٤ٔب ٣رك ٓغٔٞع ضهْ األػٔبٍ-  
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 قد أعطيا امتيازات أكثر في ىذا النكع مف الضرائب، حيث يبتدئ اإلعفاء مف بداية 1النصيف،
 2.أكؿ إنتاج أك أكؿ إيكاء بالنسبة لمفنادؽ كليس مف بداية التشغيؿ الفعمي لممشركع

ألف ىذه الفترة مازالت المشاريع تتكبد فييا خسائر التأسيس، كال يككف ىنالؾ ربح باعتبارىا 
كالتشريع المغربي يعد مف 3. الخسائر المحققة خالؿ فترة التشغيؿدمرحمة تسمح باستردا

التشريعات التي انفردت بإعطاء المشركعات االستثمارية أعفا جزئيا دائما بعد السنة الخامسة 
لتساعد الشركات كالمقاكالت االستثمارية عمى االستقرار في المغرب، عكس % 50بنسبة 

التشريع اليمني كالمصرم الذيف اعتبرا اإلعفاء لممرة األكلى كافيا لجمب االستثمارات، كتكمف 
العبرة التي أرادىا المشرع المغربي مف ىذا التخفيض في ككف العبء الضريبي بالمغرب مرتفعا 

 نالحظ أف السعر العادم 4بشكؿ كبير مقارنة مع دكؿ أخرل، ففي الضريبة عمى القيمة المضافة
كعمى مستكل الضريبة عمى % 5بينما السعر العادم في القانكف اليمني % 20بالمغرب ىك 

بنسبة لمبنكؾ كمؤسسات  % 39.6بالنسبة لمشركات % 35أرباح الشركات ففي المغرب 
، كفي الضريبة عمى الدخؿ بالمغرب الحد  %35االئتماف اما في التشريع اليمني فتصؿ إلى 

 %.35 كفؽ القانكف المالي الجديد بينما القانكف اليمني 42االعمى 
ىذا يبيف أف التشريع المغربي قد انتيج سياسة أكثر تحفيزا الستقرار االستثمارات، كذلؾ 
عف طريؽ سنو إعفاء جزئيا دائما بعد فترة اإلعفاء الكمي، عكس المشرع اليمني الذم اكتفى، 

أسكة بنظيره المصرم باالعفاء الكمي األكلى الذم يصؿ مف سبع إلى عشر سنكات لككف العبء 
الضريبي منخفضا ال يؤثر بشكؿ كاضح في ميزانية الدكلة أك رأس ماؿ المستثمر، ألف ثقؿ 

                                                 
1
ا٢٘ٔ٤ُ ٝأُـطث٢،  -  

2
 ثفؤٕ ر٘ظ٤ْ االؼزضٔبض أُجبـط ُطأؼٔبٍ األع٘ج٢ ك٢ زُٝخ ا٣ٌُٞذ ح٤ش 2001 ُؽ٘خ 8ثؼٌػ أُفطع ا٣ٌُٞز٢ ك٢ أُبزح اُضبُضخ ػفط ٖٓ اُوبٕٗٞ ضهْ -  

أـبض ػ٠ِ إٔ حؽبة ٜٗب٣خ اإلػلبء اُىط٣ج٢ ر٘ز٢ٜ ثٜ٘ب٣خ ٓسح اإلػلبء ٓمحٞثب ٖٓ ثسا٣خ اُزفـ٤َ اُلؼ٢ِ ُِٔفطٝع، أ١ إٔ أُفطع ا٣ٌُٞز٢ رحؽت ٓسح 

. اإلػلبء ٖٓ ثسا٣خ اُزفـ٤َ ٤ُٝػ ٖٓ ثسا٣خ اإلٗزبط
3
. 299ٓ٘مٞض كطط اُؽؼ٤س ٓطعغ ؼبثن ق-  

4
رؽ٠ٔ اُىط٣جخ ػ٠ِ أُج٤ؼبد ك٢ ا٤ُٖٔ  -  
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العبء الضريبي كزيادة نسبتو تككف لو آثار اقتصادية سمبية، ذلؾ بأف إحساس صاحب 
    1.الرأسماؿ أك المكمؼ بتزايد ىذا العبء قد يجعمو يتردد في القياـ بعمميات االستثمار

كما أف ىناؾ امتيازات أخرل انفرد بيا كؿ مف التشريعيف اليمني كالمغربي لتحفيز 
كذلؾ في المادة % 50االستثمارات، فالمشرع اليمني اعفى الضريبة عمى فكائد القركض بنسبة 

الفقرة الخامسة، كىي سياسية تشجيعية انفرد بيا المشرع اليمني مف اجؿ تشجيع القطاع  ( 20)
 أعطى 2الفقرة الثانية ( 21)البنكي عمى منح قركض لممشاريع االستثمارية، كما أنو في المادة 

لممشاريع االستثمارية إمكانية ترحيؿ الخسارة التي قد تمحقو خالؿ السنكات األكلى الثالث مف 
 3.عمر المشركع، كتخفيض قيمتيا مف ضرائب الدخؿ المستحقة

مف ميثاؽ  ( 17 ) أعطى التشريع المغربي كذلؾ امتيازات خاصة لممستثمريف في المادة 
االستثمار، غير أنو حصر ىذه االمتيازات لممشاريع التي تكتسي برنامج استثماريا أىمية كبرل 

 التي يستحدثيا، كعميو فإف المنشآت التي يتكفر 5، كعدد مناصب الشغؿ4بالنظر إلى مبمغو
برنامجيا االستثمارم عمى كاحد أك أكثر مف العناصر السابقة يمكف أف تستفيد مف إبراـ عقكد 

خاصة مع الدكؿ تحكؿ اإلعفاء الجزئي مف نفقات اقتناء األرض الالزمة إلنجاز المشركع 
  6.االستثمارم، كنفقات البنيات األساسية الخارجية، ككذلؾ نفقات التككيف الميني

.  ضرائب التسجيل- 2
نص المشرع المغربي في قانكف االستثمار كقانكف الضرائب عمى اف يستفيد المستثمر، في 
بداية مشركعو مف اإلعفاء مف كاجبات التسجيؿ المترتبة عف اقتناء أرض فناء أك أرض مشتممة 
عمى بنايات مرصده إلنجاز مشركع استثمارم، شريطة أف يتضمف عقد االقتناء التزاـ المقتضي 

                                                 
1
. 6: ٓحٔس ثِؼٞـ٢، ٓطعغ ؼبثن، ق-  

2
اشا ُحوذ ثبُٔفطٝع ذؽبئط ك٢ ؼ٘ٞاد اػلبئٚ ٖٓ وط٣جخ األضثبػ أٝ ك٢ ؼ٘خ ٜٓ٘ب، ٣ٌٕٞ ر٘ع٣َ ٝرس٣ٝط اُرؽبئط أُزطأًخ ذالٍ رِي اُؽ٘خ أٝ - "  

اُؽ٘ٞاد اُز٢ ٝهؼذ ك٤ٜب ٝثٔب ال ٣زغبٝظ صالس ؼ٘ٞاد اػزجبضا ٖٓ اُؽ٘خ األ٠ُٝ اُز٢ ر٢ِ ؼ٘ٞاد اإلػلبء ـط٣طخ اهطاض وط٣ج٢ ٖٓ ٓحبؼت هب٢ٗٞٗ ٓؼزٔس 

"  ػ٠ِ حؽبثبرٚ ك٢ رِي اُؽ٘ٞاد
3
. 1: ٓطعغ ؼبثن، ق: ؼ٤ق اُؼؽ٢ِ-  

4
 ك٢ أُبزح اُضبُضخ ُالؼزلبزح ٖٓ ٛصا االٓز٤بظ ٣غت إٔ 2001 ٣٘ب٣ط 31 لبزض ك٢ ٣2.00.895فزطي أُطؼّٞ اُزطج٤و٢ ٤ُٔضبم االؼزضٔبض ٓطؼّٞ ضهْ -  

. ٣ؽب١ٝ ٓغٔٞع ٓجِؾ االؼزضٔبض ٓب ٣لٞم ٓبئز٠ ٤ِٕٓٞ زضْٛ
5
.  ٓ٘مت هبض أٝ ٣ؽب١ٝ ٛصا اُؼسز ٣250فزطي ًصُي أُطؼّٞ إٔ رع٣س ٓ٘بلت اُفـَ ػٖ -  

6
. 80: ذ٤َِ اُلب٢ٛ، ٓطعغ ؼبثن،ق-  
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 شيرا ابتداء مف تاريخ عقد االقتناء، كقد 36بإنجاز المشركع االستثمارم داخؿ أجؿ أقصاه 
.  شيرا24مف قانكف االستثمار في ( 5 )كانت ىذه المدة في المادة

الفقرة الخامسة مف مدكنة الضرائب الجديدة أعطت امتيازات جبائية  (132)كما أف المادة 
بالنسبة لمشركات الكاقعة في المناطؽ الحرة لمتصدير تعفي عقكد التأسيس كالزيادة في رأس 
الماؿ مف كاجبات التسجيؿ كما تعفي ىذه الشركات مف رسـك التسجيؿ المترتبة عف اقتناء 

األراضي الضركرية إلنجاز المشاريع االستثمارية شريطة االحتفاظ بيذه األراضي ضمف أصكؿ 
 سنكات ابتداء مف حصكليا عمى الترخيص كالمشرع اليمني ىك 10المقاكلة مدة ال تقؿ عف 

 ( 20 )اآلخر أعفى المشاريع مف ضريبة العقارات كرسـك التكثيؽ بشكؿ مطمؽ، كذلؾ في المادة
 .3.2مف قانكف االستثمار الفقرة 

. الحكافز  كاإلعفاءات الخاصة بالمناطؽ الحرة- 3
منح المشرع اليمني جممة مف الحكافز كاالعفاءات الضريبية كالجبائية  في المكاد           

 دكف تمييز بيف المستثمريف المحمييف كالخارجييف، 1مف قانكف المناطؽ الحرة، ( 13، 12، 11) 
عادة  ففيما يتعمؽ بالبضائع فإنو يسمح بإدخاؿ البضائع األجنبية ميما كاف نكعيا كمنشأىا، كا 
تصديرىا معفية مف الضرائب كالرسـك بدكف الخضكع لرخص كقيكد االستيراد كالتصدير، كما 

يسمح بإدخاؿ البضائع المحمية إلى ىذه المناطؽ كايداع البضائع فييا  لمدة غير محددة ،ككذلؾ 
إخراج البضائع مف المنطقة الحرة إلى السكؽ المحمية، كما تعفى كافة المشاريع العاممة في 
المنطقة الحرة مف جميع أنكاع الضرائب لمدة خمسة عشر عاما مف تاريخ الحصكؿ عمى 

الترخيص، كيجكز تمديد فترة الترخيص مدة عشر سنكات أخرل، كما ال تخضع ركاتب كأجكر 
مكافئات المكظفيف كالعامميف لدل المشركع في المناطؽ الحرة مف غير اليمنييف لضرائب الدخؿ 

. السارية في الجميكرية 

                                                 
1
. 1993، اُغعء األٍٝ ُؽ٘خ 7 أُ٘فٞض ك٢ اُغط٣سح اُطؼ٤ٔخ اُؼسز 1993 ُؽ٘خ 4اُوبٕٗٞ ضهْ -  
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تمنح :     "مف مدكنة الضرائب عمى اآلتي ( 6 )أما القانكف المغربي فقد نص في المادة
: المنشآت التي تزاكؿ انشطتيا في المناطؽ الحرة لمتصدير

باإلعفاء مف مجمكعة الضريبة طكاؿ الخمس السنكات المحاسبية المتتالية تبتدأ مف تاريخ "
." الشركع في استقالليا

مف مدكنة الضرائب بالنسبة لمسعر العادم  (20)كيحدد مستكل سعر الضريبة في المادة 
بالنسبة لمؤسسات االئتماف، أما بالنسبة لممنشآت % 39 .6ك% 35لمضريبة عمى الشركات ب 

التي تزاكؿ نشاطيا في المناطؽ الحرة لمتصدير فتستفيد مف نظاـ  خاص يتمثؿ في انخفاض  
 سنكات ابتداء مف تاريخ الشركع في االستغالؿ، كبعد ذلؾ يطبؽ 5الضريبة عمى الشركات لمدة 

خالؿ العشر السنكات المكالية، أما بالنسبة لمبنكؾ % 8.75عمييا السعر الخاص الذم يساكم
% 10الحرة كالمزاكلة لنشاطيا في المناطؽ المالية الحرة فإنيا تختار إما الخضكع لضريبة قدرىا 

ما الضريبة الجزافية التي تعادؿ 15طكاؿ   سنة األكلى التالية لتاريخ الحصكؿ عمى االعتماد، كا 
 دكالر أمريكي في السنة، مع اإلبراء مف جميع الضرائب 25000مقابؿ القيمة بالدرىـ المغربي 

كالرسـك األخرل عمى األرباح كالدخكؿ بالنسبة لمبنكؾ  الحرة، كبعد نياية المدة السابقة فإف البنؾ 
. الحر يخضع لنظاـ الضريبة عمى الشركات المنصكص عمييا في مدكنة الضرائب

مف المدكنة  ( 33 )كعمى مستكل الضريبة عمى الدخؿ فإف المشرع المغربي في المادة
الجديد لمضرائب ينص عمى أف تستفيد المنشآت التي تزاكؿ أنشطتيا داخؿ المناطؽ الحرة 

: لمتصدير مف
اإلعفاء الكمي طكاؿ السنكات الخمس األكلى المتتالية ابتداء مف تاريخ الشركع في  -
. استغالليا
 طكاؿ السنكات العشر المكالية% 80تخفيض نسبة  -
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تظير ىذه المحفزات مدل حدة المنافسة القاضية بيف مختمؼ الدكؿ النامية التي تسعى 
كؿ منيا الى تكفير مناخ أكثر مالءمة لتحفيز االستثمارات، كباألخص األجنبية مف أجؿ تحقيؽ 

. التنمية االقتصادية
كمف المالحظ أف المشرع المغربي عند منحو ىذه المزايا كاإلعفاءات الجبائية في قانكف 

االستثمار كالقانكف الضريبي عمى حد سكاء كاف قد سيؿ عمى المستثمريف كالمصالح الضريبية 
تطبيؽ ىذه االعفاءات بسيكلة كيسر، عكس المشرع اليمني الذم منح مزايا ضريبية لممستثمريف 
في قكانيف خاصة خارج قكانيف الضرائب العامة، كىذا يفقد النظاـ القانكني الكضكح كاالستقرار، 
كيصعب عمى المستثمر  تحديد مكقفو الضريبي ، كجعؿ ىذا األمر بحد ذاتو يشكؿ سببا رئيسيا 

لممنازعات بيف المستثمريف كمصمحة الضرائب، كيسبب ذلؾ إرباكا بيف كؿ مف مصمحة 
الضرائب كالييئة العامة لالستثمار عف مف ىي الجية المسئكلة عف منح اإلعفاءات مف الرسـك 

ف كاف المشرع اليمني قد تدارؾ ذلؾ في القانكف المالي رقـ   لسنة 1الضريبية كالجمركية، كا 
 إال أف ىذه اإلشارة غير كافية 1(91) الخاص بالضريبة عمى المبيعات كذلؾ في المادة2006

بحد ذاتيا سكاء كردت في قانكف الضريبة عمى المبيعات أك الشركات أك الدخؿ، بؿ يجب عمى 
المشرع اليمني أف يسير عمى النيج الذم نيجو نظيره المغربي، الذم نص عمى االعفاءات 

كاالمتيازات الضريبية لممشاريع االستثمارية في قكانيف الضرائب مف أجؿ التسييؿ كبشكؿ كاضح 
لممستثمريف المأمكريف الضريبييف كلممصالح الضريبية، بتطبيؽ تمؾ النصكص التي تسيؿ عمى 

.  المستثمر مكاصمة مسيرتو التنمكية
ما تجدر مالحظتو، فيما يخص الحكافز الجبائية كاإلعفاءات التي منحتيا قكانيف 

االستثمار في اليمف كالمغرب لممستثمريف الكطنييف كاألجانب، أنيا تضاىي نظريا في أىمية 
حجميا كدرجة انفتاحيا أكثر القكانيف الميبرالية تفتحا عمى الرأس الماؿ الخارجي، إال أف التركيز 

                                                 
1
ال رؽطٟ اإلػلبءاد اُىط٣ج٤خ ثفؤٕ اُؽِؼخ ٝاُرسٓبد أُ٘مٞق ػ٤ِٜب ك٢ اُوٞا٤ٖٗ األذطٟ ٓب "  ٖٓ اُىط٣جخ اُؼبٓخ ػ٠ِ أُج٤ؼبد91ر٘ك أُبزح -  

" . ُْ ٣٘ك ػ٤ِٜب لطاحخ ك٢ هبٕٗٞ اُىط٣جخ اُؼبٓخ ػ٠ِ أُج٤ؼبد ٝهبٕٗٞ االؼزضٔبض
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عمى الجبائية التحفيزية ليس كافيا في حد ذاتو االستجذاب االستثمارات ،فمدل نجاح أم قانكف 
كفعاليتو كقدرتو االستجذابية متكقؼ في مجاؿ االستثمارات عمى عكامؿ المحيط ألمؤسستي 

.   كاالقتصادم
: المحفزات الجمركية: ثانيا

 لقد استعممت الرسـك الجمركية في مختمؼ الدكؿ كسيمة لمراقبة التجارة الخارجية كحماية 
المنتجات الكطنية، إال أف الضركرة الممحة دفعت دكؿ العالـ الثالث إلى اتخاذ مجمكعة مف 
اإلجراءات فيما يخص السياسة الجمركية تيدؼ إلى تقديـ مجمكعة مف االمتيازات الجمركية 

. لالستثمارات الخاصة
كبيذا أصبحت اإلعفاءات الجمركية تمعب دكرا أساسيا في تشجيع االستثمارات، ألنيا 
تخفؼ مف تكمفة اإلنتاج عف طريؽ إعفاء التجييزات المستكردة ،كالمكاد األكلية، كغيرىا مف 

. 1الرسـك الجمركية
قد نصت قكانيف االستثمارات عمى إعفاء االستثمارات مف الرسـك الجمركية، حيث نصت 

: المادتيف الثالثة كالرابعة مف قانكف االستثمار المغربي عمى اإلعفاءات التالية
: الرسوم الجمركية وتشمل ما يمي -1
 رسـك االستيراد : 

في المائة مف قيمة السمع المستكردة 2.5ال يمكف أف يقؿ رسـ االستيراد عف نسبة - 
  %10 مف القيمة، أك بسعر ال يتجاكز %2.5يفرض رسـ االستيراد بسعر ال يقؿ عف - 

منيا عمى السمع التجييزية كالمعدات كاآلالت ،كأجزائيا، كقطعيا المنفصمة، كتكابعيا المعتبرة 
. الزمة إلنعاش االستثمار كتنميتو

تعفى السمع التجييزية كالمعدات كاآلالت كاألجزاء : االقتطاع الضريبي عند االستيراد* 
. كالقطاع المنفصمة كالتكابع مف االقتطاع الضريبي عند االستيراد

                                                 
1
. 137كبئخ حٔسٕٝ ثح٤ط، ٓطعغ ؼبثن ق -   
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:  الضريبة عمى القيمة المضافة- 2
تعفى مف الضريبة في الداخؿ كحيف االستيراد ،السمع التجييزية كالمعدات كاآلالت المقرر 
إدراجيا في حساب األمكاؿ الثابتة، كتخكؿ الحؽ في الخصـ طبقا لمتشريع، المتعمؽ بالضريبة 

. عمى القيمة المضافة
كتستفيد المنشآت الممزمة التي تككف قد أدت الضريبة بمناسبة استيراد السمع المشار إلييا 

. أعاله، أك شرائيا محميا مع الحؽ في استرجاع مبمغ الضريبة المذككرة
مف قانكف االستثمار عمى اإلعفاءات الجمركية،  (18)نص المشرع اليمني كذلؾ في المادة

حيث أعفى المكجكدات الثابتة المستكردة إلقامة أك تكسيع أك تطكير المشركع مف كافة الرسـك 
.  الجمركية كالضريبية

كلـ تكتؼ التشريعات االستثمارية بإيراد المحفزات الجبائية كالجمركية عامال لجمب 
االستثمارات، بؿ تتضمف إلى جانب ذلؾ، محفزات أخرل ىي المحفزات التي يسعى إلى تحقيقيا 
المستثمركف مف المشاريع االستثمارية التي يستثمركف فييا، كىي تحكيؿ أرباحيـ كأمكاليـ التي 

 .حققكىا
المحففات المالية  : الفقرة الثانية

تتنكع كتتعدد المحفزات المالية التي تساعد عمى خمؽ مناخ مالئـ لتشجيع االستثمارات 
لتحفيز المستثمر عمى الدفع بأمكالو إلى أقاليـ الدكؿ المستثمرة، كىك يبحث دائما عف المردكد 

. المالي الذم يجنيو مف استثماره بفضؿ المزايا كاإلعفاءات التي كفرتيا التشريعات
أيا كاف حجـ ىذه الحكافز، فالمستثمر يبدك ترددا في االستثمار حتى تضمف لو قكانيف 

 إضافة إلى ضركرة كجكد نظاـ (أكال)االستثمار تحكيؿ رؤكس األمكاؿ كاألرباح الناتجة عنيا 
مالي كمصرفي يساعد عمى تنشيط الحركة االستثمارية كالمتمثمة في كجكد مؤسسات كأسكاؽ 

:  (ثانيا)مالية 
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ضمان تحويل األموال : أوال
إضافة إلى المحفزات الجبائية التي تعد احدل االليات الميمة لتشيجيع كتحفيز االستثمار، 

فإف ىناؾ محفزات أخرل ال تقؿ عنيا  شأنا  تعد مف بيف العكامؿ التي ليا تأثير مباشر في 
تنصب ىذه المحفزات في األساس عمى إعادة التحكيؿ كرؤكس األمكاؿ . قرار االستثمار

المستثمرة مف لدف أحد األجانب، كذلؾ بالنسبة لحصة رأس الماؿ المقدمة بالعممة الصعبة، 
 5ككذلؾ بالنسبة لمحصة المقدمة عف طريؽ الخصـ مف حسابات رأس الماؿ المستثمر لمدة 

. 1سنكات عمى األقؿ، كضماف تحكيؿ الرساميؿ يشمؿ أيضا عمميات البيع
عمى الرغـ مف أف ىذا  يؤدم إلى إحداث خمؿ في ميزانية الدكلة إلى أنو يعد أحد أىـ 

الضمانات التي تكفميا قكانيف االستثمار لألجنبي، الذم يكلي أىمية خاصة كجكىرية العتراؼ 
البمد المضيؼ لو بيذا الحؽ، ذلؾ أف ىذا الحؽ ىاـ جدا كجكىرم لتحقيؽ مصالحة المالية، 

كالسعي لمتمتع بيا يشكؿ اىتماما مركزيا لدل المستثمريف، فما الفائدة التي يجنييا المستثمر إذا 
كاف محركما مف حؽ تحكيؿ المبالغ المالية التي يحصدىا كيستثمرىا في البمد المضيؼ ككذلؾ 

تحكيؿ أرباحو  كعائدات استثماره كناتج التنازؿ عف مشركعو االستثمارم كتصفيتو؟ كالبمداف 
النامية الجادة في انتياج سياسة اقتصادية منفتحة عمى اقتصاد السكؽ كعمى النظاـ الميبرالي 

العالمي تحرص عمى منح ىذا الحؽ لممستثمريف ألجانب مؤكده أنو يمعب دكرا حاسما كفعاال في 
 2.استجالب الرؤكس األمكاؿ األجنبية

كنظرا ألىمية ىذا العامؿ فإف غالبية التشريعات االستثمارية في الدكؿ النامية تضمف ىذا 
 )الحؽ كمف ىذه التشريعات التشريع اليمني كالمغربي فاألكؿ نص عمى منح ىذا الحؽ في المادة

يحؽ المستثمر األجنبي تحكيؿ أمكالو أكصافي األرباح الناتجة عف  - 1"مف قانكف االستثمار( 5
. استثماراتو أك أم عكائد مستحقة منيا إلى الخارج بأم عممو قابمة لمتحكيؿ

                                                 
1
. 136: كبئخ حٔسٕٝ ثح٤ط، ٓطعغ ؼبثن ق-  

2
. 32: ، ق2002 – 23 اُؼسز 1اُ٘ظبّ اُوب٢ٗٞٗ ُالؼزضٔبض ثبُغعائط، ٓغِخ أُسضؼخ اُٞي٤٘خ ُإلزاضح أُغَ : ٓحٔس ٣ٞؼل٢-  
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لممستثمر األجنبي الحؽ في إعادة تحكيؿ رأس مالو إلى الخارج عند تصفيتو المشركع - 2
".  مف ميثاؽ االستثمار المغربي (15)كىذا النص تقابمو المادة  (...أك التصرؼ فيو

: تيدؼ التدابير المختمفة إلى
حرية تحكيؿ األرباح كالرأسماؿ إلى الخارج بالنسبة لمف قاـ باستثمارات بالعممة  -
  (...الصعبة

كما أف قانكف االستثمار المغربي يمنح األشخاص الطبيعيكف كالمعنكيكف األجانب سكاء 
كانكا مقيميف أك غير مقيميف ككذلؾ اأِلشخاص الطبيعيكف المغاربة المستقركف بالخارج الذيف 

ينجزكف في المغرب استثمارات ممكلو بعمالت أجنبية يستفيدكف فيما يخص االستثمارات 
المذككره كبالنظر الى نظاـ الصرؼ، مف نظاـ القابمية التحكيؿ يضمف ليـ كامؿ الحرية لمقياـ 

:  بما يمي
. تحكيؿ األرباح الخالصة مف الضرائب دكف تحديد لممبالغ أك المدة-
  1.تحكيؿ حصيمة بيع االستثمارات كتصفية كاممة أك بعض بما في ذلؾ زائد القيمة- 

 تعامؿ التشريعات االستثمارية بيذه المركنة مع الرأس الماؿ األجنبي مف خالؿ السماح لو 
بتحكيؿ األرباح التي حققيا إلى الخارج، ىذا يعد بمثابة ضمانة جد ميمة منحتيا ىذه التشريعات 
لممستثمر األجنبي، الذم طالما أنو ال محالة سيرجع إلى بمده األـ فإنو يبحث دائما عف النظاـ 

 2.القانكني الذم يعطي لو إمكانية تحكيؿ ناتج االستثمار إلى بمده األصمي
لـ تقرر القكانيف الداخمية لالستثمار ىذه الميزة فحسب بؿ تطرقت إلييا كذلؾ االتفاقيات 

الثنائية الخاصة بتشجيع كحماية االستثمارات بيف حككمة جميكرية مصر العربية كحككمة 
 حيث تضمنت في بندىا            1997-5-14المممكة المغربية المكقعة في مدينة الرباط بتاريخ 

ضماف حرية تحكيؿ رأس الماؿ المستثمر بما فييا العكائد المعاد استثمارىا أك أم مبمغ  :-( 7) 
                                                 

1
ٖٓ اُزسث٤ط أُٔطًع ا٠ُ اُزسث٤ط اُالٓزٔطًع ُالؼزضٔبض ضؼبُخ ٤َُ٘ زثِّٞ اُسضاؼبد اُؼ٤ِب أُؼٔوخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُؼبّ عبٓؼخ ٓحٔس : ٓحٔس أٛبضٝؾ-  

.   144:  ق2003-2002اُربٓػ ٤ًِخ اُحوٞم أًساٍ 
2
. 80: ذ٤َِ اُلب٢ٛ، ٓطعغ ؼبثن،ق-  
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إضافي ييدؼ إلى استثمار األرباح بما فييا أرباح األسيـ كالفكائد أك أية عكائد أخرل جارية 
كمبالغ تسدديد القركض المتعمقة باالستثمار الفكائد الناتجة عف بيع أك تصفية كمية كجزئية 

لالستثمار أك التعكيضات المستحقة عف نزع الممكية ،أجكر ركاتب المرخص ليـ بالعمؿ في 
 1.إقميـ الطرؼ اآلخر

 1980كما أف االتفاقية المكحدة الستثمار رؤكس االمكاؿ العربية المكقعة في عماف سنة 
قد كفمت لممستثمريف العرب حرية تحكيؿ رأس ماؿ المستثمر كصافي العكائد كالتعكيضات، كىذا 
يكضح أف جميع االتفاقيات الثنئاية التي أبرمت بشاف حماية االستثمار كتشجيعو جميعيا تقرر 
مبدأ التحكيؿ الحر لرؤكس األمكاؿ كحرية تحكيؿ المدفكعات ذات الصمة باالستثمار مف دكف 

 2.تأخير
وجود مؤسسات وأسواق مالية : ثانيا

مف أىـ متطمبات التكسع في االستثمار المحمي كالعربي كاألجنبي كجكد قطاع مالي يتميز 
في تجميع " الدكلية كاإلقميمية"بالمركنة كالقدرة عمى التجديد كالمنافسة مع مؤسسات المالية 

األمكاؿ المتاحة ثـ تكجيييا لالستثمار داخؿ الدكلة كبيذا يعتبر القطاع المالي  محركا أساسيا  
 3.كفعاال لالستثمار، ينعكس تخمفو كضعفو عمى بقية أكجو االستثمار

ليذا عممت الدكؿ عمى تحسيف بنية القطاع المصرفي، كىك ما أكده المشرع المغربي 
 ،الذم حمؿ في طياتو مجمكعة مف 4 المتعمؽ بمؤسسات االئتماف34-03بصدكر قانكف 

اإلصالحات تساىـ بشكؿ كبير في الرفع مف القدرة التنافسية كتمكيؿ االقتصاد الكطني، فضال 
عف إنشاء إطار قانكني مشترؾ لكؿ مؤسسات االئتماف يضـ البنكؾ كشركات االئتماف، إضافة 

                                                 
1
. 97: ػجس أُ٘ؼْ أحٔس اثطا٤ْٛ، ٓطعغ ؼبثن، ق-  

2
. 329: ٓ٘مٞض كطط اُؽؼ٤س، ٓطعغ ؼبثن، ق-  

3
. 5:  قwww.yaman.ntحٍٞ ث٤ئخ ٓالئٔخ ُزسكن االؼزضٔبض األع٘ج٢ أُجبـط ك٢ اُغٜٔٞض٣خ ا٤٘ٔ٤ُخ -  

4
. 2006 كجطا٣ط 20.5397أُ٘فٞض ك٢ اُغط٣سح اُطؼ٤ٔخ ػسز  (2006 ٣٘ب٣ط 14) اُؼسز ضهْ (34-03 )هبٕٗٞ ضهْ  -  
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كالمؤسسات المالية تضطمع بدكر اقتصادم بالغ األىمية سكاء في تعبئة . إلى تعزيز دكر الرقابة
 1.االدخار أك في تمكيؿ النشاط االقتصادم

يتكفر المغرب عمى قطاع بنكي عصرم في تطكر سريع، يتككف مف مجمكعة مف ألبناؾ 
التجارية، كمؤسسات بنكية مختصة في تمكيؿ االستثمارات في مختمؼ القطاعات االقتصادية، 

كتستقطب ىذه البنكؾ قسطا ىاما مف رؤكس األمكاؿ الكافدة عمى المغرب، مباشرة أك عبر 
فركعيا كممثمييا بالخارج، كتستفيد المشاريع االستثمارية مف إمكانيات كاسعة لمتمكيؿ بأسعار 

.  تشجيع االستثنمارات2فائدة حرة
كما أف اليمف  يتكفر عمى نظاـ مصرفي حديث يعمؿ عمى تعبئة المدخرات الكطنية 

ىذه  ( 20 )كاألجنبية كجذب كتشجيع االستثمارات، كقد شجع قانكف االستثمار اليمني في المادة
مف الضرائب عمى % 50 عمى تقديـ القركض لممستثمريف عف طريؽ إعفائيـ بنسبة ؾالبنك

الفكائد البنكية، في حيف يعاني الجياز المصرفي اليمنى مف غياب بعض المؤسسات المالية 
اليامة التي تمعب دكرا رئيسيا في تجميع المدخرات كشركات االستثمار المشتركة، كبنكؾ 

 3.(االستثمار، كصناديؽ االدخار، الشركات القابضة
ثـ إف كجكد أسكاؽ مالية تعزز مف جذب المدخرات المحمية الصغيرة التي تزيد مف 

يعد المغرب مف بيف البمداف العربية األكلى التي أقدمت عمى تنظيـ . اطمئناف المستثمر األجنبي
السكؽ المالية باعتبارىا آلية لتعبئة المكارد المالية، كتكظفييا في المشركعات االستثمارية، 

 4.كتسيير تدفؽ لرؤكس األمكاؿ األجنبية
تحتؿ بكرصة القيـ بالدارالبيضاء أىمية كبيرة ىذه األخيرة إذ حققت نتائج جيدة تجاكزت 

% 50 إلى 2006كؿ التكقعات حيث ارتفع األداء السنكم ليا خالؿ النصؼ األكؿ مف عاـ 
                                                 

1
اُسٝضح اُزرمم٤خ ك٢ أُبزح اُزغبض٣خ ؼِؽِخ اُ٘سٝاد ٝاأل٣بّ اُسضاؼ٤خ أُؼٜس  (ٗجصح ربض٣ر٤خ ،اإليبض أُئؼؽبر٢)كط٣س ثبُـبظ١، اُج٘ي أُطًع١ -  

.    34:  ق2004اُؼب٢ُ ُِوىبء ٤ٗٞ٣ٞ 
2
. 31: ٓحٔس أُؼطٝك٢، ٓطعغ ؼبثن، ق-  

3
 14، آٌب٤ٗخ اٗفبء ؼٞم ُألٝضام أُب٤ُخ ك٢ ا٤ُٖٔ ث٤ٖ أُجطضاد ٝأُؼٞهبد ٓوبٍ ٓ٘فٞض ك٢ ٓغِخ اُٞػ٢ اُىط٣ج٢ اُؼسز ١ٓحٔس و٤ق هللا اُوطب ثط-  

. 71: ، ق2002ٓبضغ 
4
. 30: ٓحٔس ُٔؼطٝك٢، ٓطعغ ؼبثن، ق-  



 69 

ألكؿ مرة منذ سنكات كىذا يعكس الحركية التي أصبحت تطبع التداكالت داخؿ سكؽ بكرصة 
الدار البيضاء كيرل المحممكف أف ىذه النتائج تعكس عكدة الثقة إلى نفكس المستثمريف المحمييف 

 1.كاألجانب عمى حد سكاء
مما تعيؽ االستثمار في اليمف عدـ كجكد سكؽ أكراؽ مالية رغـ الجيكد التي بذلت في 

ىذا الشأف مف قبؿ الحككمة، إلى أف ىذه الجيكد لـ يكتب ليا النجاح، كبيذا تبقى اليمف 
. كالصكماؿ مف البمداف العربية التي لـ تنشأ بيا بكرصة

أُحلعاد اُؽ٤بؼ٤خ  ٝاالهزمبز٣خ ٝاإلزاض٣خ : أُطِت اُضب٢ٗ

ينصرؼ تعبير البيئة االستثمارية إلى مجمؿ األكضاع كالظركؼ المؤثرة في اتجاىات راس 
الماؿ كتكظيفو فالكضع العاـ لمدكلة كمدل ما يتسـ بو مف استقرار سياسي كتنظيماتيا اإلدارية، 

مكانية الدكلة مف بنية تحتية كعناصر إنتاج كما تتميز بو مف  كما تتميز بو مف فعالية كا 
، كؿ ذلؾ يشكؿ مككنات ما اصطمح عمى تسميتو بمناخ (جغرافية كديمكغرافية)خصائص 
 الذم يقصد جممة األكضاع القانكنية كاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعية التي تككف 2االستثمار،

 كيمعب تكفير المناخ االستثمارم المالئـ دكرا كبيرا في تشجيع  رالبيئة التي تـ فييا االستثما
الممكليف عمى االستثمار، كلكي يتـ تحقيؽ ىذه االستثمارات في الدكؿ النامية ال بد أف تنعـ 

 )َإضافة إلى تكفر أجيزة إدارية مرنة                (الفقرة األكلى )باستقرار سياسي كاقتصادم 
.  (الفقرة الثانية

المحففات اليياأية واالقتصادية   : الفقرة األولى
إف الحديث عف مناخ مالئـ لجمب االستثمار كاستقطاب يتطمب استقرارا سياسيا يكفر 

. (ثانيا)ثـ سياسية اقتصادية متفتحة  (أكال)األمف كاالستقرار لممستثمر في الدكؿ النامية 

                                                 
1
. 4:  ، ق2006 ٓبضغ 18 أُٞاكن 1427 ضث٤غ اُضب٢ٗ 20 اُر٤ٔػ 20423عط٣سح اُؼِْ اُؼس -  

2
.  116: ، ق2002اُؼٞآَ أُئصطح ػ٠ِ هطاض االؼزضٔبض ، ٓغِخ أُب٤ُخ أُح٤ِخ ٝاالهزمبز اُغ١ٜٞ اُؼسز األٍٝ : يبٛط ػجس اإلُٚ-  



 70 

االستقرار السياسي : أوال
يعد االستقرار السياسي احد العكامؿ التي تمعب دكرا ميما في التأثير في قرار االستثمار، 

كتحديد مكطف تمركزه باعتباره المؤشر األكؿ الذم يساعد عمى ضماف رأس ماؿ المستثمر، 
كعمى العكس مف ذلؾ فاف عدـ االستقرار السياسي يؤدم إلى ىركب االستثمارات القائمة 

كتصفيتيا كعدـ قياـ استثمارات جديدة كقد ظيرت ىيمنة ىذه العكامؿ في تمركز االستثمارات 
عالميا بعد الحرب العالمية الثانية في إطار انقساـ العالـ إلى معسكريف اشتراكي كرأسمالي، أما 

 مف اعمى صعيد دكؿ العالـ الثالث فبرزت أىميتو بعد مكجة االستقالؿ السياسي، كما صاحبو
تغييرات متعاقبة كجكىرية في طبيعة أنظمتيا السياسية كاالنقالبات العسكرية، كالتأميمات، أك 

 1.صعكد أحزاب يسارية لسمطة الحاكـ كغيرىا
بيذا فإف العامؿ السياسي يظير أثره في االنقالبات السياسية، كالتي عرفتيا عدة دكؿ 

 منيا دكلة ساحؿ العاج التي شيدت عدة انقالبات أثرت بشكؿ كبير في االستثمارات ةافريقي
 المغربية الذم فقدت أمكاال ضخمة إثر االنقالبات التي شيدىا تاألجنبية بيا، كمنيا االستثمارا

 كما صاحب ذلؾ مف انعداـ األمف خاصة أف شركات التاميف رفضت 2000ساحؿ العاج عاـ 
. تعكيض ىؤالء المستثمريف

كيضطمع المناخ السياسي السائد في الدكؿ المستثمر فييا أف يمارس فييا استثماره دكرا 
كبير في تحفيزه فميما كانت التسييالت الممنكحة لو مف طرؼ البمد لمضيؼ الستثمار فيو فاف 

 2.التردد سيالزمو مادامت المخاطر غير التجارية قائمة
يعد المغرب مف الدكؿ التي تنعـ باستقرار سياسي منذ حصكلو عمى االستقالؿ، كىك ما 
انعكس عمى حجـ االستثمارات األجنبية كخاصة األكربية كبيذا فاف استثمارات دكؿ االتحاد 

مف مجمكعة االستثمارات األجنبية، كىك ما  % 65 حكالي 95األكربي بالمغرب شكمت سنة 

                                                 
1
. 115: ٓطعغ ؼبثن، ق: يبٛط ػجس اإلُٚ-  

2
. 141: ٓطعغ ؼبثن، ق: ٓحٔس أٛبضٝؾ-  
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 3 حكالي 95 مميار درىـ، كما كصمت الصادرات المغربية تجاه االتحاد األكربي عاـ 2يزيد عف 
. 1 مف مجمكع مبيعاتو في الخارج%20مميار درىـ، أم ما يزيد عف 

ليذا يبقى االستقرار السياسي العامؿ األكؿ الذم يساعد عمى تشجيع االستثمارات فانعداـ 
ىذا العامؿ يجعؿ كؿ تشجيع بدكف جدكل ألف رؤكس األمكاؿ ال تستثمر كتغامر داخؿ بمد غير 

 أك بمد يعمؿ عمى تأميف ممتمكات المستثمريف نتيجة عدـ كجكد 2متكازف نظامو السياسي،
. استقرار تشريعي

يعد اليمف كذلؾ مف الدكؿ التي تنعـ باستقرار سياسي كذلؾ بشكؿ مممكس بعد انتياء 
، كساعدت عمى ذلؾ التعددية السياسية التي يقـك عمييا النظاـ 1994حرب تعزيز الكحدة عاـ 

، 2003 ك97السياسي في اليمف كتعزيز االستقرار السياسي بشكؿ أكثر إثر االنتخابات النيابية 
 كالتي شاركت فييا كؿ القكل السياسية المتكاجدة في الساحة 2006ككذلؾ الرئاسية كالمحمية 

اليمنية، كما أف دبمكماسية القمة لعبت دكرا بارزا في تحقيؽ كتثبيت االستقرار السياسي مف 
خالؿ التعامؿ العقالني مع المشاكؿ الخارجية، كمنيا العدكاف اإلريترم عمى جزر حنيش اليمنية 
حيث فضمت القيادة السياسية المجكء إلى التحكيـ بدال مف استعماؿ القكة ككذلؾ الحاؿ بالنسبة 

لمشكمة ترسيـ الحدكد مع السعكدية التي لعبت الدبمكماسية السياسية دكرا بارزا في حسميا ترتب 
عف ذلؾ االنضماـ الجزئي  إلى مجمس التعاكف الخميجي بثالث كزارات ىي الشباب كالتعميـ 

. كالصحة
بيذا نرل أف األنظمة ميما كاكبت التطكرات الحاصمة في مكضكع االستثمار كتشجيعو إال 

أنيا غير كافية لجذب كتشجيع االستثمار دكف كجكد نية اقتصادية راسخة الجذكر كاستقرار 
سياسي، ىذا يبقي العامؿ األكؿ الذم يساعد عمي تشجيع االستثمارات فبدكف كجكد ىذا العامؿ 
يجعؿ كؿ تشجيع بدكف جدكل، ألف رؤكس األمكاؿ ال تستثمر كتغامر داخؿ بمد غير متكازف 

                                                 
1
. 155:ارلبم اُفطاًخ ث٤ٖ أُـطة ٝاالرحبز األٝضث٢ اُسٝضح اُزرمم٤خ ك٢ أُبزح اُزغبض٣خ، ٓطعغ ؼبثن، ق: ـٍٜٞ ٗٞض اُس٣ٖ-  

2
  27:ٗبز٣خ عبٓغ، ٓطعغ ؼبثن، ق-  
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نظامو السياسي أك بمد يعمؿ عمي تأميـ ممتمكات المستثمريف نتيجة عدـ كجكد استقرار سياسي 
يضمف تكظيفا آمنا مف المخاطر ذات  الطبيعة االقتصادية كالمخاطر غير التجارية ذات 

: الصبغة السياسية كالتي يشتمؿ عمى نكعيف
األكؿ ىك الخطر التجارم كالثاني الخطر غير التجارم كخطر التأميـ، كنزع الممكية 
كالمصادرة، كما تشمؿ كذلؾ خطر فرض القيكد التي ترد عمى تحكيؿ رأس الماؿ األجنبي، 

فالنكع األكؿ يفرض عمى المستثمر التأميف عمى استثماراتو، كالنكع الثاني مف المخاطر يفرض 
عمى التشريعات التي تشجع االستثمار عمى تقديـ ضمانات كافية كحكافز             مناسبة 

 كعدـ جكاز تأميـ الماؿ المستثمر، أك تجميده، كعدـ جكاز مصادرتو، أك 1لتشجيع االستثمار،
. الحجز عميو، أك فرض الحراسة عميو عف غير الطريؽ القضائي

قد حرصت جؿ التشريعات في نصكصيا عمى عدـ جكاز تأميـ الشركات                   
أك المنشآت أك مصادرتيا، كذلؾ بيدؼ إيجاد مناخ مالئـ لالستثمار، كتسييؿ انتقاؿ رؤكس 

األمكاؿ، مع تقديـ حكافز مناسبة لالستثمارات، كالقصد مف ذلؾ تكفير الحماية القانكنية لرؤكس 
 2.األمكاؿ المستثمرة عمى أساس أف استثمار األمكاؿ كاف كما زاؿ الزما لتحقيؽ خطة التنمية

ىذه الحماية تقررىا كؿ القكانيف مف خالؿ تحريـ االعتداء عمى الممكية الخاصة، سكاء 
 الدكؿ 3صدر االعتداء مف جية األفراد أك مف جية الدكلة كىذا النصكص كردت في دساتير

. كتشريعاتيا العادية مقررة مبدأ احتراـ الممكية الخاصة لممستثمر
بيذا فاف قكانيف االستثمار كاالتفاقيات الدكلية كالثنائية كمتعددة األطراؼ في مجاؿ حماية 

االستثمار كتشجيعو تعداف األصؿ ىك عدـ جكاز التأميـ أك نزع الممكية اال لممصمحة العامة 
 4.كفي مقابؿ تعكيض عادؿ

                                                 
1
. 51: ػجس أُ٘ؼْ أحٔس اثطا٤ْٛ، ٓطعغ ؼبثن،ق-  

2
 242:ضعت ػجس اُح٤ٌْ ؼ٤ِْ ـطػ هبٕٗٞ ؤبٗبد ٝحٞاكع االؼزضٔبض ق-   

3
" ٣٘ك ك٢ كمِٚ اُربٓػ حن ا٤ٌُِٔخ ٝحط٣خ أُجبزضح اُربلخ ٓىٔٞٗبٕ "1996 أًزٞثط 7اُسؼزٞض أُـطث٢ اُمبزض ك٢ -  

44
 313ٓ٘مٞض كطط اُؽؼ٤س ٓطعغ ؼبثن ق 
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(: 13 )كىك ما سار عميو القانكف اليمني لالستثمار في المادة
ال يحكز تأميـ المشركعات أك االستيالء عمييا  - أ

ال يجكز الحجز عمى أمكاؿ المشركعات أك تجميدىا أك التحفظ عمييا مف غير  - ب
 القضاء 

ال يجكز نزع ممكية المشركعات كمكجداتيا الثابتة أك أراضييا أك مبانييا            - ج
أك بعضيا، إال لممنفعة العامة كفقا لمقانكف، كبحكـ قضائي بات، كمقابؿ تعكيض عادؿ تقدـ 

 . عمى أساس قيمة السكؽ لممشركع عند صدكر حكـ

 في المادة  1995لسنة ( 16 )كما نص عمى ذلؾ قانكف تشجيع االستثمار األردني رقـ
ال يجكز نزع ممكية أم مشركع أك إخضاعيا  إلجراءات تؤدم إلى ذلؾ إال " الخامسة عمى أنو

باستمالكو لمقتضيات المصمحة العامة شريطة دفع التعكيض العادؿ لممستثمر كيدفع التعكيض 
". لممستثمر غير األردني في ىذه الحالة بعممة قابمة لمتحكيؿ

 )إذا كاف قانكف االستثمار المغربي ال ينص عمى ذلؾ إلى أنو برجكع إلى المادة         
مف الدستكر يتبيف أنيا تضمف حؽ احتراـ الممكية الخاصة كبيذا يعتبر منع التأميـ مف أىـ ( 15

 1.المبادئ التي تحفز المستثمر في تكجيو االستثمار
في سبيؿ ذلؾ فقد اىتمت االتفاقية الدكلية بضماف عدـ تعرض االستثمارات المستأمنة 

مف اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضماف ( 18 )لخطر التأميـ، كىك ما أكدتو المادة
 كالتي بمقتضاىا ألزمت المؤسسة نفسيا بضماف عدـ تعرض االستثمارات 1974االستثمارات 

مقابؿ أقساط سنكية عما يصيبيا  (مف رعايا الدكؿ العربية المتعاقدة)األجنبية المستأمنة لدييا 
مف كؿ األضرار أك بعضيا نتيجة تحقؽ خطر غير تجارم مؤمف ضده يعكد سببو إلى عمؿ 

. قانكني أك مادم صادر مف الدكلة المضيفة لالستثمار

                                                 
1
. 41: ٓحٔس اٛبضٝؾ ،ٓطعغ ؼبثن، ق-  
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مف اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية  (18)عمى سبيؿ المثاؿ فإف الفقرة األكلى مف المادة 
حددت ثالثة أنكاع مف المخاطر غير التجارية الصالحة لمضماف، حيث نصت عمى المخاطر 

: الصالحة لمتأميف
يغطي التأميف الذم تكفره المؤسسة كؿ أك بعض الخسائر المترتبة عمى تحقيؽ  -1

:  كاحد أك أكثر مف المخاطر غير التجارم التالية
اتخاذ السمطات العامة بالقطر المضيؼ بالذات أك بالكساطة إجراءات تحـر  - أ

المستثمر مف حقكقو الجكىرية عمى استثماره، كعمى األخص المصادرة كالتاميف كفرض الحراسة 
كنزع الممكية كاالستيالء الجبرم كمنع الدائف مف استيفاء حقو أك التصرؼ فيو كتأجيؿ الكفاء 

 .بالديف إلى أجؿ غير معقكؿ

السياسة االقتصادية  : ثانيا
إف المغرب، كمنذ كقت مبكر، انتيج جممة مف اإلصالحات بدأت باختبار التكجو الميبرالي 
المتمثؿ في اقتصاد السكؽ، كسياسة االنفتاح عمى العالـ الخارجي، كتشجيع الصادرات، كدعـ 

القطاع الخاص، كمد مجمكعة مف االمتيازات لالندماج في المبادالت الدكلية، كما تمكف 
 مف إتماـ مرحمة  مراجعة الديف الخارجي الذم شرع فيو سنة 1993المغرب في أكائؿ سنة 

، كبدا اإلقالع االقتصادم بالتعاكف مع صندكؽ النقد الدكلي بيدؼ تشجيع مبادرات 1983
القطاع الخاص، أك إعادة تنظيـ النقد الدكلي كالمؤسسات العمكمية، كالقياـ بإصالحات ىيكمية 
في كافة القطاعات اإلنتاجية، كتمكف مف الرفع التدريجي لمقيكد التي تعكؽ العالقات التجارية 
الدكلية كالمالية مع الخارج، أك إعادتو تككيف احتياطي الصرؼ مف تحقيؽ ىدؼ إقرار قابمية 

، كقد نيج المغرب سياسة 1 بالنسبة لمعامالتو الخارجية1993الدرىـ المغربي لمتحكيؿ في بداية 
اقتصادية ليبرالية تقـك عمى ميكانيزمات السكؽ، كعمى تشجيع المبادرات الخاصة، كؿ ذلؾ جعؿ 

                                                 
1
ٓحٔس ثطازح ؿع٣ٍٞ ،االرلبه٤خ اُض٘بئ٤خ ك٢ أُغبٍ اُزغبض١ ٝاالهزمبز١ ٝاُغٔط٢ً ث٤ٖ أُـطة ،ٓمط ، االعزٜبز اُوىبئ٢ ك٢ أُبزح اُزغبض٣خ -  

 45:  ق2/2002ٝاُىٔبٗبد اُوب٤ٗٞٗخ ُالؼزضٔبض ،زكبرط أُغِػ األػ٠ِ اُؼس 
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منو محط عناية خاصة كتقدير مف لدف المجتمع الدكلي، كمركزا لتحكالت اقتصادية كبرل 
 كاستضافة مؤتمر إنشاء منظمة التجارة 1987يشيدىا العالـ كالمتمثمة  بانضمامو لمجات 

. 1994 شالعالمية في مراؾ
كما إف كضعية المغرب الجغرافية المتميزة بحكـ تكاجده في أقصى الكطف العربي، كممتقى 

 كيمك 14القارتيف األفريقية كاألكربية، كفي منطقة ليا كاجيتاف بحريتاف تقرب أحداىا مف أكربا ب
مترا كعمى منفذ بحرم استراتيجيو ىك مضيؽ جبؿ طارؽ المتحكـ في اكثر مف ثمث التجارة 

، كؿ ىذه العكامؿ ساعدت المغرب عمى االندماج في النسيج االقتصادم  العالمي 1العالمية
الذم يشيد تحكالت اقتصادية كاجتماعية متنكعة، تعتمد اقتصاد السكؽ بحيث لـ تعد ىناؾ دكؿ 

. في منأل عف تحكـ السكؽ العالمي
كما أف إقميمية القطاع الدكلي أصبحت السمة البارزة في العالقات الدكلية المعاصرة فقد 

كصؿ عدد االتفاقيات الدكلية الجيكية حكؿ المناطؽ الحرة كاالتحادات الجمركية كاألسكاؽ 
 اتفاقية، كتأتي منطقة التبادؿ الحر 120المشتركة كاالتحادات االقتصادية حاليا إلى أكثر مف 

 مغربية في ىذا اإلطار، فقد مر اإلطار القانكني لمتعاكف األكربي المغربي بأشكاط كاال كر
تخممتيا فترات مف الرككد، فمنذ التكقيع عمى أكؿ اتفاؽ تجارم بيف المغرب كالمجمكعة األكربية 

، كالذم شكؿ التعاكف االقتصادم 1976، مركرا باتفاؽ التعاكف في ابريؿ 1969في سنة 
كاف التعاكف يرتكز عمى البركتكككالت  المالية، فاف . 1995كالمالي جانبا ميما منو، إلى حدكد 

التعاكف انتقؿ إلى مجاؿ أكسع في إطار إقميمي تمخض عنة تأسيس شراكة  أكر متكسطية 
 مغربية دكرا فعاال،          ليدخؿ المغرب مع االتحاد األكربي كتمعب فييا العالقات اال كر

، كيجسد ىذا التكجو قرار إنشاء 1996 فبراير 26اتفاقية الشراكة في . عصرا جديدا بتكقيعو
2010منطقة التبادؿ الحر بشكؿ تدريجي في أفاؽ منطقة فعمية  سنة 

2 .
                                                 

1
 29ازض٣ػ اُىحبى ػطن  روس٢ٔ٣ ُ٘سٝح اُزح٤ٌْ اُزغبض١ اُساذ٢ِ ٝاُس٢ُٝ ق 

2
ٓ٘طوخ اُزجبزٍ اُحط األٝضٝ ٓـطث٤خ ٝاٗؼٌبؼبرٜب اُج٤ئ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ثحش رؤ٢ِ٤ٛ ٤َُ٘ زثِّٞ اُسضاؼبد اُؼ٤ِب أُؼٔوخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُؼبّ : ذبُس اُوىب١ٝ-  

. 4: ق2003عبٓؼخ ٓحٔس اُربٓػ ٤ًِخ اُؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ٝاالهزمبز٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ اُطثبي أًساٍ 
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انتيج اليمف، كغيره مف الدكؿ سياسة اقتصادية منفتحة صاحبيا برنامج إصالح اقتصادم 
دارم  عمؿ عف طريقو عمى تحرير األسعار، كتطكير بنيتو التحتية، كتصميـ  كتنفيذ ،كمالي كا 

صالح النظاـ )العديد مف استراتيجيات اإلصالح المؤسساتي  صالح األنظمة المالية، كا 
صالح النظاـ القضائي زالة 1(المصرفي، كا   كانتياجو االقتصاد الحر مف خالؿ تحرير التجارة، كا 

كافة القيكد اإلدارية، كتحرير أسعار الصرؼ، كالسماح بتحكيؿ رؤكس األمكاؿ مف كالى خارج 
. البالد مف اجؿ العمؿ عمى جمب االستثمارات

كما عمؿ اليمف، بحكـ مكقعة الجغرافي المتميز عمى مضيؽ باب المندب أحد أىـ 
الممرات الدكلية لمتجارة، كبقربو مف دكؿ شرؽ آسيا باعتباره ممتقى القارتيف األسيكية كاإلفريقية، 
عمى االنفتاح عمى األسكاؽ الخارجية مف خالؿ إعالف عدف منطقة اقتصادية حرة، كعمؿ عمى 

تحفيز االستثمارات األجنبية، كما كقع عددا مف ضمنيا اتفاقيو التبادؿ الحر مع الصيف في 
، كالتي ليا أىمية كبيرة في تنمية االقتصاد اليمني كما استطاع الدخكؿ بتكتالت 2006ابريؿ 

تحت ما يسمى بتجمع صنعاء،  (إثيكبيا، السكداف، الصكماؿ )اقتصادية  مع  دكؿ الجكار مثؿ 
إضافة إلى تييئتو لالنضماـ الكمي إلى مجمس التعاكف الخميجي مف خالؿ عقد مؤتمر المانحيف 

، كيشكؿ ىذا المؤتمر أحد المنعطفات 2006 نكفمبر 16-15في العاصمة البريطانية لندف في 
اليامة عمى الصعيد االقتصادم اليمني كاإلقميمي، كقد كرس ىذا المؤتمر مف أجؿ دعـ التنمية 

في اليمف لالنخراط في المنظكمة الخميجية، ككاف ذلؾ نتيجة استشعار الدكؿ المانحة كدكؿ 
 ، كعمى الرغـ مف كؿ تمؾ 2الخميج بأىمية اإلصالح المالي كاالقتصادم الذم حققو اليمف

الجيكد التي بذلتيا السياسة االقتصادية اليمنية مف خالؿ برنامج اإلصالح المالي كاإلدارم  فإف 
ىذا البرنامج استجاب بشكؿ كبير كفي جكانب عديدة إلي تعزيز  إنعاش االستثمار في اليمف، 

-: كالمتمثمة في اآلتي

                                                 
1
. 1: ٓطعغ ؼبثن ق: ؼ٤ق اُؼؽ٢ِ-   

2
. 1:  ق2006 -11-16 اُر٤ٔػ 1296 ؼجزٔجط ل٘ؼبء، اُؼسز 26عط٣سح -  
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تكسيع شبكة الطرؽ كالمكانئ، المطارات، االتصاالت، الماء،  )تأسيس بنية تحتية -
. (الكيرباء
 تخفيض معدالت التضخـ  -

 إحداث ترسانة قانكنية حديثة تساير الدكؿ المتقدمة -

االنفتاح عمى االقتصاد العالمي عف طريؽ تكقيعو عددا مف اتفاقيات الشراكة االقتصادية  -
 .  مع عدد مف الدكؿ

ف كاف برنامج اإلصالح المالي ك االقتصادم قد كتب لو النجاح في ىذه المجاالت إال  كا 
أنو في مجاالت أخرل ميمة لـ يكتب لو النجاح كالمتمثمة في عدـ استقرار العممة الكطنية أماـ 

العمالت األخرل إضافة  إلى تفشي ظاىرة الفساد المالي كاإلدارم  خالؿ السنكات األخيرة 
بشكؿ ممحكظ مما اضطرت المؤسسات المالية الدكلية إلى الضغط عمى اليمف في إصدار قانكف 

  عند 2006مكافحة الفساد كتشكيؿ ىيئة لمحاربتو كىك ما استجاب لو اليمف في ديسمبر 
 1.إصداره  ليذا القانكف 

كما أف اعتمد اليمف عمى النفط كمكرد رئيسي يمكؿ خزينة الدكلة كالذم يجعؿ االقتصاد 
اليمني اقتصاد اتكالي باعتبار النفط مف المكارد التي تنضح، كالذم يجب عمى الحككمة 

االعتماد عمى ىذه المكارد فقط كمحطة انطالؽ لتييئة بنية تحتية تساعد بكضكح عمى إنشاء 
نتاجية ،تحقؽ نمك تزايد في اإلنتاج ك الذم عمى  استقرار اقتصادم مبني عمى قاعدة صناعية كا 
ضكءه يزداد النشاط االقتصادم الصناعي مف خالؿ زيادة الصادرات كتشغيؿ األيدم العاممة 

 كاتحاد 2كزيادة معدالت دخؿ الفرد كىذا يعني إف عمى اليمف تقميص االعتماد عمى النفط
معالجات حاسمة كسريعة لتنمية حجـ اإليرادات الغير النفطية مف خالؿ االستمرار في 

                                                 
1
، ٝؼبثوب ٤ُِٖٔ إٔ ٝهغ 2005، ٝاُمبزض ك٢ أًزٞثط 2005 ُؼبّ 4ٝا٤ُٖٔ ًبٕ هس لبزم ػ٠ِ ارلبه٤خ األْٓ أُزحسح ٌُٔبكحخ اُلؽبز ٝشُي ثبُوبٕٗٞ ضهْ -  

.  2003ػ٠ِ ٛصٙ االرلبه٤خ ك٢ ٓئرٔط االْٓ أُزحسح ٌُٔبكحخ اُلؽبز ٝاُص١ اٗؼوس ك٢ ٓس٣٘خ ٤ٓط٣سا ثبٌُٔؽ٤ي ك٢ اُؼبـط ٖٓ ز٣ؽٔجط 
2
 ٓٔب ٣غؼِٚ اُوطبع 2005 ٖٓ اعٔب٢ُ اإل٣طازاد اُؼبٓخ ٝكوب إلحمبئ٤خ %72.9 ٖٓ اُمبزضاد ا٤٘ٔ٤ُخ %٣92،9ؽزحٞز هطبع اُ٘لً ك٢ ا٤ُٖٔ ػ٠ِ -  

.   4: ق2006 ٤ُٞ٣ٞ 18( 15224عط٣سح اُضٞضح ل٘ؼبء اُؼسز  )أُزحٌْ ك٢ ٓؽزٞاٙ اُ٘ٔٞ االهزمبز١ ك٢ ظَ رؼضط اُوطبػبد االهزمبز٣خ األذطٟ
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اإلصالحات كتحسيف األداء الضريبي بما في ذلؾ الضرائب كالرسـك الجمركية مف خالؿ 
مكافحة التيريب ك التيريب الضريبي مع تنمية القطاعات الكاعدة في القطات الصناعية 

. كالسياحية كالثركة السمكية
.  المحففات اإلدارية: الفقرة الثانية

إف إعطاء الضمانات الكفاية لممستثمر تيدؼ أساسا إلى تحسيف مناخ االستثمار          
كالذم يتطمب تبسيطا المساطر كالتخفيؼ مف اإلجراءات اإلدارية لمنع الترخيص فال يكفي تكفير 
القكانيف المحفزة لالستثمار،بؿ يتطمب أيضا تحسيف عالقة اإلدارة بالمستثمر مف خالؿ محاربو 

. كؿ أشكاؿ التعقيد اإلدارم، كالتخفيؼ مف كثرة الشكميات كتعدد المتدخميف
لذا بدأ التفكير في خمؽ جياز إدارم تككؿ لو ميمة تدبير ممؼ االستثمار أك يككف بمثابة 

 مف ىنا سعت جؿ الدكؿ إلى تكفير 1الخاطب الكحيد الذم يمجا إليو كؿ راغب في االستثمار،
مناخ مناسب لتشجيع االستثمارات األجنبية كالكطنية عمى حد سكاء مف خالؿ العمؿ عمى 

تخفيؼ اإلجراءات كالمساطر التي يجب عمى المستثمر أف يتكجو إلييا مف خالؿ تككيف أجيزة 
 إضافة إلى كضع إستراتيجية لمتركيج االستثمارم الطالع المستثمريف أكالمكمفة باالستثمار 

 .ثانياعمى المناخ االستثمارم كالبيئة المحاطة بو 
األجهزة المكمفة باالستثمار : أوال

 2يعد تككيف جياز مكمؼ بدراسة طمبات االستثمار مف بيف األدكات المحفزة لممستثمريف
كالتسريع مف كثيرة حصكليـ عمى الرخص لمباشرة مشاريعيـ كما تعمؿ كذلؾ عمى تبسيط 
اإلجراءات اإلدارية كمحاربة النمطية أك الشكمية كبطء اإلجراءات اإلدارية كتطيير البيئة 

. االستثمارية  مف كؿ المسالؾ التي تعيؽ عممية االستثمار

                                                 
1
. 143: ٓطعغ ؼبثن، ق: ٓحٔس أٛبضٝؾ-  

2
ؼ٘بء اُط٣ٝػ، زٝض اُرٞلمخ ك٢ رؤ٤َٛ أُوبُٝخ أُـطث٤خ ُالٗسٓبط ك٢ ٓ٘بين اُزجبزٍ اُحط ضؼبُخ ٤َُ٘ ثِّٞ اُسضاؼبد اُؼ٤ِب أُؼٔوخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُؼبّ -  

. 220:  ق205-2004عبٓؼخ ٓحٔس اُربٓػ ٤ًِخ اُؼِّٞ اُوب٢ٗٞٗ ٝاالهزمبز٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ اُطثبي أًساٍ 



 79 

 مف خالؿ ركاليمف كالمغرب مف الدكؿ التي عممت عمى تذليؿ كؿ المعكقات أماـ المستثـ
إنشاء مراكز تسير عمى استقباؿ المستثمريف كتسرع مف حصكلو عمى ترخيص إقامة المشاريع 

كالمتمثؿ في  (28) ك ( 27 )كىك ما نص عميو التشريع اليمني في قانكف االستثمار في المادة
: إنشاء ىيئة عامة لالستثمار تتكلى المياـ اآلتية

تتمقى طمبات التسجيؿ المقدمة مف المستثمريف كالمشركعات كتسجيميا كفقا لمقكاعد - 
, كاإلجراءات كالشركط المحددة بمكجب أحكاـ ىذا القانكف

مساعدة المشركعات لدل الجيات ذات العالقة لمتغمب عمى العكائؽ كالعقبات التي - 
. تعترض تنفيذىا كتشغيميا

براـ العقكد الخاصة بيا-  . تخصيص األراضي الالزمة إلقامة المشركعات كا 
جمع كنشر البيانات كالمعمكمات الالزمة لتعريؼ المستثمريف بمناخ االستثمار في -

الجميكرية اليمنية كالعمؿ عمى تسيير حصكؿ ذكم الشاف عمى ما يحتاجكنو مف الدراسات 
. كالبيانات كالمعمكمات التي تمزميـ إلقامة مشركعاتيـ عند الطمب

 عمى إحداث جياز إدارم يعيد إليو 22 ك 21كالمشرع المغربي كذلؾ نص في المادة 
باستقباؿ المستثمريف كتكجيييـ كتقديـ المعمكمات كالمساعدة ليـ كما تعنى بتخفيؼ كتبسيط 

بمكجب . اإلجراءات المرتبطة بإنجاز االستثمارات كعمى ضكء ذلؾ انشأ مركز جيكية لالستثمار
، ىذه المراكز التي تتكلى  نكعيف مف المياـ احدىما لممساعدة عمي إنشاء 1الرسالة الممكية

المقاكالت كاألخر لمساعدة المستثمريف كتبسيط اإلجراءات اإلدارية كقد منحت المراكز الجيكية 
مف ىذه % 70 جيكية 5 شيادة سمبية كصؿ نسبة 17,967 حكالي 2004لالستثمار لسنة 

الشيادات كيتعمؽ األمر بجيات الدار البيضاء الكبرل الرباط سال زمكر زعير جية تانسيفت 
الحكز سكسة ماسة درعة فاس بكلماف كقد بمغ عدد الشركات التي تـ إنشاءىا بمساعدة المراكز 

 26,4 أم بارتفاع 2003 شركة سنة 9662 شركة مقابؿ 11.780الجيكية لالستثمار حكالي 
                                                 

1
. اُطؼبُخ ا٤ٌُِٔخ اُز٢ ٝعٜٜب عالُخ أُِي ا٢ُ اُٞظ٣ط األٍٝ ك٢ ٓٞوٞع اُزسث٤ط االٓزٔطًع ُالؼزضٔبض-  



 80 

 كالمصادؽ عمييا مف قبؿ لجنة 2004كقد بمغ حجـ االستثمارات المعمف عنيا برسـ سنة % 
 1. مميكف درىـ91,705 .31االستثمارات كالمراكز الجيكية كما مجمكعو

كما أف المغرب يعد مف الدكؿ التي أنشأت صناديؽ لدعـ كتشجيع المحيط المتعمؽ 
2باالستثمار طبقا لمقتضيات الفصؿ

 مف قانكف االستثمار كالذم يتحصؿ المصاريؼ المترتبة 18
.  مف ميثاؽ االستثمار17عمى االمتيازات المنصكص عمييا في إطار الفصؿ 

كيجسد صندكؽ الحسف الثاني فكرة رائدة في مجاؿ تكظيؼ الماؿ العاـ الناتج عف عائدات 
 3. عف اكراىات ميزانية الدكلة كمساطرىالاستثنائية كعائدات الخكصصة كىك تكظيؼ بمنأ

، تعني كتسير عمى ممفات االستثمار كقد 4كاليمف كذلؾ قاـ بإنشاء ىيئة عامة لالستثمار
مشركعا  (5899 ) 2006بمغ إجمالي المشاريع المرخص ليا مف قبؿ الييئة حتى يكنيك 

مميكف لاير يمني كبمكجكدات 667 مميار ك435استثماريا بتكمفة استثمارية تبمغ ترليكف كاحد ك 
ألؼ فرصة عمؿ كذلؾ خالؿ الفترة 181607 مميكف لاير كفرت 927  إلي مميار ك776ثابتة  

 2006.5 كحتى ديسمبر 1992مف مارس 
كعمى الرغـ مما تبذلو ىذه الييئة مف جيكد في تكجيو المستثمريف إلى أنيا أصبحت تشكؿ 

عائؽ لالستثمار كذلؾ استنادا إلى الصالحيات التي منحيا ليا المشرع فيذه األخيرة أصبحت 
 كىي التي تمنح اإلعفاءات الجمركية كىي التي تمسح ةىي التي تمنح اإلعفاءات الضريبي

لمشركات االستثمارية بتحكيؿ أمكاليا كىي التي تمنح تراخيص االستثمار كىذا يؤدم إلى تداخؿ 
بالصالحية مع الجيات األخرل مما يمنع عمى الييئة القياـ بالدكر  األساسي ليا كىك منح 

.   لالستثمار في اليمفجالتراخيص كتبسيط اإلجراءات اإلدارية كالتركم

                                                 
1
. 48: ٣ٞٗػ اُؼ٤بؾ ٓطعغ ؼبثن، ق-  

2
٣ٝؼس ُىجً حؽبثبد اُؼ٤ِٔبد أُزؼِوخ ثزٌلَ اُسُٝخ ( ل٘سٝم اٗؼبؾ االؼزضٔبضاد) ٣حسس حؽبة ٓطلس ألٓٞض ذبلخ ٣ؽ٠ٔ  ( 18 )ر٘ك أُبزح -  

 اٗؼبؾ االؼزضٔبضاد  اأُ٘بكغ أُٔ٘ٞحخ ُِٔؽزضٔط٣ٖ ك٢ ايبض ٗظبّ ػوٞز االؼزضٔبض أُفبض ا٤ُٜب ك٢ أُبزح اُؽبثوخ ًٝصُي ثبُ٘لوبد اُز٢ ٣ؽزِعٓٚ
3
. 149: ٓحٔس أٛبضٝؾ، ٓطعغ ؼبثن، ق-  

4
.  ر٘فؤ ٤ٛئخ ػبٓخ ُالؼزضٔبض، ُٜب ـرم٤خ اػزجبض٣خ ٝشٓخ ٓب٤ُخ ٓؽزوِخ رزجغ ضئ٤ػ ٓغِػ اُٞظضاء- 1 أ ٖٓ هبٕٗٞ االؼزضٔبض ا٢٘ٔ٤ُ 27أُبزح -  

5
. 1: ، ق2006 ٤ُٞ٣ٞ 18 ( 15224 )عط٣سح اُضٞضح ل٘ؼبء، اُؼس-  
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كمف أجؿ تطكير كتبسيط إجراءات استقباؿ مستثمريف كالتسريع مف كثيرة حصكليـ عمى 
الرخص لمزاكلة مشاريعيـ خصكصا في ظؿ تزايد المنافسة الدكلية عمى استقطاب رؤكس 

األمكاؿ يتطمب عمى اليمف كالمغرب، إنشاء نظاـ إلكتركني باعتباره أكثر فعالية مف الكسائؿ 
التقميدية، يتـ مف خاللو منح الترخيصات الخاصة بالمشاريع االستثمارية، بأسرع كقت كبأقؿ 

صدار المكافقة آليا أسكية  تكمفة عف طريؽ استقباؿ الطمبات االستثمارية، بالطريقة اإللكتركنية كا 
   1. دقيقة فقط120ببعض الدكؿ ككندا التي ال يتجاكز فييا مدة معالجة ممفات االستثمار 

ككؿ ما تـ تكضيحو بيف كمما كاف النظاـ اإلدارم متميزا بسالمة إجراءات ككضكحيا كعدـ 
كجكد تعقيدات مكتبية كمعكقات إدارية كمما كاف لو اثر ايجابي عمى االستثمار كالمشركع 

 كالعكس صحيح كمما كانت األجيزة القائمة عمى إدارة االستثمار كاإلطار التنظيمي ماالستثمار
. مف خاللو تتميز بالكفاءة اإلدارية كالثقة كمما كاف ذلؾ لو أثرا ايجابيا كالعكس صحيح

الترويج لالستثمار : ثانيا
يشمؿ التركيج لالستثمار جكانب محددة تكفر المعمكمات الالزمة لممستثمريف تنظيـ زيارات 

لرجاؿ األعماؿ، لقاءات كندكات حكؿ إمكانيات االستثمار ربط الصمة بيف رجاؿ األعماؿ 
كالمسئكليف الحككمييف التشجيع عمى الشراكة كىك ما أكده المؤتمر األكؿ لالستثمار كالتنمية 

 كالذم ناقش فيو رجاؿ الماؿ كاألعماؿ 2006 يناير 17 ك 16الذم أقيـ في صنعاء بتاريخ 
كعدد مف المسؤكليف في الجيات ذات العالقة عدد مف التكصيات التي تساىـ  في التركيج 

: لالستثمار في اليمف تتمثؿ في 
صياغة كاعتماد إستراتيجية كطنية لدعـ كتشجيع كتركيج كحماية االستثمار كالتنمية  - 
التأكيد العممي كالعممي عمى مبدأ الشراكة الحقيقية بيف القطاع الخاص كالدكلة في - 

.  عممية التنمية كاالستثمار
تفعيؿ الالمركزية الشاممة ركحا كتطبيقا باعتبارىا مف العكامؿ الجاذبية لالستثمار  - 

                                                 
1
. 136: ضعبء اُزبظ١ ، ٓطعغ ؼبثن، ق-  
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تحفيز الجيات المختصة إلنشاء دليؿ كخارطة استثمارية كبقاعدة بيانات  شاممة تكضح 
خاصية كؿ منطقة مف المناطؽ االستثمارية في اليمف بالطرؽ كاألساليب العممية الحديثة 

الدعكل إلى تفعيؿ كتكسيع دكر اإلعالـ في عممية التنمية كجعؿ القضايا الممحة ىي - 
المكاضيع األساسية التي يخصص ليا المساحات الكافية في الصحؼ كالمجالت المتخصصة 

.  كالراديك كالتمفزيكف كتخصص قناة تمفزيكنة تعنى بشؤكف السياسة االستثمارية كالتنمية
كما أف الييئة العامة لالستثمار في اليمف عممت خطة تركيج عبر األعماؿ البريدية 

يراف كاليند كتركيا  مباشرة كتيدؼ المؤسسات المالية كرجاؿ األعماؿ في دكؿ الخميج كالصيف كا 
كذلؾ مف خالؿ التكاصؿ مع ألبعثات الدبمكماسية لميمف في الخارج كالمقابالت مع سفراء عدد 
مف الدكؿ الصديقة كالشقيقة كالتكاصؿ مع مختمؼ كسائؿ اإلعالـ كالتعريؼ بأكجو االستثمار ك 

قطاعاتو في اليمف إضافة إلى إقامة المؤتمرات كالندكات التركيجية في دكؿ الخميج كالصيف 
يراف كاليند كتركيا كذلؾ بيدؼ التركيج لمبيئة االستثمارية في اليمف كالفرص المتاحة فيو  كا 

كتشجيع استثمارات دكؿ الجكار في اليمف كمنيا السعكدية فضال عف تكسع عالقات التعاكف 
كاتفاقيات التركيج كضمانو االستثمار مع العديد مف الدكؿ كقد بمغت عدد االتفاقيات المبرمة مع 

.  اتفاقية38مختمؼ دكؿ العالـ حكالي 
كيخضع مجاؿ التركيج لالستثمارات إلى تحكالت نكعية تتجمى عمى الخصكص في تركيز 

نسبي لدكر اإلدارة كالمؤسسات العمكمية عمى محاكر معينة تتناسب أكثر مع حاجيات 
المستثمريف كاتساع عمؿ كؿ مف القطاع الخاص الكطني كالمؤسسات األجنبية كفي ىذا الصدد 
أقاـ المغرب بنؾ لممعمكمات يضـ ممتقيات مخصصة لرجاؿ األعماؿ المغاربة كاألجانب، تأطير 

خاليا التنشيط عمى الصعيد الجيكم كالشراكة كالتعاكف الدكلي كبيذا اصبح القطاع الخاص 
 كمساعدة المستثمريف بكاسطة ىيئاتو رالمغربي يقـك بدكر تنشيط في مجاؿ التركيج لالستثما

 1.المينية كشركات خاصة
                                                 

1
 42-41: ٓحٔس أُؼطٝك٢، ٓطعغ ؼبثن، ق-  
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. اُىٔبٗبد اُوىبئ٤خ ُزفغ٤غ االؼزضٔبض: أُجحش اُضب٢ٗ

ظؿ المنظكر المالي كاالقتصادم كاإلدارم إلى حد قريب احد اآلليات كالكسائؿ المحفزة 
لجمب كتشجيع االستثمارات ىذا المحفز الذم كرستو مختمؼ قكانيف االستثمار كظؿ يييمف 

لسنكات عديد عمى سياسة الدكلة في مجاؿ تشجيع االستثمارات ىذه األسباب التي أصبحت في 
الكقت الحالي عامؿ مف العكامؿ الدم يتطمب االنضماـ إلييا عكامؿ أخرل تشكال بيئة مالئمة 
تساعد عمى تشجيع االستثمارات ىذه العكامؿ ىي التي بات يتطمع إلييا المستثمر في الكقت 

الحالي ىذه األخيرة الذم كيفما كاف طبيعتو تجارتو أك حجـ معامالتو فيك ينظر أكال إلى 
الصعكبات التي قد تقؼ حائال أماـ مكاصمة مسيرتو التنمكية ىؿ ىنالؾ جياز قضائي 

متخصص ككؼء قادرا عمى السير عمى تحقيؽ فعالية القكانيف المالية كاالستثمارية كالمحافظة 
عمى حقكؽ ىذا المستثمر 

بيذا النيج بات عمى الدكؿ أف تساير ىذا التطكر مف خالؿ إنشاء أجيزة قضائية 
متخصصة تتمتع بمميزات تستجيب في طبيعتيا لطبيعة المعامالت التجارية كاالستثمارية كىذا 

: ما سنكضحو مف خالؿ تقييـ ىذا المبحث إلى مطمبيف
القضاء التجارم  : المطمب األكؿ
 مميزات القضاء التجارم:  المطمب الثاني
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اُوىبء اُزغبض١ : األٍٝأُطِت 

يعد القضاء التجارم بنكعيو احد العكامؿ المشجعة لجمب االستثمار كالتي تضمنتيا جؿ 
 الزيادة االستثمارات مف اجؿ تحقيؽ التنمية االقتصادية إلىالتشريعات الحديثة  التي تسعى 

 نظيرا لما يحققو ىذا القضاء مف عدالة سريعة كفعالة تتناسب مع طبيعة المعامالت لبمدانيا
 لتنشيط األساسية التي تعتبر السرعة كاالئتماف احد المقكمات األخيرة ىدهالتجارية كاالستثمارية 

. حركة النشاط االقتصادم

 قضاء تجارم متخصص كعامؿ تحفيزم لزيادة النشاط التجارم إنشاءكتعد بادرة 
يتعرضكف لو مف  كاالستثمارم كضمانو  فاعمو لحماية حقكؽ المستثمريف كالتجار بسبب ما

 كالصعكبات كالمعكقات الناشئة عف كاإلفالسمخاطر تجارية ناتجة عف طبيعة النشاط التجارم 
 التأميـ النزاعات الناشئة عف المخاطر غير التجارية كالمتمثمة في أكطبيعة العالقات التجارية 

. كنزاع الممكية كغيرىا مف النزاعات التي تنشا بيف الدكؿ كالمستثمر

 محاكـ تجارية متخصصة لحسـ المنازعات التجارية انشأليذا سعت الدكؿ التي 
 التحكيـ التجارم كقضاء يتكلى حسـ المنازعات إلى إضافة (األكلىفقرة اؿ)كاالستثمارية 
. (ثانيةاؿفقرة اؿ) االستثمارم

المحاكم التجارية  : األولىالفقرة  

 المحاكـ  إلى المحاكـ التجارية إنشاءلقد كاف االختصاص في القضايا التجارية يعكد قبؿ 
 خارجية كداخمية تتمثؿ في الكعي ألسباب انو إلى صاحبو لكالية العامة بصفتيااالبتدائية 

المتزايد لدل المشرعيف اليمني كالمغربي بمتطمبات التنمية االقتصادية مف خالؿ ضركرة تشجيع 
 إحداث يكفال لممستثمريف عدة ضمانات مف بينيا أف أتااالستثمارات الخارجية كالداخمية ارت

 التشريعات مف حققتيا كىذه الغاية ،  يحقؽ عدالة سريعة كفعالةأفنو أقضاء متخصص مف ش
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 األخيرة ىذه 1 في القضايا التجاريةت كقضاء متخصص في الب، محاكـ تجاريةإحداثخالؿ 
 أف لنمك اليـك جزء مف النظاـ القضائي في الدكؿ المتقدمة كتمؾ السائرة في طريؽ اأصبحت

 محاكـ متخصصة لمنظر أنشأت لدرجة أنيا ىذه المحاكـ إنشاءبعض ىذه الدكؿ قد بالغت في 
 كالية فيعات تقنية المعمكمات زافي نكع معيف مف النزاعات التجارية، كالمحكمة الناضرة في ف

. الخ... 2أمريكا في اإلفالس ككذلؾ االستئنافية لقضايا األمريكية شقافـ

 الذم يسيؿ عمى األخير كجكدىا ىذا أساسكيعد التخصص النكعي لممحاكـ التجارية مف 
 جزيئاتيا كما انو يساعد عمى أكماـ بقكاعدىا إلؿالقضاء التحكـ في مادة قانكنية معينة يتفرغكف ؿ

 يرفع أف عمى االقتصاد الكطني كالذم مف شانو كأثرىا أىميتيا بحسـ النزاعات بحسب اإلسراع
.  كما ككيفاأحكامومف مردكدية الجياز القضائي كمستكل 

 إليياكيعد تخصص المحاكـ التجارية في المكاد التجارية مف العكامؿ الميمة التي يتطمع 
 إلى أكال حجـ معامالتو فيك ينظر أككاف طبيعتو تجارتو   الذم كيؼ مااألخيرالمستثمر ىذا 

 فئ ىؿ ىناؾ جياز متخصص كؾكية مكاصمة مسيرتو التنـأماـات التي قد تقؼ حائال بالصعك
ىر عمى تحقيؽ فعالية القكانيف المالية كالتجارية كاالستثمارية كالمحافظة عمى سقادرا عمى اؿ

. حقكؽ ىذا المستثمر

 محاكـ تجارية متخصصة يظير مدل العناية التي تكلييا تشريعات العالـ لمماؿ إنشاءف كا  
 محاكـ تجارية متخصصة إنشاءيكفي  ، كيكف قد ال(أكلىفقرة ) باعتباره عصب التنمية كاألعماؿ

  . تخصص القضاء في الميداف التجارم فقرة ثانيةإلىكعامؿ لجذب االستثمارات بؿ بحاجة 

التخصص النوعي : أوال

 االختصاص بيف زع مجمكعة مف المبادئ كالقكاعد التي تكبأنو االختصاص النكعي يعرؼ
                                                 

1
. 7، ق 1998أُحبًْ اُزغبض٣خ ثبُٔـطة، اُطجؼخ األ٠ُٝ : ٓحٔس أُغسٝة اإلزض٣ؽ٢-  

2
 wwwأُحبًْ اُزغبض٣خ أُرممخ ذطٞح وطٝض٣خ ُغصة ٝرفغ٤غ االؼزضٔبضاد، : ػسٗبٕ ؿؽبٕ ثطاٗجٞ-   
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 1 عمى قيمتيابناء عمى نكع الدعاكل كناءطبقات المحاكـ المتخصصة ب

كيقصد باالختصاص النكعي لممحاكـ التجارية تحديد القضايا التي يرجع ليذه المحاكـ 
. األكلىحؽ النظر فييا تتكلى التشريعات تحديد االختصاص النكعي ليذه المحاكـ بطريقتيف 

ئحة كيقـك مف خالليا المشرع بتعدد المنازعات كالقضايا التجارية التي يرجع الطريقة اؿ
 لممحاكـ التجارية، كالطريؽ الثانية، كىي تحديد مادة التخصص كيقصد بيا بشأنيااالختصاص 

. المادة التجارية كالتي يحيؿ مف خالليا عمى القانكف التجارم

 حيث جاء في ىذه المادة 5كقد حدد المشرع المغربي االختصاص النكعي كذلؾ بالمادة 
: كتختص المحاكـ التجارية بالنظر في

 الدعاكم التي تتعمؽ بالعقكد التجارية- 1

 . التجارمبأعماليـالدعاكل لف تنشا بيف التجار كالمتعمقة - 2

  التجاريةباألكراؽالدعاكل المتعمقة - 3

  التجاريةصكؿالنزاعات المتعمقة باأل- 4

 النزاعات بيف شركاء في شركة تجارية- 5

 بتحديد 2003لسنة (  19) مف قانكف رقـ (3)كما خصص المشرع اليمني المادة 
:  عمى النحك التالياالختصاص النكعي

تختص المحاكـ التجارية بالنظر في الدعاكل كالنازعات ذات الطابع التجارم كفقا  - أ
. لمقانكف التجارم كالقكانيف ذات الصمة

                                                 
1
. 33ٓطعغ ؼبثوٖ ق : كبئخ اُجٞحؽب٢ٗ-  
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يبقى االختصاص الكارد في الفقرة السابقة مف ىذه المادة منعقدا لممحاكـ   - ب
االبتدائية ذات الكالية العامة في عكاصـ المحافظات كالمديريات التي ال يكجد فييا محاكـ 

 التي تتعمؽ بالشركات اتجارية عدا قضايا اإلفالس كالبنكؾ كالعالمات كاألسماء التجارية كالقضام
 .األجنبية كالتي يككف أحد أطرافيا عنصرا أجنبيا

 مف القانكف اليمني يتضح أف المشرع 3 مف القانكف المغربي ك 5كباستقراء نص المادتيف 
المغربي قد قاـ بتحديد االختصاص النكعي، ليذه المحاكـ بمقتضى الئحة أك قائمة، استعرض 

5محتكياتيا في المادة 
، كىذه المادة تطرح تساؤال، ىؿ الالئحة الكاردة فييا عمى سبيؿ الحصر 1
. أـ عمى سبيؿ المثاؿ؟ 

 جاءت عمى سبيؿ 5في ىذا االتجاه يذىب البعض إلى أف النصكص الكاردة في المادة 
، لكنيا محاكـ عادية متخصصة في 2الحصر، ألف المحاكـ التجارية ليست محاكـ استثنائية

المادة التجارية، كالمحاكـ المتخصصة ال يمكنيا أف تنظر إال في النزاعات التي أسند إلييا 
المشرع بنص خاص ألنيا استثناء مف الكالية العامة لممحاكـ العادية، كالمبدأ أف االستثناء ال 

. 3يقاس عميو كال يتكسع بو

 ذىب إلى القكؿ بأف تعدد مكضكعات اختصاص المحاكـ التجارية 4كىنالؾ اتجاه آخر
 ليس كاردا عمى سبيؿ الحصر التاـ كالحرفي، كأف االختصاص النكعي قابؿ 5الكارد في المادة 

لمتغيير بما يتالءـ كاالختصاص العاـ لممحكمة التجارية كالسرعة التي تتطمبيا الحياة التجارية 
خاصة كأف المشرع نفسو منح االختصاص لممحاكـ التجارية في غير الحاالت الكاردة في المادة 

 في الكتاب الخامس مف مدكنة التجارة إليياكما في مساطر صعكبات المقاكالت كالمشار . 5
                                                 

1
أُحبًْ اُزغبض٣خ ثبُٔـطة، اـٌب٤ُبد اُزطج٤ن، أيطٝحخ ٤َُ٘ زضعخ اُسًزٞضاٙ ك٢ اُوبٕٗٞ اُربق، عبٓؼخ ٓحٔس اُربٓػ : ٓحٔس أُغصٝث٢ اإلزض٣ؽ٢-  

. ٤ًِ105خ اُؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ٝاالهزمبز٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ، اُطثبي أًساٍ، ق 
2
ٓحبًْ ٣حسز اذزمبلٜب ثبُ٘ظط ك٢ هىب٣ب ٓؼ٤٘خ ٣ؼٔس أُفطع ا٠ُ رحس٣سٛب ثسهخ ث٘ك ذبق، ٝرؼزجط ٝال٣زٜب :" ٣ؼطف اُلوٚ أُحبًْ االؼزض٘بئ٤خ ثؤٜٗب-  

. 42، ق 1994ٓٞؼ٠ ػجٞز، ٓحٔس اُؽٔبػ، أُرزمط ك٢ أُؽططح أُس٤ٗخ ٝاُ٘ظبّ اُوىبئ٢ " ك٢ ٛصا أُغبٍ ٝال٣خ اؼزض٘بئ٤خ
3
   -

4
   -
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 تنتظر في أنيا كما 53-95 مف قانكف 11 اختصاصيا المحمي  في المادة لكالتي تنص عؿ
 عمييا القكانيف الخاصة كالقانكف حماية الممكية الفكرية أحالت كلكف 5قضايا لـ تكردىا المادة 

. 1كالصناعية

 لسنة 19 المشرع اليمني فقد حدد االختصاص النكعي في المادة الثالثة مف قانكف رقـ أما
 حدد االختصاص األكلى ففي الفقرة ف كالتي حاكؿ مف خالليا المزج  بيف الطريقتي2003

النكعي بمقتضى ضكابط كقكاعد عامة يستند فييا إلى أحد النظريات التي تحكـ القانكف التجارم 
 تنظر أفكالنظرية الشخصية كالنظرية المكضكعية كىما معا كذلؾ مف خالؿ تنصيصو عمى 

المحاكـ التجارية بالدعاكل كالمنازعات ذات الطابع التجارم كفقا لمقانكف التجارم كالقكانيف ذات 
 لـ ينص عمى اختصاص كلدل المشرع الفرنسي إليياالصمة كىذه النظرية ىي التي ذىب 

 مف القانكف 369 ك 361 عمى الفصكؿ أحاؿالمحاكـ التجارية في قانكف المسطرة المدنية بؿ 
.  التجارية بحيث يككف المنطؽ ىك تحديد العمؿ التجارماألعماؿالتجارم كالتي تتضمف تعدد 

 المشرع لممحاكـ ذات الكالية العامة بالنظر أجاز الفقرة الثانية مف المادة الثالثة فقد أما 
يكجد فييا محاكـ تجارية  ثـ حدد عمى  في القضايا ذات الطابع التجارم في المكاضيع التي ال

 التجارية كالقضايا التي تتعمؽ األسماء كالبنكؾ كالعالمات كاإلفالسسبيؿ الحصر باف قضايا 
 تككف مف اختصاص المحاكـ أجنبيا عنصرا أطرافيا التي يككف احد أك  األجنبيةبالشركات 

. يجكز لممحاكـ العادية النظر فييا  كال2التجارية مطمقا

 في تحديد ف الطريقيقارتي المشرع اليمني مف اخأرادىا يفسر نكايا عدد األخيركىذا النص 
: االختصاص النكعي لممحاكـ التجارية

 يكجد في دائرة   المحاكـ العادية تنظر في القضايا التجارية  التي الأفكىي : األكلى
                                                 

1
  5ٓحٔس ثٞظثغ ، ٓطعغ ؼبثن، ق -   

2
 32، ق 2005ػ٢ِ ؼؼ٤س اُمس٣ن، ؼٞاثن هىبئ٤خ ك٢ اُوىب٣ب اُزغبض٣خ، اٌُزبة األٍٝ، اُطجؼخ األ٠ُٝ -   
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 عمى سبيؿ الحصر في الكاردةنفكذىا محاكـ تجارية كفقا لمقانكف التجارم باستثناء القضايا 
 التجارية كاألسماء كالبنكؾ كالعالمات اإلفالسمف المادة الثالثة كىي قضايا  الفقرة الثانية

 ألىمية نظرا أجنبيا عنصرا إطرافيا كالتي يككف احد األجنبيةكالقضايا التي تتعمؽ بالشركات  
. ىذه القضايا في تشجيع االقتصاد اليمني

 كالذم كاف قد حدد 2003 لسنة 19عدـ تحديد اختصاص قيمي في قانكف رقـ : الثانية
 19 ، كالممغى بالقانكف رقـ 1 في مادتو الثالثة الفقرة الثانية1999 لسنة 387في القانكف رقـ 

يترؾ مجاؿ لممحاكـ االبتدائية ذات الكالية العامة   بمميكني لاير يمني كذلؾ حتى ال2003لسنة 
 تنظر القضايا التجارية في العكاصـ التي يكجد في دائرة نفكذىا محاكـ تجارية عكس أففي 

تختص المحاكـ التجارية  "95-53المشرع المغربي الذم حدد في المادة السادسة مف قانكف 
 درىـ كما تختص بالنظر في جميع 20000 التي تتجاكز قيمتيا األصميةبالنظر في الطمبات 

 ليذه المادة يككف قد تحرؾ بنصو طمبات المقاصة ميما كانت قيمتيا كىك أكالطمبات المقابمة 
 المحاكـ االبتدائية  ذات الكالية العامة حتى في المناطؽ أماـمجاؿ كاسع لكضع ممفات تجارية 

.  العكاصـ التي يكجد بدائرة نفكذىا  محاكـ تجاريةأككالمدف 

 االختصاص النكعي باعتباره العنصر الذم يميز المحاكـ المتخصصة عف ألىميةكنظرا 
 بناء  عمى دعكل كقد أك مف تمقاء نفسيا ثيرهالمحاكـ ذات الكالية  العامة فاف ىذه  المحاكـ ت

 كالمغربي بصفة دقيقة كيفية تعامؿ المحاكـ التجارية مع 53/95 مف قانكف 8 الفصؿ ففؽ
؟ أماميا المكضكعي الذم يثار أكالدفع بعدـ االختصاص النكعي 

 مف قانكف المسطرة 17تي بمسطره مخالفة تماما لما تنص عميو مقتضيات الفصؿ أك
 ثمانية داخؿ تثبت في الطمب إف ىذا الدفع فاف عمى المحكمة التجارية أثاره حالة  ففيالمدنية

                                                 
1
٣جو٠ االذزمبق اُٞاضز ك٢ اُلوطح اُؽبثوخ ٓ٘ؼوسا ُِٔحبًْ االثزسائ٤خ شاد اُٞال٣خ اُؼبٓخ ف ػٞالْ أُحبكظبد ٝأُس٣ط٣بد اُز٢ ٣ٞعس ك٤ٜب ٓحبًْ -  

رغبض٣خ ٝشُي اشا ًبٗذ اُسػبٟٝ ٝاُطِجبد ال رزغبٝظ ه٤ٔزٜب ٢ٗٞ٤ِٓ لاير، ٝؿ٤ط ٓزؼِوخ ثوىب٣ب األٝضام اُزغبض٣خ ٝهىب٣ب  اإلكالغ ٝاُج٘ٞى ٝاُؼالٓبد 

. ٝاألؼٔبء اُزغبض٣خ  ٝاُوىب٣ب اُز٢ رزؼِن ثبُفطًبد األع٘ج٤خ أٝ اُز٢ ٣ٌٕٞ أحس أيطاكٜب ػ٘مطا أع٘ج٤ب 
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 بحكـ مستقؿ عف الحكـ الذم قد يصدر في صمب القضية  كتعد أماميا إثارتو مف 8 أياـ
 التجارية كالسرعة الكاجب األعماؿمقتضيات ىذا الفصؿ تتماشى مع السرعة التي تتصؼ بيا 

.  1 تتصؼ بيا النزاعات التجاريةأف

 اآلجاؿ نص في القانكف المحدث لممحاكـ التجارية يتضمف   المشرع اليمني لـ يحددأما
 الدفع بعدـ االختصاص بؿ ترؾ إثارةكالمسطرة المتبعة مف قبؿ المحكمة التجارية بخصكص 

 أكدهكىذا ما األطراؼ  عمى طمب أك بناء بنفسو إثارتو مفتكحا لمقضاء التجارم في األمر
 العاصمة صنعاء بتاريخ بأمانةالقضاء التجارم اليمني في الحكـ االبتدائي لممحكمة التجارية 

2 مارس 13
 :" ... بيف البنؾ الكطني كالبنؾ المركزم اليمني حيث نص منطكؽ الحكـ 2006

 أماـترفع  . دعكلأم كالتي يجب التقيد بيا قبؿ النظر في  بياسمــ اؿمف المبادئفانو لما كاف 
 أف في مدل اختصاصاتيا بنظر الدعكل قبؿ أكال عمى المحكمة أف تبحث  أفالقضاء ىك 

 كعميو فاف ىذه المحكمة قد  اإلجرائية،كأ جانب مف جكانب ىذه الدعكل المكضكعية ألمتتطرؽ 
كفقا  لما كالو اختصاصاىا نكعيا بنظرىا س بيف الدعكييف ـأف نظرت منذ أعينياكضعت نصب 

لنصكص ؿ اإلدارةاستقر عميو القضاء اليمني مف رقابة القضاء التجارم عمى حسف تطبيؽ جية 
.." .التجارية

كالمشرع اليمني عند عدـ كضعو أجاؿ كمسطرة متبعة لمبث في مكضكع االختصاص 
كتركو األمر مفتكحا لمقضاء بالبث في عدـ االختصاص كفقا لمقكاعد العامة دكف تحديد أجاؿ 

. 3تتناسب مع ما يتطمبو الحياة التجارية مف قكاعد مسطرية تتالءـ كخصكصيات ىذا المجاؿ
يككف قد اخؿ باألسس التي تؤدم بالقضاء التجارم إلى تحقيؽ األىداؼ المتكخاة منو كىي 

. السرعة البث في القضايا التجارية باعتباره السرعة احد مقكمات العمؿ التجارم

                                                 
1
. 151، ق 2004 كجطا٣ط 28اذزمبق أُحبًْ اُزغبض٣خ ثبُٔـطة، ٓغِخ اإلـؼبع، اُؼسز : ػجس اٌُط٣ْ ثٖ عِٕٞ-  

2
.  (ؿ٤ط ٓ٘فٞض) حٌْ 2006 ٓبضغ 13اُمبزض ك٢ ربض٣د  (،759، 755 )حٌْ ضهْ-  

3
. 59، ق 1998 33 -32االذزمبق اُ٘ٞػ٢، ٓوبٍ ٓ٘فٞض، ٓغِخ أُحب٢ٓ، اُؼسز : ػٔط أظًٝبض-   
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كىذا ما لحظناه مف حيثيات الحكـ الصادر عف القضاء اليمني الذم يفصؿ في أىـ نزاع 
عرض عمى القضاء التجارم اليمني كىي قضيتو إفالس البنؾ الكطني لالستثمار احد البنكؾ 
الرائدة في دعـ االستثمارات في اليمف كالذم كضع البنؾ المركزم اليمف يده عميو كفقا لممادة 

 مف قانكف البنكؾ كالذم يبيف ىذا الحكـ،  اف ىناؾ  فارؽ كبيرا بيف تقديـ الدعكل كالذم 46
 2006-1-4قدمت بتاريخ 

كتاريخ إصدار الحكـ باختصاص المحكمة بالبث بمكضكع النزاع كالذم بينو الحكـ 
 كالذم كاف مف المفترض عمى القضاء اليمني حسـ 2006 مارس 13السالؼ الذكر بتاريخ 

القضية باختصاصو بالبث في النزعة في زمف قياسي يتناسب مع أىمية الدعكل المرفكعة 
. أمامو

كباعتبار التخصص النكعي لممحاكـ التجارية ىك أحد أساس إنشائيا كاحد العكامؿ التي 
يتطمع إلييا الفاعمكف االقتصاديكف إلى أف ىذا األخير كجياز قضائي متخصص لـ يعد بكحدة 
كأداة لزرع الثقة كالطمأنينة في صفكؼ الفاعميف االقتصادييف بؿ أصبح العالـ اليـك ينظر إلى 

قضائو ىؿ ىك أىـ القدرة كالكفاءة عمى حؿ النزاعات بما يكاكبو العصر مف مركنة كيسر 
. يضمف لمعدالة حقيا

 .كىذا لف يتـ اال بكجكد قضاة متخصصكف في المادة التجارية

تخصص القاضي في المادة التجاري : ثانيا
يعتبر القضاء عنصرا فاعال كحيكيا لتحريؾ عجمو االقتصاد الكطني كعنصرا محفزا 
االستثمارات الداخمية كالخارجية كأداة أساسية لمتنمية، كذلؾ مف خالؿ تثبيت ثقة الفاعميف 

نصاؼ كانطالقا مف ىذا التكجو  االقتصادييف في اليياكؿ التي تتكلى فض نزاعاتيـ بسرعة كا 
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 كلكف ىذا القضاء كجياز لـ يعد كافيا لزرع الثقة بؿ البد اف 1أتت بإدارة خمؽ محاكـ تجارية
يككف ىناؾ قضاء متخصص في المادة التجارية كىك ما اجبر المشرعاف اليمني كالمغربي عمى 

األخذ بنظاـ القضاء التجارم المحترؼ لككف قكانيف التجارة المطمكب تطبيقيا تتسـ بالتعقيد 
كالدقة، اليككف ممما بيا كمتعمقا فييا اال القاضي المحترؼ بحكـ حنكتو القانكنية كدرايتو 

. المستفيضة كتككينو المستمر
كالتشريعيف اليمني كالمغربي بيذا النيج يككنا قد تميزا عف التشريع الفرنسي الذم يأخذ 
بنظاـ القضاء التجارم المنتخب ككذا تشريعات ألمانيا كبمجيكا  كالدانمارؾ كالنمسا التي تأخذ 

. 2لنظاـ القضاء التجارم المختمط
كقد أصبح تخصص القاضي في المادة التجارية لو أىمية بمكاف باعتباره مف األسس التي 

يؤكد تعزيز دكر القضاء في مكاكبة تحديات العصر كمتطمبات التنمية كحتى يقـك القضاء 
تككيف الممحقيف القضائييف الدارسيف في المعيد : التجار بالدكر المرجكة منو يتطمب بشيئيف اثنيف

. (ب)إعادة تككيف كتأىيؿ القضاة الحالييف   (أ)العالي لمقضاء 
في غمار التحكالت التي يشيدىا العالـ أصبحت الدكلة ممزمة بمعب : تككيف القضاة- أ

دكر كبير في التنظيـ كالضبط مف اجؿ الرفع مف مستكل الخدمات العمكمية كمساندة االستثمار  
الذم يعتبر اليـك محرؾ عممية التنمية كالعدالة باعتبار مكقعيا المميز في ىذه العممية مطالب 
اكثر مف أم كقت مضى باحتكاء ىذه التحديات كتطكيعيا لخدمة المشرع التنمكم العاـ كالشؾ 
أف تفعيؿ القضاء لمقياـ بيذا الدكر الطالئعي يستمـز أساسا تأىيؿ المكارد البشرية الفاعمة فيو 

.  3كتككينيا بالشكؿ الالـز حتى تستطيع أداؤه كظيفتيا بكؿ ايجابية ممكنة

                                                 
1
. 8أُحبًْ اُزغبض٣خ ثبُٔـطة، اـٌب٤ُبد ٝأكبم اُزغطثخ ، ٓطعغ ؼبثن، ق : ٓحٔس أُغصٝث٢ اإلزض٣ؽ٢-  

2
. 63-62، ق 26أُؽططح أٓبّ أُحبًْ اُزغبض٣خ ٝٓحبًْ االؼزئ٘بف اُزغبض٣خ، ٓغِخ أُؼ٤بض ػسز : ػجس اُحن ا٤ُؼوٞث٢-  

3
زٝض اُوىبء ك٢ رلؼ٤َ أُؽبض اُز١ٞٔ٘ ٝاؼز٤ؼبة اُزحٞالد، ؼِؽِخ ٗسٝاد ُٝوبءاد أُؼٜس اُؼب٢ُ ُِوىبء، اُطثبي زؼٔجط : ػجس اُؼع٣ع ٣ؼٌٞث٢-  

. 78، ق 2004
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  كالقضاء التجارم حتى يقـك بيذا الدكر البد مف خمؽ األطر الكفؤة كذلؾ عف طريؽ 
مراجعة برنامج التككيف بالمعيد الكطني لمدراسات القضائية كذلؾ مف خالليا إدخاؿ مكاد جديدة 
يفاد  كلمغات أجنبية كتنظيـ لمقاءات عممية تؤطرىا مجمكعة مف األساتذة المتخصصيف كالخبراء كا 

  1.البعثات لمخارج كاالطالع عمى بعض القكانيف المقارنة
كمسالة التككيف كالتأىيؿ لمقضاة التجارييف قد كانت محطة أنظار القيادتيف السياسيتيف في 
البمديف اليمف كالمغرب كىك ما أشار إليو فخامة الرئيس عمي عبد اهلل صالح في عدد كبير مف 
خطاباتو حيث أكد عمى ضركرة تطكير البرامج الدراسية في المعيد العالي لمقضاء عف طريؽ 

 التي تعمؿ عمى تأىيؿ قضاء ممميف بالمكاد ةإدخاؿ المكاد التجارية كالمصرفية االستثمارم
. التجارية كاالستثمارية كالمصرفية

كما أف مسالة التككيف كالتأىيؿ قد تناكليا كذلؾ جاللة الممؾ الحسف الثاني في عدة 
إف المغرب إذا أراد أف ينفتح عمى العالـ يجب أف يككف كذلؾ :" خطابات لو حيث أكد جاللتو 

... قضاءه  متفتحا في  مستكل قضاء العالـ، فعمينا أف نراجع تماما تككيف القضاة في ىذا البمد 
فالقضاء اليـك لـ يصبح فقط أساسا لطمأنينة الرعية كالمجتمع بؿ اصبح أمرا ضركريا لمنماء، 
كالنماء ىك التشغيؿ ، كالتشغيؿ ىك إعطاء القكت كالكرامة لكؿ مغربي كىك مفتاح االطمئناف 
كمفتاح االستمرار، فميذا أؤكد كثيرا عمى إعادة النظر في معيد تككيف القضاة كفي إدخاؿ 

".  المغات األجنبية في برامجو
كىذه الخطابات السياسية تعكس مدل األىمية التي يحتميا تككيف كتأىيؿ القضاة مف 
إيجاد قاضي العكلمة الذم لديو قابمية  التطكر كاالنفتاح كاإللماـ بتطكر النظريات كالمعارؼ 

. 2الحديثة

                                                 
1
. 56، ق 33اُؼساُخ ٝاُز٤ٔ٘خ االهزمبز٣خ، ٓغِخ أُِن اُوىبئ٢، ػسز : ػجس اإلُٚ اُح٤ٌْ ث٘ب٢ٗ-  

2
 5، ق 25/11/2005، 753ٓحٔس ثٞظثغ، عط٣سح اُمجبػ، اُؼسز -  
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كفي ىذا اإلطار يجب عمى معاىد القضاء في اليمف كالمغرب مكاجية برامج الدراسة 
كالمكاد التي مف شانيا أف تؤىؿ قاضي متفتحا ممما بنظاـ القانكني االقتصادم كذلؾ مف خالؿ 

 :
العمؿ عمى رفع مدة التككيف بالمعيد إلى ثالث سنكات - 
تمقيف مكاد جديدة السيما القانكف التجارم الالتيني كالجرماني كاالنجمكسكسكني كالعقكد -  

الجديد كقكانيف االستثمار كاإلعالميات، إضافة إلى مكاد مرتبطة بميداف األعماؿ كقانكف 
الشركات، كقانكف السياحة، القانكف البحرم، القانكف البنكي، األسكاؽ المالية، المستجدات 

الجديدة في عالـ الصارؼ، البطاقات البنكية، الجرائـ المعمكماتية، غسيؿ األمكاؿ، إضافة إلى 
الدراسات لممستجدات الدكلية االقتصادية كالعكلمة كالخكصصة، منظمة التجارة العالمية، 

. اتفاقيات الشراكة، مناطؽ التبادؿ الحر، كانعكاساتيا كأثرىا عمى اقتصاديات الدكؿ
التركيز عمى المغات األجنبية كمادة أساسية - 
إفساح المجاؿ في المبادرة لحممو اإلجازة في العمـك االقتصادية - 

كيتجمى األخذ بما ذكر أعاله إيمانا كاضحا باف مسالة التككيف المستمر أصبحت ذات 
أىمية خاصة باعتبارىا مناسبة يتمكف مف خالليا القاضي الذم ىك عماد كؿ تنظيـ قضائي مف 
تطكير مداركو كتكسيع معارفو كاالطالع عمى تجارب قضائية أخرل كمتابعة متغيراتيا فتتككف 
لديو القدرة عمى استعماؿ الفعؿ بشكؿ ايجابي كسميـ لما يتكفر عميو مف كفاءة عممية تثير الثقة 

في النفس ليصبح معيا في مستكل يؤىمو لمنيكض بالمياـ الجساـ الممقاة عمى عاتقو إذ ال 
. 1عدالة صحيحة بدكف تككيف جيد

أف الصالحيات التي سنتيا الترسانة القانكنية التي شيدىا : إعادة تككيف القضاة- ب
المغرب في نياية القرف العشريف لمقضاء التجارم في مجاالت الماؿ كاألعماؿ تؤكد عمى 

                                                 
1
، ق  2002 /2اُوىبء اُزغبض١، ؤبٗٚ ُالؼزضٔبض ٖٓ ذالٍ اُزغطثخ أُـطث٤خ، زكبرط أُغِػ األػ٠ِ، اُؼسز : اثطا٤ْٛ األ٣ؽط-  
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ضركرة إعادة تككيف القضاء تككينا قانكنيا كاقتصاديا معمقا يككف القاضي المحترؼ مؤىال  
. 1بحكـ دراستو كتدريبو الميني

كأدركا ليذه األىمية سعت كزارة العدؿ كالمجمس األعمى كالمعيد العالي لمقضاء إلى إقامة 
عدة دكرات تككينية تبيف مدل حاجة إلى تككيف قاض تجارم يفيـ تقنيات عالـ الماؿ كاألعماؿ 

 كذلؾ مف اجؿ أف يمـ 2بما فييا األسكاؽ المالية كاالقتصادم كالبنكية كالجمركية كالجبائية
القاضي التجارم باإلصالحات التشريعية التي تكفؿ لممستثمريف عدة ضمانات مف بينيا إحداث 
قضاء متخصصيف مف شانو أف يحقؽ عدالة  فعالة كال يككف ذلؾ إال بكجكد قضاة متخصصكف 

يخضعكف في الكقت الراىف إضافة إلى تجربتيـ الحالية بتككيف خاص مستمر في اإلطار 
التجارم كالمالي كاالستثمارم كلكف ىؿ ىذا يعني أف القضاء الحالييف ال يتكفركف لدييـ الكفاءة 

. في المجاؿ االقتصادم كالتجارم؟
يمكف القكؿ في ىذا الصدد أف ىناؾ محاكـ متخصصة كلكف ينقصيا القاضي المؤىؿ في 
المجاؿ التي أنشأت مف اجمو ىذه المحاكـ كىذا ليس معناه أف القضاء الحالييف ليسكا أكفاء بؿ 
يتمتعكف بكفاءة أثبتت كجكدىا الفعاؿ في شتى المجاالت كفي مختمؼ المياـ التي اضطمعت 

. بيا
اال أف التخصص أضحى حتمية ألغنى عنيا ذلؾ أف النكع الكاسع لمجاالت المعرفة جعؿ 
مف المستحيؿ أف يككف اإلنساف دائرة معارؼ في شتى الفنكف كالعمـك كمبدأ التخصص في حد 
ذاتو ال يعني نقصا في الكفاءة أك خفضا في التككيف يقدر ما يكفر فرص التعرؼ عمى دقائؽ 

. 3المادة كاشكالياتيا بشكؿ يسمح باتخاذ القرار األكثر مالءمة مع ظركؼ النازلة كمالبساتيا

                                                 
1
. 37أُحبًْ اُزغبض٣خ ثبُٔـطة، ٓطعغ ؼبثوٖ ق : ٓحٔس أُغسٝث٢ اإلزض٣ؽ٢-  

2
-584االعزٜبز اُوىبئ٢ ك٢ أُبزح اُزغبض٣خ ثبُٔغِػ األػ٠ِ، أــبٍ ٗسٝح أُغِػ األػ٠ِ ٝاُزحٞالد االهزمبز٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ، ق : ٓحٔس اُحبضص٢-  

585 .
3
. 9ُٔبشا اُزرمك ك٢ أُبزح اُزغبض٣خ، ٓطعغ ؼبثن، ق : أحٔس اُؽطاط-  
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كمف ىذا المنطمؽ فاف الحاجة أصبحت تدعك أكثر مف أم كقت مضى إلى اتباع نظاـ 
التخصص في العمؿ القضائي إيمانا باف القاضي المتخصص بنكع معيف مف النزاعات يككف 

اكثر فيما لمدعكل كفصمو فييا يتسـ بالسرعة نتيجة ممارستو لنكع كاحد مف القضايا إذ يزيد ذلؾ 
.  1في اطالعو كيجعمو اكثر قدرة عمى استيعاب المشاكؿ القانكنية فيضع الحمكؿ المناسبة ليا

ليذا رجح الباحثكف عمى ضركرة تكثيؼ الدكرات التككينية كالندكات العممية لما ليا مف اثر 
ايجابي عمى مردكدية القضاء كما يمـز القاضي ليككف في مستكل التحدم أف يستفيد مف التطكر 
التكنكلكجي كما تقدمو المعمكميات مف خدمات جميمة تسيؿ ميمتو كتجعؿ منو قاضي العكلمة، 

كذلؾ مف خالؿ اطالعو عمى الثقافة القضائية لممجتمعات المتقدمة إضافة إلى خمؽ بنؾ 
. لممعمكمات عمى الصعيد الكطني

كنظرا ألىمية الدكر الذم يضطمع بو القاضي التجارم في التنمية االقتصادية فاف ىذا 
العنصر أضحى محؿ اىتماـ كبير لدل المنظمات الدكلية حيث الزاؿ المعيد الكطني لمدراسات 
القضائية يقيـ عدد مف الدكرات التككينية التي تعزز القدرات المصرفية لمقضاء كتأىيميـ لمعالجة 

. 2قضايا تتعمؽ بالقانكف التجارم كالمصرفي
كما تعد مسألة  التككيف مف أىـ مرتكزات برامج كزارة العدؿ المغربية التي أكلت عناية 

خاصة لتككيف كتأطير قضاء المحاكـ التجارية كذلؾ بيدؼ خمؽ قضاء تجارم متخصص ككؼ 
حيث تـ تنفيذ برامج تككيف القضاء كمكظفي المحاكـ التجارية في ميداف المعمكمات حيث شمؿ 

 عامؿ بالقطاع عمى الصعيد الكطني كما أقيمت عدد مف الندكات حكؿ 8000ىذه العممية 
القانكف التجارم، السجؿ التجارم، العمؿ البنكي، المسؤكلية البنكية، عقكد االمتياز،  حماية 

 كما كانت كال تزاؿ مسائؿ رفض 3الممكية الصناعية كالمنافسة، كنظاـ صعكبات المقاكالت
القضاء التجارم بالككادر القضائية المؤىمة محؿ عدد مف المناقشات كالندكات التي أقامتيا كزارة 

                                                 
1
. 179اثطا٤ْٛ األ٣ؽط، ٓطعغ ؼبثن، ق -  

2
. 3، ق 2006 أثط٣َ 8، اُؽجذ 1389/ 10زٝضح ر٤٘٣ٌٞخ ُوىبح أُحبًْ اُزغبض٣خ، عط٣سح اُؼِْ ، اُؼسز -  

3
  WWW justice M aزٝض أُحبًْ اُزغبض٣خ ك٢ رفغ٤غ االؼزضٔبض، ٓوبٍ ٓ٘فٞض ػ٠ِ ٓٞهغ : ٓحٔس ثٞظثغ-  
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العدؿ اليمنية المتمثمة في حمقة النقاش األكلى التي عقدت في المعيد العالي لمقضاء بصنعاء 
كشخصت ىذه " صعكبات كعكائؽ سير عمؿ القضاء التجارم" حكؿ 2004 – 22 – 21بتاريخ 

: الحمقة الصعكبات التي تكاجو القضاء التجارم اليمني باآلتي
عدـ االىتماـ بإيجاد البناء المتخصص في إطار القضاء التجارم كذلؾ مف خالؿ  -

. القاضي المتخصص كالذم يتـ تدريبو في المحاكـ التجارية
 .عدـ االىتماـ بالجانب التأىيمي الدائـ لمقضاء التجارييف مف خالؿ التدرب كالتأىيؿ -

عدـ كجكد قضاة متخصصكف في مكاضيع تحضير الدعاكم كالمنازعات التنفيذية  -
 .كالتكثيؽ

عدـ كجكد األخصائييف مف خبراء كمترجميف تابعيف لممحاكـ التجارية كىذا األمر يؤدم  -
إلى تأجيؿ القضايا بشكؿ ال يالئـ متطمبات العمؿ التجارم كنظرا العتبار ىذه النقاط تمثؿ 

الصعكبات التي تكاجو القضاء التجارم اليمني فقد خرجت حمقة النقاش بمجمكعة مف التكصيات 
 :تتمثؿ في 

ضركرة رفض  المحاكـ التجارية بالقضاء المؤىميف كتجنب نقميـ إلى الخارج القضاء -  
التجارم كيككف التنقؿ بيف المحاكـ التجارية مع استمرار التأىيؿ لمقضاء التجارييف في ندكات 

داخمية كخارجية لمراجعة متطمبات منازعات االقتصاد الحر كاألسكاؽ المالية العمميات المصرفية 
الحديثة االلكتركنية المعامالت التجارية كاالستثمارية التاميف بالعالمات التجارية 

تعييف عدد مف القضاء المحاكـ التجارية متخصصيف في تنفيذ األحكاـ الصادرة عف - 
. المحاكـ التجارية

مراعاة إجراء إصالح لمقضاء التجارم بشكؿ متكامؿ بداية مف قاعدة اليـر حتى أدنى - 
. اليـر القضائي

كبطبيعة الحاؿ فاف ىذه الحمقة قد حاكلت تشخيص كاقع القضاء التجارم اليمني كالعمؿ 
عمى إيجاد المقترحات المتمثمة في تأىيؿ القاضي التجارم باعتباره حجر الزاكية في العمؿ 
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القضائي إلى أف ىذه التكصيات ظمت حبرا عمى كرؽ كىك ما أكدتو الحركة القضائية التي 
 كالتي حممت في طياتو عدد مف التعيينات في القضاء التجارم 2005-12– 30أجريت ناىية 

لـ يككنكا يعممكف في المحاكـ التجارم كليس مف المتخصصيف في المجاؿ التجارم إضافة إلى 
كجكد نقص كبير في استخداـ المعمكميات في المحاكـ التجارية عمى كجو الخصكص كفي 

المحاكـ العادية بشكؿ عاـ، كىذا النقص أك االنعداـ في استخداـ المعمكميات مف أىـ الكسائؿ 
. الحديثة التي تأكد عمى السرعة في االطالع عمى األحكاـ الصادرة كتساعد عمى نشرىا

كلكننا عمى ثقة تامة باف ىذه الصعكبات التي تكاجو القضاء التجارم اليمني سكؼ تزكؿ 
بعد تعييف احد قضائيا كزيرا لمعدؿ باعتباره متخصص في ىذا المجاؿ كعمى دراية بأىمية ىذا 

.    القضاء في زرع الثقة لدل التجار كالمستثمريف
ذا كاف ىدؼ التشريعات الحديثة مف إنشاء محاكـ تجارية متخصصة في المادة التجارية  كا 
ىك حسـ المنازعات الناشئة في العالقات التجارية عف طريؽ جياز قضائي متخصص في نكع 

معيف مف القضايا استجابة إلي أحد الركائز التي يقـك عمييا النشاط التجارم كالمتمثمة في 
. السرعة كاالئتماف

فيؿ ىذا القضاء كفيؿ بكحدة لتحقيؽ اليدؼ المرجك مف إنشائو كالمتمثؿ في تكفير 
الضمانات الكفيمة في بث الثقة لدل التجار كالفاعميف االقتصادييف كأداة مف أدكات تشجيع 
االستثمار؟ إلى انو ما يتبادر إلى الذىف مف خالؿ ما أسمفنا ىك اف ىذه المحاكـ ليست ىي 

القضاء الكحيد في حسـ المنازعات التجارية كاالستثمارية كىذا ما أكده المشرع المغربي في الفترة 
يجكز ألطراؼ "مف قانكف المحاكـ التجارة حيث نصت ىذه الفقرة عمى انو  (5)الثانية مف المادة 

 إلى 306االتفاؽ عمى عرض النزاعات المبينة أعاله عمى سطره التحكيـ كفؽ أحكاـ الفصكؿ 
كالمشرع المغربي بيذا المادة يككف قد ترؾ المجاؿ مفتكحا "  مف قانكف المسطرة المدنية327

لمتجار المستثمريف لالختبار بيف عرض النزاع الناشئ بينيـ عمى المحاكـ التجارية أك المجكء 
. إلى التحكيـ ىذا األخير الذم ظير كقضاء خاص يعمؿ عمى زيادة  تشجيع االستثمارات
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التحكيم التجاري  : الفقرة الثانية
 احد اآلليات التي تكتسي أىمية بالغة لمكاجية الجيكد الكبيرة التي 1يعتبر التحكيـ التجارم

تبذليا الدكلة مف أجؿ تيئية مناخ صالح الستثمار متماشية مع سياسية اإلصالح االقتصادم 
الذم قطعت فيو الدكؿ شرط كبير لجذب رؤكس األمكاؿ المستثمرة السيما بعدما تبيف ليا أف 

 2القكانيف التي تطبؽ في مجاؿ االستثمار ال تكفي كحدىا لتحقيؽ ىدؼ زيادة االستثمارات
كبيذا أصبح تكجو التشريعات لألخذ بنظاـ التحكيـ لدرجة اصبح معيا ىذا األخير ينعت 

بأنو قضاء العكلمة إال أف ىذا ال ينفي أف التحكيـ جذكر تاريخية أصيمة حيث عرفتو المجتمعات 
القديمة كأساس لمعدالة فكاف يجرم الفصؿ في المنازعات منذ القديـ بكاسطة حكيـ يككف غالبا 
ىك الشيخ القبيمة أك زعيميا كاف ىذا قبؿ إف ييتدم الفكر اإلنساني إلى فكره النظـ القضائي أك 

                                                 
1
 المغربي الخاص بالتحكيـ حؿ نزاع مف لدف ىيئة تحكيمية تتمقى مف االطراؼ ميمة الفصؿ في النزاع بناء عمى 08-05 مف مشركع قانكف 306عرفت التحكيـ كفؽ الفصؿ -   

اتفاؽ  عمى عرض مف نزاع عمى محكميف الفصؿ فيو دكف المحاكـ المختصة كىك اتفاؽ خصـك عمى احالو نزاع معيف بينيـ الى التحكيـ يختاركف فيو " اتفاؽ التحكيـ كما عرؼ الفقو بانو 
كالتحكيـ نكعاف التحكيـ الخاص كىك التحكيـ الذم يتـ مف قبؿ محكـ اك اكثر يتـ تعيينيـ كتحديد مياميـ كمكاف عمميـ كالقانكف . المحكـ كيعينكف القانكف الكاجب التطبيؽ كاجراءات التحكيـ

الكاجب اتباعو في االجراءات اك الكاجب تطبيقو عمى المكضكع كغير ذلؾ غير ذلؾ مف االمكر الخاصة بعممية التحكيـ مف قبؿ االطراؼ المنازعة  
كالتحكيـ المؤسساتي ىك التحيكـ المنظـ مف قبؿ مؤسسة متخصصة في التحكيـ كىذا النكع مف التحكيـ يتفؽ فيو اطراؼ النزاع عمى اف التحكيـ يجرم مف قبؿ مؤسسة معينة ككفقا 

. لمقكاعد الخاصة بتمؾ المؤسسة كفقا لقكاعد يختارىا اطراؼ النزاع كالمؤسسة المذككرة تقـك بعممية التنظيـ كاالشراؼ عمى سير التحكيـ المذككر
كالتحكيـ دكليا اك كطنيا كىناؾ معيبا كبيف تحديد دكلية التحكيـ المعيار القانكني اك مايسمى المعيار الجغرافي يكككف التحكيـ دكليا اذا كاف في مكاف اك دكلة غير تمؾ التي تـ فييا 

العقد كاف كاف طرؼ النزاع مف مكاطني دكلة كاحدة ىذا المعبار اخذ بو القانكف النمكذجي  التابع لالمـ المتحدة كما ينقسـ التحكيـ مف حيث االتفاؽ ذاتو الى تحكيـ منصكص عميو في ما 
يسمى يشترط التحكيـ كاخر منصكص عميو في ما يسمى بمشارطة التحكيـ كيقصد االكؿ الشرط الذم يكدع في العقد باحالة المنازعات المستقبمية حكؿ ذلؾ العقد الى التحكيـ كىذا ىك 

الغالب في الحياة العممية كلكف ليس ىناؾ مايمنع مف يرد شرط التحكيـ في اتفاؽ مستقؿ مع اك بعد العقد االصمي كمثاؿ ذلؾ اف يبـر الطرفاف عقدىما دكف اف تيضمف شرط تسكية 
المنازعات بينيما كلكف في مرحمة الحقة يعرض احدىما عمى االخر تسكية أم منازعات مستقبمية ناشئة عف العقد اك تتعمؽ بو الى التحكيـ فيكافؽ االخر عمى ذلؾ كفي ىذه الحالة تككف اماـ 

:  عقديف
العقد االصمي الغالي مف شرط التحكيـ كعقد اخر خاص بتكسية المنازعات عف طريؽ التحكيـ اما مشارطة التحكيـ فيقصد بيا االتفاؽ الذم يبرمو طرؼ العقد االصمي بعد كقكع 

. النزاع الخاص بذلؾ العقد يحيالف بمكجبو نزاعيا الى التحكيـ كالفرؽ بيف االمريف اف االكؿ يتعمؽ بنزاع مستقبمي غير محدد في حيف يتعمؽ الثاني بنزاع كقع  فعال محددا ككاضحا 
: كالتحكيـ يقـك عمى مبادئ ال يمكف تصكر التحكيـ الحديث بدكنيا كتتمثؿ ىذه المبادئ كالتالي

لحسـ النزاع الذم  (التحكيـ )كبإعماؿ سمطاف إرادة طرفي النزاع في اتفاقيما الذم يخرج النزاع مف القضاء الرسمي إلى القضاء الخاص: مبدأ سمطاف اإلرادة -1
كالقانكف  (ىيئة التحكيـ)سيصبح ألطرافو صالحيات اختيار إجراءات التحكيـ كلغة التحكيـ كمكانمة التحكيـ كاألىـ مف ذلؾ صالحية األطراؼ في اختيار القضاة 

. الكاجب التطبيؽ عمى اإلجراءات كعمى المكضكع
كىذا المبدأ يعني أف لييأة التحكيـ صالحية الفصؿ في ساحة اختصاصيا، فإذا لـ تخكؿ الييأة ليذا الحؽ يصبح ال قيمة لمتحكيـ ألنو في : اختصاص االختصاص -2

ذا لجأ األطراؼ لممحاكـ يتكقؼ التحكيـ حتى يتـ الفصؿ في االختصاص–ىذه الحالة يدفع بعدـ االختصاص   . كا 

 .ا بطؿ أك فسخ العقد األصمي ال يؤثر عمى شرط التحكيـ1استقالؿ اتفاؽ شرط التحكيـ كيعني ىذا المبدأ أنو إذ -3

.  يككف الحكـ التحكيمي نيائيا كال يجكز الطعف فيو بأم طريقة مف طرؽ الطعف العادية بؿ يطعف بالبطالف: إلزامية حكـ التحكيـ -4
 

2
. 9: ٗغالء حٌْ، ٓطعغ ؼبثن، ق-  
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مؤسسة القضاء كعرؼ اليكناف كالركماف التحكيـ عمى اختالؼ أنكاعو سكاء الفردم أك الجماعي 
أك تحكيـ العائمة كما عرفتو الشعكب العربية في الجاىمية كأكلتو اىتماما كبيرا كبدخكؿ اإلسالـ 
استمرت العمؿ بالتحكيـ فكاف الناس يحتكمكف إلى النبي عميو الصالة كالسالـ حيث جاء في 

فال كربؾ ال يؤمنكف حتى يحتكمكف فيما شجر بينيـ ثـ ال يجدكف في أنفسيـ :" اآلية الكريمة
. صدؽ اهلل العظيـ" حرجا مما قضيت كيسممكف تسميما

كبعد ظيكر المؤسسات القضائية عرؼ دكر التحكيـ تراجعا نسبيا كنظاـ مكازم لفض 
النزاعات لكف سرعاف ما عادت إليو أىميتو كتألؽ دكرة خاصة في إطار المنازعات المتعمقة 
بالتجارة الدكلية، بسبب تزايد حجـ التبادؿ التجارم الدكلي المتسارع كنمك االستثمارات الدكلية 
بمختمؼ القطاعات كالمجاالت االقتصادية كالتي كاف البد أف تفضي إلى جممة مف النتائج 
كالمتطمبات كمف أبرزىا إيجاد آليات حديثة كمتطكرة منظمة لمعالقات التي تكاكب عمميات 
التجارة كاالستثمار كتمبي حاجياتيا في تسكية المنازعات الناتجة عنيا نستكعب المتميزات 

 1.كالتطكرات الراىنة كالمستمرة ليا
ليخفي عمى احد إف المستثمر األجنبي يترد كثيرا في المجازفة باستثماراتو إذا لـ يكف متاح 
براـ اتفاقية التحكيـ لمكاجية ما قد يثكر مف خالفات مع الدكؿ المضيفة  لو كضع شرط التحكيـ كا 
كذلؾ بسبب تعرضو لمخاطر  غير تجارية ناتجة عف اإلجراءات التشريعية كالسياسية كاإلدارية 

. التي تتخذىا حككمات الدكؿ في حقيـ أك عف الكضعية الداخمية ليذه البمداف نفسيا
فيذه الخالفات بحاجو إلى قضاء مستقؿ ككؼء كمحايد خاصة في النزاعات التي تكف 
الدكلة طرفا فييا فالمستثمركف في ىذه الحاالت كجدكد  في التحكيـ ضئالتيـ المنشكدة كذلؾ 
لخصكصية ىذا األخير كمميزاتو فالمستثمر يثؽ في المحكميف كخبرتيـ السميمة ككذلؾ في 

. المركنة التي تتميز بيا

                                                 
1
  524ق1999زٝض اُزح٤ٌْ ك٢ حؽْ أُ٘بظػبد اُزغبض٣خ ٝاالؼزضٔبض٣خ ٓغِخ اُضٞاثذ اٌُزبة اُربٓػ اُطجؼخ اال٢ُٝ ٓب٣ٞ : ـبٛط اُمبُح٢-   
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 كحيدة لفض المنازعات الناشئة عف األطراؼ ةفالتحكيـ أصبح اليـك مف ىك السممي
المتعاممة في العالقات الخاصة الدكلية كاصبح الكسيمة الكحيدة الطبيعية التي يمجأ إلييا 

المتنازعكف عمى مسرح التجارة الدكلية متقدما عمى قضاء الدكلة إذف أف األكلية مف قبؿ ىؤالء 
األطراؼ تعطى لقضاء التحكيـ كليس لقضاء الدكلة  

كيشيد عمى ىذا التطكر االزدىار الذم لحؽ بنظاـ التحكيـ الدكلي عمى الصعيد الكطني 
قياـ الدكؿ المختمفة بسف تشريعات كطنية حديثة تنظـ التحكيـ التجارم عمى نحك مف التحرير 

 1.كالتشجيع لـ يسبؽ لو مثيؿ
كاليمف كالمغرب كعدد مف الدكؿ ارتأينا تنظيـ التحكيـ باعتباره اآللية الكحيد لحؿ 

المنازعات التي تعتبر التجارة الدكلية كىك ما أكده المشرع المغربي في قانكف المسطرة المدنية 
 كعمى الرغـ أف المغرب لـ يفرؽ فيما بيف التحكيـ الداخمي كالدكلي إلى 327 ك306في الفصكؿ 

 بشاف تنفيذ أحكاـ 1958أنو منظـ إلى عدد مف االتفاقيات الدكلية السيما اتفاقية نيكيكرؾ 
. التحكيـ األجنبية إضافة إلى انضمامو إلى عدد مف االتفاقيات الدكلية كالعربية

 كؿ ىذه الجيكد التشريعية 2كما أف اليمف سعى منذ كقت مبكر إلى إصدار قانكف التحكيـ
تسعى مف خالليا اليمف كالمغرب إلى تكفير ضمانات أخرل أكثر حماية لرؤكس األمكاؿ 

المستثمرة تتجاكز ذلؾ المنظكر المالي السيما لككف ىذه األخيرة ال تكفي بكحدىا لتحقيؽ ىدؼ 
 كما أف معظـ التشريعات لـ تكتفي بتنظيـ التحكيـ التجارم في قكانيف خاصة 3زيادة االستثمارات

بؿ تكسعت إلى ما ىك أعمؽ مف ذلؾ حيث نصت صراحة في قكانيف االستثمار عمى المجكء 
إلى التحكيـ لبث اإلطمئنانية لدل المستثمر كتشجيعيـ عمى استثمار أمكاليـ كتقديـ خدماتيـ 

دكف إخالؿ "  منو عمى61كمف ىذه القكانيف القانكف اليمني لالستثمار الذم نص في المادة 

                                                 
1
 كجطا٣ط 72ارغبٛبد اُزؼس٣َ ٝاإلوبكخ ك٢ ثؼه اُسٍٝ اُؼطث٤خ اُز٢ اػزٔسد اُوبٕٗٞ اُ٘ٔٞشع٢، ٓوبٍ ٓ٘فٞض ك٢ ٓغِخ اُزح٤ٌْ، اُؼسز : ٗبلط أُع٣س-  

. 44: ، ق2006
2
.  1997 ُؽ٘خ 38 أُؼسٍ ثبُوبٕٗٞ ضهْ 1992 ُؽ٘خ 22اُوبٕٗٞ ضهْ -  

3
. 9:ٗغالء حٌْ، ٓطعغ ؼبثن، ق-  
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بالحؽ في االلتجاء إلى القضاء اليمني يجكز تسكية منازعات االستثمار المتعمقة بتنفيذ أحكاـ 
ىذا القانكف كالتي تنشا بيف الحككمة كالمشركع كذلؾ عف طريؽ التحكيـ بأم مف األساليب 

: كفقا الختيار المستثمر كالمشركع: التالية
االتفاقية المكحدة الستثمار رؤكس األمكاؿ العربية في الدكؿ العربية  -1
االتفاقية الدكلية لفض منازعات االستثمار التي تنشا بيف الدكلة كمكاطف الدكؿ  -2
 . األخرل

 .أم اتفاقية دكلية أك ثنائية تككف الجميكرية طرفا فييا -3

جراءات التحكيـ التجارم الخاصة بالمجنة القانكف التجارم الدكلي التابعة  -4 قكاعد كا 
 لييئة األمـ المتحدة في اقرب مركز إقميمي لتحكيـ التجارم الدكلي يعمؿ كفقا ليذه القكاعد 

جراءات التحكيـ داخؿ الجميكرية اليمنية -5  قكاعد كا 

تككف تسكية المنازعات التي تنشا بيف المستثمريف داخؿ -  أ ( 62)كما نصت المادة 
المشركع أك بيف المشركع كأم مشاريع أخرل عف طريؽ القضاء اليمني أك عف طريؽ التحكيـ 

 .بناء عمى اتفاؽ خطي بيف األطراؼ

ما لـ تتفؽ األطراؼ  ( 22 )كما نص المشرع اليمني في قانكف المناطؽ الحرة في المادة
المتنازعة عمى غير ذلؾ تحاؿ المنازعات بشاف النشاط االستثمارم في المنطقة الحرة التي تنشا 

. بيف المشاريع أك بيف أم منيما كالييئة أك أم طرؼ آخر إلى لجنة التحكيـ
كبيذا أصبح التحكيـ ضمانو إلى جانب العديد مف الضمانات األخرل اليادفة إلى تشجيع 

. تاالستثمارا
كالتحكيـ بطبيعتو كجياز قاض خاص يتميز كثيرا عف القضاء العادم ىذا األخير الذم 
قد يككف جياز متخصص دكف أف يككف ىنالؾ قضاء متخصص في المجاؿ الذم شاءت مف 
أجمو فبالرغـ مف التككيف القانكني كالفقيي لمقاضي في محاكـ إال أف خبرتو في مجاؿ التجارة 
الدكلية أك البحرية قميمة أف لـ نقؿ منعدمة خاصة أـ تعقد كتنكع المعامالت التجارية الدكلية 
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كتعمقيا بعقكد تتضمف شركطا كتفاصيؿ فنية معقدة ال يفيـ كينيا إال ذكك االختصاص 
الممارسكف في ىذا المجاؿ كىك ما ييتـ عمى القاضي االستعانة بالخبراء في إعداد التقارير 

. الفنية
كىذا األمر يقضي تعييف خبير كتضييع الكقت في انتظار تقديره كتحمؿ نفقات ألجؿ أفال 

يككف مف األجدر لجكء المتخاصميف إلى الخبير مباشرة مف خالؿ تعييف محكـ لمفصؿ في 
 أقدـ عمى استيعاب كفيـ مثؿ ىذه المسائؿ مف القاضي رجؿ القانكف ككنتيجة لذلؾ فاف 1النزاع

التحكيـ يحقؽ العدؿ لما يتكفر لدل المحكميف مف خبره كتخصص في النزاع محؿ التحكيـ حيث 
أف المحكـ قد يككف ميندسا أك طبيبا أك رجؿ أعماؿ كيممؾ الخصـك اختبار المحكـ الذم يثقكف 

في خبرتو كعممو بحسب مكضكع العمؿ التجارم محؿ التعاقد فمثال إذا تعمؽ النزاع بالتاميف 
يمكنيـ أف يختاركا متخصصا في التأميف ككذلؾ األمر بالنسبة لمجاالت المقاكالت كالبنكؾ 
كالنقؿ الدكلي أك غيره مف أنكاع التخصصات ليذه األسباب أصبح التحكيـ ينعت أنو قضاء 

 كأخرل متخصصة في التجارة 2متخصص فيناؾ ىيئات تحكيـ خاصة في المنازعات البحرية
.  الدكلية كأخرل متخصصة في مجاالت االستثمار

٤ٔٓعاد اُوىبء اُزغبض١ : أُطِت اُضب٢ٗ

إف زيادة حجـ التبادؿ التجارم الدكلي المتسارع كنمك االستثمارات الدكلية بمختمؼ 
القطاعات كالمجاالت االقتصادية يفضي إلى جممة مف النتائج كالمتطمبات كمف أبرزىا إنشاء 

محاكـ تجارية تراعي ما يتطمبو العمؿ التجارم كاالستثمارم مف سرعة باعتبار أف الكقت عنصرا 
بارزا في المعامالت التجارم كضمانا لنجاح الصفقات التجارية فالتأخير في حسـ نزاعات ىذه 

 العالقات التجارية كالسرعة في حسـ ىذه النزاعات في مدة ؿاألخيرة سيؤثر بال شؾ عمى مستقب
قصيرة يتـ عمى ضكئيا إنياء النزاع بشكؿ سريع يجعؿ المتقاضيف يتفرغكف لتجارتيـ لككف نمك 

                                                 
1
. 67:ٗبض٣ٔبٕ ػجس اُوبزض، ٓطعغ ؼبثن، ق-  

2
. 29:حل٤ظخ اُؽ٤س حساز، ٓطعغ ؼبثن، ق-  
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 تالعالقات التجارية كاالستثمارية يتطمب حمكال سريعة لممنازعات الناشئة بيف أطراؼ العالقا
. التجارية

كىذا ما يثيرنا لمتساؤؿ ىؿ المميزات التي أتى بيا قانكف المحاكـ التجارية المغربي 
كالمتثممة ببعض اإلجراءات المسطرية كالتي ينفرد بيا عف القكاعد العامة كافية لتحقيؽ السرعة 

، أـ أف التحكيـ التجارم كقضاء (فقرة أكلى)في حسـ منازعات العمؿ التجارم كاالستثمارم 
خاص يتمتع بمميزات أكثر فاعمية تستجيب في طبيعتيا مع المعامالت التجارية بالذات الدكلية 

. (فقرة ثانية)منيا 
مميفات المحاكم التجارية  : الفقرة األولى

جراءات  مف أىـ المميزات التي بيا قانكف المحاكـ التجارية المغربي أنو أتى بمساطر كا 
جراءاتو  اتخرج في طبيعتيا عف القكاعد العامة في قانكف المسطرة المدينة تساير في طبيعتيا كا 
طبيعة المنازعات التجارية كىذه القكاعد تعد البعض منيا مساطر جديدة تنشأ ألكؿ مرة أماـ 
القضاء المغربي كالمتمثمة في تحرير الحكـ كامال قبؿ النطؽ بو إضافة إلى أحداث مؤسسة 
قاضي التنفيذ أما مسطرة األمر باألداء فيي كاردة في قانكف المسطرة إلى أف قانكف المحاكـ 

. التجارية ميزىا بخصكصيات عف القكاعد العامة
أما قانكف المحاكـ التجارية اليمني لـ ينص عمى أم إجراءات مسطرية تتضمف قكاعد 

تخرج  في طياتيا عف القكاعد العامة تيدؼ إلى سرعة البث في القضايا التجارية مما يؤكد أف 
قانكف المحاكـ التجارية اليمني مجرد قانكف شكمي لككنو اىتـ بالقكاعد المنظمة ليذه المحاكـ 

كاختصاصاتيا دكف أف ينص عمى القكاعد اإلجرائية المسطرية المتبعة أماـ ىذه المحاكـ تحقيقا 
لميدؼ الذم تكخاه المشرع اليمني مف احدث ىذه المحاكـ كالمتمثمة في سرعة البث في ىذه 
القضايا كبيذا فاف إجراءات التقاضي في المحاكـ التجارية  اليمنية يخضع لمقكاعد العامة 

. المقررة في قانكف المرافعات
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 كمف أىـ اإلجراءات الكاردة في قانكف المحاكـ التجارية المغربية التي أحدثيا ألكؿ مرة 
:  استجابة لمتطمبات العمؿ التجارم كالتي ينفرد بيا عمى النحك التالي

تحرير الحكم : أوال
تحدد المحكمة التجارية تاريخ " مف قانكف المحاكـ التجارية المغربي(17 )تنص المادة

: النطؽ بالحكـ عند الكضع القضية بالمداكلة
" ال يسكغ النطؽ بالحكـ قبؿ تحريره كامال

يبيف ىذا النص أف المشرع ألـز المحكمة بأف تحرر الحكـ قبؿ النطؽ بو، كذلؾ تجنبا 
لمتأخير في إصدار األحكاـ  استجابة مع السرعة في حسـ القضايا التجارية كالذم يصؿ في 

المحاكـ العادية إلى ثالثيف يكما بعد النطؽ في الحكـ كما ىك كارد في قانكف المرافعات اليمني 
يجب عمى المحكمة تحرير نسخة الحكـ األصمية كالتكقيع عمييا مف قبؿ " (218)في المادة 

كاتبيا كىيئة الحكـ كقتيا بعد المراجعة عمى المسكدة كذلؾ خالؿ مدة أقصاىا ثالثكف يكما مف 
". تاريخ النطؽ بالحكـ

 مف قانكف المحاكـ التجارية المغربية كالذم يميز األحكاـ 17كىذا النص الكارد في المادة 
الصادرة في القضايا التجارية عمى األحكاـ الصادر في المحاكـ العادية الذم يحرر بعد النطؽ 
بو، ىذا قد يساعد عمى تسميـ األحكاـ التجارية بعد النطؽ بيا مباشرة بعد تنفيذىا بأسرع كقت 

. مف قبؿ مؤسسة قاضي تنفيذ األحكاـ
مؤسسة قاضي التنفيذ : ثانيا

تتمتع المحاكـ التجارية بنكع خاص مف االمتياز فيما يخص تنفيذ األحكاـ كاألكامر 
 كىي 1الصادرة عنيا، كذلؾ مف خالؿ خمؽ مؤسسة قاضي التنفيذ لتتبع إجراءات تنفيذ األحكاـ،

مف قانكف أحداث المحاكـ التجارية  (2)مؤسسة جديدة نصت عمييا الفقرة األخيرة مف الفصؿ 

                                                 
1
. 20:ٓطعغ ؼبثن، ق: كبئخ اُجٞحؽب٢ٗ-   
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يعيف رئيس المحكمة التجارية باقتراح مف الجمعية العمكمية قاضيا مكمفا بمتابعة "المغربي 
". إجراءات التنفيذ

كميمة مؤسسة قاض التنفيذ ىي متابعة إجراءات تنفيذ األحكاـ كىي مقتصرة عمى 
المحاكـ التجارية بمقتضى نص تشريعي ىك مقتضى قانكني جديد إحداث ألكؿ مرة دكف أف 

. 1يككف معركفا في ظؿ قانكف المسطرة المدنية
كيعتبر اىتماـ قانكف المحاكـ التجارية بتنفيذ األحكاـ كالقرارات الصادرة عف المحاكـ 
التجارية لو مف األىمية بمكاف اال أف تنفيذ األحكاـ الصادرة في القضايا التجارية يعد دعما 

لالئتماف باعتباره ركح التجارة كيقضي اإلسراع بتمكيف المقاكلة الدائنة مف تحصيؿ مستحقاتيا 
 2.تفاديا لكؿ ما مف شانو أف يؤثر عمى مركزه المالي كبالتالي عمى النسيج االقتصادم الكطني

                                                 
1
. 1979 ؼ٘خ 26أُؽططح أٓبّ أُحبًْ اُزغبض٣خ، ٝٓحبًْ االؼزئ٘بف، ٓغِخ أُؼ٤بض ػسز : ػجس اُحن ا٤ُؼوٞث٢-  

2
.   47:، ق19حو٤وخ لالح٤خ اُوبو٢ أُزجغ إلعطاءاد اُز٘ل٤ص ػ٠ِ وٞء هبٕٗٞ أُحبًْ اُزغبض٣خ، ٓغِخ اإلـؼبع ػسز: أُٜس١ ؼ٤ٞٙ-   
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مسطرة األمر باألداء : ثالثا
انو أماـ الصعكبات الكثيرة التي تعترض الدائنيف في استحقاؽ ديكنيـ الثابتة كالمستحقة 
بسمككيـ اإلجراءات العادية في التقاضي فكرت التشريعات الحديثة كالمقارنة في إيجاد حؿ 

يستطيع معو الدائنكف اقتضاء ديكنيـ عمى كجو السرعة تالفيا لألضرار التي قد  تمحقيـ مف 
. جراء طكؿ المسطرة العادية

كتعتبر مسطرة األمر باألداء ىي الحؿ الذم استقرت عميو ىذه التشريعات كمنيا التشريع 
 مف قانكف المسطرة  المدنية 165 إلى 155المغربي الذم نظـ ىذه المسطرة بمكجب المكاد 

 مف قانكف المرافعات إلى أف ما يميز المشرع 271 إلى 263ككذلؾ المشرع اليمني في المكاد 
المغربي انو أعطى ىذه المسطرة أىمية خاصة في القضايا التجارية كذلؾ مف إقراره ليذه 

مف قانكف إحداث المحاكـ التجارية باعتبار ىذه المسطرة تستجيب 1 ( 22)المسطرة المادة 
. لممعامالت التجارية التي تستمـز السرعة كالثقة كاالئتماف

كقد عرفت مسطرة األمر باألداء بأنيا طريقة ابتداعيا المشرع كجعميا تحت تصرؼ الدائف 
 2.يطالب بحقو في غيبة خصمو

كما عرفيا البعض اآلخر بأنيا مسطرة مف نكع خاص تيدؼ إلى تمكيف الدائف مف 
تقاضي ديكنيـ بأمر مف رئيس المحكمة في غيبة خصكميـ كذلؾ لخمك الديكف النقدية عي 

 3.أساس طمب مسطرة األمر باألداء مف المنازعة الجدية

                                                 
1
 ٣20000رزك ضئ٤ػ أُحٌٔخ اُزغبض٣خ ثبُ٘ظط ك٢ يِت األٓط ثبألزاء اُص١ رزغبٝظ ه٤ٔزٚ "  ٖٓ هبٕٗٞ أُحبًْ اُزغبض٣خ أُـطث22٢ر٘ك أُبزح -  

ك٢ ٛصٙ اُحبُخ ٝذالكب . زضْٛ، ٝأُج٢٘ ػ٠ِ األٝضام اُزغبض٣خ ٝاُؽ٘ساد اُطؼ٤ٔخ، رطج٤وب ألحٌبّ اُجبة اُضبُش ٖٓ اُوؽْ اُطاثغ ٖٓ هبٕٗٞ أُؽططح أُس٤ٗخ

.  ٖٓ هبٕٗٞ أُؽططح أُس٤ٗخ ال ٣ٞهق أعَ االؼزئ٘بف ٝاالؼزئ٘بف ٗلؽٚ ر٘ل٤ص األٓط ثبألزاء لبزض ػٖ ضئ٤ػ أُحٌٔخ162 ٝ 161ُٔوزى٤بد اُلم٤ِٖ 

"  ؿ٤ط أٗٚ ٣ٌٖٔ ُٔحٌٔخ االؼزئ٘بف اُزغبض٣خ إٔ رٞهق اُز٘ل٤ص ععئ٤ب أٝ ٤ًِب ثوطاض ٓؼَِ
2
.  343: ـطػ هبٕٗٞ أُؽططح أُس٣٘خ ٝاُز٘ظ٤ْ اُوىبئ٢ اُغعء األٍٝ، اُطجؼخ األ٠ُٝ، ق: ػجس اُؼع٣ع رٞك٤ن-  

3
ٓؽططح األٓط ثبألزاء، ضؼبُخ ٤َُ٘ زثِّٞ اُسضاؼبد اُؼ٤ِب أُؼٔوخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُربق، عبٓؼخ اُوبو٢ ػ٤بن ٤ًِخ اُؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ : ٓحٔس ًطاّ-  

. 15: ، ق2000-1999.ٝاالهزمبز٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٓطاًؿ
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كمسطرة األمر باألداء مف اختصاص رئيس المحكمة التجارية كال يمكنو إصدار األمر 
باألداء إال إذا كاف الديف ثابتا كفي حالة كجكد منازعة جدية لمديف، يتعيف عمييتا التصريح بعدـ 

 1.اختصاصو كىذا ما اتجيت إليو محكمة االستئناؼ التجارية في الدار البيضاء
 مف قانكف المحاكـ التجارية لمسطرة باألداء إيمانا 22كالمشرع المغربي عندما افرد المادة 

 كاختزاؿ مكاعيدىا كقمة نفقاتيا كىي امنو بأىمية ىذه المسطرة  بككنيا تتسـ بالبساط في إجراءاتو
مميزات غير متكفرة في إجراءات التقاضي العادية إضافة إلى ككنيا أكثر حماية لمديكف التجارية 

. مف خالؿ مالئمتيا مع السرعة كالدقة التي يقتضييا ميداف األعماؿ
كتشير اإلحصائيات أف قضايا األمر باألداء التي تنظر فييا المحاكـ التجارية المغربية 

 طمب أمر باألداء أم ما 128 94تحتؿ حيزا كاسعا مف القضايا حيث سجمت المحاكـ التجارية 
2003مف مجمكع القضايا التجارية المسجمة أماـ المحاكـ التجارية سنة  % 12.82نسبتو 

2 
كذلؾ نظرا الرتباط ىذه المسطرة مباشرة بالميداف االقتصادم باعتبارىا مسطرة سريعة تبني 
عمكما عمى أكراؽ تجارية تساىـ في تنشيط حركة الدكرة االقتصادية كعمى الرغـ مف انفراد 
المحاكـ التجارية بمجمكعة مف المساطر كاإلجراءات المتبعة أما المحاكـ العادية استجابة 

لطبيعة النشاط التجارم إلى أنيا الزالت غير قادرة عمى االستجابة لمتطمبات كطمكحات التجار 
كالمستثمريف باعتبارىا أداة غير فاعمة أماـ ما يشيد العالـ مف سرعة كبيرة في العمميات التجارة 

كالمتمثمة في انتشار التكنكلكجيا  ككسائؿ االتصاؿ الحديثة كتزايد حجـ االستثمارات ليذه 
األسباب تركت الدكؿ أماـ التجار كالمستثمريف الحرية بيف الجكاد لمقضاء الدكلة أك قضاء 
التحكيـ لككف ىذا األخير يتمتع بأكثر حرية كسرعة في حسـ المنازعات التجارية استجابة 

. لمتطمبات العصر كذلؾ بفضؿ المميزات التي يتمتع بيا قضاء التحكيـ

                                                 
1
. ٓ٘فٞض. 2002-5-21 اُمبزض ثزبض٣د 108/2001/3 ِٓق ضهْ 1319/2002ك٢ هطاضٛب ضهْ -  

2
. 5:زٝض أُحبًْ اُزغبض٣خ ك٢ رفغ٤غ االؼزضٔبضاد، ٓطعغ ، ق: ٓحٔس ثٞظثغ-  
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مميفات قعاا التحكيم  : الفقرة الثانية
يحتؿ التحكيـ أىمية كبيرة عمى المستكل الدكلي نظرا لما يتمتع بو مف مميزات خاصة 

تتناسب في إجراءاتيا ببساطتيا كمركنتيا مع طبيعة النزاعات المتعمقة بالتجارة الدكلية كالداخمية 
التي ال تتالءـ  مع المساطر كاإلجراءات التي يتطمبيا  القضاء العادم ليذه األسباب يمجا 

األفراد إلى تسكية النزاعات عبر قضاء التحكيـ الذم يعد في العصر الحاضر قضاء العكلمة 
: بسبب المميزات التي أتى بيا التحكيـ كىي عمى النحك التالي

السرعة كقمة التكاليؼ :  أكال
أصبح التقاضي أماـ المحاكـ العادية ال يتناسب مع المعامالت التجارية الدكلية التي 

.  (ب)كأقؿ تكمفة (أ)تتطمب انجاز القضايا بأسرع كقت 
السرعة  - أ

مف المعركؼ أف جميع األنظمة القضائية في العالـ كيفما كانت درجة تقدميا تعاني مف 
بطء في اإلجراءات كالتراخي في الفصؿ في الدعاكم عمى نحك أدل إلى زيادة عدد المنازعات 
المعركضة عمى الجياز القضائي كتكدسيا بكـ ىائؿ أدل إلى عزكؼ الكثير مف المتقاضيف 
عف االلتجاء إلى القضاء العادم فيذا األخير بطيء في إجراءات التقاضي بشكؿ ال تتحممو 

.  طبيعتو التجارة التي تحسب حساب ثمف الساعة كالدقيقة كالثانية
فالقضية تمر في مراحؿ متتالية كعمى العكس مف ذلؾ فإف التحكيـ يمر بدرجة كاحدة مف 

العرض عمى ىيئة التحكيـ كما أف اختيار التحكيـ كقضاء خاص يجعؿ أطراؼ النزاع أكثر 
حرية كدراية في تحديد المدد الزمنية الالزمة لمقضية المعركضة عمى المحكميف فيحدداف عمى 

 1.ضكء ذلؾ ميمة إصدار الحكـ

                                                 
1
.  60:ٓطعغ ؼبثن، ق: ٗبض٣ٔبٕ ػجس اُوبزض-  
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يتمثؿ في الفصؿ : كترجع العدالة السريعة التي يقدميا قضاء التحكيـ إلى عامميف األكؿ
في النزاع في كقت معيف كالعامؿ الثاني يتمثؿ في أف إجراءات التحكيـ بسيطة كنظاـ التقاضي 

. مف درجة كاحدة
التزام المحكم بالفصل في المنازعة في وقت محدد : العامل األول

يشكؿ الكقت عنصرا بارزا في المعامالت التجارية كضمانا لنجاح الصفقات التجارية 
فالتأخير في حسـ نزاعات ىذه األخيرة سيؤثر بال شؾ عمى مستقبؿ العالقات التجارية كالسرعة 
في حسـ ىذه النزاعات ال يستطيع أف يكفرىا القضاء العادم بؿ كفرىا التحكيـ التجارم الذم 

 عمى إلزاـ المحكميف صتعد السرعة احد أىـ مميزاتو كالتي تضمنتيا جؿ قكانيف التحكيـ بالتنصي
 قد ال تتجاكز عادة اثنا عشر شيرا كىذا ما 1عمى تحديد مدة قصيرة يجب خالليا فصؿ النزاع،

.   (  )نص عميو القانكف المصرم لمتحكيـ في المادة 
 أف عمى الطرفيف أف يحد 308أما قانكف المسطرة المدنية المغربي فقد نص الفصؿ 

ال استنفذ ىؤالء  األجؿ الذم يتعيف عمى المحكـ كالمحكميف أف يصدركا فيو حكـ التحكيـ كا 
 2.صالحيتيـ بعد ثالثة  أشير مف تاريخ تبميغيـ بتعيينيـ

فتحديد مدة قصيرة يتـ عمى ضكئيا إنياء النزاع بشكؿ سريع يجعؿ المتقاضيف يتفرغكف 
لتجار كأعماليـ بدال مف إضاعة الكقت أماـ القضاء لمدة قد تصؿ في بعض األحياف إلى 

 كىذا يمحؽ أضرار مادية كبيرة بأطراؼ النزاع قد تصؿ في بعض الكقت 3العديد مف السنكات،
إلى ضياع  رؤكس أمكاليـ مما سيؤثر سمبا عمى تنامي المعامالت التجارية كخاصة مجاؿ 
التجارة الدكلية التي تتأثر بتقمبات أسعار المكاد كالصرؼ ليذا فاف نمك العالقات التجارية 

. كاالستثمارية يتطمب حمكؿ سريعة لممنازعات الناشئة بيف أطراؼ العالقات التجارية

                                                 
1
. 69: ٗبض٣ٔبٕ ػجس اُوبزض، ٓطعغ ؼبثن،ق-  

2
.  11:   ٓطاًؿ، ق2002ٓحٔس ؼؼ٤س ث٘ؽالّ، رؤٓالد حٍٞ اُزح٤ٌْ، ٓغِخ أُ٘زسٟ اُؼسز اُضب٢ٗ ز٣ؽٔجط -  

3
 5:، ق1999اُزح٤ٌْ ك٢ أُٞاز أُس٤ٗخ ٝاُزغبض٣خ زاض اُغبٓؼخ اُغس٣س : ٓحٔس اُؽ٤س اُلزٞر٢-  
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كبيذا فإف قكانيف التحكيـ تنص عمى إجراءات التقاضي ابتدأ مف اليـك الذم يتسمـ فيو 
تبتدأ إجراءات التحكيـ مف اليـك " القانكف اليمني (34)المحكـ ميامو كىك ما أشارت إليو المادة 

الذم تسمـ فيو احد الطرفيف طمبا مف الطرؼ اآلخر بعرض النزاع عمى التحكيـ كفقا ألحكاـ ىذا 
." القانكف أك لشركط اتفاؽ التحكيـ

بساطة إجراءات التقاضي :  العامل الثاني
إف نظاـ التقاضي داخؿ الدكلة مقيد باإلجراءات الشكمية التي ال تحتميا طبيعة التجارة 

فالقضية تمر في مراحؿ متتالية كفؽ مسطرة معينة كما أف مبدأ التقاضي في قضاء الدكلة يقـك 
عمى درجتيف كعمى العكس مف ذلؾ فاف التحكيـ يمتاز ببساطة اإلجراءات كما انو قضاء مف 
درجة كاحدة فالحكـ الصادر عف المحاكـ يتمتع بحجية األمر المقضي بو كال يجكز الطعف فيو 
بأم طريؽ مف طرؽ الطعف العادية مع إمكانية الطعف فيو بطريؽ غير عادم مف طرؽ الطعف 

 1.كىك الطعف بالبطالف
إضافة إلى أف ىيئة التحكيـ تتمتع بحرية كاسعة في كؿ ما يتعمؽ بإجراءات التقاضي مثؿ 
جراء االتصاالت  بأطراؼ النزاع كىذا ما  دارات الجمسات كتنظيميا كتقديـ البيانات كا  التبميغات كا 
يتناسب مع طبيعة العالقات التجارية كتكجد حاالت عديدة عرض فييا النزاع عمى ىيئة التحكيـ 
صباحا كاعد األطراؼ دعاكاىـ ظيرا كعقدت الجمسات مساء كتـ إصدار الحكـ قبؿ منتصؼ 

  2.الميؿ
كىذا المثاؿ يبيف مزايا المجكء إلى التحكيـ التي قد تعد سرعة اإلجراءات المسطرية لفض 
النزاعات أحد سماتو، كىي ما تنص عميو االتفاقيات كالعاىدات كالقكانيف النمكذجية كمنيا قكاعد 

تطبؽ عمى إجراءات التحكيـ  (23)غرفة التجارة الدكلية كالتي تنص في الفقرة األكلى مف المادة 
ف لـ  ال فالقكاعد التي اختارىا األطراؼ صراحة كا  القكاعد الكاردة في ىذا النظاـ إف كجدت كا 

                                                 
1
. 18: ،ق1998اُ٘ظط٣خ اُؼبٓخ ك٢ اُزح٤ٌْ اُزغبض١ اُس٢ُٝ، اُطجؼخ األ٠ُٝ : حل٤ظخ اُؽ٤س حساز-  

2
. 2381:  ق2003اُزح٤ٌْ ك٢ األػٔبٍ أُمطك٤خ اإلٌُزط٤ٗٝخ ٤ًِخ اُفط٣ؼخ ٝاُوبٕٗٞ، عبٓؼخ اإلٓبضاد : ٓحٔس ؼ٤ِْ اُؼٞاء-  
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يحصؿ مثؿ ىذا االختيار فتطبؽ القكاعد التي يرل المحكـ أنيا األكثر مالءمة لمكصكؿ إلى حؿ 
 1980ككذلؾ ما تنص عميو العقكد النمكذجية التي عدتيا عاـ " سريع كاقتصادم كنيائي لمنزاع

 كالبيع FOBالمجنة االستشارية القانكنية األسيكية اإلفريقية لبعض البيكع الدكلية مثؿ البيع 
 كالتي جاءت في نصكص كؿ مف العقديف المذككريف بأنو يصار إلى حؿ C I Fالدكلي 

النزاعات بالتحكيـ كفقا لقكاعد التحكيـ التي كضعتيا لجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارم 
. 1الدكلي

كىذا ما يبيف األىمية التي تحتميا السرعة في التجارة الدكلية كالتي تتطمب حسـ نزاعاتيا 
. في أقؿ كقت ممكف

 :قمة التكاليؼ -2

 إذا كانت السرعة كإحدل أسباب المجكء إلى التحكيـ  كنظرا لما ليا مف أىمية في حسـ 
نزاعات المشاريع التجارية كاالستثمارية بأقؿ كقت نظرا لطبيعة المعامالت التجارية كالتي 

يستطيع تكفيرىا القضاء العادم، ىذا األخير فإلى أم جانب ككنو بطيئا فإنو مكمؼ نكعا ما، 
فكـ مف صفقات تجارية كتكاليؼ باىضة يخسرىا األفراد أثناء فض النزاعات أماـ القضاء 

العادم مف ىنا تظير إيجابيات التحكـ كقضاء لمعكلمة نتيجة استطاعتو حسـ النزاعات التجارية 
كاالستثمارية بأقؿ تكمفة كلكف كيؼ ذلؾ كالبعض يرل أف التحكيـ مكمؼ مف حيث ما يتطمبو مف 

 إضافة عمى مصاريؼ التنقؿ مف دكلة عمى أخرل 2مصاريؼ باىضة أماـ مركز التحكيـ الدكلية
. كتكاليؼ كنفقات اإلقامة

نكد اإلشارة في ىذا الصدد أنو ال يتـ النظر إلى القيمة ما يخسره األفراد مف تكاليؼ كلكف 
ينظر إلى قيمو الصفقات كالسمعة التجارية التي قد يخسرىا أك أطراؼ العالقات التجارية أثناء 

                                                 
1
. 174 ق 994اُزح٤ٌْ اُزغبض١ اُس٢ُٝ، اُطجؼخ أل٠ُٝ : كٞظ١ ٓحٔس ؼب٢ٓ-  

2
٣زطِت اُزح٤ٌْ ٓجبُؾ ثبٛىخ ٝشُي ٝكوب ُ٘ظبّ اُزح٤ٌْ اُس٢ُٝ، كجؼه ا٤ُٜئبد ٝأُطاًع اُزح٤ٔ٤ٌخ رزطِت أٝال زكؼخ ٓؽجوخ ػ٠ِ حؽبة ٓمبض٣ق -   

 زٝالض ؿ٤ط هبثَ ُِطز ًؤرؼبة ازاض٣خ ، أٓب ٓمبض٣ق ٝأرؼبة اُزح٤ٌْ كزحسز ٝكن عسٍٝ ٓؼ٤ٖ ث٘ؽجخ ٓئ٣ٞخ ًَ ٗعاع ٣غت أُجِؾ 2500اُزح٤ٌْ رمَ ا٠ُ 

. أُز٘بظع ػ٤ِٚ ثبُسٝالض األٓط٢ٌ٣
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الكقكؼ أماـ القضاء العادم كذلؾ إذا ما نظرنا إلى ما تكمفو القضية الكاحدة، ففي كؿ درجة مف 
درجات التقاضي تؤدم مصاريؼ كرسـك كأتعاب المحاميف إضافة إلى ذلؾ فإنو يتطمب سنكات 
عديدة حتى تحسـ القضية، ككؿ ذلؾ يمحؽ أضرار كبيرة بطرفي النزاع قد ال تكفي في بعض 

. األحياف مف إرىاؽ المتنازعيف كلكف قد تصؿ الخسارة فييما إلى حد اإلفالس
السرية والحرية : ثانيا

تعتبر السرية كالحرية ميزة أساسية مف المميزات التي أتى بيا التحكيـ لمخركج مف القيكد 
الشكمية كاإلجراءات التي يتطمبيا التقاضي أماـ القضاء العادم  كالتي تعتبر جزء أساسي مف 

. نظاـ التقاضي
: السرية -1

التحكيـ كما ذكرنا سابقا ىك الصيغة أك الطريقة التي يمجأ إلييا األطراؼ لحسـ المنازعات 
الناتجة عف عقكد التجارة الدكلية كعقد االستثمارات الدكلية فالمتعاممكف في إبراـ عقكد ىذه 

كعدـ إعالف النازعات الناشئة بينيـ " السرية"األخيرة عمى صعيد التجارة الدكلية يرغبكف في 
كأسبابيا كدكافعيا نظرا لما قد تؤدم إليو ىذه المعرفة مف المساس بالمراكز المالية كاالقتصادية 

، بحيث 2   كىذا ما ال يتكفر في القضاء العادم الذم تككف جمساتو عالنية1ليؤالء المتعامميف
يستطيع أم شخص حضكر ىذه الجمسات كىذا ال تتطمبو المعامالت التجارية التي يجب أف 

، فالتجار يفضمكف سرية اإلجراءات عمى عالنيتيا 3تبقى مطبكعة بالسرية كالكتماف ألسرار النزاع
حفاظا ما أمكف عمى سرية الصفقات التجارية التي يبرمكنيا كتفصيالتيا المختمفة كأسماء 

األشخاص الذيف يتعاممكف معيـ ليذا يمجأ المستثمركف كالتجار إلى التحكيـ باعتباره الكسيمة 
 .األفضؿ في حؿ الخصكمات

                                                 
1
. 20حل٤ظخ اُؽ٤س حساز، ٓطعغ ؼبثن، ق -  

2
. رٌٕٞ اُغِؽبد ػ٤ِ٘خ اال اشا هطض اُوبٕٗٞ ذالف شُي:  ٖٓ هبٕٗٞ أُؽططح أُس٤ٗخ43ر٘ك أُبزح -  

3
- 1982ػجس هللا زض٤ٓؿ  اُزح٤ٌْ اُس٢ُٝ ك٢ أُٞاز اُزغبض٣خ ضؼبُخ ٤َُ٘ زثِّٞ اُسضاؼبد اُؼ٤ِب ك٢ اُوبٕٗٞ اُربق عبٓؼخ اُحؽٖ اُضب٢ٗ،اُساض اُج٤ىبء، -  

. 31:، ق1983
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كالسرية في التحكيـ عقد في الكاقع إحدل الضمانات اليامة لمشركات المتنازعة ذات 
السمعة العالمية كالشييرة الكبيرة حيث تعتمد في معامالتيا أساسا عمى الثقة فييا كاالبتعاد عف 

المشاكؿ كاإلعالنات كالنشر الزميف لألحكاـ القضائية كالمذاف قد يؤدياف إلى إلحاؽ أضرارا بالغة 
في مجاؿ المعامالت التجارية كخاصة في مجاؿ التجارة الدكلية حيث تككف قيمة العقكد المتعمقة 

بيا كبيرة كيتعذر إضفاء نكع المعاممة بيف الطرفيف المتنازعيف كحجـ النزاع أك مقدار األمكاؿ 
  .1التي تتعمؽ بيا

فكـ مف تاجر أك مستثمر يفضؿ خسارة دعكاه عمى كشؼ أسرار تجارية أك   -2
صناعتو كالتي تمثؿ في نظره قيمة أعمى مف قيمة الحؽ الذم يتنازع مف أجمو كعمى سبيؿ 

كككيؿ ليا " المرسيدس"عالقة تجارية قديمة العيد بيف مصنع ألماني لصنع السيارات "المثاؿ 
بمصر يتكلى تصريؼ منتجات المصنع في منطقة الشرؽ األكسط ، فإذا قرر المصنع ليذا 

الككيؿ باتفاؽ سرم نسبة األرباح تربك عمى ما يقرره لغيره مف الككالء في المناطؽ المجاكرة، ثـ 
نشب نزاع بينيما بشأف إحدل الصفقات، فمف الكاضح أف الخصميف يحرصاف عمى أف ال يككف 

 سر االتفاؽ لكي ال يخسر الككيؿ المصرم ما يناؿ مف مزايا خاصة قمف شانو الخصكمة إيداع
كال يفتح المصنع  عمى نفسو بككالء السيارات في المناطؽ األخرل لطمب حصكؿ عمى مزايا 

 .مماثمة

كبيذا تعد السرية أحد أىـ المميزات التي تقـك عمييا التحكيـ كىك ما تنص عميو االتفاقيات 
كالنماذج الدكلية لمتحكيـ ككذلؾ القكانيف الحديثة لمتحكيـ منيا القانكف اليمني لمتحكيـ في المادة 

تعقد لجنة التحكيـ جمستاف لالستماع لممرافعات الشفكية كذلؾ لتمكيف كؿ " كالذم ينص  (38)
مف الطرفيف مف شرح مكضكع الدعكل كتقديـ الحجج كاألدلة كتككف الجمسات سرية كال يجكز 

 " .حضكر أحد ممف ليس لو عالقة بالمراقبة

  :الحرية-2
                                                 

1
. 4: ٓحٔس اُؽ٤س اُز٤ٞر٢، ٓطعغ ؼبثن، ق-  
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إف القضاء في المحاكـ العادية معيف كفقا لقكانيف السمطة القضائية أك قكانيف تنظيـ 
القضاء كقد يبدأ القضية قاضي ثـ يتبعيا ثاف كيقضي فييا ثالث أك رابع حسب ما يحصؿ 

جراءا  لمقضاء مف ترقيات أك تنقالت أك تقاعد، كالقانكف يحدده المشرع في كؿ دكلة مكضكعا كا 
جراء  كالمحكمة المختصة يحددىا قانكف المرافعات أك قانكف اإلجراءات في كؿ دكلة مكضكعا كا 
كالمحكمة المختصة يحددىا قانكف المرافعات أك قانكف اإلجراءات المدنية كلكؿ دكلة  رسمية ال 

يجرم التقاضي إال بيا كالمحاكـ ليا مكاقيت رسمية كما أف التقاضي مقيد بالقانكف كممـز 
. بمراعاة نصكصو

كىذا بعكس التحكيـ الذم يمتاز بالتحرر مف القيكد الشكمية كالرسمية فالحكـ في قضاء 
التحكيـ يتمتع بحرية أكثر تمتد مف لحظة االتفاؽ عمى التحكيـ ك تستمر حتى بعد صدكر 

. الحكـ
ففي قضاء التحكيـ يتمتع األطراؼ بحرية في اختيار نكع التحكيـ حر أك مؤسساتي، كما 

يتمتعكف بحرية في اختيار قضائيـ بأنفسيـ كىذه الحرية يستطيع أطراؼ التنازع مف خالليا 
اختيار المحكميف األكفاء المؤىميف بنكع معيف مف النزاع، كما أف إلراده األطراؼ دكر ىاـ في 

اختيار القكاعد القانكنية أك القانكف الذم تخضع لو إجراءات التحكيـ، كما أف المحكـ كذلؾ 
 (محي الديف إسماعيؿ)يستطيع اختيار القانكف األنسب لحكـ القضية كمف أشار إليو الدكتكر 

أقر في ىذا الصدد أف األمر يصؿ بالمحكـ إلى تطبيؽ قكاعد كأعراؼ التجارة الدكلية دكف أف 
 كىذا ما 1تككف ليا صفة إلزامية كأمرىف كفي بعض األحياف يطبؽ المحكـ قكاعد العدالة

ال يجكز لييئة " مف قانكف التحكيـ المصرم حيث نصت عمى ما يميؾ (39)تضمنتو المادة 
التحكيـ إذا اتفؽ طرفا التحكيـ صراحة عمى تفكيضيا بالصمح أف تفضؿ في مكضكع النزاع بناء 

"  عمى مقتضى قكاعد العدالة كاإلنصاؼ دكف التقيد بأحكاـ القانكف

                                                 
1
. 69ربز٣ٔبٕ ػجس اُوبزض، ٓطعغ ؼبثن، ق -  
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كىذا النص يعطي لممحكـ حرية مطمقة في تطبيؽ العادات كاألعراؼ األكثر مالءمة 
لطبيعة النزاع كىك بيذا يعبر عف مدل المركنة كالحرية التي يحققيا التحكـ لنزاعات العالقات 
التجارية، فيذه المركنة التي يتميز بيا التحكيـ تساعد عمى الحفاظ عمى مستقبؿ العالقة بيف 

 فالتحكيـ قضاء العالقات   فالحكـ يسعى إلى الصمح بيف الخصميف كىك يعمـ 1المحكميف
بخبرتو كرايتو أف قضاء يرضى عنو الخصماف خير مف قضاء يرضي أحدىما كيثيره اآلخر كلك 

. 2كاف اسمـ منو مف الناحية القانكنية
كىذه المميزات أفضت بشكؿ كاضح إلى تكسيع رقعة التحكيـ كمشجع لجمب االستثمار أك 

 3.يدؿ عمى ذلؾ االنتشار الكاسع لمؤسسات
كما ألؼ العديد الكافر مف األبحاث كالدراسات كالندكات التي نظمف حكؿ التحكيـ، ساىمت 

بشكؿ كاضح بإظيار ىذا النظاـ القضائي الحديث القضاء أحيؿ لحكـ النزاعات المتعمقة 
  4.بالتجارة الدكلية، بؿ كلـ تعد النظرة القائمة عادية في حقؿ العالقات الدكلية الخاصة

                                                 
1
ٗغالء حٌْ، ٓطعغ ؼبثن، ق  -  

2
. 68ٗبز٣ٔب ػجس اُوبزض، ٓطعغ ؼبثن، ق -  

3
ؿطكخ اُزغبضح اُس٤ُٝخ ثجبض٣ػ -  

أُطًع اُس٢ُٝ ُزؽ٣ٞخ أُ٘بظػبد أُزؼِوخ ثبالؼزضٔبض ثٞاـ٘طٖ      - 

. ٓطًع اُوبٛطح اإله٢ٔ٤ِ ُِزح٤ٌْ اُزغبض١ اُس٢ُٝ     - 

أُطًع اُس٢ُٝ ُِزٞك٤ن ٝاُزح٤ٌْ اُطثبي      - 

.  أُطًع ا٢٘ٔ٤ُ ُِزٞك٤ن ٝاُزح٤ٌْ ل٘ؼبء     - 
4
. 10ٓحٔس ا٤ًَُٞ، ٓطعغ ؼبثن، ق -  
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خـــاتمـة  
تعد قكانيف االستثمار  مرآة تعكس الخطط كالبرامج التي تقدميا الدكلة لجذب كتشجيع 

االستثمار كالتي تختمؼ مف بمد إلى آخر، كؿ بحسب السياسة االقتصادية التي ينتيجيا، فإذا 
انصبت السياسة االستثمارية باألساس عمى تشجيع االستثمار في المشاريع المنتجة فإنو بال شؾ 

. ستحقؽ الدكؿ اليدؼ المرجك مف التشجيع
ف  مف خالؿ ما تـ تكضيحو في ىذه الدراسة يتبيف أف قانكني االستثمار اليمني كالمغربي كا 
كاف قد تكفقا إلى حد ما في انتياج سياسة تشجيعية لميبرالية، فإف ىذه السياسة قرينة بنجاعة ما 

. حققتو ىذه المحفزات مف تنمية اقتصادية
كتحقيؽ ذلؾ ينصب بتكجو المشاريع االستثمارية في القطاعات المنتجة كبالتحديد 

القطاعات الحديثة في مجاؿ التصنيع التي تعتمد عمى التقنيات الفنية كالتكنكلكجية، ىذا النكع 
مف االستثمارات ىك االستثمار الحقيقي الذم استطاع أف يرفع مف تقدـ بعض الدكؿ، فككريا 

الجنكبية كانت إلى كقت قريب مف الدكؿ المصنفة أقؿ نمكا في العالـ، إلى أنو بفضؿ السياسية 
 معتمد عمى قانكف استثمارم ليبرالي حديث، استطاع أف يكفر بيئة ااالستثمارية التي انتيجتو

مناخية استثمارية في المجاالت التي تكتسي أىمية كبيرة كىي نقؿ المعرفة الفنية كالتكنكلكجيا، 
الذم استطاع مف خاللو أف يحتؿ المرتبة الخامسة عالميا في مجاؿ الصناعة التكنكلكجية ىذه 
السياسة نأمؿ أف تكف عامؿ تحفيزم لكال البمديف اليمف كالمغرب، مف خالؿ التكجو نحك كضع 
خطط كبرامج استثمارية كتكجيييا في المشاريع الحديثة التي تعكد بفائدة كبيرة عمى كؿ طبقات 

. المجتمع تحؿ مف خاللو كافة المشاكؿ االقتصادية كاالجتماعية التي تعاني منيا
كما بينتو دراسة ىذا البحث أف االستثمار في ىذا القطاع الميـ ما زاؿ في طكر لبناء رغـ 

: حداثة القكانيف االستثمارية كتطكيعا لذلؾ نستخمص عدد مف التكصيات تتمثؿ في اآلتي
 
 

. قطاع االستثمار في اليمف -
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إعادة النظر في الصالحيات التي منحيا المشرع اليمني لمييئة العامة لالستثمار،  -
كاقتصار دكرىا عمى مساعد إدارم يمنح الترخيص لممشاريع االستثمارية كتذليؿ الصعكبات 

 .اإلدارية أماـ الجيات األخرل

النص عمى اإلعفاءات الضريبية كالجمركية في القكانيف المالية كالضرائب  أسكة  -
 .بالقانكف المغربي

االستفادة مف قانكف التجارة اإللكتركنية مف خالؿ كضع آلية حديثة تسمح بمنح  -
 . ترخيص لممشاريع االستثمارية عبر الشبكة اإللكتركنية

 .إنشاء بكرصة قيـ -

 .تييئة كتعبئة االدخارات في المشاريع االستثمارية -

عمى الحككمة إنشاء صناديؽ خاصة لدعـ المشاريع االستثمارية مف خالؿ  -
 .تخصيص عكائد مالية تمارس نشاطيا أسكة بصندكؽ الحسف الثاني

العمؿ عمى تأىيؿ القضاة التجارييف مف أجؿ إيجاد قاض ممما كمتفتحا في  -
 .المحيط االقتصادم كالقانكني

 .محاربة الفساد -

 .العمؿ عمى حؿ المشاكؿ االجتماعية المترتبة عمى البيئة القبمية لممجتمع اليمني -

 .قطاع االستثمار في المغرب -

تكجيو المشاريع االستثمارية في المجاالت المنتجة في الصناعة اإللكتركنية  -
 .الحديثة

االىتماـ بالجيات األقؿ نمكا مف خالؿ منح المشاريع االستثمارية فييا محفزات  -
 خاصة

 .العمؿ عمى إصدار مدكنة التحكيـ -
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