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  )الجزائر، تونس، المغرب(جذب االستثمار األجنبي المباشر في الدول المغاربية دور بيئة أداء األعمال في 

  الملخص

      دور بيئة أداء األعمال يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املغاربية"دف هذه الورقة البحثية املوسومة بـ   
  .إىل إبراز واقع بيئة أداء األعمال يف تلك الدول وعالقتها باستقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة)" اجلزائر، تونس، املغرب(

ناقش اإلطار النظري تكما س. اجلزائر وتونس واملغربباشر يف االستثمار األجنيب امل عا السياق، تتناول هذه الورقة واقيف هذو   
  .يف إطار املؤشر الرئيسي لبيئة أداء األعمال هذه الدولعمال املعتمد من طرف البنك الدويل، وإظهار مكانة ملؤشر بيئة أداء األ

، ستحاول هذه الورقة إبراز العالقة بني بيئة أداء األعمال يف الدول املغاربية، وتدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف اخلتامويف   
  .تلك الدول

  .املغاربية االقتصادات، االستثمار األجنيب املباشر، األعمال، مناخ االستثمار أداء بيئة :الكلمات المفتاحية
Abstract   

This article titled "Impact of Doing Business in Maghreb Countries (Algeria, Tunisia, and 
Morocco) on the attractiveness for foreign direct investment" aims to  bring light the reality of 
Doing Business and its relation to the foreign direct investment. 

                 In this context, this paper will present the reality of the foreign direct investment in 
Algeria, Tunisia, and Morocco.  Besides, we will discuss the theoretical frame of Doing Business 
Index adopted by the World Bank Group, we will also study the place of this countries in this index. 

Finally, we attempt to know whether there is a relation between Doing Business in Algeria, 
Tunisia, and Morocco and the flows of  foreign direct investment in these countries. 

Keywords: Doing Business, Investment climate, foreign direct investment. Maghreb Economies 
    

  

 
 
  
  
  



  مقدمة

عرف العامل عقب احلرب العاملية الثانية زيادة هائلة يف أحجام االستثمار األجنيب املباشر، وأضحى هذا األخري ظاهرة اقتصادية   
ر العالقات االقتصادية  ّ الدولية، والدعوة إىل إزالة  ملفتة لالنتباه، حيث شكل إحدى مالمح اخلريطة االقتصادية العاملية، نتيجة لتطو

ء املتغريات االقتصادية الراهنة كالعوملة، والتكتالت االقتصادية، عالوة على املكانة اليت حيتلها االستثمار األجنيب املباشر العقبات يف ضو 
  .مقارنة باملصادر التمويلية اخلارجية األخرى كالقروض واملساعدات الدولية واالستثمار األجنيب غري املباشر

باشر من السياسات االقتصادية ذات األمهية بالنسبة ملعظم الدول النامية واملتقدمة على ويعترب استقطاب االستثمار األجنيب امل  
الت النمو  ،حدّ السواء الت االدخار واالستثمار احمللي، كما أنه يعترب قوة دافعة لرفع معدّ ا ملسامهته يف سد الفجوة بني معدّ ً نظر
دف وخدمة لذلك الغرض، فإن كل الدول حتاول توف. االقتصادي ري العديد من احلوافز والتسهيالت الضريبية واجلمركية، واملؤسسية 

  .إصالح بيئة االستثمار

من الدول النامية اليت سعت إىل جذب االستثمار األجنيب املباشر، من خالل ) املغربو اجلزائر، وتونس، (وتعترب الدول املغاربية   
ا  على قيامها بإصالحات اقتصادية عديدة، إذ أحدثت تغيريات ا االقتصادية، كما قامت بتعديالت مكثفة يف مؤسسا مستوى مؤسسا

يئة أرضية االستثمار املناسبة، من أجل  دف إىل  املالية، ويتجلى ذلك من خالل سن حزمة من القوانني والنصوص التشريعية اليت 
  .تشجيع االستثمارات احمللية واألجنبية على حد السواء

حتاول هذه الورقة البحثية تسليط األضواء على مؤشرات بيئة أداء األعمال ومدى مسامهتها يف استقطاب وعلى هذا األساس،   
تم بوضع االستثمار األجنيب املباشر يف  أربعةاالستثمارات األجنبية يف اجلزائر من خالل  املؤشر و عرض ، اجلزائر وتونس واملغربفصول 

ا اخلالصة واالقرتاحاتالعام لبيئة أداء األعمال، وواقع مناخ  ً   .االستثمار يف الدول املغاربية حسب املؤشر املذكور، وأخري

  ).الجزائر، تونس، المغرب(وضع االستثمار األجنبي المباشر في الدول المغاربية : أوال

ين سياسات منذ استقالهلا لتحسني أوضاعها االقتصادية، حيث قامت بتب )جلزائر وتونس واملغربا( املغاربية سعت الدول  
  .اقتصادية بغية توفري مناخ استثماري مالئم لتشجيع وجلب املستثمرين األجانب

  .تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر. 1

ا من األلفية الثالثة بانتعاش ملحوظ مقارنة بتسعينات القرن  متيزت   ً تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر ابتداء
وشهدت هذه  .املاضي نتيجة لتحسن األوضاع األمنية والسياسية يف اجلزائر، واعتماد اجلزائر لقوانني جديدة منظمة لعملية االستثمار

ا التدفقات منحىن تصا ً ا عدي ً   :مثلما يوضحه اجلدول التايل 2000من سنة ابتداء

      )2014-2000(تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر ): 1(جدول رقم 

  مليون دوالر: الوحدة                                                                                                                   
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  .2015 ،االستثمار العامليتقرير األونكتاد، : المصدر



ا، حيث ارتفع من  )1(من خالل قراءة اجلدول  يتضح   ا ملحوًظ  280.1أن االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر شهد تزايدً
ات سامهت فيه ب ا قدره أربع، وهو ما يعين ارتفاعً 2001مليون دوالر عام  1107.9إىل  2000مليون دوالر عام  ّ                         ع رخصةيمر

1.اهلندية ESPATاحلجار لفائدة شركة إسبات اهلاتف النقال لشركة أوراسكوم املصرية، وخوصصة مركب 

، وهذا يعود إىل املعاملة اخلاصة اليت يستفيد منها املستثمرون 2006مليون دوالر عام  1795.4كما ارتفعت تلك التدفقات لتصل إىل 
م، باإلضافة إىل اإلجراءات التسهيلية مبوجب األمر  األجانب باخلصوص، من خالل االعتماد على هيئة موحدة للتعامل مع ملفا

ل واملتمم لألمر الصادر يف 2006الصادر سنة    2.املتعلق برتقية االستثمارات 2001، املعدّ

تزيدا لالستثمارات األجنبية املباشرة الوافدة إىل اجلزائر رغم األزمة االقتصادية العاملية، حيث كانت  2009وعرفت سنة   
مليون دوالر، وكان ذلك لدخول  32052.2لتصل 2012كما سجلت قفزة نوعية عام   3.مليون دوالر 2746.2التدفقات يف حدود 

  .زائرية يف العديد من القطاعات االقتصاديةالعديد من الشركات األجنبية السوق اجل

، ويعود ذلك إىل 2014مليون دوالر عام  1488إىل  2012مليون دوالر عام  3052.2ولقد اخنفضت هذه التدفقات من    
  .2013مقارنة بسنة  2014سنة   %16اخنفاض تدفقات االستثمار األجنيب املباشر على املستوى العاملي، حيث نزلت بنسبة 

  .االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى تونس .2

ا يف بداية األلفية الثالثة، ويعود ذلك إىل التحسن    لقد شهدت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف تونس انتعاشا ملحوًظ
الكبري يف مناخ االستثمار، حيث قامت خبفض تكاليف وإجراءات إنشاء الشركات وحل املنازعات املتعلقة باالستثمار، باإلضافة إىل 

  4. تطبيق برامج اخلوصصة

  جلدول التايل يبني تدفقات االستثمار االجنيب املباشر يف تونسوا

  )2014-2000(االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى تونس خالل الفترة ): 2(جدول رقم 

  مليون دوالر: الوحدة
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ُظهر اجلدول أعاله أن االستثمار األجنيب املباشر الوارد    ليصل إىل  2003مليون دوالر عام  583.6ارتفع من إىل تونس ي
، وذلك بسبب عمليات اخلوصصة اليت مست العديد من القطاعات االقتصادية، السيما قطاع 2006مليون دوالر عام  3308

ا عام  ً ا حر  ويعود ذلك إىل تبعات األزمة املالية العاملية، و مليون دوالر،  1687.8 ، حيث بلغ 2009االتصاالت، غري أنه سجل سقوًط
ا آخر . ارتباط االقتصاد التونسي باألسواق العاملية للسلع واخلدماتكذلك  كما شهدت التدفقات االستثمارية الواردة إىل تونس اخنفاضً

ا قدره  2014مليون دوالر، لتستمر يف االخنفاض عام  1177.2حيث بلغت  2013عام  ً مليون دوالر، ويعزى  1060.3إذ سجلت رقم
  .وضاع السياسية واألمنية املرتدية يف تونسذلك بدرجة كبرية إىل األ

  



  .المغربفي االستثمار األجنبي المباشر حجم  .3

مثلما  ،2005-2000لقد متيزت تدفقات االستثمار األجنيب يف بداية األلفية الثالثة يف املغرب بالتذبذب السيما خالل الفرتة   
  :يوضحه اجلدول التايل

  )2014-2000 ( المباشر الوارد إلى المغرب خالل الفترةاالستثمار األجنبي ): 3(جدول رقم 
  مليون دوالر: الوحدة

  لسنواتا

20
00

  20
01

  20
02

  20
03

  20
04

  20
05

  20
06

  20
07

  20
08

  20
09

  20
10

  20
11

  20
12

  20
13

  20
14

  

االستثمار 
42  الوارد

2
  28
07

.1
  

48
0.

7
  23

14
.5

  

89
4.

6
  16

54
.0

  24
49

.4
  28

04
.5

  24
87

.1
  19

51
.7

  15
73

.9
  25

68
.4

  27
28

.4
  32

98
.1

  35
82

.3
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 2001من خالل قراءة أرقام اجلدول أعاله، يتضح أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر وصلت إىل مستويات عالية عامي   
شركة املغرب لالتصاالت لصاحل شركة % 35، نتيجة لتنامي عمليات اخلوصصة يف املغرب، إذ مت خوصصة 2003و

VirendiUniversal  من أسهم شركة التبغ املغربية % 80، مت التنازل عن 2003ويف سنة . 2001مليار دوالر يف سنة  2.72بقيمة
  ASTADIS(.5(إسبانية  –مليار دوالر لصاحل الشركة الفرانكو 1.7بقيمة 

ا يف الفرتة    ا ملحوًظ  2804.5، حيث اخنفضت من )2010-2007(ولقد سجلت التدفقات االستثمارية يف املغرب اخنفاضً
  .، وأزمة الديون السياسية األوروبية2008وهذا بسبب األزمة االقتصادية العاملية عام  2010عام  1573.9إىل  2007مليون دوالر عام 

ا عام ولقد سجلت تدفقات االستثمار األجن   ً ا قياسي ً مليون دوالر،  3582.3، أين وصلت إىل 2014يب املباشر يف املغرب رقم
ا بعض الشركة األجنبية مثل الشركة السعودية   ISCوالشركتني اإلسبانيتني  ACWAوهذا نتيجة للعديد من االستثمارات اليت قامت 

  6.مليون أورو 550 ــــــمليون أورو وشركة دانون الفرنسية بـ 618.5 ــــيف جمال الطاقة الشمسية باستثمار قدر بـ Ariesو

  .مؤشر سهولة أداء األعمال: ثانيا

ا عن البنك الدويل   ً ويتكون هذا . لقد مت استحداث مؤشر سهولة أداء األعمال يف قاعدة بيئة أداء األعمال اليت تصدر سنوي
املشروع، مؤشر استخراج الرتاخيص، مؤشر تسجيل املمتلكات، مؤشر مؤشر تأسيس : املؤشر الرئيسي من عشرة مؤشرات فرعية وهي

احلصول على االئتمان، مؤشر محاية املستثمر، مؤشر دفع الضرائب، مؤشر التجارة عرب احلدود، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر إغالق 
  .املشروع، ومؤشر احلصول على الكهرباء

  مؤشر تأسيس المشروع. 1

عدد اإلجراءات املطلوبة لتسجيل الشركة، الفرتة الزمنية الالزمة إلجناز هذه اإلجراءات، : رعية، هييتكون من أربعة مؤشرات ف  
تكلفة إجناز هذه اإلجراءات كنسبة من نصيب الفرد من الدخل الوطين، واحلد األدىن لرأس املال القانوين الالزم لتأسيس شركة جديدة  

  7.كنسبة من نصيب الفرد من الدخل الوطين

  

  



  مؤشر استخراج التراخيص. 2

عدد اإلجراءات الالزمة إلصدار تراخيص البناء، الفرتة الزمنية إلصدار الرتاخيص، والتكلفة : يضم ثالثة مؤشرات فرعية، وهي  
  8.الرمسية إلجنازها

  مؤشر تسجيل الممتلكات. 3

ة األصل العقاري، الفرتة الزمنية إلجناز إجراءات عدد اإلجراءات املطلوبة لتسجيل أو نقل ملكي: املؤشرات الثالثة التالية قيسي  
  9.التسجيل، والتكلفة الرمسية إلجناز تلك اإلجراءات

  مؤشر الحصول على االئتمان. 4

، تغطية املكاتب العامة للمعلومات االئتمانيةقوة احلقوق القانونية، مؤشر مدى عمق املعلومات : يتكون من اجلوانب التالية   
  10.االئتمانية، وتغطية املكاتب اخلاصة للمعلومات االئتمانية

  مؤشر حماية المستثمر. 5

مؤشر نطاق اإلفصاح، مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة، مؤشر سهولة جلوء : يتألف من مخس مكونات فرعية وهي   
  11 ضاء، ومؤشر قوة محاية املستثمريناملسامهني للق

  مؤشر دفع الضرائب.6

عدد مدفوعات الضرائب سنويا، الوقت املستغرق للتعامل مع السلطات الضريبية، : ثالثة مؤشرات فرعية، وهيتكون من ي  
  12.ونسبة الضرائب واالشرتاكات من إمجايل األرباح التجارية

  عبر الحدود مؤشر التجارة. 7

االسترياد، الفرتة الزمنية اليت تستغرقها كافة عدد اإلجراءات الالزمة لعملية التصدير أو : ضم املؤشرات الفرعية التاليةي  
  13.اإلجراءات الرمسية، وتكلفة التصدير أو االسترياد

  مؤشر إنفاذ العقود.8

عدد اإلجراءات الالزمة إلنفاذ العقود التجارية، والفرتة الزمنية للفصل يف القضية، وتكلفة حل : يقيس ثالثة جوانب وهي  
   14.النزاعات التجارية

  إغالق المشروعمؤشر . 9

اد الدائنني، الفرتة الزمنية إلعالن اإلفالس، وتكلفة إعالن اإلفالس دمعدل اسرت : فرعية الثالثة التاليةتكون من املؤشرات الي  
  15.من جهة الشركة املتعثرة

  توصيل الكهرباء مؤشر. 10

عدد اإلجراءات الالزمة لتسجيل وتنظيم عمليات التوصيل، الوقت املستغرق : يشتمل على ثالثة مؤشرات فرعية، وهي   
  16. لتوصيل التيار، تكلفة توصيل التيار الكهربائي

  

 



  )الجزائر، تونس، المغرب(بيئة أداء األعمال في الدول المغاربية : رابعا

يعد جذب االستثمار األجنيب املباشر هدفًا أساسيا تسعى الدول املغاربية لتحقيقه، لذلك قامت بالعديد من اإلصالحات   
ا . االقتصادية من خالل توفري املزيد من املزايا واحلوافز للمستثمرين األجانب وإصالح بيئة األعمال ورغم تنوع اإلصالحات اليت قامت 

ا تسري  بوترية بطيئة مقارنة مبناطق أخرى يف العامل، حيث كانت نتيجتها متباينة بني حتسن واضح يف ترتيب بعض تلك الدول إال أ
  .العام لبيئة األعمال املؤشرالدول، واستمرار تأخر دول أخرى يف الرتتيب العاملي يف 

  يل بيئة أداء األعمال في الجزائرتحل. 1

بلدا،  189عامليا من جمموع  154الصادر من طرف البنك الدويل املرتبة  2015حتتل اجلزائر حسب تقرير ممارسة األعمال   
واجلدول التايل يوضح ترتيب اجلزائر فيما يتعلق املؤشر العام لسهولة أداء األعمال وكذا املؤشرات . عامليا 147بعدما كانت يف املرتبة 

  .الفرعية املكونة له

  األعمالنة الجزائر في بيئة أداء مكا): 4(جدول رقم 

  التغير في الترتيب  )دولة 189(الترتيب عالميا   راتـــــــــــــــالمؤش
2014  2015  

  - 7  154  147  العام لبيئة أداء األعمال  رالمؤش
  - 2  141  139  بدأ المشروع

  - 5  127  122  استخراج تراخيص البناء
  -1  157  156  تسجيل الممتلكات

  -2  171  169  الحصول على االئتمان
  -9  132  123  حماية المستثمرين

  -2  176  174  دفع الضرائب
  0  131  131  التجارة عبر الحدود

  0  120  120  تنفيذ العقود
  -3  97  94  اإلعسار تسوية

  3+  147  150  الحصول على الكهرباء

Source :Doing Business Data www.doingbusiness.org 

يتضح من خالل قراءة معطيات اجلدول أعاله، أن اجلزائر حتتل يف معظم املؤشرات مراكز متأخرة عامليا، كما أن ترتيب اجلزائر   
ا ). مراكز 03(حتسن واحد يف مؤشر توصيل الكهرباء يوجد قد تراجع بصفة شبه كلية يف مجيع املؤشرات الفرعية، حيث  كما أ

  .مؤشري التجارة عرب احلدود وتنفيذ العقود حافظت على ترتيبها العاملي يف

ومن خالل حتليل مكونات املؤشر الرئيسي لسهولة أداء األعمال، يتبني أن مناخ االستثمار غري مالئم وغري حمفز جلذب   
بدأ (ستثماري االستثمار األجنيب املباشر، نتيجة كثرة اإلجراءات اإلدارية وتعقيدها وارتفاع تكلفتها سواء عند تأسيس املشروع اال

احلصول على االئتمان، دفع الضرائب، عمليات ( د دخوله حيز االستغالل والتنفيذاملشروع، استخراج الرتاخيص، تسجيل امللكية، أو عن
  .، إذ سامهت هذه العراقيل يف تدين أحجام االستثمارات األجنبية املباشرة خارج قطاع احملروقات)التجارة اخلارجية



  17:العراقيل اخلاصة مبناخ االستثمار يف اجلزائر من خالل املؤشرات التاليةوميكن إبراز تلك 

 .من متوسط الدخل الفردي%10.9يوم، وبتكلفة متثل  20مدة يف إجراء و  12حيتاج إىل : بدأ املشروع -
ا بتكلفة  204إجراء ويف مدة  17حيتاج إىل : استخراج الرتاخيص - ً  .خل الفرديدمن متوسط ال 0.9يومي
من متوسط الدخل  1295 ــــــيوم وبتكلفة تقدر بـ 180إجراءات ويف فرتة زمنية قدرها  5يستلزم اختاذ : احلصول على الكهرباء -

 .الفردي
 .من قيمة العقار%7.1يوم وبتكلفة تقدر بـ  55إجراءات يف مدة  10تتطلب : تسجيل املمتلكات -
املكونة هلذا ملؤشر احلصول على االئتمان، مثل مؤشر قوة احلقوق مثة ضعف يف املؤشرات اجلزئية : احلصول على االئتمان -

، مما يؤكد صعوبة احلصول على االئتمان )8نقطة من  0( االئتمانيةومؤشر عمق املعلومات ) 12نقاط من  2(القانونية 
 .وحمدودية صيغ التمويل املتاحة للمتعاملني االقتصاديني

، )10نقطة واحدة من (، مؤشر مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة )10نقاط من  4(مؤشر نطاق اإلفصاح : محاية املستثمرين -
 ).10نقاط على  3(، ومؤشر قوة محاية املستثمرين )10نقاط على  4(سهولة قيام املسامهني بإقامة الدعاوي  مؤشر

ا يبلغ إمجايل الضريبة  كم. ساعة يف السنة 385ضريبة، ويف مدة  27يبلغ عدد الضرائب املدفوعة يف السنة : دفع الضرائب -
 %.72.7كنسبة من األرباح التجارية 

الالزم أما الوقت . دوالر 593ساعة، وتكلفة تقدر بـ  118يقدر الوقت الالزم إلمتام عملية التصدير : التجارة عرب احلدود -
 .دوالر 466ساعة وتكلفة  327 ـــــــقدر بـيإلمتام عملية االسترياد ف

ا ويف مدة زمنية قدرها  45اإلجراءات لتنفيذ العقود يبلغ عدد : تنفيذ العقود - ً  ةمن قيم%19.9 ــــــبتكلفة تقدر بـ% 630إجراء
 .املطالبة

من قيمة أصول الشركة املتعثرة، مع إمكانية  4.7 ـــــــــسنة وبتكلفة تقدر بـ 1.3يتطلب إغالق املشروع : تسوية حاالت اإلعسار -
ل  .سنت لكل دوالر 50.8 اسرتداد الدين مبعدّ

 وضع بيئة أداء األعمال في تونس. 2

بعدما   2015عامليا عام  60مراكز حيث احتلت املركز  4يشري املؤشر العام سهولة أداء األعمال إىل أن تونس تراجعت بـ   
  :، مثلما يربزه اجلدول التايل2014عامليا عام  56كانت يف املرتبة 

  األعمال في تونسوضع بيئة أداء ): 5(جدول رقم 

  التغير في الترتيب  )دولة 189(الترتيب عالميا   المؤشرات
2014  2015  

  -4  60  56  المؤشر العام لبيئة أداء األعمال
  -11  100  89  بدأ المشروع

  0  85  85  استخراج تراخيص البناء
  -2  71  69  تسجيل الممتلكات

  -5  116  111  الحصول على االئتمان
  -1  78+   77  حماية المستثمرين

  -5  82  77  دفع الضرائب
  -12  50  38  التجارة عبر الحدود



  -1  + 78  77  تنفيذ العقود
  0  54  54  اإلعسار تسوية

  0  38  38  الحصول على الكهرباء

Source :Doing Business Data www.doingbusiness.org 

ا يف سبعة مؤشرات فرعية، وهي)5(املعطيات الواردة يف اجلدول رقم من خالل قراءة    ً بدأ : ، يالحظ أن تونس قد عرفت تراجع
ا مؤشر التجارة عرب احلدود  ً املشروع، تسجيل املمتلكات، احلصول على االئتمان، محاية املستثمرين، إنفاذ العقود، دفع الضرائب، وأخري

من  .يف تونس للمرافئالتحتية  البنية، وهذا بسبب تراجع مستوى )50إىل املركز  38من املركز ( مركز 12 ــــالذي تراجعت فيه تونس بـ
ا مؤشر تسوية : جهة أخرى حافظت تونس على ترتيبها يف املؤشرات الثالثة التالية ً استخراج الرتاخيص، احلصول على الكهرباء، وأخري

  .حاالت اإلعسار

ميكن القول أن مناخ االستثمار يف تونس يتسم على العموم باملالئمة واجلاذبية، وبيئة ومن خالل حتليل املعطيات السابقة،   
ا يف اجلزائر، وهذا ما تربزه املؤشرات الفرعية التالية   18: األعمال حيث أفضل من نظري

 .من متوسط الدخل الفردي 3.9يوم، وبتكلفة متثل  11إجراءات ومدة  10حيتاج إىل : بدأ املشروع -
 .من متوسط الدخل الفردي 2.5 يوم وبتكلفة تساوي 2.5إجراء ويف فرتة زمنية قدرها  17يتطلب : استخراج الرتاخيص -
 .من متوسط الدخل الفردي 6777يوم، بتكلفة  65إجراءات ويف مدة  4يستلزم اختاذ : احلصول على الكهرباء -
 .من قيمة العقار 6.1تكلفة هذه إجراءات التسجيل بـ  يوم، وتقدر 39إجراءات ويف مدة  4حيتاج إىل : تسجيل املمتلكات -
 2(تسجيل ضعف املؤشرات الفرعية املكونة ملؤشر احلصول على االئتمان كمؤشر قوة احلقوق القانونية : احلصول على االئتمان -

 ).8نقاط من  5( االئتمانية، ومؤشر عمق املعلومات )12نقاط من 
، مؤشر مسؤولية )10نقاط من  4(، مؤشر نطاق اإلفصاح )10نقاط من  5(ستثمرين مؤشر محاية قوة امل: محاية املستثمرين -

 ).10نقاط من  5(، ومؤشر سهولة قيام املسامهني بإقامة الدعاوي )10نقاط من  7(أعضاء جملس اإلدارة 
كما يبلغ إمجايل الضريبة كنسبة من . يف السنة 144ضرائب ويف مدة  8يبلغ عدد الضرائب املدفوعة يف السنة : دفع الضرائب -

 .%89.9إمجايل األرباح التجارية 
بينما يستوجب إكمال عمليات . دوالر 469ساعة بتكلفة  50يقدر الوقت الالزم إلمتام عملية التصدير : التجارة عرب احلدود -

 .دوالر 596ساعة بتكلفة  80االسترياد 
ا بتكلفة تقدر بـ  565يستلزم تنفيذ العقود : إنفاذ العقود - ً  .من قيمة املطالبة%21.8يوم
من قيمة أصول الشركة املتعثرة، ويقدر معدل اسرتداد % 7سنة وبتكلفة  1.3يتطلب إغالق املشروع : تسوية حاالت اإلعسار -

 .سنت لكل دوالر 52الدين 
 واقع بيئة أداء األعمال في المغرب. 3

يف إطار املؤمتر العام لسهولة أداء األعمال،  2014عامليا عام  68للبنك الدويل املركز  2015حتتل املغرب وفق تقرير ممارسة األعمال 
  :مثلما يوضحه اجلدول التايل 2015خالل  71ليرتاجع إىل املركز 

  

  

  



  ترتيب المغرب في بيئة أداء األعمال): 6(جدول رقم 

  التغير الترتيب  )دولة 189(الترتيب عالميا   المؤشرات
2014  2015  

  -3  71  68  المؤشر العام لبيئة أداء األعمال
  -7  54  47  بدأ المشروع

  +1  54  55  استخراج تراخيص البناء
  +11  115  126  تسجيل الممتلكات

  -5  104  99  الحصول على االئتمان
  -4  122  118  حماية المستثمرين

  -9  66  57  دفع الضرائب
  +9  31  40  التجارة عبر الحدود

  0  81  81  تنفيذ العقود
  -5  113  108  تسوية اإلعسار

  -4  91  87  الحصول على الكهرباء

Source :Doing Business Data www.doingbusiness.org 

يف املؤشرات الفرعية املكونة ملؤشر سهولة أداء األعمال يف املغرب، إذ  اواضح ايتبني من معلومات اجلدول أعاله أن هناك تباين  
ا يف املراك: سجلت املؤشرات التالية هذا األخري عرف قفزة نوعية . زاستخراج تراخيص البناء، تسجيل امللكية، التجارة عرب احلدود حتسنً

ـــبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ا، وما يالحظ هو أن . ق عملية التصديرمراكز بسبب تسهيل اإلجراءات املتعلقة بوثائ 9ــ ً أما باقي املؤشرات فقد سجلت تراجع
ا املغرب واليت سهلت اإليداع  دفع ضريبة الدخل  مثلمؤشر دفع الضريبة خسر تسع نقاط رغم اإلصالحات الضريبية اليت قامت 

  .إلكرتونيا

ا على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، مما سبق، يظهر أن هناك حتسنا يف بيئة أداء األعمال يف املغرب    ً والذي انعكس إجياب
  19:غري أن مثة العديد من العراقيل واملشاكل اليت يواجهها املستثمر األجنيب واليت تربزها املؤشرات الفرعية التالية

 .من متوسط الدخل الفردي%17.9أيام وبتكلفة متثل  6.3إجراءات ويف مدة  6حيتاج إىل : بدأ مشروع -
 .من متوسط الدخل الفردي%3.7ـــــيوم وبتكلفة تقدر بـ 91إجراء ويف مدة  13حتتاج إىل : استخراج الرتاخيص -
من % 1953يوم بتكلفة  57إجراءات، الوقت املستغرق إلمتام هذه اإلجراءات  5يستلزم اختاذ : احلصول على الكهرباء -

 .متوسط الدخل الفردي
 .من قيمة العقار%5.9يوم وبتكلفة  30 ـــــإجراءات يف فرتة زمنية تقدر بـ 5ة تتطلب هذه العملي: تسجيل املمتلكات -
، ومؤشر عمق )10نقاط من  2(هناك ضعف للمؤشرات الفرعية املكونة كمؤشر قوة احلقوق القانونية : احلصول على االئتمان -

 ).8نقاط من  6( االئتمانيةاملعلومات 
ومؤشر ) 10نقاط من 2(ومؤشر مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة ) 10نقاط من  4.7(مؤشر نطاق اإلفصاح : محاية املستثمر -

 ).10نقاط من  5(، ومؤشر قوة محاية املستثمر )10نقاط من  6(سهولة قيام املسامهني بإقامة الدعاوي 
يبلغ إمجايل ساعة يف السنة، و  211ضرائب ويف فرتة زمنية قدرها  6يبلغ عدد الضرائب املدفوعة يف السنة : دفع الضرائب -

 .%49.1 الضريبة كنسبة من إمجايل األرباح التجارية 



دوالر، يف حني يقدر إمجايل  469ساعة وبتكلفة  50يقدر الوقت املستغرق إلمتام عملية التصدير بـ : التجارة عرب احلدود -
 .598ساعة وبتكلفة  80الوقت الالزم إلكمال عملية االسترياد 

ر بـ  656يتطلب تنفيذ العقود : إنفاذ العقود - ا بتكلفة تقدّ ً  .من قيمة املطالبة 21.8يوم
كنسبة من قيم أصول الشركة املتعثرة مع إمكانية % 18سنة وبتكلفة  1.8يستلزم إغالق املشروع : تسوية حاالت اإلعسار -

  .سنت لكل دوالر 52اسرتداد الدين مبعدل 
  ةالخاتم

تعاين من تدين حجم االستثمارات األجنبية ) اجلزائر، تونس، املغرب(املغاربية لقد تبني من خالل ورقة البحث أن الدول   
التدفقات االستثمارية يف السنوات القليلة املاضية، وهذا راجع إىل تأخرها يف تطبيق  ارتفاعاملباشرة مقارنة بدول املنطقة، بالرغم من 

  .الصعوبات يف املناخ االستثماري بصفة عامة، ويف بيئة أداء األعمال بصفة خاصة تذليلتصادية، وكذا خمتلف اإلصالحات االق
  

ا يف ترتيب هذه الدول يف املؤشر العام    ً ومن خالل رصد بيئة أداء األعمال يف دول حمل الدراسة، اتضح أن هناك تباين ملموس
ظل بعيدة عن بلدان العامل، كما تأيت املغرب يف املرتبة الثانية، أما اجلزائر فتحتل لبيئة أداء األعمال، إذ تتصدر تونس الرتتيب، لكن ت

، بل خسرت اجلزائر سبع 2014مقارنة  2015املراكز األخرية على املستوى العاملي وكذا على املستوى العريب، ومل يسجل أي حتسن يف 
ا مناخ اال ستثمار يف اجلزائر كعدم وضوح القوانني وانتشار البريوقراطية وتفشي نقاط كاملة، وهذا دليل على التعقيدات اليت يتسم 

  .االستثمارات األجنبية املباشرة جاذبيةالفساد والرشوة واليت سامهت بشكل كبري يف تراجع 
  

  :ج هذه الورقة البحثية يف النقاط التاليةئانطالقا مما سبق ميكن حصر نتا  
 

ا هاما يعكس قدرة الدولة على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة، وتشمل على  - ً يعترب املؤشر العام لبيئة أداء األعمال مؤشر
 .قيامها بأي نشاط استثماري يف البلد املضيفعشرة مؤشرات فرعية جيب على املستثمر أخذها بعني االعتبار عند 

 .ألجنبية املباشرة لدول املغرب العريب بعدم االستقرارتتميز التدفقات الواردة من االستثمارات ا -
ا تظل بعيدة عن  - ا اجلزائر وتونس واملغرب لتحسني بيئة أداء األعمال إال أ بالرغم من اإلصالحات االقتصادية اليت قامت 

 .املستوى املطلوب، وكما أن التدفقات االستثمارية إليها تبقى وتيدة ومتمركزة يف قطاعات حمدودة
وفيما يلي بعض االقرتاحات اليت قد تساعد يف حتسني مناخ االستثمار يف اجلزائر وتونس واملغرب ودفع حركة االستثمارات   

  :األجنبية املباشرة يف هذه الدول
 .إزالة كافة التعقيدات والعراقيل اخلاصة مبؤشرات بيئة أداء األعمال -
 .إلعطاء ثقة أكرب لدى املستثمرين العمل على حتقيق االستقرار يف القوانني والتشريعات -
 .تعزيز النظام القضائي من خالل إنشاء حماكم جتارية متخصصة -
دف رفع مستوى أداء اإلدارات الرمسية -  .الرفع من كفاءة العاملني يف اهليئات اإلدارية املختلفة 
 .لمواصلة العمل على تطوير اهلياكل القاعدية ألمهيتها القصوى يف حتسني بيئة األعما -
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