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 فى مصر  مناخ االستثمارحسين تدور القانون فى 

 لجذب االستثمارات األلمانية المباشرة 
 :تقديم

استقرت األدبيات الحديثة للتنمية االقتصادية على أن لالستثمار األجنبى المباشر دور ايجابى فى التنمية 
 وقد أدرك صانعو. لتجارة الخارجيةجوة السد فجوة المدخرات واالستثمار وف، وذلك االقتصادية فى الدول النامية

ضرورة تحسين مناخ االستثمار لجذب المزيد من االستثمارات و مدى أهمية  السياسة االقتصادية فى مصر
ظروف اقتصادية وجيوستراتيجية معقدة تمثل  من أجل النهوض باالقتصاد المصرى فى، وذلك األجنبية

والغاء الدور  ،ض الدولة المصريةيتقو بهدف خارجية وداخلية من قوى تتكالب فيه تهديدات  ،منعطف تاريخى
التى تحفظ األمن والسالم واالستقرار على كافة المستويات الوطنية الحضارى لمصر، الذى يمثل القوة الناعمة 

 . واالقليمية

ل ذلك تشجيع اقبال االستثمارات األجنبية، وألجاالستثمار و  مناخحسين هناك توجهات حكومية لتفى مصر و 
ترتيب البنية االقتصادية وتحسين بيئة األعمال، واتخاذ خطوات جادة وحاسمة لتحسين تبذل جهود مخلصة ل

المؤشرات االقتصادية من رفع لمعدالت النمو واالستثمار األجنبي المباشر وتخفيض عجز الموازنة ومعدالت 
  . ةتنمية مستدامالفقر والبطالة والتضخم عن طريق اتباع استراتيجية 

فى مصر لجذب االستثمارات األلمانية  مناخ االستثمارحسين تدور القانون فى موضوع هذا البحث دراسة ل
لمصر وترجع أهمية البحث الى أن ألمانيا تعد الشريك التجارى واالقتصادى األول . بصفة خاصةالمباشرة 

بين البلدين يشجع ادية والسياسية ات االقتصوهناك تاريخ طويل للعالق. ضمن منظومة دول االتحاد األوربى
 . على زيادة االستثمارات األلمانية فى مصر لو توفر مناخ جيد لالستثمار فى مصر

 :  تتكون الدراسة من أربعة مباحث
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، حيث نشرح االستثمار األجنبى المباشر فى تنمية االقتصاد المصرىنقدم دراسة لدور  المبحث األولفى 
مدى قدرة االقتصاد المصري على جذب ، وندرس المباشر ومشكالته فى مصرأهمية االستثمار األجنبى 
 .االستثمار األجنبى المباشر

العقبات التي تواجه االستثمار ، وذلك بدراسة المبحث الثانى يعرض سبل تحسين مناخ االستثمار فى مصر
ومؤتمر دعم  2015لسنة  قانون االستثمار الجديد تأثيراالشارة الى ، و المباشر فى مصر وكيفية مواجتها

 . على مناخ االستثمار 2015االقتصاد المصرى فى شرم الشيخ فى مارس 

تحليل االستثمارات األلمانية ، فنقوم بالستثمارات األلمانية المباشرة فى مصرلث يتناول تطور االمبحث الثا
 .يناير 25مصرى بعد ثورة التى تواجه االقتصاد ال التحديات، ونعرض ألهم وآثارها على االقتصاد المصرى

وتأثيرها على االستثمار  بين مصر وألمانيا االقتصاديةالعالقات بحث الرابع فيتناول بالعرض والتحليل المأما 
ثمارات األلمانية المباشرة فى االستآثار  تقويم، ثم تطور العالقات الثنائية بين مصر وألمانيا، فندرس المباشر

 . رمص
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 ولالمبحث األ 

 المباشر فى تنمية االقتصاد المصرىاألجنبى  دور االستثمار

أهمية ، حيث نشرح االستثمار األجنبى المباشر فى تنمية االقتصاد المصرىنقدم دراسة لدور المبحث فى هذا 
مدى قدرة االقتصاد المصري على جذب االستثمار ، وندرس االستثمار األجنبى المباشر ومشكالته فى مصر

 . لمباشراألجنبى ا

 : المباشر ومشكالته فى مصراألجنبى  أهمية االستثمار : المطلب األول

 0F1:المباشر وأشكالهاألجنبى  تعريف االستثمار : أوال

  :المباشراألجنبى  تعريف االستثمار) أ ( 

المباشر، ونحن نفضل لموضوع بحثنا التركيز على تلك المشروعات األجنبى  هناك عدة تعريفات لالستثمار
جزئيا من خالل المعرفة الفنية واإلدارية وبما يملكه أو   كليااألجنبى  ويديرها المستثمرالتي يقيمها ويمتلكها 

 . فرعا إلحدى الشركاتأو   مؤسسةأو   فردااألجنبى  المال النقدي، وقد يكون المستثمررأس   من

 : المباشر األجنبى  أشكال االستثمار) ب ( 

 : المباشر هياألجنبى  الستثمارهناك ثالث صور أساسية ل

                                                            

 :أنظر  1

تأثير العولمة وحركة االستثمار األجنبى المباشر على الدول النامية، دراسة لبعض الجوانب االقتصادية : صالح زين الدين
التأثيرات القانونية واالقتصادية والسياسية للعولمة : "ة المنصورةالمؤتمر السنوى السادس لكلية الحقوق، جامع: والقانونية، فى

 .20ص . 2002مارس  27 - 26، القاهرة "على مصر والعالم العربى

Oppenländer, K. H. , und Gerstenberger, W. : Direktinvestitionen als Ausdruck zunehmender 
Internationalisierung der Märkte. IFO Schnelldienst, Jg. 45, Nr. 10, S. 3-11. 1992. P.12. 
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المباشر الخاص أساسا في االستثمار في قطاع المنتجات األجنبى  يتمثل االستثمارو  :االستثمار الخاص) 1
األولية بالدول النامية وخصوصا في القطاع النفطي وقد حقق هذا االستثمار أرباحا ضخمة نتيجة استنزاف 

 . األثمانالموارد الطبيعية للدول النامية بأقل 

  : Joint Ventureالمشروعات المشتركة أو   االستثمار الثنائي) 2 

ظهر هذا النوع من االستثمارات األجنبية المباشرة نتيجة النزعة الوطنية وحركات االستقالل التي سادت الدول 
في األجنبى  ثمرالنامية في أعقاب نيلها االستقالل ويعنى االستثمار الثنائي مشاركة الدول النامية للمست

وهذا األجنبى  المال المحلى ورأس المالرأس   المشروعات االقتصادية المقامة على أراضيها أي أنه خليط من
النوع من االستثمارات يقلل األعباء المالية التي يتحملها االقتصاد الوطني بالقدر الذي يتحصل عليه المستثمر 

 . المحلى نتيجة مشاركته في المشروع

 Joint Venture الستثمارات األلمانية فى مصر فى عقد الستينيات مثاال ناجحا للمشروعات المشتركةوتعد ا
بين شريك أجنبى وشريك محلى، حيث وفرت المشروعات األلمانية المشتركة فى صناعات األدوية 

أقساط انشاء  وتدريب العمالة الفنية الماهرة، وسداد Hi Technologyوالكيماويات التكنولوجيا المتقدمة 
صناعات األدوية والكيماويات فى مصر منذ ذلك الحين ويعد قطاع . بعد التشغيلالمشروع من ناتج صادراته 

  . من أكثر القطاعات الصناعية تقدما فى مصر والشرق األوسط

 : Multinational Corporations المباشر في صورة الشركات متعددة الجنسيةاألجنبى  االستثمار) 3

المباشر على مستوى العالم ككل، األجنبى  من االستثمار% 80تمثل الشركات المتعددة الجنسية أكثر من قد 
وقد أصبح للشركات المتعددة الجنسية السيطرة الكاملة على بعض الصناعات التي تحتاج إلى تكنولوجيا 

إلى عمل هذه الشركات في عالية، مثل الحاسبات االلكترونية وبعض اآلالت واألجهزة الصناعية باإلضافة 
والزراعة وفى قطاع الخدمات مثل المصارف والتأمين والسياحة  الدول النامية في مجال إنتاج المواداألولية

 . والوجبات السريعة والمشروبات الغازية وتنفيذ بعض مشروعات المرافق
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   1F1:االيجابية لالستثمارات األجنبية المباشرةاآلثار  :  ثانيا

لمبدأ التخصص وتقسيم  واضحً  ستثمارات األجنبية المباشرة ما هى إال تجسيدكة رؤوس األموال واالتعتبر حر 
  ، حيث تتضافر العناصر النادرة فى الدول النامية منDivition of International Labour العمل الدولى

ة، األمر الذى يؤدى إلى مال وتكنولوجيا مع العناصر الوفيرة فى هذه الدول من موارد طبيعية وعمالرأس 
منافع االستثمارات األجنبية المباشرة للدول وتتمثل . تخصيص أفضل للموارد االقتصادية على مستوى العالم

النامية فيما يترتب على هذه االستثمارات من تراكم راسمالى وتقدم تكنولوجى وتطوير فى الهياكل اإلنتاجية، 
ت والموازنة العامة للدولة، ويستند مؤيدو هذا الرأى على الحجج وٕاصالح ألوجه الخلل فى ميزان المدفوعا

 : التالية

 : االستثمارات األجنبية المباشرة  تساهم وتساعد فى سد أربع فجوات رئيسية فى الدول النامية هى -1

 . لتمويل االستثمارات الالزمة سد الفجوة االدخارية  -أ

النامية من المعرفة الفنية والتقنية والمهارات اإلدارية والتسويقية، لسد حاجة الدول  سد الفجوة التكنولوجية -ب
فقد تمكنت بعض الدول النامية من إقامة مشروعات ضخمة ذات مستوى تقنى متقدم من خالل الشركات 
االستثمارية األجنبية، مثل مشروعات البتروكيماويات فى السعودية والكويت واإلمارات وقطر وٕايران وليبيا 

ائر ومصر، وأيضا تصميم وتنفيذ بعض مشروعات البنية األساسية المتقدمة مثل شبكات الكهرباء والجز 
 . ومحطات تحليه المياه والطرق والجسور والموانئ والمطارات

 . الالزم لالستيراد بوجه عام، واستيراد مستلزمات اإلنتاج بوجه خاصاألجنبى  سد فجوه النقد -ـ ج

فحصيلة الضرائب من نشاط هذه المشروعات يمكن أن ، ات العامة والنفقات العامةسد الفجوة بين اإليراد -د
تساهم فى سد فجوه اإليرادات العامة بشكل مباشر، كذلك فان عالقات الدفع الخلفية واألمامية قد تؤدى إلى 

                                                            

 : أنظر  1

T. Eddison/A. Heshmati: The New Global Determinance of FDI Flows to Development 
Countries, United Nations University, 2009. P.3. 

Uhlig, Ch. Lange, M. : Internationale Produktions-Kooperation im Vordere Orient. Joint 
Ventures and andere Unternehmerischer Zusammenarbeit, Bochum 1984.  S.26. 
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لزيادة فى انتعاش النشاط االقتصادى مما يؤدى بدوره إلى زيادة حصيلة الضرائب المدفوعة للدولة مقابل ا
 . أرباح ودخل المشروعات االستثمارية

واآلثار غير Externalities المباشر فى خلق مجموعة من الوفورات الخارجية األجنبى  يساهم االستثمار )2(
 : المضيفة ومن أمثلة ذلك  مايلى للدولة  Social Benefitsالمباشرة والمنافع االجتماعية

من خالل ما قد Social Capital المال االجتماعي رأس   مباشر إلي زيادةالاألجنبى  قد يؤدي االستثمار) أ
يقوم به المستثمر األجنبي من رصف وتمهيد للطرق المؤدية إلي مشروعه، وتوصيل ومد لشبكات المياه 

  0إلخ 000والصرف الصحي والكهرباء

جة توفير بعض مستلزمات قد يؤدي قيام المشروع األجنبي إلي تخفيض التكلفة لمشروعات محلية نتي) ب
 . مغذيةالصناعات مايسمى الأو   اإلنتاج لها

يؤدي المستثمر األجنبي بما لديه من خبرة إعالنية وتسويقية واتصاالت مسبقة باألسواق العالمية إلي  )ـج
 . اق جديدة أمام المنتجات المحليةتوسيع السوق المحلية وفتح آف

لقيمة المضافة ومستويات التشغيل في األنشطة االقتصادية األخرى يساهم المشروع األجنبي في زيادة ا) د
، مع المشرع األجنبي Forward & Backward Linkagesخلفية أو   المرتبطة بعالقات تشابك أمامية

                                                                                                                        . فى هذا المجال H. Chenryحسب نظرية شينرى 

قد تؤدي مشروعات االستثمار االجنبي إلي تحسين ظروف العمال من حيث زيادة إنتاجيتهم وتحسين ) هـ
حيث تجد العمالة ذات " استنزاف العقول البشرية " تساهم هذه المشروعات في عالج ظاهرة كما . أجورهم

 0يزة الفرصة للعمل في المشروعات األجنبية بدال من الهجرة إلي الخارجالكفاءة والخبرات المم

  : األثر اإليجابي لالستثمار األجنبي علي ميزان المدفوعات)  3( 

والخبرات للدول النامية، األمر الذي  اتوفير رؤوس األموال والتكنولوجي الستثمار األجنبي المباشر يؤدي إليا
ج بما يحقق فائضًا للتصدير، والشك ان زيادة الصادرات سوف تساهم فى تقليل يؤدي إلي زيادة طاقة اإلنتا

العجز فى الميزان التجارى بما ينعكس ايجابيا بالتالى على ميزان المدفوعات، كما أن االستثمار األجنبي 
خدمة المباشر كمصدر للتمويل يعتبر أفضل من القروض الخارجية، فهو يدر عائدًا بدًال من زيادة أعباء 

كذلك تستطيع الدول المضيفة لالستثمار منح المستثمرين  0الدين التى تمثل عبئًا علي ميزان المدفوعات
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األجانب حوافز إلعادة استثمار أرباحهم المحققة بدًال من تحويلها إلي الخارج وال يكون هذا الخيار مطروحًا 
 . عندما يكون التدفق الخارجي هو مدفوعات خدمة الدين

   2F1:المباشر لالقتصاد المصرىاألجنبى  أهمية االستثمار  :ثالثا

المباشر بالنسبة لالقتصاد المصرى إلى عدة أسباب أهمها انخفاض معدل األجنبى  ترجع أهمية االستثمار
األجنبى  االدخار المحلى مقارنة بحجم االستثمار الالزم تمويله لعمليات التنمية، كذلك تأتى أهمية االستثمار

 بالنسبة لمصر باعتباره بديل للقروض والمنح والمعونات الخارجية، أيضا تأتى أهمية االستثمار المباشر
المباشر لمصر باعتباره محرك أساسي لنجاح عملية التصدير وذلك لضعف القدرة التنافسية للمنتج األجنبى 

 0المصري داخليا وخارجيا

 : وندرس هذه العوامل فيما يلى

 : دخار المحلية بالنسبة لحجم االستثمارات الالزم تمويلهتراجع معدالت اال) أ ( 

تعانى ومصر مثل معظم الدول النامية من انخفاض معدالت االدخار المحلية والذي يرجع إلى انخفاض  
مستويات الدخول التي ينتج عنها انخفاض االدخار الفردي المكون االساسى لالدخار القومي، ولكنه ليس 

وبالرغم من أن الدخل ليس هو المحدد الوحيد . دخار الحكومي وادخار قطاع االعمالالوحيد حيث يوجد اال
فالثروة وسعر الفائدة . لحجم المدخرات إال أن المحددات األخرى عملت أيضا على تراجع معدالت االدخار

ن إلى يمثالن بجانب الدخل المحددات الدخلية لالدخار، ومما الشك فيه أن هذان المحددان أيضا يؤديا
 0انخفاض حجم المدخرات اإلجمالية المحلية

أما المحددات غير الدخلية لالدخار والمتمثلة في معدل التضخم وحصيلة الضرائب وحصيلة الصادرات 
والتمويل الخارجي والعوامل السكانية باإلضافة إلى العوامل االجتماعية والسياسية، فقد عملت أيضا على 

                                                            

 : أنظر  1

 . 11ص  .2012دراسات فى العالقات الدولية، النظرية والتطبيق، القاهرة : صالح زين الدين

 .22ص  .2009دار النيل، المنصورة االقتصاد الدولى من المزايا النسبية الى عصر التكنولوجيا، : صالح زين الدين

Heidemann, S. : Deutsche Direktinvestitionen in Aegypten, in: Bulletin of German-Arab 
Chamber of Commerce, Winter 1988, Vol. 37. No. 37. S.19. 
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يمكن القول أن المحددات الدخلية هي أهم محددات االدخار على اإلطالق  نولك. انخفاض معدالت االدخار
ومن أهمها الدخل حيث يؤثر بدرجة كبيرة وبشكل ايجابي على االدخار، أما المحددات غير الدخلية فتمارس 

 0آثارا أقل أهمية وفى اتجاهات مختلفة

االستثمارات المطلوب تمويلها يفوق تلك  وعلى الرغم من تعدد قنوات تعبئة المدخرات المحلية إال أن حجم
وهناك فجوة . المدخرات التي يتم تجميعها من القنوات المختلفة مما يوجد فجوة دائمة بين االدخار واالستثمار

دائمة بين االدخار واالستثمار تزيد وتنقص من سنة إلى أخرى إال أنها موجودة في بصفة دائمة، وهذا يعنى 
ي حاجة دائمة لمصادر تمويل خارجية لتغطية العجز في المدخرات المحلية والالزمة أن االقتصاد المصري ف

المباشر كوسيلة آمنة من وسائل األجنبى  وهذا ما جعل هناك أهمية لالستثمار 0لتمويل االستثمارات المحلية
  0التمويل الخارجية

 : تراجع حجم الصادرات المصرية) ب ( 

المباشر، هو انه يؤدى إلى تنمية الصادرات األجنبى  الراى المؤيد لالستثمار إن احد الحجج التي استند إليها
األجنبى  وهذه الحجة هي في الحقيقة سبب رئيسي من األسباب التي تجعل لالستثمار 0وزيادة القدرة التنافسية

 0المباشر أهمية كبرى لالقتصاديات النامية بصفة عامة ولمصر بصفة خاصة

  : المباشراألجنبى  قدرة االقتصاد المصري على جذب االستثمار مدى : المطلب الثانى

لدفع المباشر باعتباره وسيلة هامة األجنبى  تقييم دور االقتصاد المصري في جذب االستثمار من الضرورى
المباشر والتعرف األجنبى  وذلك من خالل دراسة المؤشرات المختلفة والخاصة بجذب االستثمار عجلة التنمية،

ترتيب مصر في كل منها على حدي وكذلك ترتيب بعض الدول العربية المجاورة بغرض التعرف على على 
المباشر مقارنة بمثيلتها من الدول األجنبى  غير قادرة على جذب االستثمارأو  ما إذا كانت مصر قادرة

 . والجدير بالذكر أن هذه المؤشرات استرشادية والتتمتع بالدقة المطلقة. المجاورة

 3F1،المباشراألجنبى  فيما يلي سوف نعرض المؤشرات الست التي تقيس قدرة الدول على جذب االستثمارو 
  : وذلك من حيث تعريف كل مؤشر والغرض منه وكيفية حسابه وترتيب الدول فيه

                                                            

 :أنظر  1

Standortdeterminanten der Direktinvestitionen deutscher Unternehmen, Universität 
Konstanz, Fakultät für Verwaltungswissenschaft, Konstanz 2010. S.29. 
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  : مؤشر التنافسية العالمية : المؤشر األول

مؤسسة عالمية ويعتبر أداة هامة ) 122(ع يصدر هذا المؤشر عن المنتدى االقتصادي العالمي بالتعاون م
في تشكيل السياسات االقتصادية وتوجيه قرارات االستثمار وتأثيرها على األوضاع التنافسية العالمية ويتكون 

  : من مؤشرين فرعيين

 : مؤشر النمو للتنافسية -: األول

   : ويستند إلى ثالث مؤشرات فرعية، هى كما يلى

 مؤشر التكنولوجيا .1

 المؤسسات العامة مؤشر .2

 مؤشر البيئة االقتصادية الكلية .3

ويستند إلى مسوحات تقيس مدى تعقيدات الممارسات العلمية : مؤشر األعمال للتنافسية: الثاني
واالستراتيجيات التي تتبعها الشركات المحلية وطبيعة بيئة األعمال االقتصادية الجزئية التي تتنافس فيها 

دول عربية وذلك ) 9(دولة منها ) 117(على " النمو للتنافسية"ل المؤشر األول وقد أشتم" الشركات المحلية
من ) 62(كما احتلت الترتيب رقم  0دولة 117من اجمالى ) 53(احتلت مصر الترتيب رقم  2005 سنة

وال يتضح أهمية هذا الرقم في الترتيب إال إذا تم مقارنته ببعض الدول . 2004دولة سنة ) 104(اجمالى 
ويتضح أن مصر احتلت ترتيب . تأخر مصر طبقا لهذا المؤشرأو   بية األخرى ليدل على مدى تقدمالعر 

أن هذه الدول أفضل من مصر أى  متأخر طبقا لهذا المؤشر مقارنة باإلمارات واألردن والمغرب والبحرين
 . طبقا لهذا المؤشر في حين جاءت الجزائر في ترتيب متأخر بالنسبة لمصر

  : األعمال التنافسية : نيالمؤشر الثا

مقابل  2005دول عربية في سنة) 7(دولة منها ) 116(من اجمالى ) 71(فقد احتلت مصر فيه الترتيب رقم 
ويتضح أن مصر احتلت ترتيب متأخر طبقا لهذا . 2004دولة سنة ) 103(من اجمالى ) 66(الترتيب رقم 

                                                                                                                                                                                                 

Weiskopf, I. : The Impact of Foreign Capital Inflow on domestic Savings in Underdeveloped 
Countries, in: Journal of International Economics, Vol. 2 1972. P. 36. 
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واحتلت ترتيب متأخر عن الجزائر مما يعنى أن كل من  المؤشر مقارنة باإلمارات واألردن والمغرب والبحرين،
 . اإلمارات واألردن والمغرب والبحرين أفضل من مصر طبقا لهذا المؤشر ايضا

 : مؤشر القدرة على اإلبداع : المؤشر الثالث

 UNCTAD ) االنكتاد(عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  2005صدر هذا المؤشر للمرة األولى سنة 
 : من مؤشرين فرعيين بأوزان متساويةويتكون هذا المؤشر المركب 

  : مؤشر األنشطة التقنية : األول

ويقوم بقياس األنشطة اإلبداعية استنادا إلى ثالث عناصر تضم اإلنفاق على البحوث والتطوير وعدد براءات 
 االختراعات المسجلة وعدد المطبوعات العلمية المنشورة

 : المال البشرىأس ر   مؤشر : الثاني

ويقوم بقياس مدى توافر المهارات الالزمة لإلبداع استنادا إلى ثالث عناصر تضم نسبة األمية ونسبة 
 المسجلين في المرحلة الثانوية ونسبة المسجلين في التعليم العالى

ترتيب احتلت مصر ال 2005دولة عربية سنة) 16(دولة منها ) 117(وقد غطى مؤشر القدرة على اإلبداع 
وجرى . دولة) 17(من اجمالى  1995في هذا المؤشر سنة) 61(بعد أن كانت تحتل الترتيب رقم ) 56(رقم 

. 2005 – 1995ترتيب مصر ومجموعة من الدول العربية طبقا لمؤشر القدرة على اإلبداع وذلك عامي 
ين والجزائر باستثناء األردن ومصر احتلت طبقا لهذا المؤشر ترتيب متقدم مقارنة باإلمارات والمغرب والبحر 

فقد احتلت مصر ترتيبا متقدما عن كل  1995أما في سنة 0 2005التي سبقتها في الترتيب وذلك خالل سنة
 من اإلمارات واألردن والمغرب والجزائر باستثناء البحرين التي تقدمت عليها طبقا لهذا المؤشر

  : قا لهذا المؤشر إلىاإلبداعية طبوقد صنفت الدول العربية بحسب قدراتها 

 .دول ذات قدرات إبداعية متوسطة، وجاءت فيها مصر واألردن واألمارات والبحرين •

 .دول ذات قدرات إبداعية ضعيفة، وجاءت فيها الجزائر والمغرب •

  : المالرأس   مؤشر إمكانية الحصول على : المؤشر الرابع

المؤشر إلى تقييم قدرة الشركات الجديدة والقائمة يصدر هذا المؤشر عن معهد ميلكن االمريكى، ويهدف هذا 
المال حيث يعد توافر التمويل عنصرا حيويا لدعم قطاع االعمال ويفيد المؤشر في رأس   في الحصول على
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إلقاء الضوء على الدول التي يتعين عليها اتخاذ المزيد من اإلجراءات المناسبة لتخفيف المعوقات التي تحول 
 على مصادر التمويل دون سهولة الحصول

التمويل لألنشطة ويتكون هذا المؤشر من سبعة عناصر فرعية اختيرت على أساس أهميتها في مجال توافر 
  : االقتصادية وهى

 البيئة االقتصادية الكلية .1

 المؤسسات االقتصادية .2

 المؤسسات المالية والمصرفية .3

 أسواق االسهم .4

 أسواق السندات .5

 لمالتوافر المصادر البديلة لراس ا .6

 المال الخارجىرأس   سهولة دخول األسواق العالمية للحصول على .7

المال باستخدام متوسط قيم المكونات الفرعية السبعة رأس   وقد تم احتساب قيم مؤشر إمكانية الحصول على
وليست صفر ) 5. 0(درجات، إال أن اصغر قيمة يمكن تسجيلها هي  10والتي تتراوح ما بين صفر إلى 

، وقد 2004دولة سنة) 88(مقابل  2005دولة عربية سنة) 121(وقد ضم هذا المؤشر . محاسبية العتبارات
من اجمالى ) 89(مقابل الترتيب رقم  2005دولة سنة) 121(من اجمالى ) 92(احتلت مصر الترتيب لرقم 

طبقا لهذا  ومصر احتلت ترتيبا متأخرا عن كل الدول العربية الداخلة في المقارنة. 2004دولة سنة ) 88(
  2005 – 2004المؤشر وذلك في عامي 

  : مؤشر الحرية االقتصادية : المؤشر الخامس

سنويا ويوضح هذا المؤشر مستويات " وول ستريت"وصحيفة " هيرتاج فاونديشن"يصدر هذا المؤشر عن معهد 
دى صانعي السياسة الحرية االقتصادية التي بلغتها الدول ولذلك فقد أصبح هذا المؤشر أداة فعالة في اي

االقتصادية ومسؤولى االستثمار ورجال األعمال ويحوز على اهتمام بالغ بنتائجه وقد ضم هذا المؤشر 
دولة عربية سنة ) 17(دولة منها ) 155(مع مقارنة  2005 دولة عربية سنة) 19(دولة منها ) 161(

بعد أن كانت تحتل الترتيب  2005سنة) 161(من اجمالى ) 103(وقد احتلت مصر الترتيب رقم . 2004
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مصر احتلت ترتيبا متأخرا مقارنة بباقي الدول العربية باستثناء . 2004سنة ) 155(من اجمالى ) 95(رقم 
  . 2005 – 2004الجزائر التي جاءت في ترتيب متأخر طبقا لهذا المؤشر وذلك في عامي 

  : يبقا لهذا المؤشر إلى مجموعات هوقد تم تقسيم الدول العربية ط

 .دولة عربيةأى  دول ذات حرية اقتصادية كاملة لم تضم .1

 .البحرين، اإلمارات، االردن دول ذات حرية اقتصادية شبه كاملة، ضمت كل من .2

 .دول ذات حرية اقتصادية ضعيفة، ضمت كل من المغرب ومصر والجزائر .3

 .دول ذات حرية اقتصادية ضعيفة جدا وضمت دولة واحدة هي ليبيا .4

  : مؤشر الشفافية : سالمؤشر الساد

الشفافية من خالل ويتم حساب مؤشر النظرة للفساد أو  يصدر هذا المؤشر سنويا عن منظمة الشفافية الدولية
مسحا تقوم ) 16(قياس درجة الفساد المتفشي بين موظفي القطاع العام ورجال السياسة ويستند المؤشر إلى 

واعتبرت منظمة " فاسدة جدا"وصفر " شفافة جدا"درجات ) 10(مؤسسات مستقلة، يتراوح التقييم بين ) 10(بها 
. خطا فاصال بين الدول التي تعانى والدول التي ال تعانى من مشكلة فساد خطيرة) 5(الفساد العالمية الرصيد 

دولة عربية ) 18(دولة منها ) 146(مقارنة ب 2005دولة عربية سنة) 19(منها ) 159(ويضم هذا المؤشر 
بعد أن كانت تحتل الترتيب رقم  2005 سنة) 159(من اجمالى ) 70(تلت مصر الترتيب رقم اح 2004 سنة

  2004 سنة) 146(من اجمالى ) 77(

 2005 – 2004مصر احتلت ترتيبا متأخرا مقارنة بترتيب كل من اإلمارات واألردن والبحرين في عامي 
أما  2005 – 2004هذا المؤشر وذلك في عام باستثناء الجزائر التي جاءت متأخرة عنها في الترتيب طبقا ل

وقد استحدث هذا المؤشر قائمتين تضم . فقط 2005 المغرب فقد جاءت متأخرة عنها في الترتيب في سنة
األولى الدول العشر األقل فسادا وتضم الثانية الدول العشر األكثر فسادا ومن الجدير بالذكر انه لم تصنف 

 . ائمتينأية دولة عربية ضمن هاتين الق

  : مؤشر سهولة أداء األعمال: المؤشر السابع

في إطار قاعدة IFC ة ومؤسسة التمويل الدولي World Bankالدولى  يصدر هذا المؤشر سنويا عن البنك
بيانات بيئة األعمال ويقيس هذا المؤشر مدى تأثير القوانين واإلجراءات الحكومية على األوضاع االقتصادية 

لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم وذلك من خالل وضع أسس للقياس والمقارنة بين أوضاع مع التركيز على ا
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بيئة األعمال فى الدول المتقدمة والنامية التي يغطيها المؤشر بهدف تنبيه الدول المعنية إلى مكامن العقبات 
دولة عربية ) 16(دولة منها ) 155(ويضم هذا المؤشر . لتعمل على معالجتها وتحسن مناخها االستثمارى

) 141(وقد احتلت مصر الترتيب رقم  2004 دولة عربية سنة) 13(دولة منها ) 145(مقارنة ب  2005سنة
مصر احتلت ترتيبا متأخرا مقارنة بجميع الدول العربية محل المقارنة . 2005دولة سنة ) 155(من اجمالى 

  . 2005 وذلك طبقا لهذا المؤشر سنة

جاء ترتيب مصر قد األول والثالث والرابع والخامس والسادس،  اتبالنسبة للمؤشر ه وبناءا على ذلك يتضح أن
أما  ،عن مثيلتها من الدول العربية المجاورة وعلى رأسها البحرين واإلمارات واألردن والمغرب افيها متأخر 

المال البشرى، رأس  مؤشر األنشطة التقنية، ومؤشر :بفرعيه" مؤشر القدرة على اإلبداع"بالنسبة للمؤشر الثاني 
انه بالنسبة الجمالى المؤشرات أى  0فقد احتلت مصر ترتيبا متقدما بالنسبة لمثيلتها من الدول العربية المجاورة

المباشر، لم تحقق مصر تقدما إال في مؤشر األجنبى  الست والتي تقيس قدرة الدولة على جذب االستثمار
ويمكن  0وذلك بمقارنتها بمثيلتها من الدول العربية االخرى واحد بينما أخفقت في المؤشرات الخمس األخرى

  0المباشر اقل من دول عربية أخرى مجاورةاألجنبى  القول أن قدرة مصر على جذب االستثمار

  : يلى ماالمباشر  ساهمت في انخفاض قدرة مصر على جذب المزيد من االستثمارالتى عوامل ال ومن

 0المباشر داخل مصراألجنبى  ستثماراالفتقار إلى حرفية الترويج لال .1

عدم وجود خريطة استثمارية للمناطق الجغرافية الواعدة والجاذبة لالستثمار وٕاتباع سياسات غير مرنة في  .2
 0التعامل مع المستثمر

 0نقص العمالة الماهرة والمدربة الالزمة لمشروعات االستثمار االجنبى .3

 0يات محددة من القطاعات مثل البترول والسياحةالمباشر على نوعاألجنبى  اقتصار االستثمار .4

 0ارتفاع تكلفة التكنولوجيا األوروبية المقدمة إلى الدول النامية عموما ومن بينها مصر بصفة خاصة .5
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 المبحث الثانى

 سبل تحسين مناخ االستثمار فى مصر

العقبات التي ك بدراسة ، وذلسبل تحسين مناخ االستثمار فى مصرنتناول فى هذا المبحث التعرف على 
 2015قانون االستثمار الجديد لسنة  تأثيراالشارة الى ، و تواجه االستثمار المباشر فى مصر وكيفية مواجتها

 . على مناخ االستثمار 2015ومؤتمر دعم االقتصاد المصرى فى شرم الشيخ فى مارس 

  :يفية مواجتهاالعقبات التي تواجه االستثمار المباشر فى مصر وك : األولالمطلب 

  4F1:أهم العقبات التي تواجه االستثمار المباشر فى مصر : أوال

وتتمثل هذه العقبات فى العقبات القانونية والعقبات التنظيمية واإلجرائية واإلدارية ثم العقبات االقتصادية، 
   : ونستعرضها بايجاز فيما يلى

 : العقبات القانونية التى تواجه االستثمارات : )أ ( 

عدم وجود قانون موحد ينظم االستثمارات فى البلدان النامية وخاصة العربية منها مما يشتت المستثمرين  -1
  .خر ومن وقت الخرآلبين أكثر من تشريع مع االعتماد الكبير على االجتهادات من مسئول 

  ستثمر عدم الثقةانعدام االستقرار فى التشريعات المنظمة لالستثمار فى بعض البلدان مما يولد لدى الم -2
االطمئنان علي استثماراته بسبب كثرة التعديالت التشريعية وعدم ثباتها االمر الذي يجعل المستثمر في أو 

   .قلق وعدم اطمئنان باستمرار

                                                            

 :أنظر  1

Standortdeterminanten der Direktinvestitionen deutscher Unternehmen, Universität 
Konstanz, Fakultät für Verwaltungswissenschaft, Konstanz 2010. S.33. 

Weiskopf, I. : The Impact of Foreign Capital Inflow on domestic Savings in Underdeveloped 
Countries, in: Journal of International Economics, Vol. 2 1972. P.38. 

 



 17 

غياب الوضوح فى نصوص قوانين االستثمار فى بعض الدول وعدم وجود لوائح وتفسيرات لمضمون هذه  -3
  .القوانين

اقتصار أوجه االستثمارات لمواطن الدول المضيفة دون غيرهم أى  ض على المشروعاتالقيود التى تفر  -4
  .وحرمان الوافدين من مزايا كثيرة%  51تملك الدولة أكثر من أى  من المستثمرين الوافدين

فالبد من وجود اطار قانوني يرسى األسس التشريعية والقانونية المنظمة للنشاط االقتصادي وللحركة 
ارية بصفة خاصة بشكل ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة فى شتى الميادين والقطاعات االستثم

أو   االقتصادية، كما البد من ان تتميز القوانين بعدم التعقد والتناقض خاصة فيما يخص بعض اإلجراءات
  . التطبيقات العملية لنلك القوانين

 : العقبات التنظيمية واإلجرائية واإلدارية) ب ( 

تعدد األجهزة المشرفة على االستثمار فى بعض البلدان النامية والعربية وتضارب االختصاصات فيما  -1
بينها فى بعض األحيان وبعبارة أخرى تعدد مراكز اتخاذ القرار التى يتعامل معها المستثمر مما يضع 

  . المستثمر فى حيرة وقلق وزعزعة ثقته فى الرغبة فى االستثمار

ت الحكومية المتعلقة بالترخيص لالستثمار وبطء فى التنفيذ والتأخير المستمر والمتعمد تعقيد اإلجراءا -2
  .البيروقراطية فى انجاز المعامالتأى  احيانا مما يؤدى الى ضياع وقت المستثمر فى الروتين

 . يةعدم وجود كوادر بشرية ذات كفاءة فى إدارة اجهزة االستثمار من اجل انجاز المعامالت بكفاءة عال -3

نقص الخبرات الفنية واإلدارية الالزمة لتسيير المشروع على أسس تجارية سليمة مما يعيق تنفيذ وتشغيل  -4
 . المشاريع االستثمارية ويؤدى الى خفض اإلنتاجية وارتفاع التكلفة ومن ثم انخفاض العائد على االستثمار

 : العقبات االقتصادية) جـ ( 

 : والمالية والتى تعانى منها البلدان النامية فيما يتعلق باالستثمار وهىيمكن تخليص العقبات االقتصادية 

عدم االستقرار االقتصادى وعدم وضوح التوجيهات الحكومية تجاه قضايا االستثمار وتضارب السياسات  -1
  االقتصادية واالستثمارية فى بعض الدول العربية يزعزع ثقةالمستثمر في االستثمار في أي نشاط اقتصادي

   . غير اقتصاديأو 

معلومات دقيقة عن األوضاع االقتصادية والظروف االستثمارية المالئمة فى بعض أو  عدم وجود بيانات -2
 . البلدان النامية
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احتكار القطاع العام فى كثير من البلدان النامية والعربية الكثير من األنشطة االقتصادية مما يعتبرها  -3
لقطاع الخاص باستمرار الى تحويل ملكية بعض األنشطة من القطاع القطاع الخاص عقبة إمامه ويسعى ا

 . العام للسيطرة عليها

يؤدى  لها آثار سلبية على المستثمر اذ تدهور قيمة العملة المحلية الوطنية وتعدد أسعار الصرف -4
ر ويؤدى انخفاض سعر صرف العملة المحلية بالنسبة للعمالت األخرى الى انخفاض القيمة الحقيقة لالستثما

 . فى النهاية الى نقصان تدريجيا ألرباح المستثمرين عند تحويلها للخارج

 : المباشر في مصراألجنبى  أساليب مواجهة مشكالت االستثمار : ثانيا

  : المباشراألجنبى  التخطيط المسبق لمجاالت االستثمار) أ ( 

لمصري تركز مشروعات هذا االستثمار في المباشر على االقتصاد ااألجنبى  السلبية لالستثمار اآلثار من
القطاع الخدمي مثل البترول والسياحة وعزوفها عن القطاع األول والثاني، والذي يمثل االستثمار فيهما تعظيم 

والتصدير والتشغيل وأيضا التقدم  Value Added للعائد على االقتصاد المصري من حيث القيمة المضافة
األجنبى  واليوجد تخوف من عدم قدوم االستثمار 0الدفع األمامية والخلفيةار آث التكنولوجي، وكذلك من حيث

المجال المتاح إليه في إطار خطة تحقق له األجنبى  في ظل هذه السياسة، بل على العكس سيجد المستثمر
  0من الوضوح والطمأنينة واالستقرارأكبر  درجة

 : المباشراألجنبى  رارقبول االستموضع معيار العمالة كأحد متطلبات ) ب ( 

مساهمتها  أنأو  العمالة والتوظيفتأثيرها سلبي على  قد يكونالمباشر األجنبى  مشروعات االستثمار
ألنها ال تجد العمالة أو  المالرأس   ما ألنها تعتمد على أسلوب إنتاج كثيفوذلك ا ،االيجابية تكون ضعيفة

ال بد من أن يكون هناك معيار للعمالة ويكون له األولوية خاصة لذلك فانه  ،الماهرة المدربة التي تحتاج إليها
ويمكن أن ينص هذا المعيار على  0في ظل ظروف االقتصاد المصري الذي يعانى من مشكلة البطالة

بتوظيف حجم معين من العمالة الوطنية، على أن تحل العمالة الوطنية األجنبى  ضرورة التزام المشروع
األجنبية طالما كانت العمالة الوطنية تتمتع بنفس الكفاءات والمهارات التي تتمتع بها تدريجيا محل العمالة 

وهذا المعيار ال يفيد فقط في زيادة التوظف والحد من مشكلة البطالة ولكن يفيد أيضا في  0العمالة االجنبية
 0لة االجنبيةالحد من النفقات الباهظة التي تنفق في صورة مرتبات باهظة بالعملة الصعبة للعما

 : منح إعفاءات أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يقومون بتنمية المناطق النائية) جـ ( 
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هناك مشروعين تنمويين في جنوب الوادي وسيناء يحتاجان إلى رؤوس أموال عالية ال يقدر عليها سوى 
نحهم مميزات وٕاعفاءات فإذا ماتم توجيه هؤالء المستثمرين األجانب إليها عن طريق ماألجنبى  المستثمر

وحوافز، فانه سوف يتم تعظيم االستفادة من هذا االستثمار وتكون هناك استفادة عظمى لالقتصاد المصري، 
نحو االستثمار في مشروعات البنية األساسية عن طريق منحه الحوافز األجنبى  كذلك يمكن توجيه المستثمر

في مصر قد أوصت بالسماح األجنبى  ن االستثمارواإلعفاءات خاصة وان هناك دراسة للبنك الدولي ع
باالستثمار في مشروعات  البنية األساسية كتوليد الكهرباء وٕانشاء الطرق، حيث قدرت نسبة الربح الصافي في 

هذا باإلضافة إلى آثارها االيجابية في تخفيف اإلنفاق الحكومي في % 15المتوسط في تلك المشروعات بنحو 
  0هذه المجاالت

 : هتمام بتنمية الموارد البشريةاال) د (  

األخيرة بالمطالبة بالتنمية البشرية كشرط ضروري لتحقيق التنمية، وبالرغم من  السنواتارتفعت األصوات في  
ذلك فمازالت الدول النامية ومنها مصر بعيدة عن هذا الهدف حيث تحتل مصر موقع متأخر جدا في دليل 

والتنمية البشرية ال تعنى فقط االهتمام بالفرد من حيث  0ع قدراتها ومؤهالتهاالتنمية البشرية ال يتناسب م
مستوى تعليمه بل يمثل هذا واحد من ثالثة مؤشرات التي وضعها برنامج األمم المتحدة لإلنماء والتنمية، في 

الثالثة فإننا  حين يمثل المؤشران اآلخران مستوى الصحة، مستوى الدخل، فإذا ماتم االهتمام بتلك المؤشرات
األجنبى  سوف نحتل مرتبة متقدمة فى دليل التنمية البشرية ويكون ذلك مؤشر لجذب المزيد من االستثمار

  0المباشر وتعظيم دوره ايضا

الراقية وتطويعها وتطويرها، وذلك فى ظل  التكنولوجيا نقلتوجيه سياسة االستثمار عامة لتشجيع  : خامسا
 . لوجيةخطة قومية للتنمية التكنو 

 

 

 

 ومؤتمر دعم االقتصاد المصرى  2015تأثير  قانون االستثمار الجديد لسنة  : الثانىالمطلب 
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  : على مناخ االستثمار 2015فى شرم الشيخ فى مارس                

المباشر كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية، حرصت مصر على األجنبى  في ضوء تزايد أهمية دور االستثمار
بيئة المناسبة لجذب المزيد من هذا النوع من االستثمارات حيث قامت بسن العديد من القوانين واتخاذ تهيئة ال

األجنبى  العديد من اإلجراءات التي تهىء مناخ استثماري مالئم باعتباره أهم محدد من محددات االستثمار
مانات المكفولة للمستثمر، ويعتبر المباشر، فقامت بتعديل قانون االستثمار بما يحقق مزيد من المزايا والض

احد العناصر األساسية لتهيئة مناخ استثماري مالئم لجذب المزيد من  2015قانون االستثمار الجديد سنة 
 0االستثمارات األجنبية المباشرة

وموتمر دعم  2015لذلك سوف نتناول تعريف مناخ االستثمار ثم تاثير  قانون االستثمار الجديد لسنة 
 على وجود بيئة جديدة مهيئة لجذب المزيد من االستثمار 2015د المصرى فى شرم الشيخ فى مارس االقتصا

 0المباشراألجنبى 

 : تعريف مناخ االستثمار -: أوال

بصفة عامة مجموعة الظروف والسياسات والمؤسسات االقتصادية التي تؤثر في ثقة  يقصد بمناخ االستثمار
 . راته إلى بلد دون آخرالمستثمر وتقنعه بتوجيه استثما

ويتكون المناخ االستثماري من مجموعة عناصر اقتصادية وغير اقتصادية، تنقسم العناصر االقتصادية إلى 
تتمثل العناصر االقتصادية االيجابية في ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى وانخفاض مستوى  : ايجابية وسلبية

لعناصر االقتصادية السلبية فتتمثل فى كبر حجم العجز فى ميزان اما ا. االجور ومدى توافر العمالة المدربة
اما العناصر غير اقتصادية فتتمثل فى االستقرار . المدفوعات وفى الميزانية العامة و ارتفاع معدل التضخم

 . السياسى واالمنى، مع وجود نظام قانونى وقضائى فعال يحمى المستثمر

 

 

  5F1:ومدى أهميته في بناء مناخ االستثمار في مصر 2015سنة قانون االستثمار الجديد ل : ثانيا

                                                            

 :أنظر  1
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وفقا لما يمثله اإلطار القانوني كأحد العناصر األساسية لتهيئة المناخ االستثماري فقد أدخلت تعديالت جديدة 
األجنبى  على قانون االستثمار تهدف إلى بناء مناخ استثماري جديد يعمل على جذب المزيد من االستثمار

 : ر سوف نوضحها فيما يليالمباش

بداية االهتمام بقانون االستثمار مع تولى الرئيس السادات الحكم بعد وفاة الرئيس عبد الناصر، فصدر  تكان
المال العربى المناطق الحرة، ثم تبنى مصر لسياسة االنفتاح رأس   بشأن 1971لسنة  65القانون القم 

لسنة ) 43(مال العربي واالجنبى والمناطق الحرة رقم فصدر قانون استثمار ال ،1974 االقتصادي سنة
وقد تم  .وهو من أهم التشريعات التي حددت التوجه نحو سياسة السوق الحرة وتشجيع االستثمارات 1974

والذي اتاح لالستثمار المحلى نفس المزايا الممنوحة  1977لسنة ) 32(تعديل هذا القانون بآخر رقم 
ولكن جاءت مساهمات رؤوس األموال األجنبية والعربية خالل فترة تطبيق  0ىلالستثمار العربي واالجنب

فقط من اجمالى % 32بما ال يزيد على  1977لسنة  32والمعدل بالقانون رقم  1974لسنة   43القانون رقم 
 بالقدر المطلوب، األمر الذياألجنبى  المساهمات مما يشير إلى أن القانون لم يتمكن من جذب االستثمار

الذي أضاف بعض الحوافز واألنشطة إلى القانون  1989لسنة  230استلزم إصدار قانون االستثمار رقم 
باعتباره القانون الموحد لالستثمار  1998لسنة  8ثم صدر قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم  0السابق له

ات لالستثمار، والذى تم تعديله في مصر والذي تم من خالله إعطاء العديد من المزايا والضمانات واإلعفاء
  ، بهدف تيسير اجراءات االستثمار على جميع المستثمرين سواء كانوا مصريين2004لسنة  13بالقانون رقم 

 . أجانب لتشجيع االستثمار والتغلب على معوقاتهأو 

ت التى يقيمها قد أعطت قوانين تشجيع االستثمار المتعاقبة مزايا للمستثمرين، وقررت امتيازات للمشروعال
رأس   التأميم علىأو   وأهم مالمح هذه القوانين بايجاز عدم جواز فرض الحراسة. المباشراألجنبى  االستثمار

المال فى المشروع وتحويل صافى الربح رأس   الناجمة عن حصةاألرباح  المال المستثمر فى مصر، واعفاء
، وأيضا إعادة تصدير المال المنتفع بأحكام القانون وجزء من المرتبات واألجور للخارج بالعمالت األجنبية

كما أعطت هذه القوانين مزايا للمستثمرين بغرض زيادة فرص الربح أمام االستثمارات األجنبية . نقداأو   عينا

                                                                                                                                                                                                 

 .20 ص. 2004نموذج قياس محددات االستثمار األجنبى المباشر فى مصر، القاهرة : أحمد جاد كمالي
 تأثير العولمة وحركة االستثمار األجنبى المباشر على الدول النامية، دراسة لبعض الجوانب االقتصادية: صالح زين الدين

التأثيرات القانونية واالقتصادية والسياسية للعولمة : "المؤتمر السنوى السادس لكلية الحقوق، جامعة المنصورة: والقانونية، فى

 .19ص . 2002مارس  27 - 26، القاهرة "على مصر والعالم العربى
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المباشرة، والحد من المخاطر السياسية التى يخشى المستثمرون مصادفتها فى مصر، وتخفيف األعباء 
 . راطية على المستثمرين األجانباإلدارية والبيروق

التى يحققها من الضريبة األرباح  باعفاءاألجنبى  فزيادة فرص الربح أتيحت باعطاء تيسيرات أمام المستثمر
التجارية والصناعية وملحقاتها، وٕاعفاء المبانى السكنية المنشأة بالمال المستثمر من الخضوع األرباح  على

ومنحت تيسيرات للحد من . ، وٕاباحة بيع المستثمر أصوله العينية إلى الغيرلنظام تحديد القيمة االيجارية
التأميم إال للمنفعة العامة وبحكم قضائى وبتعويض عادل، أو   المخاطر السياسية، مثل عدم جواز المصادرة

بانشاء  ومنحت تيسيرات لتخفيف األعباء اإلدارية، وذلك. وٕاباحة تحويل أصل االستثمار واألرباح والمرتبات
الهيئة العامة لالستثمار « هيئة حكومية مستقلة تختص بالتعامل مع المستثمرين عند بدء المشروع وهى 

، ولها شخصية اعتبارية مستقلة، ولها ميزانية مستقلة وهيكل تنظيمى خاص بها مما يحررها »والمناطق الحرة 
 . من القيود اإلدارية

ين، بعد اقرار برنامج لالصالح االقتصادى باالتفاق مع البنك الدولى ومنذ بداية التسعينيات في القرن العشر 
وصندوق النقد الدولى، طبقت قوانين جديدة بهدف جذب االستثمارات المحلية واإلقليمية والعالمية، من خالل 

ح  تبسيط وتخفيف التنظيمات واإلجراءات التي من شأنها إعاقة قرارات االستثمار واإلنتاج، والتوسع فى من
المال وعدم وجود رأس   مزايا للمشروعات مثل حرية اختيار مجال االستثمار، وعدم وجود قيود على جنسية

والمال المستثمر وٕاعادة تصديره، ويمنح المستثمرون األجانب األرباح  المال، وحرية تحويلرأس   حدود لحجم
 . اًء على طلب المشروعتسهيالت في اإلقامة، كما يمنح العاملون األجانب تصاريح إقامة بن

2015:6Fوفيما يلى أهم تعديالت قانون االستثمار الجديد لسنة 

1  

  : انهاء الترخيص النهائي للشركات في وقت قياسى -1

وضحت ان الهيئة أ، حيث 55هم بنود قانون االستثمار الجديد ما جاء فى الفقرة األولى من المادة أومن 
يوما من تاريخ  15إصدار الترخيص النهائى فى مدة ال تتجاوز  العامة لالستثمار في مصر سوف تتولي

استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، علي ان يكون ذلك من خالل مكاتب 
وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة فى الطلب المنصوص عليه فى ، الهيئة العامة لالستثمار وفروعها

بحيث يتم تقصير مدة اصدار تراخيص االستثمار والشركات في اسرع وقت ممكن ، ذا القانونمن ه 54المادة 

                                                            

 .16/3/2015صحيفة األهرام يوم : أنظر  1
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شركة أو   جهة حكومية وعسكرية قبل بداية مشروع 75بينما كان في السابق كان يجب آخذ موافقة اكثر من 
 . أشهر على األقل قبل بدء المشروعستة  وهو ما كان يستغرق ما ال يقل عن، ما

  : سبة صاحب الشركة عن جريمة قام بها احد مسئولي الشركةعدم محا -2

وايضا من اهم بنود قانون االستثمار والتي كان عدم وجودها عائق امام االستثمار العربي واالجنبي أقر 
الشركة والمسئول عن اإلدارة أو   الفصل بين الشخصية الطبيعية للمنشأة، القانون الجديد لالستثمار في مصر

، على أنه فى 1مكرر  7حيث جاء في نص المادة ، فى الجرائم التى ترتكب باسم الشخص االعتبارىالفعلية 
األحوال التى ترتكب فيها الجريمة بأسم ولحساب الشخص االعتبارى ال يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية إال 

يعى على النحو المحدد فى إذا ثبت علمه بالجريمة، وفى الحالة التى ال يثبت فيها مسئولية الشخص الطب
أمثال الغرامة المقرره قانونا للجريمة وال يتجاوز  4الفقرة السابقة يعاقب الشخص االعتبارى بغرامة ال تقل عن 

 . أمثالها 10

  : آلية جديدة لفض المنازعات وتصفية الشركات -3

 ن قانون االستثمارفا، ةوبسبب وجود عده مشاكل عالقة ومنازعات مع المستثمرين خالل السنوات السابق
سوف يطبق آليتان جديدتان لفض المنازعات وتصفية الشركات في مصر، اآللية االولي  2015الجديد لسنة 

 15داخل هيئة االستثمار تختص بنظر الدعاوى الخاصة بنزاعات تخص الهيئة وتنظر فى الدعوى خالل 
هيئة، وهناك آلية أخرى تتبع دولة رئيس الوزراء يوما على أن يكون ملزما لل 60يوما، وتصدر قراراها خالل 

يوما، فضال عن إقرار مادة تخص الوظيفة  30تختص بنظر كافة الشكاوى األخرى وتصدر قرارها خالل 
 . االجتماعية لرأس المال

  : خدمة الشباك الواحد لتسهيل اجراءات االستثمارتطبيق  -4

بحيث يستطيع المستثمر انهاء كافة ، ق مبدأ الشباك الواحدمن خالل قانون االستثمار الجديد سوف يتم تطبي
وراق، وذلك يعنى تسهيل اإلجراءات وٕانهاء التراخيص بقصر معامالت المستثمر على منفذ ألاالجراءات وا

واحد بدال من عدة منافذ، وضبط مفاهيم االستثمار والمناطق االستثمارية وتحديد سلطة إدارة مجلس إداراتها، 
 . آلية كيفية استكمال مقومات البنية األساسية للمناطق الحرةمع تحديد 

  : تحقيق المساواة وعدم التمييز بين المستثمرين  -5
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محاور القانون تتضمن تحقيق المساواة وعدم التمييز بين المستثمرين والعمل على المساواة بينهم، وربط 
، ومنح حوافز استثمار إضافية لتشجيع االستثمار االستثمار بأولويات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية

 . في مجاالت جديدة، كالطاقة الجديدة ونقل التكنولوجيا وغيرها

  : توحيد سلطة توقيع الجزاءات - 6

يتم توحيد سلطة توقيع الجزاءات لتكون في يد الهيئة العامة لالستثمار كضمانة للمستثمر، مع تأكيد حماية 
وتشجيع نقل التكنولوجيا، والشفافية بالنسبة لتسعير األراضي بإجراءات واضحة وتحديد  حقوق الملكية الفكرية،

 . مقابل االنتفاع

 : تعليق الدعاوى الجنائية لحين أخذ رأي هيئة االستثمار - 7

ينص القانون الجديد على تعليق الدعاوى الجنائية لحين أخذ رأي هيئة االستثمار، فال يجوز إقامة الدعوى إال 
عد أخذ رأي هيئة االستثمار وسرعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات، مع قصر الحق في الطعن ببطالن ب

 . العقود اإلدارية المتعلقة بالمشروعات االستثمارية على طرفي التعاقد

 : دفع الحكومة حصة التأمينات للعاملين - 8

من  ن الشركة، باإلضافة الى تحمل جزءالقانون يضمن ألول مرة دفع الحكومة حصة التأمينات للعاملين ع
إنشاء البنية التحتية لألراضى الزراعية والصناعية والعقارية، باإلضافة إلى الفصل بين المسؤولية تكلفة 

لم ترد الجهة  ايوما للتصفية والخروج من السوق إذ 120الجنائية والتجارية، كما تضمن وضع حد أقصى 
 . على الشركة

 : لمناخ االستثمار 2015ر دعم وتنمية االقتصاد المصري فى مارس أهمية مؤتم : ثالثا

على الرغم من التوترات السياسية واألمنية في السنوات الماضية، والتي أثرت بقوة على االستثمارات األجنبية 
، إال أن مصر لديها اقتصاد متنوع مع 2011يناير  25في مصر، وعلى معدل النمو االقتصادي منذ ثورة 

من % 40من اجمالي الناتج المحلي، ومع استغالل الثروات المعدنية نحو % 14زراعي متطور بنحو  قطاع
 . من اجمالي الناتج المحلي% 46اجمالي الناتج المحلي وقطاع الخدمات بنحو 
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 ١٣لدعم وتنمية االقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ في الفترة من » مصر المستقبل«وقد انعقد مؤتمر 
، وكان يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى من خالل اإلصالحات 2015مارس  ١٥حتى 

 . المستقبلية الرامية إلى استعادة االستقرار االقتصادى ودفع عجلة النمو وجذب االستثمار

  : مشاركة ألمانيا ودول أخرى فى المؤتمر : )أ ( 

ادى بشرم الشيخ، والذى يترأسه وزير االقتصاد األلمانى شارك الوفد االقتصادى األلمانى فى المؤتمر االقتص
ومن بين المشاركين رؤساء . مشاركًا يمثلون كبرى الشركات األلمانية العالمية 80يضم و زيجمار جبريل، 

منتج للكيماويات فى أكبر   BASFالصناعية العمالقة، وشركة Thyssen Krupp مجالس إدارات ومديرى
العالمية   RWEللمحركات والسيارات، وشركة  AG Daimlerالكبرى وشركة  Simensالعالم، ومؤسسة 

  Allianzللسيارات وشركة   Bavarian Autoللبترول والغاز وأكبر ثانى منتج للكهرباء فى ألمانيا، وشركة
للكيماويات، باإلضافة إلى   Hankelللغازات الصناعية والصناعات الهندسية، وشركة  Lindeللتأمين وشركة

ومؤسسة   Deutsche Bahnوهيئة السكك الحديدية واالنفاق األلمانية   Lufthanzaركة طيران لوفتهانزاش
كما أن مؤسسات التمويل األلمانية والهيئات التجارية شاركت ، . Deutsche Post DHLالبريد األلماني 

 واالستثمار الفيدرالية األلمانية  وهيئة التجارة  KFW بقوة وعلى رأسها بنك االئتمان األلمانى إلعادة اإلعمار
GTAIكما شارك ممثلو المؤسسات المالية الدولية فى مؤتمر . ، باإلضافة إلى الغرف التجارية والصناعية

 . 2015مارس  15إلى  13بشرم الشيخ فى الفترة من ” مستقبل مصر“مصر االقتصادى 

مستثمر ورجل أعمال سعودي  800نحو بومن الدول المشاركة فى المؤتمر المملكة العربية السعودية 
، وخاصة الشركات اليابانية في المشروعات التنمويةمندوبى مشاركة و ساهمت بحضور اليابان ومصرى، و 
عدد من رؤساء كبريات الشركات اإليطالية والتى تعد فرصة وحضر . تنمية منطقة قناة السويسالمتعلقة ب

بمشاريع اقتصادية عمالقة فى مؤتمر اإلمارات العربية تقدمت . بلدينمتميزة لتوثيق العالقات اإلقتصادية بين ال
ساهمت فى دولة الكويت . مليارات دوالر 10مصر االقتصادى وتتجاوز قيمة المشاريع اإلماراتية المشاركة 

 الهند شاركت بعددنجاح المؤتمر من خالل مشاركة من القطاعين الرسمى والخاص بهدف تنويع االستثمار، و 
تعمل في مجاالت متعددة، خاصة صناعات البالستيك والبوليستر وغيرها من  التى من الشركات الهندية كبير

من المستثمرين وممثلى كبرى من  وفود فى المؤتمرشاركت و . الصناعات المرتبطة بإنتاج المواد الخام
مسئولى المؤسسات المالية كما اشترك عدد كبير من . الصين وروسيا وبريطانياالواليات المتحدة األمريكية و 

 . الدولية وخاصة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى
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 : للمؤتمر والسياسية الحصيلة االقتصادية) ب ( 

أظهر تقرير اقتصادى حديث حالة من التفاؤل لثمار مؤتمر مصر االقتصادى بشرم الشيخ، لدفع عجلة 
فاقيات االستثمار المباشر، ومذكرات التفاهم والدعم القوى التنمية االقتصادية خالل الفترة المقبلة بعد عقد ات

ان إجمالى االتفاقيات والمساعدت خالل المؤتمر وصل لنحو . لدول الخليج لتعزيز قدرات االقتصاد المصرى
مليار دوالر، كما أن المساعدات الخليجية التى أعلنت عنها كل من اإلمارات والسعودية والكويت  185

مليار دوالر ستوفر للحكومة مساحة التخاذ التدابير الوقائية الالزمة إلى حين  5. 12و وُعمان بلغت نح
7F. المباشر من خالل هذه السيولةاألجنبى  استئناف دورة االستثمار

1   

مليار دوالر فى صورة  25. 6مليارات دوالر، ونحو  6وهذه المساعدات تتراوح بين ودائع نقدية بقيمة 
مليون دوالر، وستلعب هذه المساعدات دوًرا محورًيا فى  250شر للموازنة العامة بقيمة استثمارات، ودعم مبا

وهذه المنح . دعم تدابير البنك المركزى لسد عجز الموازنة بالتزامن مع القضاء على سوق الصرف الموازية
من شأنها تمكين مليارات دوالر، و  8 - 6والمساعدات المعلنة تتجاوز األهداف التطلعية السابقة ما بين 

شهًرا، بفضل ضخ سيولة نقدية قيمتها  18 - 12الحكومة المصرية من تمويل عجز الموازنة لمدة تتراوح بين 
 4، على نحو 2015/2016مليارات دوالر بموازنة السنة المالية  6مليارات دوالر مقابل العجز البالغ  6

عن المتأخرات المستحقة لشركات البترول العالمية من  مليارات دوالر عجزا، باإلضافة إلى مليارى دوالر ناشئة
مشروعا فى إطار االستعدادات  120والحكومة قامت بدراسة أكثر من . الهيئة المصرية العامة للبترول

منها فى قطاعات النقل والدعم اللوجيستى واإلسكان والمرافق، وتم إعداد قائمة % 52للمؤتمر االقتصادى، 
 . عامشرو  60نهائية لنحو 

 : وفيما يلى بعض أهم النتائج االقتصادية للمؤتمر

مذكرات تفاهم وقعت مع شركات ومستثمرين بشأن مشروعات سيتم االتفاق عليها الحقا، وتقترب قيمة  - 1
 . مليار دوالر 100تلك المشروعات من 

                                                            

القاهرة . ول حصاد مؤتمر مصر االقتصادى، انطالقة جديدة للمستقبلتقرير ح: المجموعة المالية هيرميس: أنظر 1
 . 20ص . 17/3/2015
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مليار دوالر،  38و 36متها ما بين اتفاقات مع شركات ومستثمرين على مشروعات محددة، بلغت قي - 2
 . جزء كبير منها في قطاع الطاقة والبقية في قطاعات أخرى

مليار، تتفاوت ما بين ودائع  12,5 مليارات دوالر، وخليجية بقيمة 5منح ومساعدات دولية تصل إلى  - 3
 . في البنك المركزي لدعم وضع العملة المحلية، وتمويل صادرات وضمانات ائتمانية

أبرز القطاعات المستفيدة كان القطاع اإلسكاني والعقاري، حيث بلغت قيمة الصفقات واالتفاقيات أكثر من و 
 350مليارا، و 21وفي مجال الغاز، بلغ حجم الصفقات الموقعة مع شركات عالمية نحو . مليار دوالر 56

 16ت بقيمة إجمالية وصلت إلى يضاف إليها صفقات في مجال الكهرباء، حيث تم توقيع اتفاقيا. مليون دوالر
وفي القطاع اللوجستي، تجاوز حجم الصفقات الموّقعة الستة مليارات ونصف . مليون دوالر 300مليارا و

 . المليار دوالر

 :ومن جهة أخرى يجب االشارة الى الفوائد غير االقتصادية لهذا المؤتمر الهام، ويمكن ايجازها فيما يلى

 . لية التى أهدرت فى السنوات الماضيةاستعادة مصر مكانتها الدو  .1
 .كسر حالة االحباط وبعث األمل فى مستقبل أفضل .2
 .المياعتوجيه رسالة الى الغرب بأن مصر ليست دولة فاشلة ولها ثقلها السياسى والحضارى اقليميا و  .3
 . اثبات أن مصر هى بلد األمن واألمان وقادرة على تحقيق االستقرار .4
 .للسياحة فى المناخ العام فى مصر عودة ثقة الدول المصدرة .5
 . بى واالسالمى، وتحسين عالقة مصر بالدول األفريقيةر مصر االقليمى فى محيطها الع تأكيد دور .6

 : 2015أهم خمسة مشاريع في المؤتمر االقتصادي العالمي بشرم الشيخ مارس ) جـ ( 

 : محور قناة السويس وقناة السويس الجديدة -1

عرض تم كما ، 2015ية علي انجاز وتشغيل قناة السويس الجديدة في اغسطس تعمل الحكومة المصر 
مشاريع محور قناة السويس علي المستثمرين العرب واالجانب لتمويل مشروعات محور قناة السويس والذي 

خاصة عند ربطه بقناة السويس وخدمات السفن والحاويات وعدد  ،من المتوقع ان يكون نقله اقتصادية لمصر
تجميع السيارات في محور قناة السويس وايضا مصانع صناعة المنسوجات والبتروكيماويات  صانعمن م

فهو يهدف الي تحويل قناة السويس الي مركز  ،وحسب تخطيط محور قناة السويس، والزجاج وااللكترونيات
 . لوجيستي للسفن عالميا
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 : مشروع واحة اكتوبر االستثماري واالسكاني -2

مليار جنيه وهو المشروع االضخم بجانب مشاريع قناة السويس  150شروع واحة اكتوبر حوالي وتبلغ تكلفة م
يقوم المستثمرون العرب واالجانب بتمويل مشروع واحة اكتوبر خالل السنوات  وسوفومحور قناة السويس، 

وسيتكلف  يحدها أكتوبر و  6القادمة، حيث سوف يكون موقع واحة اكتوبر بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة 
 . %30إلى  25من المتوقع ان يحقق عائد اقتصادي يتراوح بين. مليار جنيه 150هذا المشروع 

 : مشروع زايد كريستال سبارك اطول برج في مصر -3

متر ،علي ان يتم  ٢٠٠سوف يحوي أعلى برج فى مصر بطول و من اهم المشاريع السياحية واالستثمارية 
وسيطرح ، ألف متر مربع 798فدانا  190على مساحة  ايد غرب محافظة الجيزة،تنفيذه في مدينة الشيخ ز 

 . بنظام الشراكة بين المطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

 : محطات كهرباء عمالقة -4

سواء الستخدامات ، من المشاكل المتاصلة في مصر خالل السنوات الماضية مشكلة الكهرباء والطاقة
ومن اهم مشاريع المؤتمر ، وقد كان استخدامات المصانع والمناطق السياحية واالستثماريهأو   مواطنينال

االقتصادي طرح عدة محطات كهرباء جديدة واالشتراك في تمويلها من مستثمرين مصريين واجانب حسبما 
رباء ديروط المركبة ميجاوات، محطة كه 1500محطة كهرباء دمنهور المركبة قدرة  صرحت وزارة الكهرباء

ميجاوات، محطة كهرباء المحمودية  2250ميجاوات، محطة كهرباء بني سويف المركبة قدرة  2250قدرة 
 . ميجاوات 750ميجاوات، محطة كهرباء السيوف قدرة  750قدرة 

 : مركز لوجيستي للحبوب والغالل في محافظة دمياط -5

المركز اللوجيستي للحبوب  عالمي بشرم الشيخ بمشروع انشاءقدمت وزارة التموين في المؤتمر االقتصادي الت
، والغالل والسلع الغذائية في محافظة دمياط، بجانب تحديث ميناء دمياط ليستقبل سفن الحبوب العمالقة

 . في دمياط بتكلفه نصف مليار جنيه مشروع إنشاء ميناء الصيد  بجانب، مليار جنيه 13 بتكلفه تبلغ
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 لثالمبحث الثا

 مارات األلمانية المباشرة فى مصرالستثتطور ا
. تمثل للسياسة الخارجية األلمانية بوابة إلى المنطقتين العربية واإلفريقيةو  تحتل مصر موقعًا استراتيجيًا فريدا

 قبة وتقدير ألمانيا لمصر يمتد إلى الناحية السياسية بسبب موقفها البراجماتي المعتدل تجاه إسرائيل، منذ ح
وقد تأثرت تدفقات االستثمارات األلمانية المباشرة بالعالقات بين البلدين فى مختلف . مابعدهاس السادات و الرئي

 . العصور وتغير النظم السياسية فى الدولتين

تحليل نقوم بوف فى تحليلنا لالطار االقتصادى والسياسى لالستثمارات األلمانية المباشرة فى مصر سو 
آثارها على االقتصاد المصرى، حيث ندرس مجاالت التعاون االقتصادى بعد الحرب االستثمارات األلمانية و 

فى حقبة اقتصاد السوق منذ  يةالعالمية الثانية وحتى نهاية حقبة التأميم، ثم تطور االستثمارت األلمان
السبعينيات، ونركز تحليلنا على هيكل االستثمارات األلمانية فى مصر، خاصة فى قطاعات البترول 

 . والصناعة والخدمات

  : تحليل االستثمارات األلمانية وآثارها على االقتصاد المصرى : األولالمطلب 

تعتبر مصر منذ القرن التاسع عشر مجاال لتدفق االستثمارات االنجليزية والفرنسية، أما االستثمارات األلمانية 
مشروعا مشتركا  Siemensة سيمنز أنشأت شرك 1920فقد تدفقت بعد الحرب العالمية األولى، ففى عام 

ومنذ ذلك الحين تطور التعاون االقتصادى بين . اندمج بعد ذلك فى شركة مصرية للكهرباء% 16بنسبة 
 . مصر وألمانيا بشكل ملحوظ رغم تغير المعوقات والظروف السياسية

ية حقبة التأميم، ثم تطور وفيما يلى ندرس مجاالت التعاون االقتصادى بعد الحرب العالمية الثانية وحتى نها
االستثمارت األلمانية فى حقبة اقتصاد السوق منذ السبعينيات، ونركز تحليلنا على هيكل االستثمارات األلمانية 

 . فى مصر، خاصة فى قطاعات البترول والصناعة والخدمات

 : التعاون االقتصادى بعد الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية حقبة التأميم : أوال

بعد الحرب العالمية الثانية جرت محاوالت لنشيط العالقات االقتصادية بين مصر وألمانيا، وتم انشاء الغرفة 
، وتغير اسمها فيما بعد الى الغرفة التجارية األلمانية 1951التجارية األلمانية المصرية سنة 

عالقات دبلوماسية  وأقامت ألمانيا االتحادية. Deutscher-Arabischer Handelskammerالعربية
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زار وفد اقتصادى ألمانى رسمى  1953كأول دولة فى الشرق األوسط، وفى سنة  1952بمصر بعد سنة 
مصر، وبحث موضوعات التعاون االقتصادى بين البلدين، وأثمر هذا التعاون عن انشاء مصنع سماد كيما 

اء شركة الحديد والصلب المصرية، حيث فى أسوان، وانشاء محطة قوى كهربية فى القاهرة، والمساهمة فى انش
المال وتقديم رأس   من% 7من اآلالت والمساهمة بنحو % 20ديماج األلمانية بتقديم  Demagقدمت شركة 

  8F1.المعونة الفنية والتدريب للقيادات االدارية والفنية

ة تصاريح انتاج للكيماويات واألدويBayer وجرى التعاون فى مجال تصاريح االنتاج فقدمت شركة باير 
، وفى )اليكسكو(لشركة مصرية، والتى اندمجت فيما بعد فى شركة االسكندرية للصناعات الكيماوية واألدوية 

، وبعد )سيد(نفس الوقت أعطت شركة شيرنج للكيماويات تصاريح انتاج لشركة تنمية الصناعات الكيماوية 
 . ات مصريةذلك تولت شركات ألمانية أخرى اعطاء تصاريح انتاج لشرك

عقدت اتفاقية بين شركة كلوكنر  1959وفى مجال صناعة اآلالت أعطيت تصاريح انتاج، ففى سنة 
واعطاء تصارح ، Magerusوالحكومة المصرية النشاء مصنع لعربات النقل ماجروس  Kloknerهلبورد

نى، وكان الشريك المصرى لصناعة الموتورات، وقامت بتوريد آالت وأدوات انتاج قيمتها مائة مليون مارك ألما
كما أعطيت تصاريح النتاج مضخات أعماق ومحاريث آلية، اال أن شركة . هو شركة النصر للسيارات

 . النصر لم تقم بتنفيذها

فى فترة الستينيات تأثرت االستثمارات األلمانية فى مصر بقوانين التأميم للمشروعات األجنبية، وكذلك بقطع 
، وتجمدت المشاركة األلمانية 1965ة مع ألمانيا االتحادية العترافها باسرائيل سنة مصر العالقات الدبلوماسي

. ، وكذلك شركة الحديد والصلب%2الى أدنى حد % 16فى مصر عموما، وانخفض نشاط شركة سيمنز من 
بعض المساهمات األلمانية بقرار من رئيس الجمهورية لشركة هوكست  1960غير أنه وجدت بعد سنة 

ة كمشروع مشترك مع شركة هوكست األلمانية، وكان السبب الرئيسى للسماح بانشاء هذه الشركة هو الشرقي
وفى مجال صناعة النسيج نشأت الشركة  العربية للمالبس بالمشاركة مع شركة نسيج . الحاجة الماسة للدواء

                                                            

 :أنظر  1

1. Dolzer. R. : Fair and Equitable Treatment: A Key Standard in Investment Treaties, 
International Lawyer 39 (2005).    

2. Heidemann, S. : Deutsche Direktinvestitionen in Aegypten, in: Bulletin of German-Arab 
Chamber of Commerce, Winter 1988, Vol. 37. No. 37.  

3. J. Tobin/S. Rose-Ackerman: Foreign Direct Investment and the Business Environment in 
Developing Countries: the Impact of Bilateral Investment Treaties, Yale Law School Center 
for Law, Economics and Public Policy, Research Paper No. 293.  
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القتصادى فى شكل وكان نشاط هذه الشركة يدور حول مشروع مشترك للتعاون ا. ألمانية فى فرانكفورت
المشاركة فى شراء المنتجات وتعهد الجانب األلمانى باستيراد جزء من المنتجات لتغطية جزء من تكاليف 
االنتاج، ويعد انشاء المشروعات المشتركة من أهم صور التعاون االقتصادى الدولى بين الدول الصناعية 

9F. والدول النامية

1    

ركات ألمانية وشركات حكومية فى مصر، وذلك ألجل التغلب على كما قامت معامالت اقتصادية بين ش
نقص العمالت األجنبية والحصول على عقود للعمل واالنتاج داخل مصر، وفى هذا االطار قامت شركة 

مليون مارك ألمانى مباشرة الى  45بتقديم اآلالت الالزمة النتاج عربات النقل قيمتها  1969كلوكنر سنة 
رات، وجزء آخر لهيئة النقل العام بالقاهرة، وتم دفع القيمة بصادرات مصرية غير تقليدية، شركة النصر للسيا

مليون مارك ألمانى، وتم  55عربة نقل قيمتها بلغت  1800كما قامت شركة مرسيدس دايملر بنز بانتاج 
 . تغطية هذه القيمة وسدادها بصادرات مصرية غير تقليدية أيضا

أثر واضح فى تراجع العالقات االقتصادية بين  1965وماسية بين البلدين سنة كان لقطع العالقات الدبل
البلدين، ورغم توتر العالقات فى تلك الفترة اال أن التعاون فى مجال المشروعات المشتركة االنتاجية استمر 

ألمانى  مليون مارك 19كما هو واحتفظ بتقاليد راسخة، فنجد أن االستثمارات األلمانية المباشرة بلغت 
 . مليون مارك ألمانى 1. 20الى  1971وارتفعات فى سنة 

  : تطور االستثمارت األلمانية  فى حقبة اقتصاد السوق منذ السبعينيات : ثانيا

واتباع ماسمى وقتها باالنفتاح االقتصادى اتجهت السياسة االقتصادية نحو تعميق العالقات  1971بعد سنة 
. اعادة العالقات الدبلوماسية وتقديم مساعدات اقتصادية للتنمية فى مصر االقتصادية بين البلدين، فتم

مليون مارك  250منحت مصر ضمانات بمقدار  1974انتعشت العالقات الثنائية بين البلدين وفى سنة 
ألمانى، استخدم معظمها فى تمويل عملية تحسين نظم االتصاالت والتليفونات، وقد القت سياسة الليبرالية 

تصادية فى مصر ترحيبا من الجانب األلمانى، وتم تدعيمها بتقديم معونات فنية ومالية، وانتعشت االق
وفى هذه الفترة األولى التباع سياسة االنفتاح االقتصادى كان من الواضح . العالقات بين البلدين بوجه عام

                                                            

 : راجع فى ذلك  1
الصيغ المختلفة للمشروعات العربية المشتركة، جامعة الدول العربية ندوة المشروعات العربية المشتركة، القاهرة :  ابراهيم شحاته

 . 19صز . 1981
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، حيث تم توقيع اتفاقية لتدعيم أن هناك اتجاه نحو تكثيف مشروعات االستثمارات األلمانية المباشرة فى مصر
       . 1974وحماية رؤوس األموال بين مصر وألمانيا االتحادية سنة 

 1974-1971وشهدت االستثمارات األلمانية توسعا كبيرا منذ االنفتاح االقتصادى فارتفع حجمها فى الفترة 
االستثمارات فى السنوات مليون مارك ألمانى، وتضاعفت هذه  1. 28نحو  1971، وبلغ سنة %36بمعدل 

 15أنها تضاعفت نحو ثمان مرات خالل أى  مليون مارك ألمانى، 243نحو  1986التالية، وبلغت سنة 
 . سنة

 : هيكل االستثمارات األلمانية فى مصر : ثالثا

ية تتوزع االستثمارات األلمانية فى قطاعات مختلفة، معظمها فى قطاع البترول، ويلى ذلك الصناعات الكيماو 
. والصناعات الكهربية والطيران وشركات استثمارية وشركات البناء والتأمين وشركات النقل وصناعة السفن

 1978متوسط، وبعد سنة أو   وكانت معظم الشركات األلمانية التى تستثمر فى مصر ذات حجم صغير
بخبرة طويلة لالستثمار  ساهمت شركات كبيرة فى استثمارات ملحوظة، مثل شركة سيمنز وفيروشتال ويتمتعات

فى مصر، اال أن شركات أخرى تتمتع بنفس القدرات والكفاءة االقتصادية مثل باير وكلوكنر تراجعت عن 
 . الدخول فى استثمارات ضخمة فى مصر

شكل آخر أو  ،ومن أشكال التعاون االقتصادى اقامة مشروعات مشتركة لفترة محدودة ولتنفيذ مهمات محددة 
جزء منها بالصادرات كما كان متبعا فى الستينيات، وكذلك اقامة أو  اليف هذه المشروعاتمثل تغطية تك

مشروعات على أساس المشاركة فى االنتاج بأن يتعهد الطرف األلمانى بتسويق جزء من االنتاج لتغطية جزء 
ى منح تصاريح وباالضافة الى هذه األشكال من المشروعات المشتركة فان التعاون ف. من تكاليف المشروع

 . االنتاج اكتسب أهمية كبيرة

 83أما عن توزيع المشروعات األلمانية على القطاعات المختلفة حتى بداية الثمانينيات فنجد من ضمن 
فى المناطق % 60بنسبة أى  مشروعات 9منها % 58بنسبة أى  فى قطاع الصناعة، 48مشروعا وجد 

مليون مارك، وتتضمن  757ت األلمانية المباشرة فى مصر بلغت قيمة االستثمارا 1986وفى سنة . الحرة
 . مليون مارك ألمانى 78عشرين مشروعا مشتركا وتساهم الشركات األلمانية برأسمال نحو 

 : االستثمارات األلمانية المباشرة فى قطاع البترول)  1( 

فى مجال البترول  يعتبر قطاع البترول من أهم قطاعات االستثمار فى مصر، والمشروعات المشتركة
التخضع ألحكام قوانين االستثمار وانما تخضع لقواعد تشريعية وادارية خاصة بانشائها وادارتها وممارستها 

بدأت شركة ديمنكس حق االمتياز فى خليج السويس وقامت  1974للعمل فى مصر واقتسام الربح، وفى سنة 
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من قيمة تحويالتها فى قطاع % 92فى بنحو بأضخم استثمار لها فى مصر، حيث تم اعادة استثمار اضا
  . البترول والغاز الطبيعى

أكبر  تعتبر الشركات األلمانية فى قطاع الصناعة :االستثمارات األلمانية المباشرة فى قطاع الصناعة)  2( 
وطبقا لبيانات البنك األلمانى بلغت قيمة االستثمارات . وأهم مساهمة لتطوير القطاع الخاص فى مصر

مليون  166الى نحو  1986مليون مارك ألمانى ارتفعات سنة  122نحو  1985مباشرة الصناعية سنة ال
شركات وتأتى بعد ذلك الصناعت المعدنية ثم فى  4وفى مجال صناعة الكيماويات توجد . مارك ألمانى

 . كما وجد ست شركات تعمل فى مجال التشييد والبناء. المرتبة الثالثة صناعة اآلالت

الشركات الكبرى الثالث هوكست وسيمنز وفيروشتال فتشكل مجموعة خاصة ضمن الشركات العاملة فى  أما
من جملة االستثمارات األلمانية % 48مشروعات مشتركة تمثل نحو  4قطاع الصناعة وهى تعمل من خالل 

ة فى مصر بأنها أنشأت وتتميز هذه الشركات دولية النشاط دون غيرها من الشركات األلمانية العامل. المباشرة
مشروعات مشتركة مع شركات كبرى من القطاع العام، وتعتبر شركة هوكست من أقدم الشركات األلمانية 

 . 1961العاملة فى مصر قبل االنفتاح االقتصادى، حيث أنشأت شركة النتاج الدواء سنة 

ى الستينيات وضمه جرى تأميمه ف 1952وكان أول مشروع مشترك تقيمه شركة سيمنز فى مصر قبل 
النتاج أجهزة التحكم األليكترونية،  Elmancoالحدى شركات القطاع العام للصناعات األليكترونية المانكو 

وتوقع الجانب المصرى االستفادة من هذا المشروع المشترك فى تحسين هيكل االنتاج والتكاليف، اال أنه 
باب عدم كفاءة البنية األساسية والهيكل االدارى ظهرت مشكالت كثير عطلت تقدم المشروع، ومن هذه األس

المال وانخفضت رأس   الى عدم االشتراك فى زيادة 1978للمشروع، مما دعا شركة سيمنز فى نهاية سنة 
 . %5مشاركة الجانب األلمانى الى نحو 

مباشرة فى قطاعات تعتبر االستثمارات األلمانية ال :االستثمارات األلمانية المباشرة فى قطاعات أخرى)  3( 
الزراعة والخدمات ضئيلة فتصل نسبة مشاركة الجانب األلمانى في رؤوس أموال هذه المشروعات الى نحو 

المشاركة األلمانية فى قطاعات السياحة والبنوك كما أن . لمانية فى مصرمن جملة االستثمارات األ% 20
 . ضئيلة رغم أن ألمانيا تعتبر الشريك التجارى الثانى لمصر

 : األلمانية المباشرة فى مصر الستثماراتواقع ا : رابعا

  : األلمانية فى مصر لالستثماراتالمال المصدر رأس   إجمالى)  1( 

 تثماراتلالسالمال المصدر رأس   إجمالىأن " والمناطق الحرة لالستثمارالهيئة العامة "صادر عن  تقريرأكد 
مليار دوالر بنهاية شهر نوفمبر الماضى، وقد بلغ عدد الشركات األلمانية  9. 2األلمانية فى مصر سجل 

http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1401&ifr=1&kwn=%u0644%u0644%u0627%u0633%u062A%u062B%u0645%u0627%u0631%u0627%u062A&exp=74697
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=2420&ifr=1&kwn=%u0625%u062C%u0645%u0627%u0644%u0649&exp=74697
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1401&ifr=1&kwn=%u0644%u0644%u0627%u0633%u062A%u062B%u0645%u0627%u0631%u0627%u062A&exp=74697
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=884&ifr=1&kwn=%u062A%u0642%u0631%u064A%u0631&exp=74697
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1652&ifr=1&kwn=%u0644%u0644%u0627%u0633%u062A%u062B%u0645%u0627%u0631&exp=74697
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=2420&ifr=1&kwn=%u0625%u062C%u0645%u0627%u0644%u0649&exp=74697
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1401&ifr=1&kwn=%u0644%u0644%u0627%u0633%u062A%u062B%u0645%u0627%u0631%u0627%u062A&exp=74697
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 6. 1 استثماراتشركة تتضمن عدة نشاطات على رأسها القطاع الصناعى بحجم  632المستثمرة فى مصر 
شركة وبالنسبة للقطاع السياحى يبلغ فيه حجم االستثمارات األلمانية  117مليار دوالر بعدد شركات يتجاوز 

 21أن االستثمارات األلمانية فى مصر تتوزع فى  التقريروأضاف . شركة 149مليون دوالر بعدد  6. 379
 2. 1المرتبتين األولى والثانية بحجم استثمارات " البحر البحر األحمر"و" القاهرة"محافظة تحتل فيها كل من 

شركة، فيما يبلغ حجم االستثمارات األلمانية فى مدن القناة الثالث  400 مليار دوالر وعدد شركات يتجاوز
ارتفع  وألمانياوحجم التبادل التجارى بين مصر . شركة 16مليون دوالر وعدد شركات يصل إلى  02. 101

   10F1.ليتجاوز األربعة مليارات يورو

 2011 – 1970رات األلمانية المباشرة فى مصر فى الفترة االستثما : )1(جدول رقم 

 تدفق االستثمار بالمليون دوالر عدد الشركات القطاع                         

 4. 34 29 الزراعة

 0. 20 40 قطاع المعلومات واالتصاالت

 2. 53 87 التشييد والبناء

 5. 13 11 الخدمات المالية

 4. 253 199 الصناعة

 4. 33 252 دماتالخ

 5. 134 190 السياحة

 4. 542 808 االجمالى

 . 2011الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، القاهرة  : المصدر

 

 
                                                            

 :أنظر 1

 .4. ص. 2011مناطق الحرة، التقرير السنوى، القاهرة الهيئة العامة لالستثمار وال
 

http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1401&ifr=1&kwn=%u0627%u0633%u062A%u062B%u0645%u0627%u0631%u0627%u062A&exp=74697
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=884&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062A%u0642%u0631%u064A%u0631&exp=74697
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=144&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0642%u0627%u0647%u0631%u0629&exp=74697
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=3117&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0628%u062D%u0631%20%u0627%u0644%u0628%u062D%u0631%20%u0627%u0644%u0623%u062D%u0645%u0631&exp=74697
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=835&ifr=1&kwn=%u0648%u0623%u0644%u0645%u0627%u0646%u064A%u0627&exp=74697
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 : يناير 25تأثر االستثمارات األلمانية المباشرة فى مصر بأحداث ثورة )  2( 

، فبينما كانت فى سنة 2011يناير  25 لقد تناقص صافى االستثمارات األلمانية المباشرة فى مصر بعد ثورة
 2009مليار يورو، وانخفضت فى سنة  5. 9نحو  2008مليار يورو، بلغت فى سنة  6. 11نحو  2007

انخفضت الى  2011مليار يورو، وفى سنة  4. 6بلغت نحو  2010مليار يورو، وفى سنة  7. 6الى نحو 
انات االستثمار للشركات األلمانية فى مصر بلغت ضم 2011وحتى نهاية سنة . مليار يورو 5. 0نحو 

 . مليون يورو 1041مليون يورو، وفى الجزائر  1392مليون يورو، وفى ليبيا  3548

حالة االستثمارات األلمانية المباشرة فى دول الربيع العربي تأثرت باالضطرابات األمنية والسياسية، عموما فان 
فى حالة ترقب وانتظار لما تسفر عنه التطورات السياسية، ولكن وانخفضت االستثمارات ومازال المستثمرون 

هناك توقعات أن يحدث على المدى الطويل استقرار للنظم الديموقراطية الجديدة فى ظل اطار جديد لدولة 
القانون، التى تضمن المشاركة السياسية واالجتماعية والحريات العامة لكافة الفصائل السياسية، مع تداول 

وتتجه االستثمارات األلمانية . لسلطة، وهذا االطار يمكن أن يؤدى الى تغيير فى الهيكل االقتصادىسلمى ل
المباشرة فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نحو دول تتميز بتقدم نسبى فى الصناعة مثل مصر وتونس 

 . والجزائر والمغرب، فى مجاالت الصناعات األليكترونية والسيارات والمنسوجات

فى مصر مازال عدم وضوح الرؤية السياسية يؤثر فى تطور االستثمارات األلمانية المباشرة، ومع ذلك تظل 
مصر محتفظة بأهمية اقتصادية وسياسية وثقافية لدى األلمان ولديهم نظرة مستقبلية طويلة األجل فتتجه 

ددة وقطاع البترول والغاز الطبيعى، كذلك استثماراتهم نحو مشروعات البنية األساسية مثل المياه والطاقة المتج
ينظر الى قطاعات اقتصادية أخرى مثل الصناعات الغذائية والمالبس واألدوية والكيماويات والسيارات أن لها 

 . مستقبل واعد فى اقتصاد قوى يتمتع بالقدرة على المنافسة فى السوق العالمية

، ومن %8. 1نحو  2011، وبلغ فى سنة %6. 1و نح 2012كان النمو الحقيقى لالقتصاد المصرى سنة 
وقد هبطت االستثمارات المحلية واألجنبية المباشرة فى مصر، . %5. 0نحو  2013المتوقع أن يكون سنة 

 2010/2011فقد بلغت نسبة االستثمارات األجنبية المباشرة من الناتج المحلى االجمالى فى السنة المالية 
وكان حجم االستثمارات األجنبية المباشرة فى . %1. 3السابقة لها نحو ، وكانت فى السنة %9. 0نحو 

مليار  8. 6مليار دوالر أمريكى، وكانت فى السنة السابقة لها نحو  2. 2نحو  2010/2011السنة المالية 
 . عن السنة السابقة لها% 32مستوى أقل بنحو أى  دوالر أمريكى،

مليون دوالر أمريكى تتوزع على  540فقد بلغت  2011مصر سنة  أما االستثمارات األلمانية المباشرة فى
شركة، وتوزعت على القطاعات االقتصادية بنسب مختلفة، فقد بلغت فى الصناعة نسبة حوالى  800نحو 
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ولعل هبوط حجم ونسبة . %10، وفى قطاع التشييد والبناء نحو %25، وفى السياحة نسبة 47%
يناير يرجع الى صعوبات اتخاذ القرار االقتصادى والسياسى  25بعد ثورة  االستثمارات األلمانية المباشرة

     . وتأخر تصاريح البناء وقصور نظم تغطية التكاليف

  : يناير 25 بعد ثورة تواجه االقتصاد المصرىالتى  تحدياتال : الثانىالمطلب 

يناير، فنجد أن  25ثورة يمر االقتصاد المصري بأزمات وصعوبات، ربما تكون فى معظمها من توابع 
الموازنة العامة للدولة مثقلة باالعباء، والنمو االقتصادي ضعيف وغير محدد المعالم، وهناك مشاريع كبيرة 

 تواجه التحديات من مجموعة ثمةو . معطلة والبطالة متزايدة، ونقص الطاقة وتزايد حوادث االنفالت األمنى
االقتصادية  ولمواجهة األزمة. المباشرة األجنبية االستثمارات مجال في المصري حاليا ومستقبال االقتصاد
المحلي  للناتج النمو معدالت تدني أن الفجوة، كما هذه تسد استثمارات وجود القصير األجل في يستدعي

تستهدفها، خاصة  التي االستثمارات في النظر تعيد مصر تجعل هيكله االجمالى وانخفاضه وهشاشة
 ذاتي اكتفاء تحقيق على يساعدها األساسية، وبما والبنية اإلنتاجية القطاعات العمل وفي  كثيفة االستثمارات

 مضافة قيمة تمثل صناعات انشاء اإلستراتيجية، وكذلك الزراعية والسلع الغذاء صعيد على مرضية بمعدالت
التكنولوجيا،  عالية الصناعات إلى التقليدية والصناعات األولية المواد من الصادرات هيكل عالية، وتغيير

 . المال البشري نسبيارأس  يتوفر أنه وبخاصة

كما خفضت مؤسسة فيتش األميركية التصنيف االئتماني السيادي لمصر عدة مرات، وربطت هذا الخفض 
بتفاقم عجز الميزانية واالضطرابات السياسية، وأن تصنيف مصر يعكس توازنا بين الضغوط على 

  . المالرأس   األجل القصير واالضطراب السياسي وتدهور الوضع المالي وهروباالحتياطيات النقدية في 

مليار دوالر من قيمته منذ قيام الثورة، وطبقًا ألرقام للبنك المركزي،  21احتياطي مصر من النقد األجنبي فقد 
ورة المصرية أي قبل قيام الث 2010مليار دوالر في نهاية ديسمبر  36فقد انخفض االحتياطي األجنبي من 

مليار  ٢١، وانخفاض االحتياطي األجنبي بمقدار 2011مليار دوالر نهاية ديسمبر  15بأقل من شهر إلى 
دوالر نتج عن قيام البنك المركزي بتوفير النقد األجنبي للحكومة المصرية الستيراد المواد الغذائية والمواد 

مة وخروج المستثمرين األجانب من األذون والسندات البترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة على الحكو 
وقد خرجت استثمارات أجنبية في الشهور األولى من قيام الثورة المصرية بنحو . التي استحقت على الحكومة

مليار دوالر، كان معظمها مستثمرًا في أدوات دين حكومية كالسندات وأذون الخزانة وأسهم متداولة في  16
 – 2012االستثمارات األجنبية المباشرة فقد تراجع خالل الربع األول من العام المالي  أما صافي. البورصة
عن الربع % 2. 94بنسبة تراجع بلغت  2012مليون دوالر، بنهاية سبتمبر  1. 108، ليصل إلى 2013
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م المالي عن الفترة المقارنة من العا% 4. 75مليار دوالر، وبتراجع نسبته  86. 1السابق عليه، والبالغة 
11F. مليون دوالر 1. 440والبالغة  2012 - 2011

1 

يوجد عجز مزمن في ميزان المدفوعات المصرية يعود إلى عجز مزمن في الميزان التجاري بين الصادرات و 
والواردات، وهذا يسبب طلبًا متزايدًا على الصرف األجنبى، ويكشف عن مشكلة بنيوية في االقتصاد المصري، 

النقد، وهذا قد يدفع بمصر إلى مرحلة اقتصادية أكثر صعوبة، فنجد أن أو   علق بالسيولةوهي مشكلة ال تت
مليار دوالر، وهذا المبلغ يغطي  15احتياطي مصر من العمالت الصعبة بلغ حد الخطر عند مستوى 

 . حاجات مصر من العمالت األجنبية لمدة ثالثة أشهر فقط

 بحث الرابعالم

 وتأثيرها على االستثمار المباشر ألمانيامصر و  بين االقتصاديةالعالقات 
وتأثيرها على االستثمار  بين مصر وألمانيا االقتصاديةلعالقات بالعرض والتحليل لبحث المنقوم فى هذا 

ثمارات األلمانية المباشرة فى االستآثار  تقويم، ثم تطور العالقات الثنائية بين مصر وألمانيا، فندرس المباشر
 . رمص

 : تطور العالقات الثنائية بين مصر وألمانيا : األول المطلب

 : ية بين مصر وألمانياتجار العالقات التطور  : أوال

الى ألمانيا  2011العالقات التجارية الثنائية تزايدت بوضوح فى السنوات األخيرة، حيث صدرت مصر سنة 
، أما الواردات المصرية الى 2010مليون يورو سنة  946مليار يورو وكانت حوالى  7. 1سلعا بمقدار 
وتشمل صادرات ألمانيا . 2010مليار يورو سنة  3مليار يورو وكانت نحو  4. 2فبلغت  2011ألمانيا سنة 

أوهلين، وهى سلع صناعية  -سلع دورة المنتج، وهى سلع كثيفة التكنولوجيا مثل األليكترونيات، وسلع هيكشر
وقطع غيارها، وتصدر مصر الى المانيا سلع ريكاردو من المواد المال مثل اآلالت والسيارات رأس   كثيفة

أوهلين، خاصة سلع صناعية كثيفة العمل  -األولية مثل البترول والسلع الزراعية، وبعض من سلع هيكشر
12F. المال مثل منتجات الصلبرأس   مثل المنسوجات، وكثيفة

2 

                                                            

 : أنظر فى ذلك  1
 .  2012النشرة االقتصادية :  البنك المركزي المصرى

 :   حول تقسيم وتصنيف سلع التجارة الدولية أنظر  2
 . 2009 االقتصاد الدولى من المزايا النسبية فى عصر التكنولوجيا، دار النيل، المنصورة:  صالح زين الدين
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، وتوجد منذ سنة 2005ى وجرى تجديدها سنة وقعت اتفاقية بين البلدين لمنع االزدواج الضريب 1991سنة 
وتسرى فى التطبيق منذ  2005اتفاقية لحماية وتدعيم االسثمارات ثم وقعت اتفاقية جديدة سنة  1978

اتفاقية المشاركة بين مصر واالتحاد األوربى، وتمنح معاملة  2004كما توجد منذ سنة . 22/11/2009
ر السياسى والتعاون االقتصادى وفى المجاالت االجتماعية تفضيلية للمنتجات المصرية، وتنظم الحوا

وقعت اتفاقية بين البلدين الدارة وترشيد استخدام الطاقة فى مصر ومواجهة تحديات  2011سنة . واالقتصادية
 . تلوث البيئة

لراسخة في ما يحتاجه المستثمرون قبل أي شيء هو البيئة االقتصادية الشفافة والتي يسهل التوقع بها والثقة ا
ان المستثمرين المصريين مترددون في االستثمار في دولتهم علي الرغم من أنه ينبغي عليهم . سيادة القانون

والقاعدة التي تحكم وتوجه . أن يكونوا في الصدارة في ظل الظروف الحالية ليعطوا الثقة للمستثمرين االجانب
 . وائد الثابتة علي االستثمار فى األجلين المتوسط والبعيدالمباشر هي توقعات العاألجنبى  كل أنواع االستثمار

تعد مصر بالنسبة أللمانيا ثالث شريك تجارى فى المنطقة العربية رغم انخفاض حجم التبادل التجاري بين 
مليار يورو، فى حين بلغت الصادرات المصرية إلى ألمانيا خالل  3. 5حيث وصل الى  2009البلدين سنة 
بدون منتجات ، مليار يورو حيث تمثل الصادرات السلعية 027. 1نحو  2008ير إلى أكتوبر الفترة من ينا

مليار يورو خالل  179. 2مليون يورو، في حين بلغت الصادرات األلمانية إلى مصر  449نحو ، بترولية
 . نفس الفترة

أكبر  ورو، وتعد مصرمليون ي 260حوالي  2009 وقد بلغت االستثمارات المباشرة من ألمانيا لمصر سنة
وحتى سنة  1963حيث بلغ حجم هذه المساعدات منذ سنة ، دولة تحظى بمساعدات إنمائية من ألمانيا

مليار جنيه حتى آخر  929. 1مليار يورو، حيث بلغ حجم االستثمارات األلمانية نحو  5. 5نحو  2012
جعل ألمانيا تحتل المرتبة الثانية عشر بين تمثل استثمارات داخلية وفى المناطق الحرة، وهو ما ي 2008يونيو 

أهم الدول المستثمرة في مصر، ومن أهم القطاعات المستثمر فيها الكيماويات، صناعة السيارات، الحديد 
 . والصلب، واالتصاالت

بترول خام، غاز طبيعي، منتجات الزيوت المعدنية، مالبس جاهزة تشمل  أهم الصادرات المصرية إلى ألمانياو 
وأهم الصادرات األلمانية . ية، منسوجات، منتجات نصف مجهزة من األلومونيوم، خضر وفاكهة طازجةقطن

إلى مصر؛ السيارات، اآلالت والمعدات، شاسيهات السيارات والمحركات، معدات وآالت للمصانع، ومعدات 
 . توليد كهرباء
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ها غرفة الصناعة والتجارة المصرية وتوجد في مصر عدة منشآت ألمانية لتعميق التعاون التجاري على رأس
 . عاما لتعميق التعاون المصري األلماني التجاري 50األلمانية التي افتتحت فى مصر منذ 

حيث يتيح  16/7/2010في أطار التعاون المالي والفني بين مصر وألمانيا وقعت البلدان علي اتفاق في 
،  لتمويل مشروعات برنامج اإلدارة المتكاملة لتطوير الريمليون يورو   79 أتفاق التعاون المالي الجديد مبلغ 

  8. 23 ، وبرنامج التعليم االبتدائي كما يتيح أتفاق التعاون الفني الجديد مبلغ وٕاعادة تأهيل خزان أسوان القديم
مليون يورو لتمويل مشروعات مركز التميز اإلقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة ومشروعات 

، وبرنامج  اللجنة العليا المشتركة المصرية األلمانية للطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة
، وبرنامج إصالح إدارة مصادر  ، وبرنامج تطوير القطاع الخاص التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية

يتضمن االتفاق مشروع   .  حقوق المرأة ، ومشروع دعم ، ومشروع إدارة مياه الشرب والصرف الصحي المياه
، يأتي ذلك  مليون جنيه مصري كقرض مدعوم الفائدة  615 مليون يورو أي نحو   87,5 لطاقة الرياح بمبلغ 

:  في أطار حرص ألمانيا علي التركيز علي ثالثة مجاالت للتعاون اإلنمائي مع مصر في المرحلة المقبلة وهي
،  ، ومياه الشرب والصرف الصحي ة وتنمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددةرفع كفاءة استخدام الطاق  

 . والتعليم والتدريب المهني

  : التعاون االقتصادى بين مصر وألمانياتطور العالقات السياسية و  : ثانيا

 : السياسة الخارجية األلمانية تجاه مصر)  1( 

سنة العالقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا ى دولتين، وبدأت بعد الحرب العالمية الثانية انقسمت ألمانيا ال
، حيث تتسم بأنها عالقات بين دولتين لكل منهما ثقله ووزنه داخل المنطقة اإلقليمية والجغرافية التي 1957

سالم كما تربط بين البلدين اهتمامات ومصالح مشتركة ثنائيًا ودوليًا منها عملية ال، تنتمي إليها كال الدولتين
 . بالشرق األوسط، والعالقات بين مصر واالتحاد األوروبي والتعاون األورومتوسطي

 . تمثل بوابة إلى المنطقتين العربية واإلفريقيةحيث تحتل مصر موقعًا استراتيجيًا، 

 : المساعدات التنموية األلمانية لمصر)  2( 

ووفقًا لبيانات وزارة . اعدات التنموية األلمانيةمنذ وقت طويل تحظى مصر بالفعل باألولوية فيما يتعلق بالمس
الخارجية األلمانية فقد قدمت ألمانيا لمصر خالل الخمسين عامًا الماضية ما يعادل خمسة مليارات ونصف 

وتم االتفاق بعد الثورة . مليون يورو لدعم الطاقات المتجددة 112قدمت برلين  2011ومنذ نهاية سنة . يورو
ويفترض أن تساهم هذه المرونة المالية في ضمان استمرار . يون يورو من الديونمل 240على شطب 

وهذا ما تساهم به أيضا اللجنة التوجيهية العربية األلمانية، والتي تتولى تنسيق الحوار . الصحوة الديمقراطية
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ر في المجتمع المدني ورغم أن اللجنة التوجيهية موجودة فعليًا منذ خمس سنوات، ولكن بعد التغي. بين البلدين
تقوم ألمانيا بتقديم مخصصات للتعاون المالى والفنى مع مصر لعام و . المصري فإن عملها بات أكثر أهمية

مليون يورو وهى القيمة التى تعد من أعلى المبالغ المخصصة للتعاون التنموى  354تبلغ قيمتها نحو  2013
لمخصصات للمجاالت ذات األولوية فى خطة عمل الحكومة بين مصر وألمانيا، وتم االتفاق على توجيه هذه ا

والتى تأتى فى مقدمتها مجاالت خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والرى والكهرباء والطاقة وٕادارة 
يتركز التعاون الثنائي فى التغلب على و . المخلفات الصلبة والتعليم والتدريب والتشغيل والتنمية المستدامة

  13F1.ه قطاعات ثالث تتمتع باألولوية، وهى المياه والطاقة المتجددة وحماية البيئةالمشاكل التي تواج

أو  من دعم االتحاد األوروبي لالقتصاد المصري، والذي يبلغ خمسة مليارات يورو% 25ألمانيا تتحمل 
نه أ ترحب بالتحوالت السياسيه فى مصر، اال األلمانيةورغم ان الشركات . مليارات دوالر 7. 6مايعادل 

التوجد اصالحات اقتصاديه موازيه لها، ذلك ألن السلطات البيروقراطيه تتردد في اتخاذ قرارات بشان تشجيع 
قررت ألمانيا بسبب تدهور االوضاع السياسية في مصر تعليق االلغاء الجزئي  2012في ديسمبر . االستثمار

اجمالي الديون المصرية لدى المانيا  ويبلغ. مليون يورو 250لديون مصر لدى المانيا، والذي يصل الى 
 . وتشكل المانيا الشريك التجاري الثالث لمصر بعد االمارات العربية المتحدة والسعودية. مليارين ونصف يورو

فى  2012الشركات األلمانية الموجودة في مصر نجحت من خالل المبادرة القومية للتوظيف في مارس 
ريين فى تلك الشركات، وهذه الشركات تعمل حالًيا على رفع كفاءة آالف فرصة عمل جديدة للمص 7توفير 

 . هؤالء العاملين عن طريق برامج تدريب منفذة من قبل الغرفة التجارية األلمانية بمصر

 : االستثمارات األلمانية المباشرة فى مصرآثار  تقويم : ثانىالمطلب ال

 : رة فى مصرمشكالت تواجه االستثمارات األلمانية المباش : أوال

أو   توجد بعض العقبات والمشكالت التى تواجه االستثمارات األلمانية المباشرة فى مصر وتؤدى الى تقلصها
ولعل تحسين مناخ االستثمار فى مصر والتالؤم مع المتغيرات االقتصادية العالمية وكسب ثقة . بطء نموها

 . المستثمرين األجانب يحتاج الى جهود مضاعفة

                                                            

 : حول مشروعات ألمانيا فى مجاالت الطاقة والمياه فى مصر راجع  1
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie:  Geschäftsmöglichkeiten in Ägypten, 
Eine Markt- und Branchenanalyse für die Teilnehmer des MEP Wasserwirtschaft Ägypten 
2012, trAIDe GmbH, Chemonics Egypt Consultants, September 2012. S. 33. 
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عب تتمثل فى الناحى االدارية وعدم كفاءة البنية األساسية، وهى عوامل التشجع المستثمرين وهناك مصا
األجانب على االقدام على مشروعات استثمارية جديدة، وكذلك تعقد اجراءات التصريح للمشروعات 

مة نحو تبسيط هذه االستثمارية وتنفيذها، اال أن جهود الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة تعتبر خطوة ها
 . االجراءات  وتشجيع االستثمارات األلمانية المباشرة فى مصر

 : لمشروعات األلمانية المشتركةالتنموية لاآلثار  :  ثانيا

أنشطة المشروعات األلمانية المشتركة فى مصر أن معظمها شركات ذات حجم يتضح من دراسة وتحليل 
جنبية الالزمة عن على التمويل المحلى وأيضا تدبير العمالت األصغير، ويعتمد الجانب اللمانى أو   متوسط

وفى هذا الصدد توجد أشكال خاصة للتعاقد مثل . شركاء أجانب آخرينأو   طريق الجانب المصرى نفسه
التأجير التمويلى وأيضا تقديم الجانب المصرى لألرض الخاصة لبناء المشروعات عليها، وتقديم اليد العاملة 

 . أخرىوتسهيالت 

ان دوافع االستثمار لدى الجانب األلمانى تتركز أساسا فى االستفادة من امكانيات السوق المحلية فى مصر، 
أما عن هدف تشجيع . وذلك يتضمن زيادة حجم التجارة الخارجية وأيضا منح تصاريح انتاج داخل البالد

ب المصرى التعلم من خبرات دول نامية وينبغى على الجان، لذلك الصادرات المصرية فيأتى فى مرتبة تالية
ولعل . أخرى قطعت شوطا فى مجال استراتيجية تشجيع الصادرات ورفع قدراتها التنافسية فى السوق العالمية

تحقيق نتائج ملموسة فى استراتيجية تشجيع الصادرات ورفع القدرة التنافسية للمتجات المصرية يتوقف بصورة 
 . ح هذه االستراتيجية، ولعل أولها رفع كفاءة وقدرات االنتاج الوطنىأساسية على مدى توفر أسس نجا

ولكن الى مدى تعتبر انخفاض تكلفة العمل واالنتاج فى مصر عامال محفزا لالستثمارات األلمانية المباشرة 
بيرة، فذلك يتوقف على نوع االنتاج نفسه، ففى حالة الفروع االنتاجية التى تؤثر فيها تكاليف النقل بدرجة ك

اج المركبات توبالنسبة للمشروعات التى تعمل فى مجال ان. فانها تجد من المالئم تكثيف نشاطها فى مصر
وكلوكنر، فانه يضاف الى عنصر تكلفة النقل ضرورة رفع  والموتورات مثل ماجيروس دويتس ودايملر بنز

االستثمارات األلمانية المباشرة مستوى انتاجية العمل فى مصر، ولعل من أهم المشكالت التى تواجه تدفق 
ورغم توفر عنصر العمل الماهر فى مصر نسبيا أكثر من دول نامية . الى مصر نقص العمالة الفنية والماهرة

ومن هنا تقوم الشركات األلمانية غالبا . أخرى، اال ان الكثير منه يفضل العمل فى الدول العربية النفطية
 . كفاءة ومهارات قوة العمل المصرية فيهاباعداد وتنفيذ برامج تدريب لرفع 



 42 

من التحليل السابق يتضح لنا أن هناك اتجاها متزايدا لجلب االستثمارات األلمانية المباشرة الى مصر من 
جانب مراكز اتخاذ قرارات السياسة االقتصادية، وذلك يعبر عن اهتمام السياسة االقتصادية الرسمية فى كل 

 . ات األجنبية أمال فى مساهمتها فى دفع عجلة التنميةالعهود بتشجيع االستثمار 

واتضح لنا أيضا أن الجانب األلمانى يسعى بدرجات متفاوتة وبصور مختلفة الى تكثيف التعاون االقتصادى 
 . مع مصر واالستفادة على تحسن مناخ االستثمار فى مصر فى ظل سياسة اقتصادية ليبرالية

الستثمارات األلمانية المباشرة على االقتصاد المصرى خاصة فى مجاالت وفيما يلى نقدم تحليال آلثار ا
 . المشروعات المشتركة وآثارها على التشغيل ونقل التكنولوجيا وميزان المدفوعات

  : أثر االستثمارات األلمانية على التشغيل ورأس المال)  1( 

 32تقديرها بصورة تقريبية، فمن بين  أثر االستثمارات األلمانية المباشرة فى مصر على التشغيل يمكن
لمانية فرصة عمل جديدة، وبذلك تساهم هذا المشروعات األ 8000توجد مشروعا انتاجيا جديدا تم تنفيذها 

لرفع نسبة التشغيل الكلى فى مجال االنتاج فى مصر، وهذا اليعد معدال % 1المشتركة فى نحو أقل من 
 . كبيرا

  : نية على نقل التكنولوجياأثر االستثمارات األلما)  2( 

تعتبر مساهمة االستثمارات األلمانية المباشرة فى نقل التكنولوجيا عامال مؤثرا يساهم فى دفع عجلة التنمية فى 
مصر، وخاصة فى نقل المعرفة الفنية، ورفع الكفاة والخبرة االدارية والتنظيمية، كما تعمل على رفع القدرة 

جديدة واعطاء تصاريح االنتاج وحقوق فنية ويعتبر ادخال أساليب . وتحسينها للمنتجات المصريةالتنافسية 
 . االختراع وسائل تساهم فى اتساع القدرات التكنولوجية فى مصر

قامت بعض الشركات األلمانية باجراء بحوث تكنولوجية مستقلة فى مصر، ومن هذه الشركات شركة هوكست 
 . للسوق المحلية من االكيماويات واألدوية منتجاتها الشرقية، والتى تنصب بحوثها على تطوير

ومن الظواهر الهامة فى مجال نقل التكنولوجيا أن الجانب األلمانى يضع فى اعتباره استراتيجية طويلة األجل 
لتعليم وتدريب الفنيين المصريين ورفع مستوى قدراتهم العلمية والفنية، وذلك لتنظيم عملية نقل العلم 

ومن أمثلة الشركات التى تهتم بنقل التكنولوجيا الى مصر سيمنز وايجيماك . ا على المدى الطويلوالتكنولوجي
 . مصر وكلوكنر وماجيروس/وبافاريا
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 :خاتمة

فى مصر لجذب االستثمارات األلمانية  مناخ االستثمارحسين تدور القانون فى تناولنا فى هذا البحث دراسة ل
، حيث االستثمار األجنبى المباشر فى تنمية االقتصاد المصرىراسة لدور وقمنا بد. بصفة خاصةالمباشرة 

مدى قدرة االقتصاد المصري على ، كما درسنا أهمية االستثمار األجنبى المباشر ومشكالته فى مصرنشرح 
 . جذب االستثمار األجنبى المباشر

التي تواجه االستثمار المباشر فى العقبات قمنا بدراسة  سبل تحسين مناخ االستثمار فى مصروفى دراستنا ل
ومؤتمر دعم االقتصاد  2015قانون االستثمار الجديد لسنة  تأثيراالشارة الى ، و مصر وكيفية مواجتها

 . على مناخ االستثمار 2015المصرى فى شرم الشيخ فى مارس 

ات األلمانية وآثارها على تحليل االستثمار ، فقمنا بالستثمارات األلمانية المباشرة فى مصرتطور اوقد تناولنا 
 .يناير 25التى تواجه االقتصاد المصرى بعد ثورة  التحديات، وعرضنا أهم االقتصاد المصرى

، وتأثيرها على االستثمار المباشر بين مصر وألمانيا االقتصاديةالعالقات وقد اجتهدنا فى عرض وتحليل 
 . رثمارات األلمانية المباشرة فى مصاالستآثار  متقوي، و تطور العالقات الثنائية بين مصر وألمانياودرسنا 
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