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  تقدير و شكر    
 

  على و علي أنعمت التي نعمتك أشكر أن أوزعني رب ’‘ : تعالى هللا قـال

  الصالحين عبادك في برحمتك أدخلني و ترضاه صالحا أعمل أن و والدي

  19اآلية  . النمل  سورة  

  

 اهتدينا بسنته الذي هللا خلق أفضل على السالم و الصالة و � الشكر و الحمد

 فتحت و دربنا أنارت العلق بسورة و تعلمنا عليه المنزل الكريم بالقرآن و

 .األنام أعين أمام العلم طريق

زرواط فـاطمة  : ة  لألستاذ العرفـان و الشكر بجزيل أتقدم أن إالّ  يسعني ال عليه و

 توجيهاته و بنصائحه دربي أنار الذي مصطفـــــىحيمـــــــــور   : و األستاذ   الزهراء

  المتواضع العمل هذا إنجاز في المساعدة يد لي قدم من كل إلى و القيمة

   



 

  

 إهـــــــداء

 أهدي ثمرة جهدي التي لطالما تمنيت إهداءها و تقديمها      

 ــــي وهنا على وهن، وقـاســــــــتــــى التي حملتنــــــــإل في أحلي صورة لها

ها شفتاي  ببعطفــــــــها و حنانها، إلى أول كلمة نطقت    غمرتنيو تألمت ألمـــــــي إلى من   

 )ها هللا  ظحف ( أمي الحبيبة

  إلى الذي عمل وكد وجد فقـــــاس ثم غلب حتى وصلت إلى  

هــــــــدفي هذا، إلى المصــــباح الذي لم يبـــــــــخل إمدادي بالنــــور، إلى الذي علمني  

 .)هللا    ظهحف ( والدي العزيزبسلوكه خصاال أعتـــــــز بها في حياتي إلى  

  الحبيب  زوجيي وشركته أحالمي  ـــــــإلى من قسمته حيات

  مريم البتـــــــول  الى فـلذة كبدي و أغلى ما لدي بنيتي الغالية  

 ) هما هللاظحف ( جدتاي  إلى الطيبتان و الرائعتان اللتان غمرتني دعواتهما  ،   

 ة الرحم و نور الحياة إخوتي األعزاءــــــإلى من شاركني ظلم

له الفضل في تربيتي  إلى كل أحبابي وأقربائي و كل من  و  اتي  ــــإلى كل صديق

وتعليمي، إليكم جميعا اهدي ثمرة جهدي المتواضع
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 العامة     دمةـــــــــــالمق 

املت�بع ألحداث الساحة �قتصادية العاملية يدرك بال شك أن ثمة تحوالت غ�� مسبوقة ش�د��ا �ذه �خ��ة و�ان 

تكر�س بوادر العوملة �قتصادية ع�� فـتح �سواق و�زالة مختلف القيود، ذلك منذ بداية عقد ال�سعينات، تمثلت أساسا �� 

والز�ادة السر�عة وامل��ايدة للتجارة الدولية و���م التبادالت املالية الدولية بما ف��ا �س�ثمار �جن�� املباشر الذي أض�� 

ع�� توسع نفوذ الشر�ات متعددة ا���سيات ال��  من أبرز املعالم الك��ى ألداء �قتصاد العال�� وأبـرز مظا�ر عوملتھ،

��عت ع�� ظ�ور التكتالت �قتصادية ا��ديدة، و�تجاه نحو اللي��الية �قتصادية من خالل تجاوز اقتصاد السوق �عد 

�� بفعل التقدم العل فشل التجر�ة �ش��اكية، وكذلك التغي�� ال�ام الذي طرأ ع�� طبيعة �نتاج ورأس املال أيضا

 .والتكنولو��

�ل �ذا و��� جانب �ضطرابات �قتصادية ال�� عانت م��ا الدول النامية وال�� دفع��ا إ�� ال�سـارع نحـو �لتحاق  

بركب التجمع والت�امل و�ندماج �� �قتصاد العال�� تحت لواء التحديات ا��ديدة مـن أجـل تجنب ال��م�ش ولقد تأكد 

تصاديا��ا من خالل ا���ود املبذولـة وال�� مازالت تبذل �� س�يل إعادة �شكيل الب�� ذلك ع�� �سابق الكث�� م��ا نحو تحر�ر اق

ال�ي�لية، والس�� نحـو تجسـيد املنـاخ املالئـم ف��ـا الستقطاب �س�ثمار �جن�� املباشر ألجل تحف�� نمو اقتصاديا��ا و�عز�ز 

  .والدخول �� دائرة التطور �قتصادي ا��اري باستمرار حيو���ـا، وتنو�ـع مصـادر الدخل، وجلب التكنولوجيا ا��ديثة

ان �سابق الدول النامية ع�� استقطاب �س�ثمار �جن�� املباشر وحرص ح�وم��ا ع�� بذل املز�د من ا���ود ألجل 

إ��  تحس�ن مناخ العمل �س�ثماري املستقر و�من، و�ان من أجل تحقيق �غ��ات أساسـية �� مصادر النمو من النفط

القطاعات غ�� النفطية، وتنو�ع ال�شاط �قتصادي ومن �شاطات القطـاع العام إ�� �شاطات القطاع ا��اص، ومن 

�شاطات إحالل �نتاج الوط�� محل الـواردات إلـى �شـاطات تنافسية موج�ة للتصدير، ومن أجل ز�ادة معدالت النمو 

لوجية، وز�ادة فرص العمل، إ�� جانب اعتماده �وسيلة تمو�لية خارجية �قتصـادي، وترقيـة معـارف �سـتخدامات التكنو 

ال�� �انت عواق��ـا وخيمـة، "القروض ا��ارجية " بديلـة محمـودة العواقـب القتصاديا��ا مقارنة بتلك الوسيلة التقليدية

  .و�التـا�� �ستجابة ا��قيقية لشروط ومتطلبات �ندماج �� �قتصاد العال��

م من �ل �سباب ال�� أدت إ�� البحث عن الشر�ك �جن�� إال أن �ناك جدل قائم ب�ن مؤ�ـد ومعارض بالرغ

لالس�ثمار �جن�� مما ينجر عنھ خوصصة املؤسسات العمومية، فا��زائر كبلد نامي عـرف عدة تقلبات واضطرابات 

�عتبـر من أ�م مشا�ل التبعية، مما دفع با���ومة  اقتصادية حادة ترجع إ�� ظروف داخلية وخارجية أبرز�ا املديونية ال��
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ا��زائر�ة إ�� البحث عن حلول قد ت�ون ايجابية وسـلبية فـي نفس الوقت و�انت أول مرحلة انتقالية من نظام مركزي إ�� 

���يع  اقتصاد السوق، وتماشيا مع �ذه التحـوالت الك��ى تب�ت سياسة �نفتاح نحو ا��ارج و�عديل قوان�ن سابقة تخص

املتعلق ب��قية �س�ثمارات ووضع جملة �جـراءات  1993أكتو�ر  05املؤرخ ��  12-93ال�شر��� �س�ثمار أ�م�ـا املرسـوم

ول�ذا اشتد التنافس ب�ن الدول ع�� جذب �س�ثمار �جن�� املباشر، و�الرغم مـن  .التحف��ية ومنح ال�س�يالت الالزمة لذلك

املعوقات ال�� تواجھ املس�ثمر عند قيامھ باالس�ثمار خاصة �� الدول النامية، التـي أصـبحت �س��  ذلـك ف�نـاك العديد من

جا�دة إلزالة ا��واجز واملعوقات ال�� �عيق طر�ق�ا ومنح�ا ا��وافز والضمانات ال�� �س�ل قدوم�ا ودخول�ا ا�� السوق 

 .ا����
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  :إش�الية البحث

�س�ثمار �جن�� املباشر �� ا��زائـر؟ وكيف يمكن  ا��ددات الرئ�سية املؤثرة �� تدفقما��  :السؤال الرئ����        

  أن تواجھ ا��زائر العراقيل واملشا�ل ال�� �عيق مناخ�ا �س�ثماري؟

من خالل طرح �ذه �ش�الية نحاول طرح �عض �سئلة الفرعية وال�� يمكن �جابـة عل��ا  :�سئلة الفرعية         

    :خالل بحثنا �ذا وال�� تتضمن

  ما�ية �س�ثمار �جن�� املباشر؟ وما أ�ميتھ؟

  ما�� السياسة التنمو�ة ال�� ي�ت���ا �س�ثمار �جن�� املباشر؟  

  بھ؟ جذب �س�ثمار �جن�� املباشر؟ وما�� الشروط املتعلقـة ما�� الظروف املناخية ال�� �عمل ع��

  :فرضيات البحث

    :إن ال�ساؤالت السابقة تقودنا إ�� وضع الفرضيات التالية 

سواء  �س�ثمار �جن�� املباشر يتمثل �� قيام ��ص أو منظمة من بلد مع�ن باس�ثمار أموالھ �� بلد آخر 

للمشروع أو امللكية ا��زئية و��دف تحقيق عائد حيث �عمـل علـى تحس�ن كفاءة عن طر�ق امللكية ال�املة 

    .�داء واملردود �قتصادي

وع��  �عتمد �س�ثمار �جن�� املباشر �ش�ل كب�� ع�� سياسة جذب رؤوس �موال �جن�ية من ا��ـارج 

�قتصـادية و�جتماعيـة وكذلك تب�� حماية الدولة ا��اضعة ل�ا من �اجس املديونية وال�� �عيق التنمية 

    .القوان�ن الصارمة ال�� �ساعد ع�� تحف�� و���يع �س�ثمار �جن�� املباشر

  نجاح �س�ثمار �جن�� مر�ون بتوف�� ظروف مناخية وشروط اقتصادية وأمنية وسياسية مالئمة 

    :أسباب اختيار البحث 

  باالس�ثمار �� ا��زائرتزايد ا�تمام العديد من البلدان.  

 ال��ك�� ع�� أ�مية توظيف املوارد املالية �� مشار�ع تنمو�ة وال�� أغل��ا ت�ون �� ش�ل مدخرات.   

 محاولة ايجاد ا��لول الالزمة ل��يئة الب�ئة �س�ثمار�ة �� ا��زائر.  
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  :أ�داف البحث 

  ميدان  إعادة �عتبار الدو�� للتـدخل �جنبـيإبرازا دور �س�ثمار �� التقدم والر��، والتمك�ن من ت�يان ��

  .�س�ثمارات

 إعطاء نفس جديد للمؤسسات �قتصادية والسياسية ال�� تمك��ا من إثـراء مختلـف �راء والتـداب�� 

 العملية �شأن رفع ��لة التنمية و�زالة �ل العوائق ال�� تواجھ �س�ثمار �جن�� املباشر مـن خـالل

  .تحديد�ا

 وحقيقية  إبراز و�ظ�ار وت�ي�ن مدى تدفق �س�ثمار �جن�� املباشر ع�� ا��زائر، و�عطاء صـورة واضـحة

ما�� عليھ وما   وواقعية ملستجدات ما أحدثھ �ذا النوع من �س�ثمارات �جن�ية ع�� ا��زائـر مـن خـالل

 .توصلت إليھ وما تصبح عليھ �� �جل البعيد

  ددات �س�ثمار �جن�� املباشر �� ا��زائر ، يمكننا من وضع مجموعة من السياسات اعداد نموذج قيا�����

  .املالئمة ��ذب املز�د من �س�ثمارات 

  :أ�مية البحث

ا��زائر، و�إعتباره خطوة  ت��ز أ�مية الدراسة من ��مية امل��ايدة لإلس�ثمار �جن�� �� دفع ��لة التنمية إ�� �مـام فـي

ا��كم إ�� إقتصاد السوق، كما لھ أ�مية بالغة  لتكييف �قتصاد الوط�� مع �قتصاد العال��، مـن خـالل �نتقـالأساسية 

  .�قتصادية  �� توسيع الشراكة والتعاون الدو�� فـي إطـار العوملـة

 :املستخدم املن��

 س�تم كما املوضوع طبيعة مع يتماشيان �و��ما التحلي�� واملن�� الوصفي املن�� إتباع يتم املوضوع �ذا ملعا��ة         

 نتائج إ�� الوصول  و�غرض املتغ��ات �قتصادية ب�ن العالقة لدراسة الضرور�ة و�حصائية القياسية الطرق  استخدام

 املؤثرة �قتصادية املتغ��ات أ�م وتفس�� لتحليل وذلك �نا، ا��الة ألسلوب دراسة وفًقا وذلك علمية معاي�� وفق محددة

 برامج باستعمال والت�بؤ �ختبار التقدير، ، القياسية، النماذج خطوات تطبيق من خالل �س�ثمار �جن�� املباشر ع��

ـــمعلوماتية تت ــ ـــ�ست وس�تم املوضوع ، طبيعة مع ما���ــ ـــ ــ ـــب��نام عانةـ ــ ــ ـــ�خت و�جراء (EVIEWS, EXCEL)ج�ن ـ ــ ـــ ــــال اتبار ـ الزمة ــ

  .واستخراج النتائج
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  :�ي�ل البحث

  سبق��م املقدمة العامة ال�� تحوي م��ص عام عن املوضوع ا�� ثالثة فصول �ذا البحث  اقتضت دراس�نا تقسيملقد          

ومخاطر �س�ثمار، مقومات، مجاالت  �� الفصل �ول إ�� مدخل �س�ثمار والذي يحتوي علـى مف�ـوم لالسـ�ثمار ومحـددات،

املف�وم، �ش�ال، ��داف، مبادئ ودوافع �س�ثمار  باإلضافة إ�� نظرة عامة عن �س�ثمار �جن�� املباشر من خالل

�س�ثمار �جن�� املباشر ز�ادة ع�� ذلك �ثار الناتجة عن �س�ثمار �جن��  �جن�� املباشر باإلضافة إ�� نظر�ـات ومحـددات

  .راملباش

ع�� �ذا �مر  من خالل دراسة و�ما أن موضوعنا يخص �س�ثمار �جن�� املباشر �� ا��زائر فقد ركزنا �� الفصل الثا�ي 

�� مجال جلب �س�ثمار �جن�� �� ا��زائر كما �عرض �صالحات �قتصادية ا��زائر�ة  �س�ثمار �جن�� املباشرواقع 

  .قات ال�� يواج��ا العراقيل و املعو املباشر وكذا 

دراسة  و تحليل محددات �س�ثمار �جن�� املباشر �� ا��زائرقمنا بأما الفصل الثالث و�خ�� ف�و املغزى من الدراسة حيث 

  .الدراسة �حصائية و �قتصادية و القياسية للنموذج املقدر و �� �خ�� إستقرار�ة السالسل الزمنية 

  :الدراسات السابقة

 س�ثمار �جن�� املباشر �� ا��زائر واقع وآفاق�.  

 س�ثمار �جن�� املباشر وامل��ة التنافسية الصناعية للدول النامية�.  

 س�ثمار �جن�� املباشر �� ا��زائر وحوافزه�.  

 . �دي سواء الس�يل� و�� �خ�� نرجو أن ن�ون قد وفقنا �� اختيار املوضوع ودراستھ وهللا املستعان ع�� ذلك و�و



 

  

  

  

 : األول لـــــــالفص

لالستـــــثمار    ريـــــالنظ ارــــاإلط

 ـــــــباشــــــرـــــاالجنــــبي المـ
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  تم�يد

العشر�ن، لت��ز بقوة  �جن�� املباشر ظا�رة اقتصادية قديمة تجلت بوضوح �س�� مـع مطلـع القـرن �عت�� �س�ثمار 

السر �� بروز �س�ثمار �جن�� املباشر  �عد ا��رب العاملية الثانية، مما جعل�ا ت�ون محل العديد من �قتصـادي�ن، و�كمـن

تواجھ ال��ز �� تمو�ل اس�ثمارا��ا، وكذا الدور ا��يوي الذي  ـدول التـي�� �ونھ وسيلة تمو�ل بديلة ت��ا إليھ العديد مـن ال

وز�ادة معدالت ال�شغيل، باإلضافة إ�� إدخال التقنيات املتقدمة و�ملام ��ا من  يلعبھ من رفع القدرات �نتاجية لالقتصـاد،

  .املزايا ال�� يتمتع ��ا ظ�ور ا��اجة إليھ من طرف الدول النامية لالستفادة من ج�ة، ومن ج�ـة أخـرى 

�ذا الفصل إ��  ومن أجل �ملام با��وانب املتعلقة باالس�ثمار عموما و�س�ثمار �جن�� املباشر خصوصـا قسـم

  :املباحث التالية

  مدخل لالس�ثمار؛ 

  ما�ية �س�ثمار �جن�� املباشر؛ 

  .أساسيات �س�ثمار �جن�� املباشر 

 لالس�ثمارمدخل : املبحث �ول 

�عت�� �س�ثمار ظا�رة من الظوا�ر �قتصادية البالغة ��مية حيث �عتمد عليھ أي دولة �� تنميـة اقتصاد�ا  

باعتباره الرك��ة �ساسية للنمو �قتصادي، فعملية �س�ثمار تتدخل ف��ا عدة أطراف �امة م��ا ا��اسبة واملالية وغ���ا 

  .س�ثمار من خالل املف�وم، ا��ددات، املقومـات �ساسية، ومجاالت ومخاطر �س�ثمارل�ذا وجب تقديم نظرة عامة لال 

 مف�وم �س�ثمار : املطلب �ول 

غ���م، ولقد أصبح و  �لمة �س�ثمار من املصط��ات الشا�عة �ستعمال من طرف عديد املفكر�ن و�قتصادي�ن

ختلفوا �� �عر�ف�م لھ 1الشغل الشاغل لكث�� من رجـال �قتصـاد الذين ا قضية أساسية متداولة محليا ودوليا، و�ذلك أصبح

     .لك��م أجمعوا �� �سليط الضوء ع�� �عض املفا�يم

  �عر�ف �س�ثمار: الفرع �ول 

      :لقد �عددت �عار�ف �س�ثمار واختلفت باختالف ميادينھ ومجاالتھ لذلك يتم �عر�فھ كما يل 

  �� وا��دمات   ت�و�ن �س�ثمارات أو الطاقات �نتاجية ا��ديدة الالزمة لعمليات إنتاج السـلعاستخدام املدخرات

    2. وا��افظة ع�� الطاقات �نتاجية القائمة أو تجديد�ا

 خالل ف��ة زمنية  الت��ية باملوارد ال�� �ستخدم �� ا��اضر ع�� أمل ا��صول �� املستقبل ع�� إيـرادات أو فوائـد

    3 .ث أن العائد الك�� أك�� من النفقات �ولية لالس�ثمارمعينة حي

                                                           

 37،ص  1997، دار املستقبل، �ردن، مبادئ �س�ثمارطا�ر حیذر حردان،  1
2 Abdellah Boughaba, Analyse et évaluation de projets, Berti edition, imprime en France, paris, 1999, p :07 

اقع �س�ثمارات �� ا��زائر و دور�ا �� تحقيق التنمية �قتصاديةغال شبوط،   3  12ص   2013 2012مذكرة ماس��   2012 - 2002  و
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 من أجل  عبارة عن مجموعة املمتل�ات والقيم الدائمة مادية �انت أو معنو�ة أو م�شأة من طرف مؤسسة، وذلك

 1.استعمال�ا �وسيلة دائمة �ستغالل ول�س ��دف بيع�ا أو تحو�ل�ا

بحيث أنھ يقصد باالس�ثمار التخ�� عن "من خالل وج�ات نظر مختلفة ومنھ يمكن استخالص مف�وم شامل لالس�ثمار 

أموال يمتلك�ا الفرد �� ��ظة زمنية معينة ولف��ة من الزمن بقصد ا��صول علـى تـدفقات مالية مستقبلية �عوضھ عن 

عائد معقول يحمل عنصر  القيمة ا��الية لألموال املس�ثمرة وكذلك عن النقص املتوقع فـي قيم��ـا الشرائية وذلك مع توف��

  "التدفقات ا��ـاطرة املتمثـل باحتمـال عـدم تحقـق �ـذه 

  : أنواع �س�ثمار: الفرع الثا�ي 

إن �س�ثمار يت�ون من عدة أنواع و�ذا حسب ال�دف املراد تحقيقھ مـن خالل �س�ثمار يمكننا أن �عطي �س�ثمارات 

   :البارزة �� ال�شاط �قتصادي و�� كما ي��

 دف �ذه �س�ثمارات كما يظ�ر من خالل �سمي��ا إ�� تبديل مثال آلة قديمـة بآلة جديدة : التبديل اس�ثمارات��

   .بصفة عامة تخص وسائل �نتاج

 اس�ثمارات ل�ا �دف تخفيض ت�اليف �نتاج بأك�� قدر ممكـن وذلك بتطو�ر : و�نتاجية التطو�ر اس�ثمارات ��

   .القدرات �نتاجية

 قد تحتاج املؤسسات �� �عض �حيان إ�� توسيع مجال عمل�ا و�م�اني��ا و�تم توسيع املؤسسة : التوسيع س�ثماراتا

  بز�ادة قدرا��ا �نتاجية �اآلالت، مساحة الورشات وغ���ا

 السوق  �� م�ان��ا لتعز�ـز و�ـذا السـوق  �� جديد منتوج خلق أجل من �عتمد اس�ثمارات ��: التحديد اس�ثمارات  

 أ�مية �س�ثمار: الفرع الثالث

إن تقدم الدول اليوم يقاس ع�� أساس ��م اس�ثمارا��ا أو أصول�ا التـي �عت�� من أ�م العوامل املالية لرفع الدخل  

 .الوط�� ومستوى املع�شة فبالتا�� لالس�ثمارات أ�مية اقتصـادية واجتماعية و�س��اتيجية 

ام الذي يلعبھ �� عملية النمو �قتصـادي ف�ـو �عت�� متغ�� �ام جدا، يدخل �� تحديد وتكمن �ذه ��مية �� الدور ال�

  2.من م�ونات الطلب الك�� الطاقة �نتاجية كما أنھ يؤدي إ�� ز�اد��ا وتزداد أ�ميتھ العتبـاره 

   

                                                           
 .   22: ص ،  2006، دار وائل لل�شر ،�ردن،   إدارة �س�ثماراتدمحم مطر،   1
  84:، ص 2005، مجلة اقتصاديات شـمال افر�قيـا، �ردن، ، آليات جذب �س�ثمارات ا��ارجية إ�� الدول العر�ية �� ظل العوملةحمد زكر�ا ضياءا 2
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ا�ع  أ�داف �س�ثمار: الفرع الر

  :1 تكمن أ�داف �س�ثمار فيما ي�� 

 أن دون  أموالھ يوظـف فـردا نجد أن الصعب من �س�ثمار نوع يكن فم�ما لالس�ثمار عام �دف �و: العائد تحقيق .1

 .الر�ح تحقيق �دفھ ي�ون 

 املستقبل �� ال��وة تكـو�ن أمـل ع�� ا��اري  باالس��الك الفرد يض�� عندما ال�دف �ذا ي�ون : وتنمي��ا ال��وة ت�و�ن- .2

  .وتنمي��ا

 الدخل تحقيق وراء �سـ�� املس�ثمر فإن و�ذلك: ا��اجات تلك ملواج�ة السيولة وتوف�� املتوقعة ا��اجات تأم�ن .3

 .املستقب��

 موجوداتھ قيمة تـنخفض ال ح�� اس�ثماره مجاالت �� التنو�ع إ�� املس�ثمر �س��: املوجودات قيمة ع�� ا��افظة .4

  .وتقل��ا �سعار ارتفاع عوامل بحكم الزمن مرور مع

  �س�ثمارأدوات : الفرع ا��امس

    :2 أدوات �س�ثمار املتاحة للمس�ثمر متعددة من بي��ا

 مزايا من توفره ملـا وذلـك ا��اضر، عصرنا �� �س�ثمار أدوات أبرز  من املالية �وراق �عت�� :املالية �وراق 

 :  إ�� بي��ا فيما املالية �وراق وتختلف �خرى، �س�ثمار أدوات �� تتوفر ال للمس�ثمر

 ، أس�م،أدوات ملكية    -

 سندات وغ���ا(أدوات مديونية -

 ـــــــــ�ش�لي العقارات �� �س�ثمار يتم :اراتـــــالعق ــ  :نــ

  ) وأراض مبا�ي( حقيقي عقار �شراء يقوم عندما: املباشر الش�ل -

 العقار�ة �س�ثمار صناديق إحدى مالية محفظة �� باملشاركة يقوم �ان: املباشر غ�� الش�ل -

 متخصصة أسـواق أن لدرجـة لالس�ثمار صا��ة أداة تجعل�ا خاصة اقتصادية بمزايا السلع �عض تتمتع :لعــــــالس 

 بورصة نيو�ورك، �� أو مصـر �� للقطن بورصة: مثل املالية، �وراق بورصات غرار ع�� م��ا للبعض ت�ونت قد

  .ا��...لندن �� الذ�ب

 ـــــاملش  ب�ن ما أ�شط��ا وت�نوع ان�شارا، �س�ثمار أدوات أك�� من �قتصادية املشروعات �عت�� : �قتصـادية روعاتـــ

 صناعة أو بتجارة يتخصص ما وم��ا السـلع صـناعة أو بتجـارة يتخصص ما م��ا أن كما ا��،...وزرا�� وتجاري  صنا��

  .ا��دمات

 ـــــالع  ا��اضر، عصرنا فـي املسـ�ثمر�ن مـن كب�� قسم ا�تمام ع�� �جن�ية العمالت أسواق تحوز  :بيةــــــ�جن مالتـــ

   .وغ���ا ونيو�ـورك طوكيو، فرانكفورت، بار�س، لندن، مثل العالم أنحاء ش�� �� تن�شر حيث

                                                           
 25: ،ص 1999،�ردن،  2، مؤسسة الورق لل�شر والتوز�ع ، طإدارة �س�ثماراتدمحم مطر،  1
 52: ،ص 2009، دار الثقافة، �ردن، إدارة �س�ثماراتقاسم نايف علوان،  2
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  ا��ددات واملقومات �ساسية لالس�ثمار: املطلب الثا�ي

لإلحاطة باالس�ثمار يجب أن ي�ون �ناك عوامل تحدده من �افة ا��وانب كما يجب أن ي�ون �نـاك مقومات لذلك  

   :س�تم التعرف عل��م فيما ي��

  :من أ�م العوامل ا��ددة لالس�ثمار نذكر :محددات �س�ثمار: الفرع �ول 

 ع�� مقدرتھ زادت مرتفعـا املشـروع لـدى ا��قق الر�ح مستوى  �ان و�لما املشروع دخل العائد يمثل :العائد 

 أمامھ املطروحة �س�ثمار بـرامج تمو�ـل علـى املشروع مقدرة أن والشك الوقت نفس �� رغبتھ وزادت �س�ثمار

 كث�� �� ي�س�ب قد الر�ح انخفاض ان بمعنـى صـحيح والعكـس �س�ثمار ���م ا��ددة العوامل أ�م من �عت��

 مال رأس من ال�الك القدر باس�بدال �كتفـاء ور�مـا ا��ديـدة باالس�ثمارات القيام تأجيل �� ا��االت من

 .1ا��اصة املشروعات  ��ميع �سا��� ا��افز �و إذن فالر�ح) �حال�� �س�ثمار( املشروع

  

 و�� الذاتية املـوارد طر�ـق عـن أو �قراض طر�ق عن إما ا��ديدة اس�ثماراتھ املشروع يمول  :الفائدة سعر 

 حالة �� أما �س�ثمار، فـي املسـتخدمة �مـوال إقـراض ت�لفة يمثل الفائدة سعر فإن �قراض ع�� اعتماد حالة

 املشروع بھ يض�� الذي العائد يمثـل أنـھ أي البديلة الفرصة ت�لفة يمثل الفائدة سعر الذاتية موارده ع�� اعتماده

 يمكن ولذلك فوائدة، وتحقيق البنك �� إيداعھ من بدال جديد أصل �� �س�ثمار �� الذاتية موارده استخدامھ حالة

 ��م ينخفض الفائدة سعر وارتفاع �خرى   العوامـل ثبات مع حيث �س�ثمار ت�لفة الفائدة سعر ع�� نطلق أن

 . 2 ��يح والعكس �س�ثمار

 العوامـل أ�م من فإن أر�احھ �عظيم إ�� �س�� ا��اص املشروع أن طاملا :لالس�ثمار ا��ديد الكفاية 

 يقبـل ح�� منخفضا الفائدة سعر ي�ون  أن يكفي فال �س�ثمار، من املتوقع العائد معدل لالس�ثمار ا��ددة

 أو من أع�� �سـ�ثمار من املتوقع العائد معدل ي�ون  أن يتع�ن و�نما ا��االت من مجال �� �س�ثمار ع�� املشروع

   .3  لالس�ثمار ا��دية الكفاية تقرره ما و�ذا الفائدة، سعر �قل ع�� �ساوي 

 أو متفائلـة تكـون  قد الت�بؤات و�ذه للمستقبل، الت�بؤ �عملية يقوم منظم �ل أن عرفنا حيث :التوقعات 

 يتوسع  سوف �قتصاد رواج و�توقع أسعار�ا ز�ادة أو منتجاتھ ع�� الطلب ز�ادة يتوقع الذي ،فاملس�ثمر م�شائمة

 . ��يح والعكس بمشروعاتھ

 ضـرورة تـرى  ال�� املشروعات ��مية غاية �� مسألة التق�� التقدم مسايرة إن :التكنولو�� التقدم 

 التقدم عملية مـن مشـروع أي ي�تظر�ـا ال�� �سواق،فالثمرة أو�� الصناعة داخل التنافسية مراكز�ا ع�� ا��افظة

                                                           
 124: ،ص 1998، دار الصفاء لل�شر والتوز�ع، �ردن،  علم �قتصاد ونظر�اتھطارق ا��اج،  1

  . 85:،ص 2006، مركز دراسات الوحدة العر�یة، ب��وت، �س�ثمار �جن�� ، املعوقات والضمانات القانونیةامري، در�د محمود الس 2
 105:،ص 1997، دار ا��امعة للكتب، �سكندر�ة ، النظر�ة �قتصادیة ال�لیةعبد القادر عطیة،  3
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 بظ�ور  تق��ن   التقنـي التقـدم أنماط �عض أن إ�� �شارة ي�ب�� كذلك �نتاجية كفاءتھ رفع �� تتمثل التق��

  .1ف��ا �س�ثمار يتم عل��ا الطلب �شأة ومع جديدة، سلع إنتاج ثمة ومن جديدة صناعات

  املقومات �ساسية لالس�ثمار: الفرع الثا�ي

  2 :�عباء وتتمثل فيما ي�� لقد ح��� �س�ثمار بحوافز عديدة وم�مة تخفف من ثقـل  

 أو السوق  من اق��اضھ يمكـن مـا أو ا��تلفـة، مصـادر�ا من توف���ا يمكن ال�� �موال �� متمثلة : املتاحـة املوارد 

 إل�تال�ات نقدية مخصصات أو محتجـزة أر�اح أو إحتياطات ش�ل �� م�شأتھ �� املس�ثمر يحتجز�ا ال�� �موال

  .غ���ا أو الثابتة �صول 

 ال�� تلك أو ا��اصة، مـوارده توظيـف مخـاطرة من قدرا يقبل الذي �عتباري  أو الطبي�� ال��ص و�و :املس�ثمر 

 أغراضھ  تحقيق أجل من وذلك الرئ�سـي املس�ثمر من أموالھ ع�� تحفضا أك�� آخر ملس�ثمر رد�ا عاتقھ ع�� تأخذ

  .املادية غ�� امل�اسب أو العوائد من وغ���ا املادية، �ر�اح من قدر أك�� ع�� ا��صول  العادة �� ت�ون  ال��

  واملشروعات �العقارات �صـول  شـ�� فـي متمثلـة أموالـھ املس�ثمر ف��ا يوظف ال�� �س�ثمارات تلك و�� :�صول 

 ومحافظ �س�ثمار�ة، وا��دمات البحري  والصيد والتعدين والصناعة �الزراعة ا��تلفة ا��االت �� �س�ثمار�ة

  .�نتاج ع�� آثار�ا تـنعكس ال�� �س�ثمارات من وغ���ا والسندات �األس�م املالية �وراق

  مجاالت ومخاطر �س�ثمار: املطلب الثالث

تتعدد مجاالت �س�ثمار لتعدد أنواعھ، و�التا�� تظ�ر مخاطره ع�� حسب نوعيـة ا��ـال الـذي ي�ت�� إليھ، ومن  

   .ذا املطلب س�تم التطرق إ�� مجاالت ومخاطر �س�ثمارخالل �

  مجاالت �س�ثمار: الفرع �ول 

  3: يجب أن نفرق ب�ن نوع�ن من �س�ثمار ع�� حسب نوعية ا��ال الـذي ت�ت�� إليھ إيرادا��ا، و�� كما ي��

  :�ما عنصران الثابت رأس ت�و�ن �� لالس�ثمار :الثابت املال رأس تكو�ن �� �س�ثمار .1

 ا��... و�ج�زة �الت املبـا�ي:  النـوع �ذا أمثلھ ومن �نتاجية الطاقة �� مباشرة ز�ادة يولد ثابت مال رأس ت�و�ن 

 و�سي�� السدود بنـاء �س�ثمار �ذا أمثلة ومن �نتاجية، الطاقة �� مباشرة غ�� ز�ادة يولد الثابت املال رأس ت�و�ن 

  .الطرق 

 4: السل�� للمخزون �ضافة من نوعان �ناك :سل�� مخزون إلضافة �س�ثمار .2

 تجاري، أو صـنا�� �ان سواء ال�شغيل ألغراض �نتاجية الوحدات بھ تحتفظ الذي ا��زن  �و :اختيار�ة إضافة  - أ

 املؤسسات �� نجد ،حيث �قتصادية �موال حسب إليھ باإلضافة أو منھ بال��ب الوحدات �ذه تقوم أن ع��
                                                           

 129: ،ص 1993مطا�ع الشمس، عمان  مبادئ �قتصاد،حمو عارف،  1
 . 125: ، صمرجع سابقعبد القادر عطیة،  2
 174-173: ،  صمرجع سابقدمحم مطر،  3
 .39: ،ص 2003، دار صفاء لل�شر والتوز�ع، عمان، �س�ثمارات و �سواق املالیة�وشیار معروف �ا�ا موال،  4
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 دون  استمرار�ا وضمان �نتاجيـة العمليـات �سـ�يل �و �ختياري  السل�� ا��زون من الفرض ي�ون  الصناعية

 من الغرض ي�ون  التجار�ة املؤسسـات �� أما لل�شغيل، معدة �نتاجية مستلزمات جميع ت�ون  بحيث توقيف

 إ�� السلع �سليم من التجار��ن مل�ناملتعا جميـع يمكـن حتـى التجارة عمليات �س�يل �و �ختياري  السل�� ا��زون

   .طلبا��م فيل�� العمالء

 ع�� الطلب ��م أو �نتاج ��م تحديد خطأ ن�يجة �نتاجية الوحدات فيھ ترغب الذي �و :إجبار�ة إضافة  - ب

 و�ذا ا��ازن  �� إيداعـھ علـى فتضطر منتجا��ا من جزء تصر�ف عن عاجزة نفس�ا املؤسسة تجد وعليھ املنتجات،

 من جزء باحتجاز الوحدات �عـض وتقـوم �حتكـار بدافع السل�� املنتوج ي�ون  وقد �سراف ع�� يدل �يداع

 .أر�اح بتحقيق �سـمح مما مقبلة ف��ة �� الثمن الرتفاع توقع�ا معينة ف��ة �� املتاحة املوارد

  مخاطر �س�ثمار: الفرع الثا�ي

إن مخاطر �س�ثمار و��ل �ساطة �� عدم التأكد من تحقيق العائد املتوقع من وراء �س�ثمار بـل وقد تمتد و�شمل  

باإلضافة إ�� العائد املتوقع، كما أ��ا �عنـي احتمـال حـدوث خسارة فإنھ ل�ل نوع من أنواع �س�ثمار " رأس املال"مال املستمر 

  : تنقسم إ�� قسم�نمخاطر قد ت�ون كب��ة أو ض�يلة و 

 ومثل. ا��...والسياسية الطبيعيـة والعوامـل وحرك��ـا �سـواق فـي العـالم بالنظام تتعلق مخاطر ��: نظامية مخاطر 

 وقطاعات مجاالت جميع 1 تصـ�ب عند�ا تقع عندما و�نما �س�ثمارات من مع�ن بنوع ترتبط ال العوامل �ذه

 �1س�ثمار

 وتد�ور  الفائدة أسـعار فـي التغ��ات: مثل النظامية ا��اطر طرح �عد تقع ال�� ا��اطر ��: نظامية غ�� مخاطر 

 وعموما أخر مجاال تص�ب وال �سـ�ثمار مـن معينـا مجال تص�ب تقع عندما ا��اطر �ذه ومثل �نتاجية العمليات

 عائدة أدوات �� �س�ثمار ت�تج قد ال�� ا��اطر ��: العمل مخاطر -أ 2: ي�� فيما �س�ثمار �ذا مخاطر �عدد أن يمكن

 �س�ثمار أ�داف تتحقق ال و�التا�� العمل �ـذا  يفشـل وقد مع�ن مجال إ��

 ل�ا العائدة الضمانات  أو ��ـا املتعامـل و�دوات �سعار �� العك��� التغ�� عن ت�تج ال�� ا��اطر ��: السوق  مخاطر  - ت

   .السوق  أوضاع تقلب ن�يجة

 النقد إ�� ا��اصية تملك�ـا التـي مـثال السـندات لبيع املس�ثمر يضطر عندما ا��اطر �ذه ت��ز: الفائدة سعر مخاطر  - ث

 سيضطر فإنھ سنداتھ  تحمل�ـا ال�� الفائدة أسعار من أع�� السوق  �� السائدة الفائدة أسعار �انت فإذا ا��ا�ز،

  3 .��يح والعكس �سمية قيمتھ من بأقل سنداتھ بيع إ��

إ�� �نخفاض ��  �� ا��اطر ال�� ت�تج عن ارتفاع املستوى العام لألسعار الذي يؤدي بـدوره : مخاطر سعر الصرف -د

  4 .قيمة النقود مع��ا ع��ا بالقدرة الشرائية

                                                           

  .63: ،ص 2006، دار �م�ن للطبع وال�شر والتوز�ع، مصر، مخاطر �س�ثمارلسيد عليوه، تحليل  1
 330: ،ص 1998، دار وائل لل�شر، �ردن، مبادئ �س�ثمار املادي وا��قيقيرمضان ز�اد،  2
 17: ، صمرجع سابقطا�ر حيدر حردان،  3
 18: ، ص، مرجع سابقطا�ر حيدر حردان 4
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�� من عدم ح �� ا��اطر الناتجة عن عدم القدرة ع�� �سديد �موال املق��ضة لغاية �سـ�ثمار أو : مخاطر نقدية -ه

  1 .القدرة ع�� تحو�ل �س�ثمار إ�� سيولة نقدية بأسعار معقولة

�� ا��اطر ال�� تنجم عن التفسـ��ات العكسـية فـي �نظمـة �جتماعيـة والتعليمات والقوان�ن : ا��اطر �جتماعية -و

ال�شر�عات املتعلقة بالتأميم واملصادرة أو  ن ال�� ي�ون من شأ��ا التأث�� ع�� مجاالت �س�ثمار وأسعاره وأدواتـھ تـنجم عـ

  2 .ا��...رفع معدالت الضرائب والرسوم ع�� �نتاج

  3.�� ا��اطر الناجمة ع�� �خ��اعات و�بت�ارات ا��ديدة: مخاطر التقدم التكنولو�� - ز

   

                                                           
 32: ،ص 1995دار ال��ضة للطباعة وال�شر،  التخطيط �قتصادي،عمر م�� الدين،  1
مذكرة ماجست��، تخصص تحليل اقتصادي،  ،-حالة ا��زائر-لعوملة وتأث���ا ع�� تدفق �س�ثمارات �جن�ية املباشرة إ�� الدول العر�يةايحياوي سم��،  2

   . 57:،ص 2005جامعة ا��زائر،
 102: ، صمرجع سابقدمحم مطر،  3
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   ما�ية �س�ثمار �جن�� املباشر: املبحث الثا�ي

املباشر نوعا من �س�ثمارات ال�� تقوم ��ا املؤسسات أو �فـراد قصـد �ستفادة وتحقيق �عت�� �س�ثمار �جن�� 

�متيازات وذلك �� دولة أخرى غ�� البلد �م، و�عرف �سـ�ثمار �جنبـي املباشـر تطورا كب��ا �� املف�وم واملضمون، فقد 

املطلب  :ى نظرة عامة لالس�ثمار �جن�� املباشر من خالل ما ي���عددت �راء و�ف�ار حول �عر�فھ ل�ذا وجـب التطـرق إلـ

مف�وم �س�ثمار �جن�� املباشر لقد اختلف املفكر�ن و�قتصادي�ن �� تحديد مف�وم مش��ك لالس�ثمار �جنبـي : �ول 

وا��صائص و��ميـة فـي املباشـر ألن كـل واحد م��م يراه بمنظوره ا��اص لذا ندرج �عض املفا�يم من خالل التعر�ف 

   .التا��

  �س�ثمار �جن�� املباشر مف�وم:�ول  املطلب

   �عر�ف �س�ثمار �جن�� املباشر: الفرع �ول 

لقد �عددت �عار�ف �س�ثمار �جن�� املباشر واختلفت ب�ن �قتصادي�ن واملـدارس �قتصـادية نـذكر �عض�ا 

ينطوي �س�ثمار �جن�� املباشر ع�� تمليك املس�ثمر ��زء أو �ل �س�ثمارات �� املشروع املع�ن �ذا باإلضافة إ�� 

لوط�� �� حالة شراكة بي��مـا أو اس�ثمار مش��ك، أو سيطرتھ ال�املة ع�� قيامھ باملشاركة �� إدارة املشروع مع املس�ثمر ا

فضال عن قيام املس�ثمر �جن�� بتحو�ل كمية املوارد  �دارة والتنظيم �� حالة ملكيتھ املطلقة ملشروع �س�ثمار، 

  1 .املالية والتكنولوجية وا����ة الفنية

سواء عن  �س�ثمار �جن�� املباشر يتمثل �� قيام ��ص أو منظمة من بلد مع�ن باس�ثمار أموالھ �� بلد آخـر 

  2. طر�ق امللكية ال�املة للمشروع أو امللكية ا��زئية و��دف تحقيق عائد

�عرف �س�ثمارات املباشرة ع�� أ��ا تلك ال�� تتم �� ش�ل شر�ات أو مشروعات تؤسس �� البلـدان املضيفة  

لالس�ثمارات بناءا ع�� اتفاقيات ثنائية أو متعددة �طراف، أو بموجب القـوان�ن ا��ليـة للبلـد املضيف لالس�ثمارات 

غ���ا من أش�ال الشر�ات، وتمارس  شـر�ات للمسـا�مة، أو  ا��ارجية، وتأخذ مثل �ذه الشر�ات أو املشروعات ش�ل

  3. �شاط�ا �� البلد املضيف وتخضع لقوان�ن ونظام تلك البلدان

�س�ثمار �جن�� املباشر " كما يمكن استخالص مف�وم شامل لالس�ثمار �جن�� املباشر من وج�ات نظر مختلفة 

ا و�س���ا املس�ثمر �جن�� داخل بلـد غيـر البلد �ص��، إما �س�ب عبارة عن تلك املشروعات ال�� يقيم�ا و�متلك�

ملكيتھ ال�املة للمشروع، أو الش��اكھ �� رأسـمال املشـروع وذلـك بقصـد املشاركة الفعالة بنص�ب ي��ز لھ حق �� 

  ية و ال�سو�قية ز�ادة ع��تكنولوج�دارة ع�� موارده املالية ا��اصة باإلضافة ا�� املوارد غ�� املالية �املؤ�الت ال

  

                                                           

 . 21:،ص 1991، 2ا��دیث، �سكندر�ة، ط، مطبعة املكتب العر�ي ، اقتصادیات �س�ثمار الدو��عبد السالم أبو قحف 1
 .  233:،ص  2007، دار املس��ة لل�شر والتوز�ع، عمان،  نظر�ات وسیاسات-�قتصاد الدو��عبد الفتاح أبو شرار،  2
 43:،ص 1994، م�شأة املعارف، القا�رة، صنادیق �س�ثمار �� خدمة صغار وكبار املدخر�نع�� من�� إبرا�یم �ندي،  3
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  1"من وراء �ذا املشروع �و تحقيق أر�اح وعوائد ت�اليف �س�ثمار و�كون الغرض  ا����ة الفنية �� جميع ا��االت

  خصائص �س�ثمار �جن�� املباشر: الفرع الثا�ي

  2: ع�� التوا�� لالس�ثمار �جن�� املباشر عدة خصـائص نـذكر�ا  

 ا��اطر معدل خصـم �عد ا��ارج �� �س�ثمار ع�� الصا�� العائد �ان إذا املضيفة للدولة الدو�� �س�ثمار ن�يجة 

 فسوف املضيفت�ن الدولت�ن بـ�ن املعـدل�ن �سـاوي  حالة و�� املس�ثمر، بلد أي الداخل �� �س�ثمار ع�� منھ أع��

 �� ا���ومي الشل واحتماالت �ر�اح تحو�ل وحر�ة ا��لية العملة وقيمة �ضافية ا��اطر أساس ع�� القرار ي�ون 

  .الوافد الدو�� �س�ثمار

 قدرتھ تـزداد كما املضيفة الدولة �� العملة قيمة تد�ي حاالت �� التصدير لصناعات الدو�� املس�ثمر ن�يجة 

  .جديدة تكنولوجيـا علـي والسيطرة ا��لية �نتاج ت�اليف انخفاض حالة �� العال��، السوق  �� التنافسية

 املتقدمة الدولـة فـي واملنافسـة والضرائب الب�ئة ملشكالت تجنبا املضيفة للدولة الدولية �س�ثمارات تتجھ.   

  3 :تتمثل فيما ي��  :أ�مية �س�ثمار �جن�� املباشر: الفرع الثالث

 من النوع ل�ذا الباب فتح ت��ر ال بدرجة املضيفة الدول  إ�� املتدفقة �جن�ية �موال رؤوس ��م صغر 

  .�س�ثمارات

 م الدولة إلـى( عمليا��ا من املتولدة �ر�اح من ممكن قدر أك�� تحو�ل إ�� ا���سيات املتعددة الشر�ات تميل� (

   .املضيفة الدول  �� اس�ثمار�ا إعادة من بدال

 قتصـادية التنمية متطلب مع مستو�اتھ تتالءم ال�� التكنولوجيا بنقل ا���سيات متعددة الشر�ات قيام� 

  .املضيفة بالدول  والثقافية و�جتماعية

  أش�ال وأ�داف �س�ثمار �جن�� املباشر: املطلب الثا�ي

يمكن لالس�ثمار �جن�� املباشر أخذ أش�ال مختلفة، ل�ونھ يجمع أنواع متعددة من العمليـات ممـا �سمح لھ بالتفرغ ��  

كذلك كغ��ه �س�� لتحقيق أ�داف معينة وعليھ فسيمكننا التطـرق إ�� أش�الھ وأ�دافھ من خالل النقاط  ش�لھ ونوعھ و�و

  :التالية

   

                                                           
 5:،ص 2004،املع�د العر�ي للتخطیط، ال�و�ت،  32، مجلة جسر التنمیة، العدد�س�ثمار �جن�� املباشرخضر، حسان  1

 .   21: ، ص   2000، مؤسسة شباب ا��امعة  ، �سكندر�ة ،   �س�ثمار الدو�� و الت�سيق الضر���فر�د النجار ،  2
 .   27: ،  ص  مرجع سابقغال شبوط ،   3
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  1 :فيما ي�� تتمثل :أش�ال �س�ثمار �جن�� املباشر: الفرع �ول 

لقد تطورت الشر�ات ا��تلطة �� السبعينات وذلك من خالل العالقات الدوليـة ب�ن الدول  :الشر�ات ا��تلطة: أوال

املتقدمة الدول السائرة �� طر�ق النمو و�ذا قبل توسع العالقات الدولية ب�ن الدول املتطـورة فيما بي��ا و�كذا تتعاقد 

يق�سم ف��ا الرأسمال وا��اطرة وت�ون   طـةالشـركة ا��تل(مؤسستان ع�� إ�شاء مؤسسة جديدة و�و ما �عرف بـــ 

  .املسا�مة تنظيمية أو مالية أو تقنية

�عت�� الشركة ا��تلطة �وسيلة فعالة للدخول �� �سواق الدولية، كما تمثل نقطة قوة من حيـث �و��ـا تجمع 

ـن رأس املال، وعليھ فإن التقنيات وا����ات حيث ��ظ أنھ يصبح املس�ثمر �جن�� خطر عند احتفاظھ بقدر كب�� م

الدول �ش��اكية سابقا مثال سمحت �ش�ل واحد من أش�ال �س�ثمار �جن�� املباشـر واملتمثل �� الشر�ات ا��تلطة 

ز�ادة ع�� الرقابة ا��سـنة لالسـ�ثمار �جن�� املباشر وكذا توجيھ الشر�ات ا��تلطة % 49بمشاركة أجن�ية ال تتعدى 

عالم الثالث �وسيلة للمشـاركة الواسـعة للمس�ثمر لتمو�ل �نجاز و�سي�� املشروع وكذلك �� تطو�ر �عت�� �� دول ال

  .الروابط �قتصادية

و�عت�� من �ش�ال الكالسيكية لالس�ثمارات �جن�ية حيث تقوم الشـر�ات �جن�ية  : إ�شاء مؤسسة أو فرع:ثانيا 

املضيفة حيث ي�ون �شراف و�دارة وسـلطة اتخـاذ القرار �� يد �ذا الشر�ات بإ�شاء فروع �نتاج أو ا��دمات بالدول 

إذا �ان �ذا النوع تفضلھ شر�ات متعددة ا���سية إال أننا نجد الكث�� من الدول النامية ت��دد من �ذا النوع من 

�عض الدول النامية �سمح ��ذا �س�ثمارات وال �سمح ل�ا بالتملك ال�امل للمشروعات بالرغم مـن �ـذا فإننا نجد أن 

النوع من �س�ثمار �� بالد�ا فنجد مثال �� شرق أسيا وفـي �ل من �ور�ا ا��نو�ية وسنغافورة، تايوان وكما نجده �� 

  .أمر��ا الالتي�ية �ل من ال��از�ل واملكسيك و�ذا �وسيلة ��لب املز�د �س�ثمارات �جن�ية ورؤوس �موال

ومن �ش�ال �خرى لالس�ثمار �جن�� نجـد الشـر�ات املتعـددة ا���سيات ال��  : تعددة ا���سياتاملشر�ات امل:ثالثا

ع�� أ��ا شـركة �م �سيطر ع�� تجمع كب�� من  VERNONتمثل ثلث �س�ثمار �جن�� املباشر، عرف�ا �قتصادي

ن ل�ـا مدخل ملصب مش��ك من املوارد املالية املؤسسات والفروع �� قوميات عديدة إال أن تجمع�ا يجعل�ا كما لـو أ

 100وال�شر�ة والذي يبدو حساسا لعناصر إس��اتجية مشـ��كة ف�ـي تلك املنظمة ال�� يز�د رقم أعمال�ا أو مبيعا��ا عن 

تتم��  مليون دوالر وال�� تملك �سـ�يالت أو فروعـا إنتاجية �� ستة دول أجن�ية أو أك��، إ�� جانب �ذا فإن �ذه الشر�ات

    :�عدة مم��ات أ�م�ا

 ا���م الكب��  

 ال�ش�ت ا��غرا��.  

 التنوع �� ال�شاطات.  

 املتطورة التكنولوجية ع�� و�عتماد املنتجات �� التنوع  

   

                                                           
 184: ، ص  2008، الدار ا��امعية ، �سكندر�ة  ، ، العوملة �قتصادية يد عبد املطلب عبد ا��م 1
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  :أ�داف �س�ثمار �جن�� املباشر: الفرع الثا�ي

إن ال�دف العام لالس�ثمار �و تحقيق العائد وذلك م�مـا �ان نوع �س�ثمار، وكذلك ��دف إ�� ت�و�ن ال��وة وتنمي��ا 

املوجودات �ذا بصفة عامة، ولكن ��دف �س�ثمار �جن�� املباشر بصفة  وتأم�ن ا��اجات وكذا ا��افظة علـى قيمـة 

  1: خاصة إ��

 ملنتجات جديدة أسواق إيجاد - .صناع��ا �� استخدم�ا ألجل ف��ا املس�ثمر الدول  من ا��ام املواد ع�� ا��صول  -

  .�جن�ية الشركة و�ضا�ع

 من �ستفادة - .ف��ا املس�ثمرة الدول  تمنح�ا ال�� الضر��ية و�عفاءات ب���يع املتعلقة القوان�ن من �ستفادة -

 ا��لية والصناعات الشركة بمنافسة �جن�ية الشر�ات قيام س�ولة - .ف��ا املس�ثمرة الدول  �� الر�ح تحقيق فرص

   .متطورة تكنولوجيا لتملك�ا وذلـك و�سعار ا��ودة حيث من

 كب�� عدد ع�� �سـ�ثمارات وان�شرت توزعت �لما إذ �جن�ية الشر�ات اس�ثمارات ل�ا تتعرض ال�� ا��اطر تقليل -

 املباشر �جن�� لالس�ثمار تتوفر املباشر �جن�� �س�ثمار ودوافع مبادئ: الثالث املطلب .ا��طر قل �لما الدول  من

  .�س�ثمار طبيعة وحسب أخـرى  إلـى حالة من دوافعھ وت�نوع تتعدد كما عل��ا تقوم مبادئ عدة

افع  : املطلب الثا�ي   �س�ثمار �جن�� املباشرمبادئ و دو

  فيما ي�� تتمثل :املباشرمبادئ �س�ثمار �جن�� : الفرع �ول 

 تمي�� ودون  مطلقـة بحر�ـة �س�ثمار حول  املعلومات توافر إلزامية املبدأ ��ذا يقصد :والتناسق الشفافية مبدأ .1

 عمل تقن�ن ضرورة 1 الـدول  مـن يتطلـب العمليـة �ذه تنفيذ يتم وح�� �جانب، املس�ثمر�ن ��ميع ت�لفة و�دون 

  2 .�شر�عية وثائق �� �س�ثمار ب��قية املتعلق �عالم نظام

 �انت سواء ف��ا �سـ�ثمار�ة واملوارد بالدولة �موال رؤوس بحركة متعلق مبدأ و�و :املال رأس حركة سيولة مبدأ .2

  مبدأين و�تضمن خارجية أو داخلية أموال رؤوس

�ذا املبدأ يتضمن لرؤوس أموال وعوائـد�ا املتعلقـة باالسـ�ثمارات �جن�يـة وتحو�ل�ا ب�ل حر�ة  :مبدأ حر�ة التحو�ل -أ

  و�دون تصر�ح مسبق

    :ع�� الدول الداخلة �� سوق العملة الصعبة القيام بما ي�� :مبدأ حر�ة الدخول لسوق العملة الصعبة -ب 

  الصعبة العملة سوق  لتحديد مي�ان��مات وضع -

  ..�س�ثمارات واستغالل إلنجاز ضرور�ة تحو�الت ع�� ل��صول  ا��ارجية جارةالت تحر�ر -

  1. أجن�� مال لرأس مفتوحة مالية سوق  وضع -

                                                           

   . 20: ، ص 1997، دار ال�شر و التوز�ع  ، �ردن ،  مبادئ �س�ثماراحمد زكر�اء حسان ،   1

 216: ، ص  2006، الدار ا��امعية ، مصر ،  اقتصاديات املشاركة الدوليةعبد املطلب عبد ا��ميد ،  2
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 و�ذا ا��ار�� العـالم مـع مـا لدولـة والسياسـية �قتصادية العالقات ترقية �� �اما دورا يلعب :�ستقرار مبدأ .3

    :مثل �جن�� �سـ�ثمار ترقيـة دون  تحول  و�التا�� �ستقرار ��دد أن يمكن أخطار عدة لوجود ن�يجة

  أخطار ال��عة امللكية واس�يالء التأم�ن -

  .أخطار ا��روب و�نتفاضات -

  2. أخطار تحو�ل رأس املال -

افع �س�ثمار �جن�� املباشر: الفرع الثا�ي     :دو

تتعدد وت�نوع وتختلف دوافع �س�ثمار �جن�� من حالة إ�� أخرى وحسب طبيعة �س�ثمار وا���ة ال�� �عود ل�ا 

  : فيھ، ومن ب�ن �ذه الدوافع ما ي�� 2ملكية �ذا �س�ثمار والبلد وا��ال الـذي يـتم 

 املضيفة بالـدول  الوطنيـة والشر�ات املس�ثمرة الشركة منتجات �� جو�ر�ة اختالفات أو فروق وجود حالة  

 بالدول  نظر���ـا عـن املسـ�ثمرة الشركة لدى متم��ة ا��...و�نتاجية و�سو�قية إدار�ة م�ارات توافر حالة 

   .املضيفة

 تحقيق ا��الـة �ذه �� �ستطيع بحيث كب�� ب��م �نتاج ع�� وقدر��ا ا���سيات متعددة الشر�ات ��م ك�� 

   .الكب�� ا���م وفورات

  الشر�ات املس�ثمرة تكنولوجياتفوق.  

 ل�ذه التصـدير صعو�ة ع��ا ي�شأ قد وال�� املضيفة، الدول  �� ا��مركية ا��ماية وسياسات إجراءات �شدد 

   .�سواق �ـذه مثـل لغـزو  �فضل أو املتاح �سلوب املباشرة �جن�ية �س�ثمارات تصبح ثم ومن الدول،

 وسيلة أو املسـ�ثمرة للشر�ات ومالية وضر��ية جمركية �س�يالت امتيازات بمنح املضيفة الدولة ح�ومات قيام 

  .�جن�ية �موال رؤؤس ��ذب

 املس�ثمرة للشر�ات ا��تلفة �حت�ار�ة ا��صائص. 

   

                                                                                                                                                                                           
، مذكرة ماج�ست�� تخصص مالية نقود و بنوك ، جامعة  - حال ا��زائر -دور التحق��ات ا��بائية �� جلب �س�ثمار �جن�� املباشر�شيدة معزوز ،   1

 .  8: ، ص   2005ا��زائر    
 .   218: ، ص   ، مرجع سابقعبد املطلب عبد ا��ميد   2
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  أساسيات �س�ثمار �جن�� املباشر: املبحث الثالث

و�ثار فلقـد اختلفـت �ـذه �خ��ة باختالف  لالس�ثمار �جن�� املباشر أساسيات متمثلة �� النظر�ات وا��ددات

 الباحث�ن و�شعب مفا�يمھ

  نظر�ات �س�ثمار �جن�� املباشر: املطلب �ول 

تباي�ت النظر�ات ال�� تناولت موضوع �س�ثمار �جن�� املباشر تبعا الختالف التحليل الذي اتبعـھ الباحثون �� 

  :لذا س�تم تقسيم النظر�ات بالش�ل ��ي أسباب ودوافع �ذا النوع من �س�ثمار،

  :نظر�ات �سواق ال�املة: الفرع �ول 

 رأي وحسـب محـدود الدولـة دور  أن الكالسـيك �قتصاديون  يرى  :العائد معدالت تباين نظر�ة: أوال .1

نحـو البلـد �ك�� فقرا حيث ت�ون ) حيث ت�ون إنتاجية رأس املال منخفضـة (ر��اردو ي�تقل رأس املال من البلد �ك�� غ�� 

�ذه �نتاجية أع�� و�ستمر �ذه ا��ركة إ�� النقطة ال�� تصبح ف��ا إنتاجية الوحدة �خ��ة من رأس املال م�ساو�ة �� 

يظ�ر فرق جديـد فـي العوائـد، وتف��ض نظر�ة تباين معدالت العائد انتقال رأس املال البلدين عند�ا تتوقف ا��ركة ح�� 

مـن �قطـار ذات الوفرة �� رأس املال، حيث ت�ون معدالت العائد متد�ورة �س�ب انخفاض ) أفضلية العوائـد (وفق من�� 

ا��دية لرأس املـال، فاالس�ثمار �جن�� املباشر �عمل �نا كطر�قة ملصل الفجوة الوقتية ب�ن الطلب ع�� رأس املال  �نتاجية

وعرضھ، و�ذه الفرضية ناشئة من فكرة أن الشر�ات عندما تقيم قرارا��ا ا��اصة باالس�ثمار فإ��ا �عـادل العوائـد ا��دية 

ا �انت العوائد ا��دية املتوقعة �� ا��ارج أع�� مما �� فـي داخل البلد فإن �ناك حافزا املتوقعة ب�لفة رأس املال ا��دية، فإذ

�ختبارات التجر��ية ل�ذه : لالس�ثمار �� خارج البلد بدال من داخلھ، وقد �عرضت �ذه النظر�ة إ�� العديد من �نتقادات م��ا

ذه النظر�ة �� تقديم أدلة �عزز �ذه الفرضية، حيث الفرضية لو تؤكد ��ة أو عدم ��ة �ذه الفرضية، كمـا فشلت �

إ�� أنـھ علـى الرغم من أن �ذه النظر�ة يمكن أن تقدم تفس��ا مقنعا �� إم�انية الشـركة مـن  " 1980اكروال"�ش�� دراسة 

دان مثـل التفـاوت فـي واملرتبط برغبا��ا �� �ستفادة من التباينات �� ظروف العمل و�نتاج ب�ن البل�ك�� تحقيـق العائـد 

مستوى �جور واملواد �ولية والضرائب ولك��ا فشلت �� تفس�� أوجـھ تـدفقات �سـ�ثمار �جنبـي املباشر �ش�ل مقنع لعدة 

 أسباب م��ا أن الفارق �يجا�ي للعائد املتحقق �� ا��ارج ال يكفي لتفس�� دوافـع �س�ثمار �جن�� املباشر، فضال عن أن �ذه

النظر�ة ت�ناقض مع واقع ا��زء �ك�� مـن �سـ�ثمارات الذي يتحرك أفقيا ب�ن البلدان املتقدمة ال�� تتقارب ف��ا مستو�ات 

حركة رأس املال ال تتم ب�ن البلدان الغنية والبلدان الفق��ة ع�� وفق ما تف��ضھ  �نتاجية ا��دية لرأس املال، لـذا فـإن 

 1  .  النظر�ة

  

                                                           

،اطروحة دوكتوراه مقدمة ا�� العالقة ب�ن �س�ثمار �جن�� املباشر و التجارة الدولية و اثاره �قتصادية ع�� الدول النامية �ناء عبد الغفار السامرا�ي ،  1

 18: ، ص 1999مجلس �لية  �دارة و �قتصاد ، جامعة �غداد ،
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ـــالنظ �ذه تف��ض :وــــــــــــــــــالنم ر�ةـــــــــــــنظ .2 ــ ـــ  عليـھ يطلق ما أو �سواق نمو مع النمو إ�� �س�� الشر�ات أن ر�ةــــــ

�� السوق، وعندما ال  بالرغبة �دار�ة �� النمو، أو اعتبارات ا��افظة ع�� املوقع التناف��� من حيث �سبة املبيعات وحصـ��ا

 �� إطار �ي�ل السوق السائد، فإ��ا تتجھ إ�� �س�ثمار 
ً
ا��ار�� وذلك لغرض تحقيق �دف  1يمكن للم�شأة أن تنمو محليا

  1.   النمو

تقوم �ذه النظر�ات ع�� اف��اض غياب املنافسة ال�املة �� أسواق الدول : نظر�ات �سواق غ�� ال�املة: يـــــــالفرع الثان

النامية، باإلضافة إ�� نقص املعروض من السلع ف��ا، حيـث ركـزت علـى ا��صـائص الداخلية للشر�ات متعددة ا���سية 

و�ي�ل �سواق من أجل تفس�� محددات �س�ثمار �جنبـي املباشـر ودوافعھ الذي ال يمكن أن يتم �� سوق املنافسة 

ستعمال مزايا امللكية ال�� توفر للشر�ات متعددة ا���سية وسيلة لتحديد ال�املة، و�ن �ذا �تجاه التحلي�� قائم ع�� ا

خصائص �س�ثمار �جن�� املباشـر وتحليلـھ، وس�تم ال��ك�� ع�� أ�م النظر�ات القائمة ع�� أساس عدم كمال �سواق كما 

  :  ي��

  :زة �حت�ار�ةــــــر�ة امليــــــنظ 

إن الفرضية �ساسية ل�ذه النظر�ة �� غيـاب املنافسـة ال�املـة عـن �سواق، ونظرا ملا تمتلكھ الشر�ات متعددة 

ا��، مقابل ضعف الشر�ات الوطنية �� ...ا���سية من مزايا احت�ار�ة تكنولوجية و�نتاجيـة و�سـو�قية و�دار�ة وتمو�لية

ـن القيام باالس�ثمار �جن�� املباشر، وتركز �ذه النظر�ة ع�� فكرة أن الشر�ات البلدان املضيفة، فإن �ذه املزايا تمك��ا م

املتعددة ا���سيات تمتلـك قدرات و�م�انيات خاصة ال تتمتع ��ا الشر�ات ا��لية بالدول املضيفة، كما أن �ناك عوائق مثـل 

ذكر أن تلـك املميـزات تجعـل الشر�ات تحصل عـدم كمال السوق تمنع الشر�ات ا��لية من ا��صول ع�� تلك املم��ات و�

ع�� عائدات أع�� من الشر�ات ا��لية، ومن تلك املم��ات التنافسية إنتاج شركة معينة لسلعة متم��ة ال يمكن للشر�ات 

 2  .�قحماية العالمة التجار�ة أو م�ارات ال�سو  ا��لية أو الشر�ات املنافسة �خرى إنتاج�ا �س�ب فجوة املعلومـات أو 

و�ان �ايمر أول من و�� أن أ�م عنصر ��دوث �س�ثمار �جن�� املباشر �و رغبة الشركة �� �عظيم العائد، اعتمادا 

وقد تطورت �ـذه النظر�ة ولكن تطور�ا ظل �� سوق . ع�� امل��ات ال�� تتمتع ��ا الشركة �� ظل سوق ذات �ي�ل احت�اري 

ا���م �� ظل �يا�ل سوق تنافسية �س�يا و�ركز �ذا النموذج ع�� نقل  احت�اري، حيث تقوم شر�ات صغ��ة متوسطة

التكنولوجيا املكثفة لعنصـر العمـل، �عكـس النمـوذج �مر��ي الذي �عتمد ع�� ا���م وتقليل لعنصر العمل وامل��ة 

 3 .    يا �حت�ار�ة للشركة�نتاج ا��ار�� �و أفضل وسيلة لالستفادة مناملزا التنافسية ولم �شرح كذلك ا��كمة فـي أن 

  

                                                           
رسالة ماجست�� ، اقتصاد ، جامعة �غداد تقييم ��ددات و سياسات جذب �س�ثمار �جن�� املباشر �� ا�� البلدان النامية ، رجاء بندر عز�زي العكيدي ،  1

 .29:،  ص  2000
 48:،  ص 2003، �سكندر�ة ،  الدار ا��امعية باالسكندر�ة  العوملة و قضايا اقتصادية معاصرةعمر صقر ،  2
دراسة مقارنة ل�ل من شرق  و جنوب شرق اسيا  و امر��ا الالتي�ية مع التطبيق ع�� س�ثمار �جن�� املباشر �� عصر العوملة ،محددات � رضا عبد السالم ، 3

 . 49:،   ص 2002مصر 
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 :نظر�ة التدو�ل 

إن �س�ثمار �جن�� املباشر وحسب ما تؤكده عليھ �ذه النظر�ة، ما �و إال ن�يجـة لتحو�ل الشر�ات متعددة ا���سية 

 �عامال��ا الداخلية إ�� �عامالت خارجية �� سوق ي�سم بالصـراع، وأن ميل أي شركة لتدو�ل �شاط�ا يتوقف ع�� مدى

ب�ن املنافع ال�� تحصل عل��ا من تجر��ا وع�� املقارنة ال��  استحواذ�ا ع�� موارد اليمكن ملنافس��ا ا��صول عل��ـا،

�ستعمال الداخ�� ل�ذه املوارد و��ن الفوائد أو ا��اطرة ال�� قد ت�تج عن التنازل عن املوارد لشر�ات أخرى، ولعل الس�ب 

ا��ارج بدال من البقاء �� دول��ا �م يكمن �� أن �صول اململوكة من قبل الشر�ات  الذي يدفع الشر�ات ل�ي �س�ثمر ��

امللكيـة الفكر�ـة �التكنولوجيـة، وأ�شـطة البحـث والتطو�ر، (متعددة ا���سية تتضمن العديد من العناصر غ�� امللموسة 

متجسدا �� امل�ـارات �دار�ة والتنظيمية، وشب�ات  مضافا إل��ا رأس املال ال�شري ) و�سماء التجار�ة، و�راءات �خ��اع

و�التا�� فإن اس�ثمار �ذه ) �نتاج الواسع( ال�سو�ق ال�� يمكن أن �س�ثمر ع�� نحو مر�ح ع�� وفق اقتصاديات ا���ـم 

وأن الشر�ات �عمل �صول مباشرة �� البلدان ا��تلفة ي�ون أكثـر ر�حيـة مـن �نتاج �� الداخل والتصدير من البلد �م، 

ع�� تدنية الت�اليف مـن خـالل تأسـ�س مواقع إنتاج �� عدد من البلدان و�ستعمل التجارة وسيلة إلشباع الطلب ع�� منتجات 

معينـة ممـا يجعـل �نتاج أك�� ر�حية و�� ذات الوقت فإن �س�ثمار �جن�� املباشر سيحقق للشر�ات معلومات أفضل عن 

ل�ن فضال عن إم�انية تكيف املنتوج وفقا لتفضيالت املس��لك ومقاي�س املنتج ا��لـي، و�شدد النظر�ة ع�� املنافس�ن ا��تم

�عظيم �ر�اح من خالل التجارة الفاعلة للمنتجات الوسيطة داخل شبكة الشركة و�ـذا ما يم�� �ذه النظر�ة عن نظر�ة امل��ة 

�تمل�ن مـن السـوق وتمثل �ذه النظر�ة منطق وجود الشر�ات متعددة ا���سية، �حت�ار�ة ال�� �س�ند إ�� إ�عاد املنافس�ن ا�

وتت�بأ �ذه النظر�ـة بـإن الشـر�ات متعـددة ا���سية س��يمن ع�� �ذه الصناعات وأن املنافسة ب�ن �ذه الشر�ات ستؤدي إ�� 

ن تفس��ات دوافع �س�ثمار �جنبـي و�تفق معظم ا��للون ع�� أ. تطو�ر سر�ع وان�شـار واسع للتكنولوجيات ا��ديدة

نظر�ة عامة  املباشـر القائمة ع�� نظر�ة تدو�ل إنتاج الشر�ات متعددة ا���سية ل�ا قوة أك�� من النظر�ـات �خـرى وتمثـل

 1.لالس�ثمار �جن�� املباشر

  املباشر �جن�� لالس�ثمار املضيفة البلدان اختيار ع�� ا�تمام�ا املوقع نظر�ة ركزت :املوقع تنو�ع نظر�ة .3

من جانب الشر�ات متعددة ا���سية، ال�� تركز ع�� ا��ددات امل�انية ال�� تـؤثر علـى قـرار �س�ثمار �جن�� املباشر، ومن 

�ذه ا��ددات املناخ �سـ�ثماري و�جـراءات ا��مائيـة والعوامـل املرتبطة بالت�اليف والعوائد ال�سو�قية وا��وافز 

أن �ذه النظر�ة ��تم باملتغ��ات البي�ية �� البلدان ) blattner) �متيازات التـي تقـدم�ا البلـدان املضـيفة، و�ـرى �قتصاديو 

املضيفة ال�� ترتبط بـال عرض والطلب، و�ن املتغ��ات البي�ية من العوامل ال�� تؤثر �� ��شـطة �نتاجيـة أو ال�سـو�قية 

   2.والتطو�ر والبحـوث 

   

                                                           
،  2013، ا��زائر ، ، مذكرة ماس�� ، تخصص مالية ونقود ، جامعة ت�سة اثر �صالحات �قتصادية �� جذب �س�ثمار �جن�� املباشرعمروش سلمان ،  1

 . 58- 57ص 

 نفس املرجع السابق   2



   المبــــــــــــــــــاشر األجنبـــــــــــي الستثـــــــــمارل النظري  اإلطار  :األول الفصل

 

23 

  1:نظر�ة دورة حياة املنتج : الفرع الثالث

الذي عرض نظر�ـة دورة حيـاة املنتج، أن دوافع ومحددات �س�ثمار �جن�� املباشر ع��  (vernon) �قتصادي يرى 

أن �ل سلعة من السلع ال�� ت�تج�ا الشر�ات تمر بمراحل حياتية من ��ظة  مستوى �قتصاد الك�� تقوم ع�� مف�وم مفاده

إذ يحتفظ البلد املنـتج للسـلعة ) الظ�ور، النمو، النضوج و�نحدار ثم الزوال(وصول�ا إ�� السوق التجـاري وح�� زوال�ا منھ 

م����ا املطلقة من خـالل التبـادل التجاري، عنده فقط وعندما يبدأ بتصدير السلعة إ�� ا��ارج تفقد  بميـزة تنافسية تتوافر

 ل�ذه السلعة بصورة أو بأخرى، و�صفة عامة تواجھ نظر�ـة حيـاة املنتج بأر�ع مراحل أساسية 
ً
وقد يصبح �و ذاتھ مستوردا

  :و��

  منتجا ي�تكر املرحلة �ذه ��: املنتج تقديم مرحلة: �و�� املرحلة 
ً
 البلد �� و�سو�قھ امحليـ وتنميتـھ إنتاجـھ تم يـ جديدا

 للمنافسة واستجابة ا��ديد البت�ار�ـا ن�يجة احت�ار�ة بم��ة املبتكرة الشركة تتمتع إذ ا����، الطلب إلشباع نفسھ

 عليھ طلب �شوء عند ا��ارجية �سـواق إلـى للتصـدير يوجھ والفائض للر�ح جديدة فرصة لوجود أو الشديدة

 الالزمة التكنولوجيا فتصبح املنتج وتطور  �سواق نمو مع املرحلة �ذه تبدأ :املنتج نمو مرحلة: الثانية املرحلة 

 البلد أسواق وفـي ا��لية �سواق �� �نتاج ع�� القادر�ن للمنافس�ن بال�سبة �لفة وأقل �س�يا شا�عة إنتاجھ

 ع�� يتحتم ا��الة �ذه �� املنـتج علـى جمركية ورسوما قيودا املصدر البلد فرض جراء من أو املنتج لذلك املستورد

 املتقدمة البلدان �� املباشر �جن�� �س�ثمار طر�ق عن إنتاج وحدات بإقامة اس��اتيجي��ا �غ�� أن املبتكرة الشركة

 املستو�ات أعلـى إلـى �يـرادات وتصـل الت�اليف تنخفض حيث املستوردة

 وذلك املباشر �جنبـي باالسـ�ثمار املبتكـرة الشركة تقوم املرحلة �ذه خالل :النا�� املنتج مرحلة: الثالثة املرحلة 

 �و ا��ارج �� املباشر �جن�� باالس�ثمار الشركة لقيام الرئ���� والس�ب ا��ارج �� ��ا خاصة إنتاج أدوات بإ�شاء

 الشركة قيام �� دورا والشـحن النقل لت�اليف ي�ون  قد كما التصدير، خالل من خلقتھ الذي سوق�ا حماية

 �س�ثمار ع�� للشركة دافعة قـوى  تمثل العوامل �ذه تبعات من يحملھ وما التصدير من بدال املباشر باالس�ثمار

 من املستخدمة والتكنولوجيا للسلعة الفنيـة ال��كيبـة عن املعلومات ت�سرب الزمن مرور ومع املباشر، �جن��

 واحتماالت �جن�ية الدول  �� املنتج�ن جانب من تقليد�ا أمر و�صبح للسلعة، ا����عة والشركة الدولة جانب

 نظرا �ستقرار من ما نوعا �عرف ذلك رغم ا����عة الدولـة صـادرات أن إال جـدا، وارد منافسة بأسعار مقلدة بيع�ا

 . الدخل متوسطة إ�� الدخل مرتفعة الدول  حدود تتعدى ا��تلفة النامية الدول  طرف من املنتج ع�� الطلب ل��ايد

 املبيعات وتبـدأ �حت�ار�ـة، امل��ة وتتال��� قديما املنتج يصبح :املنتج وتد�ور  انحدار مرحلة: الرا�عة املرحلة 

 إ�� املباشر اس�ثمارا�ا الشـركة توجـھ و�التـا�� أ�ميـة أشد الت�اليف عامل يصبح و�نا للشركة، بال�سبة باالنخفاض

 �ذه نجاح من الرغم وع�� �جـور  منخفضـة العاملة اليد كثيفة البلدان أي الت�اليف ف��ا تنخفض ال�� الدول 

 �� تضاءلت النظر�ة قوة أن إال التكنولوجية لالعتبـارات املباشـر �جنبـي �سـ�ثمار قيـام سـ�ب تفس�� �� النظر�ة

 �ذه وت�امل ا���سية املتعددة الشر�ات واندماج الدو��، �قتصـادي املنـاخ �� ا��اصل التحول  ن�يجة �خ��ة املدة

                                                           
 167 -  115: ، ص  2003، دار ا��امد لل�شر و التوز�ع  ،عمان ، �ردن ،  ، ادارة �عمال الدوليةعباس ع��   1
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 �س�ب قصرت املنتج دورة وأن املتقدمة، الدول  �� املباشر �جن�� لالسـ�ثمار ا��غرا�� ال��ك�� عن فضال الشر�ات

  .التكنولو�� التقادم سرعة

  محددات �س�ثمار �جن�� املباشر: املطلب الثا�ي

العوامل املؤثرة ع�� قرارات �س�ثمار �جن�� املباشـر فـي الـدول املضيفة، حيث �عض يمكن القول بأن �ناك الكث�� من 

أما البعض �خر . محددات م�انية) منـاخ �سـ�ثمار السياسـي و�جتمـا�� و�قتصادي(العوامل ترجع إ�� الدول املضـيفة 

   .سياتف��جع للمس�ثمر �جن�� ذاتھ، أي إ�� خصائص الشركة متعددة ا���

 �قتصاد  أداء مسـتوى  ع�� الدالة �قتصادية املؤشرات من مجموعة ع�� �شمل ال�� :�قتصادية ا��ددات )1

  1: أ�م�ا من الوط��

 جاذبا الـوط�� �قتصاد �ان �لما التفتح درجة زادت �لما أنھ �ع�� :العالم ع�� �قتصادي �نفتاح درجة 

 الوط�� الناتج إلـى الصادرات �سبة بقياس ذلك ع�� �ستدالل و�مكن ��يح والعكس املباشر �جن�� لالس�ثمار

 الصادرات تركز ودرجة

 جن�� لالسـ�ثمار جاذبا الوط�� �قتصاد �ان �لما القوة تلك زادت �لما :الوط�� لالقتصاد التنافسية القوة� 

 �لما تزايد حالة �� ي�ون  عندما حيث الصادرات نمو معدل خالل من ذلك ع�� �ستدالل و�مكن ��يح والعكس

 ألسعار القيا��� الرقم اتجـھ �لما ذلك جانب إ��.��يح والعكس الوط�� لالقتصاد التنافسية القوة ز�ادة ع�� دل

 الوط�� لالقتصاد التناف��� املركز قوة ع�� ذلك دل �نخفاض إ�� الصادرات

 ان �لما بالكفـاءة الوط�� �قتصاد إدارة تم��ت �لما أنھ �ع�� �ذا :الوط�� �قتصاد إدارة ع�� القدرة مدى� 

 خالل من ذلك �ستدل �دارة علـى القـدرة مدى وملعرفة ��يح والعكس �جن�� لالس�ثمار جاذبا الوط�� �قتصاد

 الوط�� �قتصاد كفاءة ع�� دل ذلك زاد ف�لما ف��ا التغ�� ومعدل �جن�� النقد من الدولية �حتياطات قيمة

 دل �لما ال�سبة تلك انخفضت ف�لما الوط�� الناتج إ�� وخدمتھ ا��ار�� الدين �سبة �� يتمثل أخر مؤشر و�ناك

 .��يح والعكس �جن�� لالس�ثمار الوط�� �قتصاد جاذبية ع�� ذلك

 لالس�ثمار جاذبا �ان �لما وتقدمھ نموه احتماالت زادت الوط�� �قتصاد قوة زادت �لما :الوط�� �قتصاد قوة 

 ع�� دل زاد إذا الـذي �قتصادي النمو معدل �ما مؤشر�ن خالل من ذلك و�ستدل ��يح والعكس �جن��

 ع�� دل انخفض إذا حيـث الت��م معدل وكذلك ��يح والعكس �جن�� لالس�ثمار الوط�� �قتصاد جاذبية

 ��يح والعكس �جن�� لالس�ثمار الوط�� �قتصاد جاذبية

 السياسات نول��ـا التـي و��ميـة ا��اص للقطاع امل��ايد الدور  نالحظ �خ��ة السنوات خالل : ا��وصصة 

 انطلقت ول�ذا السـوق  مي�ان��مـات تفضيل خالل من �قتصادي لألداء فعالية إعطائھ القطاع ل�ذا �قتصادية

 .العوملة وتحديات الـدو�� السـوق  فـي انـدماجا أك�� ��عل�ا العمومية مؤسس��ا خوصصة �� الدول  �عض

                                                           

، رسالة ماج�ست�� ، �لية العلوم �قتصادية و علوم ال�سي�� ،  �ثار املتوقعة للمنظمة العاملية للتجارة ع�� �س�ثمار �جن�� �� ا��زائرب��ياط جمال ،  1

 . 21: ، ص  2003جامعة فرحات عباس ، سطيف ، ا��زائر ، 
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 ام دور  لھ ��سـان املال، رأس استغالل �� موج�ة وسياسة مؤ�لة عاملة يد وجود إن :ال�شر�ة املوارد تثم�ن� �� 

 جميع وتطو�ر الس�يعاب �ساسية القاعـدة �ـي ال�شـر�ة فـاملوارد. عا�� وت�و��� تر�وي  نظام خالل من الشركة قرار

 �جن�ية �س�ثمارات من املز�د وز�ادة التكنولوجية �بت�ارات

 ال�� �موال رؤوس فـإن لـذلك محليـا ��ـا �حتفاظ يصعب أي :امل�اجرة �موال رؤوس ���يع ع�� العمل 

 ول�ذا التفاقم إ�� و�ؤدي امل��مجـة �س�ثمار مشار�ع عن التخ�� إ�� يؤدي مما و�ذا �خ��ة السنوات خالل �ر�ت

 النمو تفضيل فإجراءات �جانب املسـ�ثمر�ن لـدى مصـداقي��ا الدولة تفقد ا��لية �موال �روب ظا�رة �عرف

 .�جانب املس�ثمر�ن وجـذب الثقـة خلق �� �سا�م أن يمكن ك�� اقتصاد �� استقرار املدعم

  :واملؤس��� والبي�� والسيا��� �قتصادي بالنظام ا��اصة ا��ددات )2

�لما �ان النظام �قتصـادي �عمل آليات السوق وا��ر�ة �قتصادية �لما �ان جاذبا لالس�ثمار �جن��، والعكس 

��يح و�لمـا تميـز النظام السيا��� بالديمقراطية و�ستقرار السيا��� و�م�� وعدم وجود احتماالت ومخاطر وحروب �لمـا 

والتقاليد  ا انطوى النظام البي�� ع�� مجموعة من القـيم والعـادات �ان ذلك جاذبا لالس�ثمار، والعكس ��يح و�لم

  1.  �يجابية واملواتية لالس�ثمار �جن�� �لما �ان ذلك جاذبا لھ والعكس ��يح

  تحف��ه علـى و�عمل �جن�� �س�ثمار مع التعامل تنظيم ع�� �عمل ال�� :وال�شر�عية القانونية ا��ددات )3

و�التا�� �لما انطوت ع�� قانون موحد لالس�ثمار وا�� وغ�� متضارب مـع بـا�� ال�شـر�عات �خرى ذات العالقة ولھ 

. الضمانات ال�افية من عدم مصادرة وعدم تأميم وخالفھ و�كفل حر�ـة تحو�ـل �ر�اح ل��ارج وحر�ة دخول وخروج رأس املال

املتوافقة مع كفاءة السياسة الضر��ية �لما أدى ذلك إ�� جذب �س�ثمار  �ية و�لما تتضمن مجموعـة مـن ا��ـوافز الضـر�

  .�جن�� املباشر

  املباشرآثار �س�ثمار �جن�� : الثالث املطلــــــــب

لالس�ثمار �جن�� املباشر آثار إيجابية تجعلھ ي��ز م�انتھ �� الدول كما لھ أيضا آثار سلبية ندرج�ا فـي النقاط  

   :التالية

  2: ب�ن �ذه �ثار �يجابية ما ي�� من :�ثار �يجابية لإلس�ثمار �جن�� املباشر: الفرع �ول 

 وال�� النامية الدولة فـي املشروعات إلقامة الالزمة املالية املوارد توف�� �� �سا�م أن يمكن املباشر �جن�� �س�ثمار 

 �ذه �� ا��لية التمو�ل فجـوة �س�ب التمو�ل، �ذا ملثل ا��اجة تلبية عن ا��لية التمو�ل مصادر ف��ا ���ز

 من مطلوب أد�ى حد يحقق و�ـذلك الدخول، انخفاض ن�يجة ا��لية �دخارات نقص �� تتمثل وال�� الدول،

 .التخلف حالة من التخلص أجل من �س�ثمار

 تتمثل وال�� �نتاجيـة املشـروعات إلقامة الالزم �جن�� النقد توف�� ع�� �ساعد أن يمكن �جن�� �س�ثمار إن �� 

 النقد ندرة �س�ب وذلك ا��ارج، مـن اسـ��اد�ا علـى الغالب �� �عتماد يتم ال�� �الت من الحتياجا��ا التمو�ل توف��

                                                           

 .23: ، ص  مرجع سابقب��ياط جمال ،   1
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 مشروعات �� محلي�ن عمال استخدام طر�ق عن العمل فرص ز�ادة �� �س�ام- 3 .النامية الدول  �� �جن��

 علـى باالعتمـاد املشـروعات �ذه �عض تقوم حيث �س�ثمار طبيعة عن يتوقف و�ذا املباشر، �جنبـي �س�ثمار

 .العمل فرص توف�� إ�� يؤدي ال و�ذا �ذه، �جن�ية الشر�ات مع جلبھ يتم مستورد عمـل

 سواء املباشر، �جنبـي �سـ�ثمار مشروعات لعمل ومغذية مكملة �شاطات و���يع ا��لية املوارد استخدام ز�ادة 

 و�و املباشر، �جن�� �س�ثمار مشروعات منتجات �ستخدم ال�� تلك أو و�نتاج�ا عمل�ا مستلزمات ل�ا توفر ال��

 �جن�� �س�ثمار مشروعات بـ�ن التـرابط ن�يجـة وتوسيع�ا �قتصادية ال�شاطات ز�ادة إ�� يؤدي الذي �مر

 .املباشر

 عندما و�الذات السـ�ان رفا�يـة فـي و�س�ام املع�شة مستو�ات وارتفاع �س��الك وز�ادة والدخول  �نتاج ز�ادة 

 .ا��وانب �ذه بتحقيق و�رتبط املشروعات �ذه �شاط ي�سع

 و�و �جن�ية املشـروعات ع�� املفروضة والرسوم الضرائب خالل من للدول  مالية إيرادات تحقيق فرصة إتاحة 

 .النامية للدول  العامة املواز�ن �� ال��ز معا��ة ع�� �ساعد أن يمكن الذي �مر

 إس�ام�ا طر�ق عن النامية الدول  اقتصاديات م��ا �عا�ي ال�� الت��مية الضغوط من التخفيض ع�� املساعدة �� 

 .�سعار تنخفض و�ذلك �نتاج ز�ادة ن�يجة وا��دمات السلع عرض ز�ادة تحقيق

 و�عز�ز والتنظيمية، والفنيـة �دار�ـة والقـدرات امل�ـارات تطـو�ر �� املتمثلة ا��ارجية الوفرات من العديد تحقيق 

 وا���ات �فراد تدفع أن يمكـن اس�ثمار�ة �سبة إيجاد ذلك خالل ومن ا����ة، وتوف�� والطموح املبادرة روح

  .ف��ا �نخراط نحو ا��تلفة

كب�� من  ��1 جانب �ثار �يجابية تم ذكر�ا يرى عـدد إ :�ثار السلبية لالس�ثمار �جن�� املباشر: الفرع الثا�ي

  1:من بي��ا ماي��الباحث�ن أن �س�ثمار �جن�� املباشر يمكن أن يقود إ�� أثار سلبية وال�� 

 يجابية �ثار تحقق أن يمكن وال�� �قتصاد، �� أ�مية �ك�� ا��االت إ�� غالبا يتجھ ال �جن�� �س�ثمار� 

 تحقن ال�� ا��ـاالت إ�� اتجا�نا �س�ب �قتصاد �� حقيقي توتر إحداث يتم ال بحيث إل��ا، التطرق  تم ال��

 .ملموسة بصورة ا��لي�ن والس�ان ا��تمع تخدم ال ف�� و�التا�� وقت و�أسرع ر�ح أك��

 عالية أر�اح وتحقيـق الطبيعيـة وال��وات واملعادن �ولية ا��لية املنتوجات و�الذات ا��لية املوارد است��اف 

 إ�� تؤدي أن يمكن وال�� النامية الدول  �� �ر�اح �ذه اس�ثمار إعادة ع�� العمل وعدم �شاط�ا، خالل من

  .اقتصاديا��ا تطو�ر

 تنخفض والتـي النامية الدول  �� �و�� �نتاج مراحل نحو توج�ھ �� وخاصة املباشر �جن�� �س�ثمار إن 

 والذي املباشر، �جنبـي �سـ�ثمار مشروعات ف��ا باإلنتاج تقوم ال�� املراحل �ذه من املتحققة املضافة القيمة

 ال�� املضافة القيمة ع�� وا��صـول  أخـرى  منتجات إ�� تحو�لھ و�تم ا��ارج، إ�� �و�� املنتوج تصدير يرافقھ

 ال�� �و�� �نتاج مرحلة �� تتحقق ال�� املضافة القيمة أضعاف عدة تفوق  وال�� الالحقة املراحل تولد�ا

 اقتصاديا��ا تطو�ر ي فـ �سـتخدم�ا أن يمكن وال�� النامية، الدول  م��ا وتحرم ��، عل��ا تحصل
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 ودرجة الناميـة للـدول  مناسـبة غيـر تكنولوجيا ع�� الغالب �� املباشر �جن�� �س�ثمار مشروعات �عد 

 لرأس مكثف إنتـا�� فن ع�� الغالب �� �عتمد أ��ا حيث احتياجا��ا تل�� وال موارد�ا مع ت�ناسب ال تطو�ر�ا

 تدر�ب إم�انيات من مناسب قدر ي�يح وال الدول  �ذه �� العمل فائض ل�شغيل �افية عمل فرص يوفر ال املال

 .العام�ن نوعية وتطو�ر

 الفئات انتفاع وعدم ا��تمع فئات �عض دخول  �� تتحقق ال�� الز�ادة خالل من الدول  �� التفاوت حدة ز�ادة 

 وتحقيق لھ الدعم توف�� ع�� و�عمل مصا���ا، �� مرتبطة ا��تمع �� فئات يخلق و�ذا ا��تمع، �� �خرى 

 �ذه ف��ا �عمل التـي النامية الدول  �� والسيا��� �جتما�� الصراع حدة إ�� يؤدي أن يمكن والذي مصا��،

  .املشروعات

 قتصادي �سـتقبال علـى التـأث�� طر�ق عن دور  الغالب �� يمارس أن يمكن املباشر �جن�� �س�ثمار إن� 

 مشروعات ومص��ة يـتالءم التـي الوجـھ وتوج���ـا لشعو��ا وا��يارات الدول  مقدرات �� والتحكم والسيا���

 تبعية درجة من يز�د ما و�و ا��تمـع مص��ة مع معظم�ا �� تتعارض ال�� والدولة املباشر، �جن�� �س�ثمار

 1املتقدمة الدول  إ�� النامي �قتصاد
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   الصةخ

لقد اجتمع الكث�� من ا����اء وامل�تم�ن بقضايا العوملة ومختلف التحوالت التـي أصـبحت تميـز الساحة �قتصادية 

العاملية، وأن من ب�ن املؤشرات ال�� ت��ر حقيقة بداية بروز البوادر �و�� للعوملـة �قتصادية مؤشر �س�ثمار �جن�� و�سارع 

ومن خالل ما تطرقنا إليھ �� �ذا الفصل . عادية لھ ل���يعھ وتجسـيد الباب املفتوح أمامھالدول ال�� �انت تبدي مواقف م

يمكن القول أو اعتبار �س�ثمار بأنھ ر�ان تقوم بھ املؤسسة مقابل نتائج م�ما �انت وم�ما اختلفت املفا�يم ال�� ينظر م��ا 

و�� ، ة واملوارد �خرى سواء �انت مادية، مالية أو �شر�ة إ�� �س�ثمار فيعرف بأنھ تضاعف املوجودات من الطاقة املتاح

وذلك عن طر�ق استعمال�ا بحيث �عت�� �س�ثمارات ، أموال ذات طبيعة دائمة يحصل عل��ا املشروع �غرض تحقيق �ر�اح

 .من �ستخدامات طو�لة املدى لذا تمو�ل�ا يتم بقروض طو�لة أو متوسطة �جل

 



 

 

 

  :نــــــــــــيالثا صلــــالف

ي  ـــــــــــمار األجنبـــــــــع االستثـــــــــــــــواق 

  في الجزائـــــــــــــــــر  اشرــــــــــــــــــالمب
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  تم�يد

لقد عرف العالم �غ��ات وتطورات �� ش�� ا��االت و�األخص ا��ال �قتصادي حيث عرفـت العالقات  

�قتصادية الدولية تحوالت جذر�ة وعميقة ال�� ش�لت فجوة كب��ة ب�ن الدول وأدت إ�� ظ�ـور دول متقدمة وأخرى 

وا��زائر  .بـة �ـذه التطورات وال��وض باقتصاد�امتخلفة معظم�ا �انت �عا�ي من �ستعمار مما جعل�ا عـاجزة عـن مواك

كمعظم دول العالم الثالث �انت �عا�ي من وضعية اقتصادية مزر�ة ممـا أرغم�ـا علـى ان��اج النظام �ش��ا�ي لل��وض 

�ع إال أنھ �� باقتصاد�ا وتنظيمھ و�ان �ذا النظام يقوم أساسا علـى امللكيـة العامـة لوسائل �نتاج وتمو�ل الدولة للمشار 

ـ 1986الثمان�نات وخاصة سنة  سنوات
ّ
ر انخفـاض أسعار الب��ول الذي وصل إ�� نصف قيمتھ وكذا تراجع قيمة أث

الدوالر، وجدت ا��زائر نفس�ا فـي أزمـة مالية ال�� قد تق��� ع�� مص���ا مما جعل ا��ز�نة �عا�ي من ��ز احتياطي 

�قتصاد ا���� حيث �انت لألزمة دورا كب��ا �� التأث�� ع�� امليـزان التجـاري، الصـرف، فتعـذر علـى الدولة ضمان تمو�ل 

حيث تثاقلت الديون ا��ارجية ل��زائر وارتفعت خدمات الديون خاصة الناتجة عن الديون القص��ة �جـل ذات الفوائد 

جـاد حـل أو مخرج للتصدي ل�ذه �زمة العالية �س�يا، من �نا �ان لزاما ع�� ا��زائر تدارك أوضاع�ا �قتصـادية إلي

والتقليل من حد��ا فما �ان أمام�ا إال إتباع سياسة �صـالحات �قتصـادية سواء ع�� املستوى الك�� أو ا��ز�ي واملتمثلة 

�� إعادة �ي�لة استقالل املؤسسـات العموميـة واعتمـاد اقتصاد السوق وذلك تحت ضغوط �يئات مالية دولية كصندوق 

   .لنقد الدو�� والبنك العال��ا

و�عت�� الشراكة من ب�ن �س��اتيجيات ال�� تأخرت ا��زائر نوعا ما �� ان��اج�ا ال���ء الذي دفـع ��ا ا��وض �� 

سياسة ���يع �س�ثمارات ا��لية و�جن�ية، و�ان �ذا ال���يع من خـالل �متيـازات القانونية وا��بائية املدعمة من 

ئات �و�الة دعم وترقية �س�ثمار و��ذا فقد حققت خالل �ذه املدة مشار�ع الشراكة مع أطراف محلية خالل عدة �ي

وأجن�ية �� مختلف القطاعات �الصيدلة والصناعة والفندقة، غ�� أن القطاع الذي عرف أك�� ديناميكية �و قطاع 

يا لتحكم �ش�ل يضمن الفعالية من نقل التكنولوجا��روقات �ونھ انت�� الشراكة مند ف��ة، و�و ما سـمح ل�ذا القطاع ا

  : و�� �ذا السياق تيم تقسيم الفصل إ�� املباحث التالية.ار�ع تنمو�ـة متنوعةوتأ�يل اليد العاملة وخلق مشـ

  مناخ �س�ثمار �� ا��زائر؛

  �صالحات �قتصادية ا��زائر�ة �� مجال جلب �س�ثمار �جن�� املباشر؛  

 .ا��زائر�ة الدولية امل��مة �� مجال ���يع �س�ثمار �جن�� املباشر �� ا��زائر �تفاقيات  
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ائر : املبحث �ول    مناخ �س�ثمار �� ا��ز

�عرف املناخ �س�ثماري لدولة ما بأنھ مجمـل الظـروف و�وضـاع السياسـية، �قتصـادية، �جتماعية، 

القانونية واملؤسسية ال�� يمكن أن تؤثر ع�� فرص نجاح املشروع �س�ثماري، و�كذا فـإن العوامل امل�ونة للمناخ 

   .جذب أو طرد �س�ثمار إ��يدة وأوضاع جديدة تؤدي �شكيل معطيات جد إ���س�ثماري ال�� تؤدي محصلة تفاعل�ا 

ائر �طار : املطلب �ول     القانو�ي لالس�ثمار �� ا��ز

لقد �ان لقانون �س�ثمارات �� ا��زائر عدة تطورات و�غ��ات تماشيا مع �وضـاع �قتصـادية والظروف 

ال�� �انت �ش�د�ا �ل مرحلة خاصة �� سنوات ال�سعي�يات حيث قامت الدولة �� �ذه الف��ة بتعديالت    السياسية

و�صالحات اقتصادية ومالية �امة من بي��ا إصدار قوان�ن ل�شـجيع املسـ�ثمر�ن وفـتح �بواب املوصدة أمام�م و��شاء 

   .�يئات م�لفة ب��قية ودعم �س�ثمار

  :ل الثمان�ناتمرحلة قب: الفرع �ول 

إن التوجھ �ش��ا�ي ل��زائر غداة �ستقالل أدى إ�� وجوب تدخل الدولة �� جميع فروع �قتصاد، و�ذا ما  

ا�عكس جليا ع�� مختلف ال�شر�عات املتعلقة باالس�ثمار والتـي تم��ت بنوع من ا��ذر والتحفظ تجاه �س�ثمار �جن�� 

   :عدة قـوان�ن ل���يع �س�ثمار تتمثل ��وشملت �ذه الف��ة إصدار  املباشر

 
ً
  : 1963قانون �س�ثمار لسنة : أوال

ركز �ذا القانون ع�� �س�ثمارات �جن�ية �� قطاعات ثانو�ة غ�� القطاعات �س��اتيجية ال�� �انت محتكرة 

ص �ذا القانون ع�� حر�ة وقد ن.من طرف الدولة، باإلضافة إلـى إم�انيـة اسـ��جاع وتملـك حصص املس�ثمر �جن��

�ذا القانون بصفة عامة لم �عرف تطبيقا فعاال ��  �س�ثمار واملساواة أمام القانون خاصـة فـي ا��ال ا��با�ي، كما أن

ا��زائر �انت تقوم بتأمينات، حيث بي�ت �دارة  املسـ�ثمر�ن شك�وا �� مصداقيتھ باعتبار أن الواقع، �سـ�ب أن

 .  تطبيق�ا مادامت لم تبادر بدراسة امللفات ال�� أودعت لد��ا عـدم  ا��زائر�ة ني��ا ��

 
ً
 : 1966قانون �س�ثمار لسنة : ثانيا

ت ا��زائر قانونـا جديـدا لتحديـد دور رؤوس �موال �� إطار التنمية �قتصادية،  �1963عد فشل قانون 
ّ
تب�

وارتكز �ذا   1 عن سابقھ من خالل املبادئ ال�� وضعت فيھ وم�انتھ وأش�الھ، والضمانات ا��اصة بھ، حيث جاء مختلفـا

   :القانون ع�� مبدأين أساسي�ن �ما

وللمسـ�ثمر�ن حـق �س�ثمار �� قطاعات )  02مادة (�ش�� إ�� تأكيد الدولة لفكرة احت�ار ا��االت ا��يو�ة  :دأ �ول ـــــاملب

يمكن للدولة أن ت�ون ل�ا مبادرة �س�ثمار )  04مـادة (قبل السلطات �دار�ة  أخرى �عد ا��صول ع�� اعتماد مسبق من

ــــإما عن طر�ق الشر�ات ا��ت ــ ــــلطة و�ما عن طر�ق إجــ ــ ــــراء مناقصات إلحـ ــ ــ ـــداث مؤسـ   ).05ادة ــــــم(سات معينة ــ

                                                           
  12 -09: ، ص  1965، ا��ر�دة الرسمية ،  1965-12-02اعتمدت مؤسستان �� ظل �ذا القانون ،   1
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حيث تتمثل الضمانات �� املساواة أمام القانون السيما املساواة فتمثل �� منح الضمانات و�متيازات،  :يــــدأ الثانـــــاملب

وتتمثل �متيازات �� �خرى �� أّ��ا  ) 11املـادة (،حق تحو�ل �موال و�ر�اح الصـافية  )10املادة (أمام القانون ا��با�ي 

) ملدة عشر سنوات(الرسم العقاري جبائية تتعلق باإلعفاء التام أو ا��ز�ي أو التناقصـي مـن رسـم �نتقال �عوض، و 

ھ �ان  1966وفشل قانون   ).114املادة (والرسم ع�� �ر�اح الصناعية والتجار�ة وغ���ـا 
ّ
�� جلب املس�ثمر�ن �جانب ألن

  1  .ينص ع�� اتفاقية التأميم وألن الفصـل فـي ال��اعات �ان يخضع للمحاكم والقانون ا��زائري 

   :الثمان�نـات ف��ة : الفرع الثا�ي

،أكدت ا��زائر ني��ا �� تب�� ش�ل من  28/09/1982املـؤرخ فـي  82/13رقـم  1982فـي قـانون �سـ�ثمار لسـنة 

أش�ال �س�ثمار �جن�� �� الشر�ات ا��تلطـة، و�و�� �ذا القانون �سبة مشاركة الشر�ات �جن�ية ال�� ال يمك��ا 

،و�ستفيد  )22املادة (املتبقية تمثل �سبة املشاركة ا��لية  % �51تلطة، �� ح�ن من رأسـمال الشـركة ا�% 49تجاوز 

الشر�ات ا��تلطـة من مجموعة ا��وافز ا��تلفة وال�� يمكن إجمال�ا �� �عفاء من الضر�بة العقار�ة ملدة خمـس 

وكذلك يقدم �ذا )  12املادة (�و�� سـنوات ومن الضر�بة ع�� �ر�اح الصناعية والتجار�ة ملدة ثالث سنوات املالية 

القانون ضمانات لألطراف �جن�ية �ا��ق �� املشاركة �� أج�زة ال�سـي�� والقرار،وضـمان حـق الّتحو�ل، وكشفت حصيلة 

تطبيق �ذا القانون ع�� إ�شاء شركت�ن مختلطت�ن فقط رغم مـا صـاحب �ـذا ال�شر�ع من خطاب سيا��� تحف��ي ولم 

حيث بقي �ذا �خ�� ح��ا ع�� ورق، و��� جانب  86/13 ح�� �عد �عديل �ذا القانون بموجب القـانون رقـم يتغ�� الوضع 

قانون الشر�ات ذات �قتصاد ا��تلط قامـت السلطة ع�� مستوى آخر بإصالح قانون ا��روقات بمقت��� القانون رقم 

عقدا  30صة �جن�ية وال�� وصل عدد�ا إ�� أك�� من وقد ن�� �ذا القـانون �س�يا �� جذب �س�ثمارات ا��ا 86/14

واملالحـظ . ور�ما يفسر �ـذا النجاح بمردودية �ذا القطاع باملقارنة مع بقية القطاعات �خرى من حيث املزايا التفضيلية

ي من ج�ة، والعام ع�� ال�شر�عات السابقة أ��ا �انت تنطوي ع�� تفرقة اقتصادية وقانونية ب�ن املس�ثمر �جنبـي وا��لـ

  2 .  لسنة   1990  وا��اص من ج�ة أخرى، و�ذا إ�� غاية ال�سعينات مع صدور قـانون النقـد والقـرض 

  :مرحلة ال�سعينات: الفرع الثالث

أ�م ما يم�� �ذه الف��ة �و الظرف الس�� الذي ش�دتھ ا��زائر من خالل عدم �ستقرار السيا��� و�م��  

و�ختالالت ال�ي�لية ال�� عا�ى م��ا �قتصاد الوط��، لكن رغـم �ـذه �وضاع، ش�دت �ذه املرحلة قوان�ن ومراسيم 

   :ل���يع �س�ثمار كما ي��

ـق بالنقـد والقرض من القوان�ن  1990أفر�ـل  14الصادر ��  �90/10عت�� القانون رقم  :ضقانون النقد والقر : أوال
ّ
واملتعل

��زائري، باإلضافة إ�� ذلك �عت�� ا ال�شر�عية �ساسية لإلصالحات، ف�و ��دف إ�� إضفاء ��مية مل�انة النظام البن�ي

سند ��لس النقد والقرض بمثابة تنظيم جديد ملعا��ة ملفات �س�ثمارات �جن�ية ع�� 
ُ
مسـتوى بنك ا��زائر، كما أ

                                                           

   املتضمن قانون �س�ثمارات،   1966 - 06 - 15املؤرخ ��   277 - 66 رقم  مرأ 1
  1988-01- 13، ا��ر�دة الرسمية  �قتصاديةاملتضمن قانون التوجيھ للمؤسسات العمومية و ،  1988-01- 12املؤرخ ��  01 – 88قانون   2
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قانون النقد والقرض ل�س قانونا خاصا باالس�ثمار، لكن لھ  م�مة إصدار القرارات املطابقة للمشار�ع املقدمة، ومنھ فإن

س�ثمار أول ما جاء بھ قانون النقد والقرض �� مجال �  إن .عالقة بھ ف�و منظم لسوق الصـرف وحركـة رؤوس �موال

عيـار ا���سـية الذي يفرق ب�ن املس�ثمر�ن �جانب واملس�ثمر�ن ا��لي�ن بمعيار �قامة الذي يفرق �جن�� �و اسـ�بدال م

حيث يرخص لغ�� املقيم�ن بتحو�ل رؤوس �موال إ�� ا��زائر لتمو�ل �شاطات اقتصـادية غيـر . ب�ن املقـيم وغيـر املقيم

ھ مخصصة للدولة أو املؤسسا
ّ
ت املتفرعة ع��ا أو ألي ��ص معنوي مشار إليھ صراحة بموجـب نـص قانو�ي، و�ذلك فإن

يمكن للمس�ثمر�ن غ�� املقيم�ن أن يؤسسوا شر�ات يمل�و��ـا بصـفة �ليـة و�ـدون مشاركة أو مسا�مة من املؤسسات 

مار ب�ن املتعامل�ن الوطني�ن و�جانب رغبة �شـجع علـى إقامـة عالقات اس�ث �183ذا القانون �� مادتـھ  ا��زائر�ة، كما أن

تم وضع ضمانات فيما يخص طرق نقل وتحو�ل  ��184 خلـق مناصـب شـغل جديـدة أو ��لـب التكنولوجيا، و�� املادة 

رؤوس �موال واملداخيل والفوائد للمس�ثمر�ن �جانب، أما بال�سبة للمقيم�ن �� الوطن فيحق ل�م تحو�ل أموال�م 

   1. مـن أجـل ضمان تمو�ل ال�شاطات التكميلية �� ا��ارج لعمل�م �� ا��زائرل��ارج 

جاء �ذا املرسوم ال�شر��� �عد ثالث سنوات من صدور قـانون النقد والقرض، : 93/12املرسوم ال�شر��� رقم : ثانيا

اح �قتصادي حيث أحدث و�و يب�ن �رادة الوا��ة للدولة من أجل ترقية �س�ثمارات، وكذا تحقيق سياسة �نفت

   ـ: عدة �غ��ات و�ذلك ف�و يرتكز ع�� ما ي��

  املعاملة املماثلة ل�ل املس�ثمر�ن

   .إعفاء القطاع ا��اص الوط�� و�جن�� من القيود ال�� �انت �� ظل القوان�ن السابقة

  2  .منح العديد من ا��وافز و�متيازات للمس�ثمر�ن قصد ���يع وتطو�ر �س�ثمار

   

                                                           

  95: ، ص  2013دار الراية لل�شر و التوز�ع، �ردن ، ،  ، ���يع �س�ثمار و أثاره ع�� التنمية �قتصاديةمنصوري الز�ن   1
  . 11: ، ص  ��1999زائر ، ، ديوان املطبوعات ا��امعية ، الطبعة �و��  ، ا قانون �س�ثمارات �� ا��زائركمال عليوش قر�وع ،   2
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   :مرحلة ما �عد ال�سعينات: الفرع الرا�ع

تم��ت �ذه الف��ة �عودة �ستقرار السيا��� و�م�� وتحسن فـي �وضاع �قتصادية، مما استلزم مواكبة �ذه 

�وضاع ا��ديدة بصـدور حزمـة كبيـرة مـن القـوان�ن واملراسيم و�وامر �ل�ا تدخل �� عمق �صالحات وقد مست �ل 

   :بـدون اسـت�ناء، ومـن ال�شر�عات ال�� عا��ت موضوع �س�ثمار ما ي�� القطاعـات

جاء �ذا �مر املتعلق بتطو�ر �س�ثمار من أجل  :أوت املتعلق بتطو�ر �س�ثمار 20املؤرخ ��  �01/03مر رقم : أوال

ف�ا املرسوم ال�شر��� رقم إعطاء دفع جديد ملس��ة �س�ثمارات �� ا��زائر، وذلك �عد النتائج السلبية ال�� خ
ّ
 93/12ل

ھ لـن يحقق ما �ان منتظرا منھ، رغم الضمانات  ،حيث أن
ّ
ت ع�� �عض النقائص والقصور ف��ا، طاملا أن

ّ
التجر�ة دل

بتطو�ر �س�ثمار �� ثوب جديد ليعزز ا��وافز و���ع  املتعلـق 01/03لذلك جاء �مر رقم .وا��وافز ال�� قدمت فيھ

حيث ارتكز القانون .�سـ�ثمارات و�تفـادى بطبيعـة ا��ال ما وقع فيھ املرسوم ال�شر��� السابق من مآخذ،ع�� املز�د من 

   :ا��ديد ع�� مبـادئ أساسـية أ�م�ا

   .إقرار مبدأ ا��ر�ة ال�املة لالس�ثمار و�لغاء أي نوع من التصر�ح املسبق 

   .املساواة ب�ن جميع املس�ثمر�ن �� ا��قوق والواجبات

   .س�يل انطالق العملية �س�ثمار�ة من خالل إيجاد إطار يتو�� التعامل مع املس�ثمر�ن� 

من قانون  309من قانون الضرائب املباشرة، وكـذا املـادة  138،واملادة  1996و�مكن �شارة إ�� قانون املالية لسنة 

إ�� �سواق ا��ارجية، نذكر  ا وخـدماتالضرائب، قد تضمنت عدة مزايا للمس�ثمر�ن املنتج�ن والذين يصدرون سـلع

  :ا م��

 أر�اح�ا علـى املفروضـة الضـر�بة دفـع من للتصدير وا��دمات السلع بيع �عمليات القائمة الشر�ات إعفاء 

  .سنوات خمس ملدة مؤقتة بصورة ا��ققة

 سنوات خمس ملدة مؤقتة بصورة ا��زا�� الدفع أداء من الشر�ات إعفاء .  

 البحر�ة  للمالحـة الوطنيـة الشـر�ات تمنح�ا % 50 بنحو تقدر ب�سبة تخفيضات من املصدر استفادة إم�انية 

  1  .البضا�ع نقل مجال �� املوا�ئ تمنح�ا ال�� وتلك وا��و�ة

افق لـ  �01/04مر رقم : ثانيا املتعلـق ب�نظـيم املؤسسـات العموميـة �قتصادية و�سي���ا  2001أوت لسنة  20املو

مادة موزعة ع�� إحـدى عشـر فصـال، ت�ناول �عر�ف املؤسسات العمومية  43يت�ون �ذا �مر من  :وخوصص��ا

�قتصادية وش�ل رأسمال �جتما�� ل�ا وكيف يتم �قتناء والتنـازل وتركيبة مجلس �دارة و�برام �تفاقيات وغ���ا من 

وكذلك ( 19إ�� املادة  13من املادة (م املتعلقة با��وصصة �ح�ام والقواعد ال�� تنظم �ذه املؤسسات، وت�ناول �ح�ا

                                                           

  ، ا��ر�دة الرسمية  ربتطو�ر �س�ثمااملتعلق ، 03-01من القانون  رقم  11املادة   1
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وكيفيات ا��وصصة وم�انة العمال �جراء م��ا ومراقبة (، 25إ�� املادة  20املادة  )�جراءات املتعلقة ب�نفيذ ا��وصصـة 

املؤرخ ��  01/17ن رقم عمليات ا��وصصة والشروط العامة املطبقة ع�� نقل امللكية وغ���ا و�ضاف إ�� �ذا �مر القانو 

   .والذي يتضمن تنظيم املؤسسات العمومية �قتصادية وخوصص��ا 2001أكتو�ر  21

ق بإ�شـاء صـندوق ضـمان القروض املوج�ة  2002الصادر �� نوفم�� : 02/373املرسوم التنفيذي رقم : ثالثا
ّ
واملتعل

��صـول علـى القروض البنكية للمؤسسات الصغ��ة للمؤسسات الصغ��ة واملتوسطة �غرض توف�� الضمانات الضرور�ة ل

   .واملتوسطة

املتعلق بالنقد  90/10تم إلغاء القانون رقـم  :واملتعلق بالنقد والقرض 2003أوت سنة  26املؤرخ ��  �03/11مر : را�عا

طاع البن�ي خاصة النظر �� تنظيم وس�� الق الذي سـمح بإعـادة 2003أوت  26املؤرخ ��  03/11والقرض بموجب �مر 

فيما يتعلق بدور �ل من بنك ا��زائر ومجلس النقد والقـرض وكذا عملية مراقبة البنوك واملؤسسات املالية إ�� جانب 

   .قواعد الصرف وحر�ات رؤوس �موال

ات واملتضمن�ن صالحي 2006أكتـو�ر 09املـؤرخ�ن فـي  : 06/357ورقـم  06/356املرسوم�ن التنفيذي�ن رقـم : خامسا

   .الو�الة الوطنية لتطو�ر �س�ثمار وتحديد �شكيلة ��نة الطعن ا��تصة �� مجـال �س�ثمار

املتمم للقائمة املعـدة بموجـب املرسوم التنفيذي  2008أكتو�ر  22املؤرخ �� : 07/08املرسوم التنفيذي رقم : سادسا

ق بمعاينة الدخول لالس�ثمارات املصرح ��ا بموجب �مر املتعل 2008يوليو  25القرار الوزاري املش��ك الصادر ��  07/08

01/03.   

ا��ـدد مل�ونات ملف  2009مارس  18املؤرخ ��  : الصادر عن وزارة الصناعة وترقية �س�ثمارات �قرار : سا�عا

فيما يخص �س�ثمارات العمومية �� إطار ال��نامج ا��ما��� الثا�ي : قانون املالية التكمي��: ثامنا .التصر�ح باالس�ثمار

  1  .2011املؤرخ �� يوليو  11/12باإلضافة إ�� �مر  2010/2014 1لسـنة 

   

                                                           
   2011، یضمن قانون املالیة التكمی��  2011یولیو  18املؤرخ ��  �11/12مر   1
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   مقومات املناخ �س�ثماري : املطلب الثا�ي

وف �قتصـادية السياسـية و�جتماعيـة امل��عة تتطلب ز�ادة �س�ثمارات الوطنية و�جن�ية ��يئة الظر 

" مناخ �س�ثمار"للمس�ثمر�ن واملساعدة ع�� توف�� الشروط إلنجاح العمليات �س�ثمار�ة، و�طلـق علـى �ـذه الشروط 

   .الذي أصبح يمثل احد العوامل املؤثرة �� قدرة مختلـف الـدول علـى جـذب �س�ثمارات

   :ناخ �س�ثماري شروط امل: الفرع �ول 

لقد حدد ا����اء ع�� مسـتوى منظمـة التعـاون �قتصـادي والتنمية القواعد �ساسية ال�� يجب ع�� البلدان 

النامية ع�� تحقيق�ا من أجل تحسـ�ن منـاخ �سـ�ثمار ورفع القدرة التنافسية للشر�ات ا��لية، وتتمثل �ذه القواعد 

والقدرة ع�� الت�بؤ السيا��� و�ستقرار �جتما�� واح��ام دولة  باإلضافة إ�� تحقيق �سـتقرار �قتصـادي الك��

القانون والتـي �عتبـر الشـروط املسبقة والضرور�ة ل��يئة املناخ �س�ثماري، ولكن �عت�� �ذه العناصر غ�� �افية بل البـد 

  1  :تتمثل فيما ي�� أساسيةمـن تـوفر عناصر أخرى تقوم �ذه العناصر ع�� ثالثة مبادئ 

 بمناخ املتعلقـة ا��االت مختلف ب�ن للتداخل نظرا :�س�ثمار ب��قية ا��اصة السياسات ا���ام ضرورة )1

 واملس�ثمر�ن ا��ليـ�ن املسـ�ثمر�ن �شمل واسعا مجاال ل�ا ألن �س�ثمار وحماية تحر�ر معاي�� مثل �س�ثمار

  .الصغ��ة املؤسسات و�� الك��ى  الشر�ات �� واملس�ثمر�ن �جانب

 حالة تقلـيص شأنھ من الشفافية تحقيق إن :والقوان�ن السياسات وتنفيذ وضع �� الشفافية ضمان أ�مية )2

 املرتبطة املعـامالت ت�لفـة تقلـيص �� �سا�م أ��ا كما �س�ثماري، بالقرار يحيط الذي وا��طر اليق�ن عدم

 ب�ن الثقة �سوده منـاخ تخلـق فالشـفافية ا��اص، والقطاع العمومية �دارات ب�ن �تصال و���يع باالس�ثمار

   .العمومية والسلطات املس�ثمر�ن

 �و ال�دف أن أي : �سـ�ثماري  املناخ تطور  ع�� املتخذة السياسات آلثار واملستمر الدوري التقييم ضرورة )3

 ب�ن املنصفة باملعاملـة واملتعلقة ا��يدة املمارسة معاي�� مع العمومية السياسات تتطابق مدى أي ع�� تحديد

 ا��سنة الظروف وخلـق كبيـرة، أو صـغ��ة مؤسسـات ��م�م �ان م�ما ا��لي�ن أو �جانب املس�ثمر�ن

  .للمجتمع العامة املصا�� �عتبار �ع�ن أخذا لالس�ثمار،

  

                                                           
 -67 �� العلوم �قتصادیة، غ�� م�شورة، جامعة منتوري، قسنطینة،، أطروحة دكتوراه دراسة تحلیلیة ملناخ �س�ثمار �� ا��زائرنا�� بن حس�ن،     1

  66: ، ص 2007
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   :عناصر املناخ �س�ثماري : الفرع الثا�ي

  1  :العمومية لتحس�ن املناخ �س�ثماري نجد من أ�م العناصر ال�� يتم ا��كم من خالل�ـا علـى السياسـة 

 ذه تتم�� أن يجـب ولذلك املس�ثمر�ن، قرارات ع�� املتبعة �س�ثمار سياسة نوعية تؤثر :�س�ثمار سياسة� 

 �ذه وتوضع ��ميـع، ا لصـا�� جيـد اس�ثماري  مناخ خلق ��دف امللكية حقوق  وحماية التم�� �عدم السياسة

   .الدولة تمتلك�ا ال�� املزايا ع�� اعتمادا �جراءات

 نص�ب علـى ا��صول  �� املسا�مة ألجل التجار�ة املبادالت ب�نظيم السياسات �ذه ��تم :التجار�ة السياسة 

 السلسلة �� �ندماج و��سـ�يل ا���م باقتصاديات ا��اصة �م�انات وتطو�ر �جن�ية �س�ثمارات من أك��

  �س�ثمارات مردودية من يرفع ما و�و للتمو�ن، العاملية

 ا��يدة الظـروف خلـق فـي و�سا�م و�بداع التجديد عنصر تطو�ر �� �ساعد :املنافسة ���يع سياسة 

   .�س�ثمار مزايا بتحقيق �سمح املنافسة ��ماية جيدة سياسة فوجود جدد، مس�ثمر�ن لدخول 

 ولكن ا��بائيـة، �يرادات تحصيل إ�� بحاجة �دارات �ل فإن بوظائف�ا القيام ألجل :ا��بائية السياسة 

 لذلك الشر�ات، تتحمل�ـا التـي التكـاليف ��ـم علـى املباشر �ثر ل�ا تطبيق�ا وكيفية الضر��ية �عباء مستوى 

 الظروف خلق �� املسـا�مة مع العمومية، أ�داف�ا بتحقيق ل���ومات �سمح سلمية جبائية سياسة وجود فإن

   .لالس�ثمارات امل��عة

 ساسية املعاي�� أحد الشر�ات إلدارة العامة املبادئ يحدد الذي العام �طار تحديد �عت�� :الشر�ات إدارة� 

 املالية �سواق عمل وعلـى املـال رأس ت�لفة وع�� املس�ثمر�ن ثقة درجة ع�� يؤثر ألنھ �س�ثمار لقرار ا��ددة

   .للتمو�ل استدامة أك�� جديدة موارد تنمية وع��

 للشر�ات، املسئول  للسـلك عل��ـا املتعـارف املبـادئ العمومية السياسات تحدد :للشر�ات �جتماعية املسؤولية 

 السياسة �ذه و�س��دف املسـتدامة، التنميـة فـي �سـا�م الـذي �س�ثمار توجيھ �� ا��ددات �ذه و�سا�م

 قواعد حول  ا��وار ���يع مـع والشـر�ات العمومية السلطات �ل دور  فيھ يتحدد لألعمال جديد محيط إيجاد

   .للشر�ات ا��ماعيـة املسـؤولية بتحديـد ا��اصـة املبادرات و���يع الشر�ات عمل

 الفرص واستغالل معرفـة ألجـل وضـروري  أو�� شرط �عت�� ال�شر�ة املوارد تثم�ن إن :ال�شر�ة املوارد تثم�ن 

 ال�لية �نتاجية رفع فـي �سا�م ا��تمع ألفراد والص�� التعلي�� املستوى  بتحس�ن فاال�تمام �س�ثمار�ة،

  2 .�س�ثمار مناخ ع�� إيجابيا ذلك و�نعكس �نتاج �عوامل

 إن وجود ب�ية تحتية جيدة تضمن تخصيص املوارد النـادرة للمشار�ع  :تطو�ر الب�ية التحتية والقطاع املا��

 �ساسية والب�ية التمو�ـل و�عتبـر ا��ـاص، �س�ثمار من تحد ال�� �ختناق نقاط �ك�� كفاءة، ومن مواج�ة

                                                           
 ، أطروحة دكتوراه �� العلوم �قتصادیة، غ�� م�شورة، جامعة منتوري، قسنطینة،تقییم مناخ �س�ثمار �جن�� املباشر �� ا��زائرسعیدي یح��،     1 

  188: ، ص 2007 -189.

  189: ص .  ابقمرجع س،  سعیدي یح��   2
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 أداء لتحس�ن فعالة سياسـات وجود أن كما �س�ثمار، أ�شطة معظم �� ��مية حاسمة ومستلزمات مدخالت

   .ومحفز مستقل محيط ظل �� مشار�ع�م تجسيد من واملس�ثمر�ن للشر�ات �سمح املا�� القطاع

   تطور �س�ثمار �جن�� املباشر �� ا��زائر: املطلب الثالث

عملت ا��زائر من خالل مجموعة القوان�ن وال�شر�عات ال�� أصدر��ا إ�� محاولة الرفع من ��ـم �س�ثمارات 

اشرة املتدفقة نحو�ا، وذلك �غية توف�� سيولة عالية لرؤوس �موال الدولية نحو دورة ال�شاط �قتصادي �جن�ية املب

   .2014-2005رة ــــــــتطور مشار�ع �س�ثمار �جن�� املباشر خالل الفت :خاصة خارج قطاع ا��روقات و�ذا فيما ي��

  .2014-2005املباشر خالل الف��ة توز�ع مشار�ع �س�ثمار �جن�� :   01جدول رقم

  مناصب شغل  %القيمة املالية باملليون دينار جزائري  %السنوات عدد املشار�ع 

 %  عدد املشار�ـــع  السنوات
القيمة املالية بمليون 

  دينار جزائري 
  %  مناصب شغل  %

2005  836  1.50%  198839  %  2.07  320119  %3.67 

2006  2102  %3.76 486035  %5.04 47265  %5.41 

2007  4257  %    7.62  664782  %6.90 86733  %9.93 

2008  6538  %11.70 1327976  %13.78 89594  %10.26 

2009  6932  %12.40 439577  %4.56 63488  %  7.27  

2010  5564  %  9.95  379834  %3.94 59134  %6.77 

2011  5688  %10.18 13311711  %13.82 124004  %14.21 

2012  6077  %10.87 754025  %7.83 76443  %8.76 

2013  7991  %14.30 1861048  %19.31 143446  %16.43 

2014  9904  %17.72 2192530  %22.75 150959  %17.29 

ـــوع  100%  873085 100%  9636327 100%  55889  ا��مـــــــــ

  

 WWW.ANIDI.AZالو�الة الوطنية لتطو�ر �س�ثمار: املصدر
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  . 2014- 2005مشار�ع �س�ثمار �جن�� املباشر خالل الف��ة 

 

Excel 

 حيث �خ��ة للسنوات بال�سبة مستمر

 1993691 قدر�ا ز�ادة يمثل ما و�و 

 تدفقات تحقيق �� سا�م ما و�ذا شغل
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3.67%

5.41% 9.93%

10.26%7

المبــــــــــــــــــاشر األجنبـــــــــــي االستثـــــــــمار واقـــــــــــــــع  :نــــــــــــي

مشار�ع �س�ثمار �جن�� املباشر خالل الف��ة توز�ع :    01 

Excel برنامج   ع�� باالعتماد الطالبة إعداد من : املصدر  

مستمر تطور  �� املباشر �جن�� �س�ثمار أن مالحظة يمكن أعاله

836  
ً
  2014 عام مشروع 9904 إ�� 2005 عام مشروعا

شغل منصب 118940 قد�ا ز�ادة حققت العمل مناصب أن 

 . املباشر �جن��

2009 2010 2011 2012 2013 2014

12.40%
9.95%

10.18%

10.87%

14.30%17.72%

4.56%
3.94%

13.82%

7.83%

19.31%
22.75%

7.27% 6.77%
14.21%

8.76%16.43%
17.29%

مناصب شغل

القیمة المالیة بملیون دینار جزائري

عدد المشاریـــع

نــــــــــــيالثا الفصل

 01رقم ش�ل 

  

أعاله ا��دول  خالل من  

836 من املشار�ع عدد ارتفع

 كما جزائري  دينار مليون 

�جن�� �س�ثمار من مقبولة

  

مناصب شغل

القیمة المالیة بملیون دینار جزائري

عدد المشاریـــع
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 �س�ثمار   لتطو�ر الوطنية الو�الة لدى ��ا املصرح املباشر �جن�� �س�ثمار مشار�ع توز�ع:   02جدول رقم

  . 2014 الف��ة خالل ا��روقات قطاع خارج

قطاع 

  ال�شاط

عدد 

  املشار�ـــع
% 

القيمة املالية بمليون 

  دينار جزائري 
  %  مناصب شغل  %

 0.54%  619 0.23%  5495 1.6%  9  الزراعة

 16.4%  18675 2.54%  59713 16.84%  95  البناء

 56.14%  63928 68.55%  1613708 57.45%  324  الصناعة

 1.93%  2196 0.58%  13573 1.06%  6  ال��ة

 1.44%  1639 0.53%  12405 3.37%  19  النقل

 12.36%  14080 19.65%  462619 1.77%  10  السياحة

 9.87%  11242 4.13%  97145 17.73%  100  ا��دمات

 1.32%  1500 3.8%  89441 0.18%  1  �تصاالت

ـــوع  100%  113879 100%  2354099 100%  564  ا��مـــــــــ

  WWW.ANIDI.AZ  الو�الة الوطنية لتطو�ر �س�ثمار: املصدر

 ع�� الرغم مما تتوفر عليھ
ً
ا��زائر من  يت�� من خالل ا��دول السابق أن قطاع الزراعة ال يزال م�مشا

مليون دينار جزائري  �5495ذا القطاع حيث تبلغ قيمتھ إم�انيات �� �ذا ا��ال، و�رجع ذلك لضعف ا��وافز �� 

ضعيفة نوعا ما عند �خذ �ع�ن  منصب شغل، قطاع البناء و�شغال العمومية كذلك �عت�� حصتھ 619وتوظف 

مليون دينار  13573ال��ة حيث تبلغ قيمتھ  �عتبار ا�تمام الدولة ��ذا القطاع، كذلك من املالحظ ضعف �سبة قطاع

%)  1.77( باإلضافة إ�� ذلك من املالحظ ضعف قطاع السياحة  ، وذلك أل��ا محصورة �� الصناعة الصيدالنية،جزائري 

و�ذا %)  0.18( ال�امة ال�� تتمتع ��ا ا��زائر، كذلك �سبة �س�ثمار �� �تصاالت  السياحية �م�انياتع�� الرغم من 
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القطاعات  ثمر�ن ع�� �س�ثمار �� �ذا القطاع، مع �شارة إ�� أن أك��

�س�ثمارات املوج�ة للقطاعات  ازد�ار من ناحية �س�ثمار �جن�� املباشر �� �ذه الف��ة �و قطاع النقل، ومع ذلك فإن

 .للفرص املوجودة ف��ا

   لتطو�ر الوطنية الو�الة لدى

2014 .  

  Excelبرنامج 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1.60%

16.84%

57.45%

0.23%

2.54% 68.55%

0.54%

16.40%

56.14%

المبــــــــــــــــــاشر األجنبـــــــــــي االستثـــــــــمار واقـــــــــــــــع  :نــــــــــــي

ثمر�ن ع�� �س�ثمار �� �ذا القطاع، مع �شارة إ�� أن أك��التحف��ات مما يؤدي إ�� عزوف املس�

ازد�ار من ناحية �س�ثمار �جن�� املباشر �� �ذه الف��ة �و قطاع النقل، ومع ذلك فإن

للفرص املوجودة ف��ا خارج ا��روقات �عت�� دون طموحات �قتصاد ا��زائري بالنظر

لدى ��ا املصرح املباشر �جن�� �س�ثمار مشار�ع توز�ع

2014 الف��ة خالل ا��روقات قطاع خارج �س�ثمار

برنامج    ع�� باإلعتماد ةالطالب إعداد من : صدرامل
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مناصب شغل

القیمة المالیة بملیون دینار جزائري

عدد المشاریـــع

نــــــــــــيالثا الفصل

التحف��ات مما يؤدي إ�� عزوف املس� راجع إ�� قلة

ازد�ار من ناحية �س�ثمار �جن�� املباشر �� �ذه الف��ة �و قطاع النقل، ومع ذلك فإن

خارج ا��روقات �عت�� دون طموحات �قتصاد ا��زائري بالنظر

توز�ع :   02 رقم ش�ل 

 

مناصب شغل

القیمة المالیة بملیون دینار جزائري

عدد المشاریـــع
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  مجال جلب �س�ثمار �جن�� املباشر�صالحات �قتصادية ا��زائر�ة �� : املبحث الثا�ي

انت��ت ا��زائر خالل ف��ة الست�نات وعقب �ستقالل مباشرة النظـام �شـ��ا�ي أو مـا عـرف باالقتصاد  

ا��طط، ومع عدم جدوى �ذا النظام �� تطبيق سياسات نا��ة أصبحت الدولة ا��زائر�ة ترى أنھ من الضروري 

رأسما��، و�ذه التحوالت �قتصادية جعل��ا مرغمة علـى القيام بإصالحات ع�� عدة التحول إ�� �قتصاد ا��ر ال

مستو�ات ومجاالت تجسدت فـي إعـادة ت�شـيط النظـام املـا�� والبنكـي، وخوصصة املؤسسات العمومية، إضافة إ�� تحر�ر 

طلبات التوجھ ا��ديد لالقتصاد الوط�� التجارة ا��ارجية و�صالحات النظام ا��مر�ي، و�ـذا �لھ من أجل �ستجابة ملت

   .والتكيف مع املعاي�� الدولية

  إعادة ت�شيط وترقية النظام البن�ي واملا�� : املطلب �ول 

إن إعادة ت�شيط النظام البن�ي واملا�� �عد من أ�م �صالحات ال�� يجب ع�� الدولـة ا��زائر�ـة القيام ��ا �� 

ف مع متطلبات �قتصاد الوط��، حيث انفصـل القطـاع املصر�� واملا�� عن الدائرة مجال املالية واملصارف ح�� يتكي

�قتصادية فتنظيمھ ووسائل تدخلھ مازالت بدائية مقارنة باملعاي�� الدوليـة، كما أن ضعف مسا�متھ �� الدائرة 

املصر�� إ�� التال��� داخل سلوكيات �نتاجية يؤثر ع�� ظروف ��عاش، وتؤول املقتضـيات املرتبطـة باإلصالح املا�� و 

  1.�حت�ار والسلطة التنفيذية 

  : حيث تطرح ثالث مشا�ل ع�� مستوى املنظومة املصرفية تخص البنوك العمومية    

 مما اس��جاع�ا دون  العـام القطـاع ملؤسسـات قـروض منحت ال�� البنوك تط��� عملية �� �ول  املش�ل يتمثل .1

 العمومية املؤسسات محـل ا��ز�نة إحالل طر�ق عن القطاع تط��� �ستد�� م��ة ضرورة أمام الدولة جعل

 ومنھ ا��زائر، �� �قتصادية �زمـة وجو�ر لب �و و�ذا الر�ح، �عملية الرتباطھ عو�ص مش�ل �عد ف�و و�ذلك

  2- .املستقبل إ�� تمتد لك��ا املا��� تخص ال البنوك تط��� فعملية

 البنك أن باعتبـار وال�سي�� التنظيم �� و�ا�� فعال مستوى  تمتلك ال العمومية البنوك أن ف�و الثا�ي املش�ل أما .2

 غ�� ا��زائر�ة الكفـاءات عـدد أن غيـر كفاءات وجود مع �سي�� نظام تب�� عل��ا يتع�ن اقتصادية مؤسسة �و

 �س�� ما لتطبيق �ور�ـي �تحـاد مع عقد ا��زائر إبرام ذلك ع�� والدليل البنوك وتطو�ر لعصرنة �افية

                                                           
  36: ص ، 2002 لسنة �ول  السدا��� و�جتما��، �قتصادي الظرف حول  تقر�ر و�جتما��، �قتصادي الوط�� ا��لس   1
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 املساعدة إطار �� عصـرنتھ �غية جزائري  بنك ملساعدة أجن�� بنك تقديم �ع�� عملية و�� التوأمة �سياسة

  . الفنية

 أو  معت��ة الـديون  �انت إذا السيما التط��� مع ومرتبطة معقدة جد �عد ال�� البنوك خوصصة قضية إ�� إضافة .3

 �ع�� ال الشراء عمليـة أن منطلـق مـن قبل�ا، ول�س تط����ا �عد تأ�ي البنوك خوصصة أن باعتبار متفاقمة

 .وا��ة تقنية حلول  تب�� يقت��� الوضع فإن ثم ومن ال�شاط، �� املسا�مة �ع�� بل ا��دران اقتناء

 ع�� املصرفية، املمارسة �� ش�ئا �غ�� لم ا��زائري  املصر�� امليدان اقتحامھ فإن ا��اص القطاع يخص فيما أما

 �صالح مستوى  ع�� و�الضبط ، املنافسة بإثارة �ن ح�� تقم لم امليدان �� العاملة البنوك من العديد وجود من الرغم

 وتحفظات العمومي التمو�ل �� التقدير أن كما ،1  املوقع ر�ع ش�ل �� السوق  �� الفروع �عض بإحالل مكتفيا املصر��

 واملالية �قتصادية التوازنات ع�� ا��افظة بضرورة التذرع �� م��ايدة صعو�ة نجد قد �س�ثمار نحو املصرفية املنظومة

 إقحام �� التفك�� إعادة إ�� دينامي�ي مسار إطار �� تأ�ي أن يجب الوط��، �قتصاد تم�� ال�� �نكماش حالة جانب إ��

 2.الوط�� �قتصاد �� واملصرفية املالية املنظومة

   العمومية املؤسسات خوصصة: الثا�ي املطلب

 26 �� املؤرخ 22 - �مر خالل من ا��ال ��ذا تتعلق قانونية �شر�عات إصدار إ�� ا��زائر�ة السلطات بادرت حيث

 12 - لإلدارة تأكيد �ان �لھ وذلك  12- 95 رقم -  97 �مر وكذلك العمومية، املؤسسات بخوصصة واملتعلق 1995 أوت

 من وج�ا باعتبار�ا العملية �ذه تكر�س يخص فيما ا��زائر�ة 95 رقم لألمر واملتمم املعدل 1997 مارس 19 �� املؤرخ

 �س�ثمار ع�� الفع�� �نفتاح وكذلك السوق  اقتصاد إ�� ا��كم لالنتقال الضرور�ة �قتصادية �صالحات أوجھ

 ا��زائر �� املطبقة ا��وصصة عملية أن نجد ال�شر�عية النصوص ل�ذه الوا��ة القراءة خالل ومن املباشر، �جن��

 أو العمومية السلطات طرف من مباشرة غ�� أو مباشرة بصيغة اململوكة للمؤسسات �جتما�� املال رأس ملكية تمس

 �ستقال�� بالطا�ع تتم�� ال�� املس�ثمرة للوحدات امل�ونة �صول  تمس أو العام، للقانون  التا�ع�ن املعنو��ن ���اص

  :ع�� القائمة املعامالت من مجموعة بمثابة ا��وصصة و�عت�� الدولة، عن

                                                           
  02  :ص 2000 أوت 20 ل الموافق بتصرف، ، 3004 العدد الخبر، جریدة  1

 ،المیداني وواقعھا النظري إطارھا بین الجزائر في المباشر األجنبي لالستثمار الممنوحة الحوافز دراسة كشیدة، محمود و شاللي القادر عبد 2

  مذكرة

  81 :ص ، 2003 المدیة، فارس، یحي الجامعي المركز لیسانس، تخرج .
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 العمومية للمؤسسات املعنو�ة أو املادية �صول  مللكية ا��ز�ي أو الك�� التحو�ل.  

 العمومية  للمؤسسات املال لرأس ا��ز�ي أو الك�� التحو�ل   

 1. قانونا عل��ا منصوص وكيفيات �شروط محددة �عاقدية صيغ بواسطة �سي���ا تحو�ل  

 الضرورة أن إ�� التن�يھ مع ا��وصصة مرحلة إ�� ا��زائري  باالقتصاد املرور �� حسم سنة 1994 سنة �انت ولقد

 وال�� ا��وصصة عملية ان��اج إ�� ا��زائر�ة با���ومة أدى الذي الرس�� التحول  إ�� الدفع وراء �انت ال�� �� �قتصادية

 2. ا��واص إ�� الدولة من امللكية نقل �ع�� ما بقدر املؤسسات �ي�لة �� خلل إحداث �ع�� ال

 خالل من �س�ثمارات بتمو�ل الدولة تقوم العام القطاع حالة �� أنھ �و وا��اصة العامة �س�ثمارات ب�ن والفرق 

 �� التحكم خالل  من عكسية ا��الة ت�ون  ا��اص القطاع �� أما �ق��اض، إ�� ال��وء أو للدولة العامة امل��انية

 للمف�وم تطبيقا ايجابية نتائج إ�� للوصول  املواعيد واح��ام التبذير وعدم �ستغالل، ت�اليف و�األخص الت�اليف

 2001 أوت 20 �� املؤرخ  04 .العام القطاع من ونجاعة فعالية أك�� ا��اص القطاع أن و�و العامة لدى السائد

 معنو��ن أو طبيعي�ن أ��اص إ�� العمومية 01 رقم ا��ديد القانون  و�حدد - امللكية من التحو�ل طر�ق عن ا��وصصة

 من أو الدولة طرف من مباشرة غ�� أو مباشرة بصفة املوقفة املؤسسات رأسمال من جزء أو �ل ا��اص، القطاع ��

 �شطاء املال رأس رفع أو �كتتاب طر�ق عن �جتماعية ل��صة الس�م تحو�ل طر�ق عن املعنو��ن ���اص طرف

 وأجر�ت ا��وصصة موضوع حول  الكث�� ذكر ولقد للدولة، التا�عة املؤسسات عن ذاتيا مستقلة اس�ثمار وحدة �ش�لون 

 وجود عدم ع�� و�دل ا��وصصة اتجاه غامضا العمومية السلطات موقف يبقى ذلك ومع حولھ، دراسات عدة

 �� وترقيتھ عليھ ا��فاظ الواجب بال�شاط يتعلق فيما �شراف آليات ضعف و�ا��صوص امليدان، �ذا �� اس��اتيجيات

  .و�عز�ز�ا التفضيلية �متيازات لدعم عمومية سياسة إطار

 حيث إجرائية، أ�عاد ذات أخرى  سياسية واعتبارات والش�وك ال��ددات حب�سة العمومية املؤسسات خوصصة وتبقى

 مجلس مستوى  ع�� غالبا تتم ا��سم قرارات أن كما املسا�مات، ووزارة واملسا�مة ال�سي�� شر�ات صالحيات تتدخل

  3 .عديدة مستو�ات ع�� العقبات من �ع��ضھ ك�ل املسار و�بقى. الدولة مسا�مات

                                                           

  . 07: ص 1999مارس  19املؤرخة ��  15الصادر �� ا��ر�دة الرسمیة رقم  1997مارس  19املؤرخ ��   125-97رقم  01املادة   1
  20 ا��زائر و�جتما��، �قتصادي الوط�� ا��لس ،و�جتما�� �قتصادي الظرف :حول  تقر�ر   2

   20063نوفم��  04املوافق ل  - 4885العدد  -جر�دة ا����  ، حضور قوي لرجال �عمال �ماراتی�ن،جالل بوعا�ي 



 الجـــــــــزائرفي   المبــــــــــــــــــاشر األجنبـــــــــــي االستثـــــــــمار واقـــــــــــــــع  :نــــــــــــيالثا الفصل

 
45 

 حيث ا��اصة امللكية إ�� الدولة ملكية من عمومية مؤسسة 150 انتقال عن �عالن تم الذي الوقت ففي 

 �عد تنمو لم املؤسسات �ذه خوصصة ألن نزاعات تواجھ املؤسسات �ذه من%  20 �سبة بأن ا��الية التقديرات أفادت

 وضعية �سو�ة �� تن�� لم العمومية السلطات أن سنوات منذ املعتمد ا��وصصة مسار من و�ت�� ��ا�ي، �ش�ل

 التط��� عمليات رغم الشر�ات، أصول  أثقلت ال�� الديون  عن فضال �يك��، ��ز من �عا�ي �انت ال�� املؤسسات

 معروضة مؤسسة 1200 مجموع من مؤسسة  300  تتجاوز  لم �ن ��د ا��وصصة املؤسسات �سبة أن حيث املتتالية،

  .واملتعامل�ن للمس�ثمر�ن كب��ة بصورة تنفع لم ا��تلفة والتحف��ات القانونية التعديالت فإن ل��وصصة،

 فعالية تحس�ن �غرض وذلك العمومية املؤسسات �� ا��وصصة عملية مبدأ تطبيق ا��زائر قررت ولقد

 �جن�� لالس�ثمار م��عا أمرا اعتباره يمكن كما السوق، اقتصاد إ�� ا��كم انتقالھ يتجسد ح�� الوط�� �قتصاد

 �جن�ية و�سواق ا��زائر�ة السوق  اخ��اق إم�انية �جانب للمس�ثمر�ن يمنح �ونھ وخاصة وترقيتھ، ا��زائر �� املباشر

 بال�شاطات للقيام يحتاجو��ا ال�� املواد جانب إ�� املؤ�لة وغ�� املؤ�لة العاملة اليد استغالل جانب إ�� �خرى،

 .الطبيعية ب��وا��ا غنية دولة ا��زائر ألن �قتصادية

 املباشر �جن�� �س�ثمار ل��قية أساسية �إم�انية ا��وصصة ت�بع ا��زائر أن القول  خالصة إ�� نصل �نا ومن

  1.وتدعيمھ

 .ا��مركية و�صالحات ا��ارجية التجارة تحر�ر :الثالث املطلب

 املالية وال�يئة ا��زائر ب�ن ما امل��مة �تفاقيات من سلسلة عن ناجم ا��ارجية التجارة تحر�ر عملية قرار إن

 �صالحات انطلقت وقد عليھ املتفق �قتصادي �ستقرار برنامج إ�� إضافة الدو�� النقد صندوق  �� املمثلة الدولية

 ال�� السابقة املبادئ �ل عن �نصراف أو قطع ع�� وعملت ال�سعينات بداية مع ا��ارجية بالتجارة املتعلقة والتعديالت

 :�� تتجسد أساسية مراحل ثالث ا��ارجية التجارة تحر�ر عملية عرفت وقد م����ا

 ���يع واملتضمن 1990 أفر�ل 14 �� املؤرخ والقرض بالنقد املتعلق 90/10 قانون  إصدار خالل من :�و�� املرحلة

  .الصعبة بالعملة للم��انيات الرسمية وا��صص ا��ارجية للتجارة ةالعام ال��نامج إلغاء وكذلك املباشر �جن�� �س�ثمار

                                                           

آفاق�ا �� ا��زائرن�یل ع����،   1   22: ، ص 1988ملاجست��، املدرسة العلیا للتجارة، ، رسالة لنیل ش�ادة اتحلیل سیاسة ا��وصصة و
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  والقوان�ن 90 وذلك وسطاء �وا� والوكالء ا��ملة، بتجارة يتعلق نظام وضع تم أين 1990 أوت ��  : الثانية املرحلة

 ا��زائر بنك قبل من املطبقة90/ 63  رقم الوزاري  امل�شور  قبل من املكمل 1990 لسنة التكمي�� املالية قانون  بموجب

 :و�� ��ا العمل يتم ال�� القانونية �جراءات من مجموعة املتضمنة

 والتوز�ع البيع لوكالء ا��ملة تجارة قبول  شروط تث�يت.  

 والتوز�ع البيع ووكالء ا��ملة لتجار ��ا بالتجارة �سمح ال�� والتج���ات املنتجات قائمة تث�يت. 

 13 �� املؤرخ 37 املرسوم إصدار �عد وذلك ا��ارجية للتجارة الفع�� التحر�ر تمثل بحيث 1991 مارس :الثالثة املرحلة

 الرس�� �لغاء �خ�� �ذا وتضمن 37 91 /التنفيذي ا��ارجية التجارة يخص فيما التدخل �شرط واملتعلق 1991 فيفري 

 .والداخلية ا��ارجية للتجارة الدولة ��واجز

 2001 ��اية مع �ور�ي و�تحاد ا��زائر ب�ن أبرم الذي الشراكة اتفاق عن ا��ارجية التجارة تحر�ر مبدأ ونتج ان�ثق وقد

 اقتصادي كيان �� أفضل بصفة ا��زائري  �قتصاد الندماج جديدة آفاق يفتح باعتباره "الثا�ي با��يل"�عرف والذي

 املتعامل�ن لدى �ليا إجماعاة يحقق لم أنھ غ�� كب��ا، أساسيا �عدا النظام �ذا و�ك���� وواسع، قوي  وج�وي 

 ل�ا سمح �ور�ي �تحاد مع الشراكة اتفاق عن ال�شاطات مختلف �عيھ الذي التكنولو�� للتأخر بالنظر �قتصادي�ن

 .اتفاقيات ثالث ع�� بالتوقيع للتجارة العاملية للمنظمة انضمام�ا حول  بالتفاوض

 .بالسلع خاص اتفاق .1

 .با��دمات خاص اتفاق .2

  �ف�ار بتجارة خاص اتفاق .3
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اقيل: لثالثا املبحث  ا��زائر �� املباشر �جن�� �س�ثمار يواج��ا ال�� واملعوقات العر

 س�يل و�� ا��غرا��، �ا نطاق داخل ا��قيقي �جن�� �س�ثمار مع�� إ�� الوصول  س�يل �� جا�دة ا��زائر سعت لقد

 �س�ثمار جلب ع�� محفزة واجتماعية اقتصادية ب�ئة ��لق الواجبة الضرور�ة الشروط جل بتوف�� ا��زائر قامت ذلك

 الفجوات سد ع�� بالعمل ا��زائر�ة السلطات �جانب املس�ثمرون يطالب ال�دف �ذا نيل أجل ومن املباشر، �جن��

 :�� ندرج�ا أن يمكن وال�� ذلك دون  تحول  ال�� العراقيل من والتقليص

اقيل: �ول  املطلب  واملادية الطبيعية العر

 واملادية الطبيعية العراقيل �� ا��زائر م��ا �عا�ي أو تواج��ا ال�� العراقيل أ�م من إن

اقيل: �ول  الفرع    ):العقار مش�ل( الطبيعية العر

 ع�� ل��يازة ا��اص �جراء �عد حيث العقار مش�ل �� ا��زائر �� �جن�� �س�ثمار عرف�ا ال�� العراقيل أ�م من إن

 أن إال العقار، سوق  تحر�ر ع�� السلطات عملت ذلك أجل ومن �س�ثمار قرار اتخاذ مسار �� مؤشر أ�م �و عقار

 �س�ثمار س�يل �� عقار قطعة ع�� ا��صول  فإن �س�ثمارات ودعم ترقية و�الة فحسب معقدا يبقى العقار ميدان

 وذلك املس�ثمر�ن �عض حسب سن�ن، عن يقل أن يمكن ال �حوال أحسن �� و�و املس�ثمر�ن يكبل قيد أ�م �ش�ل

 :�� ممثلة ال�يئات و�ذه عقار حيازة طلب ع�� املوافقة قرار ملنح ال�يئات من العديد تدخل �س�ب

 .وال��يئة للب�ئة العامة املدير�ة الداخلية، وزارة العامة، املدير�ة التج���، وزارة 

 .العقار ب��قية ا��اصة السكن تطو�ر و�الة 

 .البلدية أرا��� لقوائم املس��ة ا��لية العقار�ة الو�الة 

 قائمة تقدم أن يجب الو�االت �ذه الوال�ي، املستوى  ع�� املس�ثمر�ن طلبات ع�� الرد تتو�� ال�� )CALPI (  و�الة 

 منح أجل من ال�يئات �� التعدد �ذا .أرض قطعة ل�ل التق�� الطا�ع إبراز مع �س�ثمار�ة للمشار�ع املوج�ة باألرا��� 

 ا��قيقي املركز غياب إ�� إضافة السوق  �ذا �� املنافسة وغياب العقار عرض ضعف �س�ب ما �و والعقار �را���

 من �� �ستقبال) CALPI( إ�� املس�ثمر بإرسال تقوم الواقع �� أ��ا إال أن املفروض من ا��زائر ففي القرارات، التخاذ

 ع�� ا��صول  مرحلة طول  �� يز�د مما بالعقار خاصة أخرى  وأج�زة والوالئية البلدية املصا�� و�الة وصالحيات م�ام

 :ب املتعلقة والصعو�ات العراقيل نصادف أخرى  ج�ة ومن ج�ة من �ذا �س�ثمار م�مة و�عرقل العقار

 رض لقطعة الطل�� امللف دراسة مدة طول  أو تأخر� . 
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 لالس�ثمار ا��صصة لألرا��� البا�ظة الت�لفة . 

 لذلك املطلو�ة الوثائق و��امة �خ��ة �ذه مرونة وعم �جراءات و�سو�ة العدالة ضمان عدم. 

 ذات استعماالت إ�� حولت وال�� الصنا�� للقطاع موج�ة �انت ال�� �را��� منح �� والتعسف �ختالسات 

  .ذاتية مصا��

 املوافقة لل�شاطات �را��� تخصيص �� العقالنية مش�ل . 

 الصنا�� العقار تخصيص مدة وطول  م��لة غ�� صناعية مناطق �� أرا��� عدة وجود . 

 مما �قتصادي�ن للمتعامل�ن ح�� وال لإلدارة وا��ة غ�� نصوص عدة ب�ن متناثر بالعقار ا��اص ال�شر�ع 

 .�جراءات شفافية ال من يضاعف

 و�الة ب�ن ت�سيق وجود عدم )ASPI (و�الة و  ) CALPI( 1. املعتمدة املشار�ع تمركز يخص فيما 

اقيل: الثا�ي الفرع   :املادية العر

 الزد�ار �سا��� ا��رك و�� �قتصادي والنمو �نتا�� ال�شاط إل�عاش الرئ���� ا��ور  املصرفية املنظومة �ش�ل 

 العمومية، للسلطات بال�سبة م��ا مفر وال ل�ا بديل ال حتمية إصالح�ا عملية أصبحت ثم من و العالم، �� اقتصاد أي

 �� ح�� أو املتقدمة للبلدان املصر�� با���از قورن ما إذا انحرافات عن يكشف ا��زائر �� املنظومة �ذه س�� أن حيث

 املالكة للدولة دائمة راقبة بم يتم�� ا��زائر �� املصر�� النظام يزال ال ا��زائري  املستوى  من املتقارب املستوى  ذات الدول 

 للمتعامل�ن املقدمة ا��دمات نوعية وضعف املنافسة غياب إ�� يؤدي مما املصرفية املؤسسة ع�� قرار�ا تفرض ال��

 :�� واملس�ثمر�ن البنك �عرقل ما وأبرز  أ�م من ولعل �قتصادي�ن

 ضمانات بدون  املمنوحة القروض غياب. 

 ا��تصة املالية املؤسسات غياب. 

 جال طو�لة القروض) �يجار قروض( باالس�ثمار ةصا��ا املالية املنتجات قلة�. 

 ا��دودية إ�� يرجع العام القطاع إ�� ا��زائر�ة البنوك معظم انتماء بأن للتنمية املتحدة �مم ملنظمة تقر�ر �� وجاء

  ع�� تتوفر أ��ا إال املس�ثمر�ن مع �عامل ال �� بمرون��ا املعروفة ا��اصة البنوك من قليل عدد وجود ورغم النقدية،

                                                           
  06ص  2007،  05 العدد الباحث، مجلة األجنبي، االستثمار تنمیة في الجزائر في العقار أزمة قانة، بن إسماعیل حمودة، بن محبوب  1
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 العراقيل �عض من �س�ثمار ودعم ترقية لو�الة تقر�ر أسفر كما البالد، �� الكب��ة املدن �� ا��اصة و�ال��ا شب�ات

 :وم��ا املس�ثمر�ن يواج��ا ال�� املالية

  أش�ر 4 إ�� 3 ب�ن وتو�س املغرب �� ي��اوح ح�ن �� السنة يقارب طو�ال وقتا البنك �ستغرق. 

 املشروع قيمة ضعف إ�� �حيان �عض �� تصل قد املقاول  من با�ظة ضمانات البنك �ش��ط. 

 خطوط ع�� البنك توفر وعدم لندر��ا نظرا الصعبة بالعملة املشروع تمو�ل ع�� البنك قدرة عدم. 

 البنكية والتوظيفات �يداعات قلة إ�� إضافة ال�افية القرض. 

 س�ثمار�  إ�عاش ومجال كب��ة ديناميكية لتحقيق �ا�� غ�� يبقى ذلك أن إال الفائدة معدالت انخفاض رغم. 

 احت�اك�م بحكم �جانب املس�ثمر�ن ا�تمام ع�� كب�� بقسط أثر قد ا��زائري  البن�ي النظام بأن سبق مما يت��

 أما العمومية، املؤسسات م��انية ��ز لتمو�ل وظفت وأ��ا خصوصا جديدة مشا�ل من �عا�ي ال�� ا��زائر�ة فالبنوك بھ،

 املقاصة كنظام طو�لة مدة وتتطلب ثقيلة وتبقى الرا�ن الوقت �� كالسيكية �عت�� وال�� املقدمة البنك خدمة عن

 �� يوما 50 تتجاوز  ال ال�� الدولية التحول  عمليات وكذا والواردات للصادرات التوظيف إجراءات �جن�ية، والعمليات

 �افية غ�� إطارا��ا ومستوى  البنوك لدى امل�نية ا����ة أن كما الدو�� املستوى  ع�� ش�ر من أقل تتطلب العملية �ذه ح�ن

  1. �جراءات عرقلة من تز�د �خرى  و��

اقيل: الثا�ي املطلب  والسياسية �قتصادية العر

 .�جن�� املس�ثمر لطرد الرئ���� الس�ب ت�ون  ال�� العراقيل �� والسياسية �قتصادية العراقيل إن

اقيل: �ول  الفرع   :�قتصادية العر

 ا��زائر�ة، السوق  اقتحام �� �جانب املس�ثمر�ن تردد من زادت ال�� �قتصادية والعراقيل العوائق �عددت لقد 

 الدولة أقر��ا ال�� التحف��ات نتائج�ا أو ��م�ا �� تفوق  قد ال�� العراقيل �ذه اتجاه الكب�� التخوف ع�� مب�� ال��دد �ذا

 �موال رؤوس تدفقات اتجاه ا��زائر ت�ن��ا ال�� املفتوحة السوق  سياسة �عيق قد العراقيل �ذه أن ونجد ا��ال، �ذا ��

 :ي�� فيما املعوقات �ذه أ�م سرد و�مكن مخاوف�م، إزالة ع�� �جانب املتعامل�ن ل���يع إل��ا �جن�ية

 ومثال التجار�ة ��شطة �عض وفعالية سرعة لضمان ضرور�ة �عد ال�� املرافق �عض يم�� الذي ال�سي�� سوء 

 املستوردة السلع من% 80 حوا�� أن من فبالرغم ا��زائر�ة، املوا�ئ �ل يم�� الذي والتنظيم ال�سي�� سوء ذلك

                                                           

  81: ص  2006،  04العدد  إفر�قیا، شمال اقتصادیات مجلة ا��زائر، �� �س�ثمار معوقات بولعید، �علوج   1
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 املوا�ئ، مستوى  ع�� التنظيم و ال�سي�� سوء �س�ب سواء السلع �سر�ح �� الكب�� البطء أن إال املوا�ئ ع�� تمر

 �شاط ع�� الغالبة السمة و�و ا��ديثة املوا�ئ لعمل أساسيا شرطا �عت�� ال�� الضرور�ة التج���ات قلة إ�� أو

 الضرور�ة الشروط توف�� دون  حالت العوامل �ذه �ل الب��وقراطية، عامل ذلك إ�� يضاف املوا�ئ، �ذه

 1. ا��ديثة التجار�ة التبادالت تتطل��ا ال�� و�ست��ادية التصدير�ة العمليات سرعة لضمان و�ساسية

 لضمان املادية �م�انيات بنقص أو املستخدم�ن م�نية بنقص سواء املصر�� ل���از بال�سبة الفعالية نقص 

 وعدم املالية السوق  ضيق ذلك إ�� و�ضاف املتقدمة الدول  �� البنوك عمل ملتطلبات وفقا ا���از �ذا عمل

 التمو�ل منافذ تقليص و�التا�� �موال رؤوس انتقال عرقلة إ�� يؤدي ذلك �ل العاملية، �سواق مع اندماج�ا

 املواصفات ب�ل يتمتع مصر�� قطاع توف�� يتطلب ا��زائر إ�� �جن�� �س�ثمار جلب أن ونجد و�س�ثمار،

 �س�ثمارات ألن ال�سي��ية، التنظيمية الطرق  ناحية من أو وال�شر�ة املادية �م�انيات ناحية من سواء ا��ديثة

 .املعامالت �� التامة باملرونة تتم�� �س�يلية مصرفية ب�ئة وجود تتطلب ا��ديثة

 الذي �مر العمومية للمؤسسات ال�لية ا��وصصة عملية �� والتنظيمية القانونية ا��وانب �عض غموض 

  الصرفية أسعار�ا و�عدد ا��لية العملة قيمة تد�ور  .�س�ثمار قرار اتخاذ �� �جانب ���يع دون  حال

 

  بالعمالت مقوما لالس�ثمار ا��قيقية القيمة انخفاض إ�� يؤدي �خرى  للعمالت بال�سبة العملة سعر فتنخفض

 .ا��ارج إ�� تحو�ل�ا عند املس�ثمر�ن ار�اح تآ�ل إ�� يؤدي ،كما �جن�ية

 بالش�ل تتم لم السوق  اقتصاد إ�� ا��طط �قتصاد من ا��زائري  �قتصاد انتقال عملية أن إ�� �ستخلص �ذا ومن

 والسليم الك�� التطبيق دون  تحول  ال�� )قانونية أو �انت تنظيمية( القديمة الرسومات �عض بقيت حيث الالزم،

 .�جن�� �س�ثمار تدفق أمام" املفتوحة الباب" لسياسة

 استقرار �عدم ت�سم اقتصادية ب�ئة �� مشار�ع�م توط�ن من املس�ثمر�ن تخوف إ�� أدت العراقيل �ذه

 .�خر �عض�ا وغموض القانونية النصوص

                                                           

اقع سمیة، بن ودالل مفتاح صا��   1  اقتصادیة بحوث مجلة ا��زائر، حالة دراسة النامیة الدول  �� املباشرة �جن�یة �س�ثمارات وتحدیات و

  . 125: ، ص 2008،  44العدد  عر�یة،



 الجـــــــــزائرفي   المبــــــــــــــــــاشر األجنبـــــــــــي االستثـــــــــمار واقـــــــــــــــع  :نــــــــــــيالثا الفصل

 
51 

 �غري  اقتصادية ب�ئة توف�� إ�� تر�� لم أ��ا إال ��ا تتم�� ال�� الكب��ة �قتصادية و�م�انيات الطاقات ورغم ا��زائر إن

 عمل ع�� �ساعد ال�� وغ���ا والتنظيمية القانونية الشروط ع�� تتوفر أن يجب الب�ئة �ذه �جانب، املس�ثمر�ن

 1. والفوائد �ر�اح تحو�ل أو �ست��اد أو التصدير أو باإلنتاج �مر �علق سواء بحر�ة، �جانب املس�ثمر�ن

اقيل: الثا�ي الفرع    :السياسية العر

 استقرار بمدى مر�ونان أمران الشاملة التنمية وتحقيق �قتصادي النمو ا��ميع لدى معلوم �و كما

 ال ا���سيات متعددة شر�ات من املباشر �جن�� �س�ثمار تدفقات وأن خاصة للدول، والسياسية �منية الوضعية

 جلب معادلة �� �خ�� �ذا دور  إن�ار يمكننا ال حيث والسيا��� �م�� �ستقرار �و أسا��� عامل بتوف�� إال كب��ا ي�ون 

 .املباشر �جن�� لالس�ثمار عرقل��ما مدى ملعرفة بالتفصيل �مر�ن ل�ذين س�تعرض ول�ذا �س�ثمار

 وأيضا 1988 أكتو�ر أحداث إ�� �و�� بذور�ا �عود ال�� ا��ادة �منية �زمة من ا��زائر �عا�ي :�م�� الوضع: أوال

 من الز�ادة ع�� عملت ،  2016  لسنة صا�� ع�ن أحداث ومؤخرا أخرى  أحداث تل��ا ثم 2013 سنة تيقنتور�ن أحداث

 والدو��، �قلي�� املستو��ن ع�� ا��زائر صورة إفساد �� �سب�ت وخيمة آثار ل�ا �انت وال�� وخطور��ا، �زمة �ذه حدة

 املباشر �جن�� لالس�ثمار املعرقلة العوائق ب�ن من أسا��� عائق بمثابة اعتبار�ا يمكن ا��زائر �� �منية �وضاع �ذه

 املتعلق القرار اتخاذ قبل ف��ا �س�ثمار ير�دون  دولة ألي �منية الوضعية تقو�م ع�� معتادين املس�ثمر�ن وأن خاصة

 مجموعة فيھ توافرت إذا إال �ان بلد ألي اس�ثمارا��ا توجھ ال باالس�ثمار القائمة ا���سيات متعددة فالشر�ات بذلك،

 أن يمكن ال �جن�� املس�ثمر أن نجد وكذلك والسياسية �منية �وضاع استقرار أ�م�ا من وال�� الضرور�ة الشروط من

 فلم �م�� للطاقم ال�س�� لالستقرار و�ال�سبة للدولة �م�� للوضع عاما تقييما يجمع لم ما دولة �� أموالھ بتقديم �غامر

 من للتخفيف الوطنية واملصا��ة املد�ي الوئام قانون  إطار �� مؤخرا امل��وظ التحسن من فبالرغم كب��، حس لھ �عد

 للدول  وتفضيل�م وممتل�ا��م أرواح�م ع�� ،��وف�م �قتصادي�ن املتعامل�ن �رب من �عا�ي ا��زائر أن إال �زمة، حدة

 .خاص �ش�ل والغر�ية ا��ارجية املصادر �عض تل��ا ال�� امللفقة �شاعات مع وخصوصا أمانا، �ك�� ا��اورة

 جعلت ال�سعينات ف��ة �� صعبة سياسية وظروف �ضطرابات من �ع�د ا��زائر مرت: السيا��� �ستقرار عدم: ثانيا

 �طارات ح�� أو ا���ومي للطاقم ال�س�� �ستقرار فعدم �س�ثمار، خطورة حيث من السا�عة املرتبة تحتل ا��زائر

 ع�� �عاقب الوج��ة الف��ة �ذه �� حيث باالس�ثمار املتعلقة القرارات اتخاذ بمراكز مباشرة صلة ل�ا ال�� املناصب ذات

                                                           
ـــــشر�ف دمحم    1 ـــ : ، ص  2003رسالة ماج�س�� ، جامعة ا��زائر  ، ، ) راتيجية ــــــ�ثار �ست( إ�� املنظمة العاملية للتجارة  �نضمام  ور�انات ا��زائر ي،ـ

168  



 الجـــــــــزائرفي   المبــــــــــــــــــاشر األجنبـــــــــــي االستثـــــــــمار واقـــــــــــــــع  :نــــــــــــيالثا الفصل

 
52 

 �� أشواطا قطعت ح�ومة املثال س�يل ع�� ونأخذ بوتفليقة، الرئ�س ع�د �� �انت م��ا أر�عة ح�ومات 08 ا��زائر

 تحكم أخرى  إطارات و�جد جديد وطاقم آخر ح�ومة رئ�س فيجد املس�ثمر �ذا يأ�ي ثم �جانب املس�ثمر�ن مع التفاوض

 لتطو�ر) ANDI( اعتبارا��م �� يدخلون  �جانب لكن تتغ�� لم الضامنة القوان�ن �انت و�ن وح�� الوطنية الو�الة

 والر�ب الشك تدخل السوق  �� التغ��ات ف�ذه �س�ثمار، قرارات اتخاذ ع�� حتما يؤثر و�ذا وكب��ة صغ��ة �ل �س�ثمار

 1. �ستقرار عدم حالة وجود حول  املس�ثمر�ن نفوس ��

اقيل: الثالث املطلب  و�دار�ة القانونية العر

 وضع يكفي وال لالس�ثمار، الطاردة أو ا��اذبة الرئ�سية العوامل أحد حاليا �عت�� و�داري  القانو�ي ا��ور  إن

 1993 سنة الصادر القانون  أن فا��قيقة والعقاب، ا��زاء سياسة و�تباع إقامة من البد بل والقرارات القوان�ن

 ما لكن �س�ثمار، ��لب محفزة قوان�ن �ل�ا 2001 سنة قانون  وح�� ، 1995 و 1994 سنة عليھ أجر�ت ال�� والتعديالت

 والكتب الرسمية ا��رائد �� ووضع�ا قراء��ا تكفينا نظر�ة قوان�ن نجد�ا تطبيق�ا إ�� ال��وء عند أننا عل��ا �عاب

  .املتخصصة وا��الت

اقيل: �ول  الفرع    :القانونية العر

 ف��م يزرع حيث للمس�ثمر�ن طارد عامل ذاتھ حد �� �خ��ة العشر�ة طيلة استقرار�ا وعدم القوان�ن ك��ة إن

 .وثابت وا�� قانو�ي إطار ظل �� �شاطھ ممارسة �� يرغب املس�ثمر أن �علم وأننا خاصة وا��وف، الشك

 ع�� يتوفر أن يجب اس�ثمار أي ألن �س�ثمارات قيام ع�� املساعدة العوامل أ�م من �عت�� الذي العقار ناحية فمن

 ب�نما الوا��، صالحيات من �عت�� الذي العقار بملكية أوال يبدأ املشروع قبول  ع�� ا��صول  أجل ومن لقيامھ، أرضية

   �� املؤسسات ب�ن الصالحيات تداخل ع�� تدل الطر�قة �ذه البحتة، �قتصادية القرارات ضمن �جراء �ذا يدخل

 الناحية من وا��ة غ�� ف�� الضر��ية السياسة عن أما ��صية، أغراض إ�� �س�ثمار�ة الوج�ة من العقار تحو�ل

 كيفية �� تفقھ ال �دارات من �عض أن تجد الضرائب إدارات إ�� الذ�اب إال عليك فما القول  �ذا ع�� والداللة �عفائية

 من �ل وجود رغم أنھ وترى ) ANSEJ( و) ANDI( واملتمثلة للمس�ثمر�ن م�مة امتيازات تقدم ال�� .�عفاءات �ذه منح

 ارتفاع من �عا�ي املس�ثمر أن إال للمشروع، �و�� السنوات �� ا��مركية وا��قوق  الضرائب من �عفاءات �� و�الة

 ال الو�الة طرف من املمنوحة �عفاءات ل�ون  نظرا واملشار�ع، املنتجات ت�اليف ارتفاع عنھ ينجم الذي الضرائب معدالت

                                                           
   170: ص سابق، مرجعشریفي، دمحم    1
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 البلديات قائمة إصدار �� ا���ومة لتأخر و�ذا ذلك، تج�� قانونية نصوص وجود رغم للمشروع �ستغالل دورة تمس

 من املس�ثمر�ن نفور  �ستمر القائمة �ذه صدور  ح�ن و��� �عفاءات، �ذه ف��ا املنجزة املشار�ع �ستحق ال�� النائية

  .الرس�� غ�� القطاع إ�� و�تجاه �س�ثمار

اقيل: الثا�ي الفرع   :�دار�ة العر

 �سي�� سوء وكذا ا��واص، للمس�ثمر�ن �قتصادية املشار�ع تحقيق �� العراقيل أ�م أحد الب��وقراطية ش�ل 

 نظام وكذا للقوان�ن التنفيذية القرارات إصدار �� شديد بطء ���ل حيث وا��سو�ية، بالتحف�� ���اوت �دارة

 �سيان دون  كفاءة أك�� إدار�ة إطارات ت�و�ن �ستد�� ما و�ذا املس�ثمر، وجھ �� عائقا �ش�ل ال�� املسبقة ال��اخيص

 �س�ثمار فكرة عن يتخ�� و�جعلھ املس�ثمر ير�ق الذي �مر �س�ثمار، بملف ا��اصة العديدة طلبالوثائق �� �فراط

 .ا��زائر ��

 بالتداب�� �ل��ام ع�� اقتصرت ال�� ا��زائر�ة الدبلوماسية مجال تخص أخرى  عراقيل �ناك ذلك جانب إ��

 الثنا�ي املستوى  ع�� �تفاقيات �عض إبرام إ�� سارعت ا��زائر�ة السلطات أن من فبالرغم ا��ال، �ذا �� الدو��

 �ل إبرام إ�� �عد تصل لم أ��ا إال التحكيم مبدأ إقرار وكذا ا��ال �ذا �� املمنوحة بالضمانات واملتعلقة �طراف واملتعدد

 عائق و�ناك الدو��، وا��تمع ا��زائر ب�ن ما للثقة أك�� �عز�ز معناه املس�� �ذا تحقيق ألن الدولية، وا���ود �تفاقيات

 لالس�ثمار، دليل أو إحصائيات ع�� ا��صول  أجل من واملس�ثمر�ن، باالس�ثمار خاص معلوما�ي نظام ا�عدام �و آخر

 القيام عل��ا يجب ال�� �خ��ة �ذه ا��زائر، يخص ما �ل حول  ال�افية املعلومات إ�� يفتقدون  املس�ثمر�ن من الكث�� ألن

  .امل�اتب وراء �نتظار من بدال املس�ثمر، عن البحث أجل من �جراءات ��ذه

 تنفيذ إقامة ع�� �عمل سليمة أسس ع�� املشروع ل�سي�� الالزمة و�دار�ة الفنية ا����ات نقص أن كذلك نجد

 باملس�ثمر يدفع ما و�ذا العائد، انخفاض ثم ومن الت�لفة ورفع �نتاجية خفض إ�� و�ؤدي �س�ثمار�ة املشار�ع و�شغيل

  .عالية ت�اليف ذلك س�يل �� و�تحمل ا��ارج من و�دار�ة فنية م�ارات من إليھ يحتاج ما استخدام إ��

 رغم ا��ال ف��ذا نقص من �عا�ي فا��زائر �قتصادي، باإلعالن يرتبط آخر عائق أن إ�� �شارة تجدر أيضا

 أن كما �جن��، للمس�ثمر بال�سبة ا���ول  طيات �� دائما تبقى استغالل�ا للمس�ثمر�ن يمكن م�مة فرص ع�� تتوفر أ��ا
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 اس�ثماره بمستقبل الت�بؤ عليھ يصعب مما و�حصائيات و�عالنات �تصاالت أج�زة �� تاما ��زا يصادف �خ�� �ذا

  1.املثال س�يل ع�� �ا��زائر املضيف البلد ��

اقيل: الثالث الفرع  أخرى  عر

 ال عدد جذب س�يل �� جا�دة �س�� ا��زائر �انت إذا: التا�� �ش�ال طرح أذ�اننا إ�� ي�بادر قد سبق ما �ل من

 و�س�ل �س�� ال�� والضمانات ا��فزات من �ائل كم ذلك س�يل �� ومنحت املباشرة �جن�ية �س�ثمارات من بھ بأس

 واملناخ توفر�ا ال�� �رضية ظل �� و�ذا واملرحبة املنتجة �س�ثمار�ة باملشار�ع وقيام�م �جانب املس�ثمر�ن دخول 

 من �دف�ا ما أو الدافع فما ذلك س�يل �� املقامة ال�يئات إ�� إضافة أسسھ إرسال إ�� جا�دة سعت الذي �س�ثماري 

 تقيم �� �ل أو والتخر�ب؟ بال�دم تقوم أخرى  ج�ة ومن وال�ش�يد للبناء �س�� �� ج�ة من �ل العراقيل؟ تلك �ل خلق

 يمكننا ما إن املذكرة من ال�سيط ا��زء �ذا خالل من مناقشتھ يجب ما �ذا بال�سرى؟ وتقتلع�ا اليم�� باليد �سس

 بصفة أي ا��زائر�ة السلطات أو ا��زائر�ة الدولة �ان منبع�ا أن وجدنا وال�� للعراقيل خصص املبحث �ل أن قولھ

 أموالھ لوضع �س�� الذي �جن�� املس�ثمر عن والصادرة النا�عة العراقيل عن ماذا لكن لالس�ثمار املضيفة الدولة أو��

 ال طبعا �س�ثمار؟ ل�ذا عوائق او عراقيل أية �� ي�س�ب ال �خ�� �ذا أن املعقول  من �ل ا��زائر؟ �� واس�ثمار�ا

 �� أموالھ وضع إ�� املس�ثمر ��وء وراء من الرئ���� الدافع أن نجد الكث��ون ع��ا يتغا��� ال�� ا��لفية إ�� قليال فبالنظر

 املشار�ع �� يفكر وال �س�� ال ف�و ا��زائر �� مشروع إلقامة �خ�� �ذا بدخول  و�التا�� الر�ح تحقيق �و ا��زائر

 تخي�� تم إذا ذلك ع�� ومثال الر�ح ثم الر�ح �و الوحيد �مھ بل البلدين كال ع�� بالفائدة �عود وال�� املنتجة �س�ثمار�ة

 �� صنعت قطع وتجميع ل��كيب مصنع إقامة و��ن الزرا�� ا��ال �� �س�ثمار أو للمياه سد إقامة ب�ن �جن�� املس�ثمر

 ألن وثانيا املس�ثمر ع�� والوف��ة الطائلة باألموال �عود ألنھ أوال الثا�ي، املشروع اختيار يتم ،)مثال سيارات قطع( آخر بلد

 خالل�ا من يطل قد ال�� �بواب مفاتيح أبدا يمنحھ ولن لھ تبعية �� دائما املضيف البلد جعل إ�� جا�دا �س�� �خ�� �ذا

 الوقوف ع�� و�سانده �ساعده ال�� وا����ات التكنولوجيا بي��ا من وال�� املس�ثمر عن �عد�ا ل�ستغ�� والر�� ال��ضة ع��

 �ستغناء إ�� التفك�� بمجرد ولو يطمع وال إليھ حاجة �� دوما املضيف البلد ي�ون  أن املس�ثمر صا�� فمن ركب�يھ ع��

  .وأفضالھ خدماتھ عن
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  خالصة

 توف�� إ�� سعت العال�� �قتصاد ضمن ودمجھ الوط�� اقتصاد�ا إ�عاش س�يل �� ا��زائر أن كيف رأينا لقد

 أرضية ��يئة خالل من �خ�� �ذا لدور  �عتبار و�عادة املباشر �جن�� �س�ثمار واستقبال الستقطاب الظروف أفضل

 ألجل ا���ود أق��� و�ذلت العمومية السلطات عملت فقد ستحتضنھ، ال�� الب�ئة تحس�ن أخرى  �عبارة أو لھ مناسبة

 1993 لسنة �س�ثمار ترقية قانون  نجد ضم��ا من وال�� �س�ثماري، لل�شاط املنظمة القوان�ن خالل من سواء ذلك

 وطبقتھ ا��زائر أقرتھ ما خالل من أو النمو، ��لة وتحر�ك الوط�� باالقتصاد لل��وض الفرصة أعطيت خاللھ من والذي

 وترقية ت�شيط �إعادة ا��ديدة الدولية املتطلبات مع وتكييف�ا �زمة من البالد إلخراج ب�نفيذ�ا قامت إصالحات من

 أموال رؤوس جلب ع�� ساعد والذي ا��ارجية التجارة تحر�ر العمومية، املؤسسات خوصصة واملا��، البن�ي النظام

 .املص��ت�ن �ات�ن ع�� �عديالت من أدخل ما خالل من وا��بائية ا��مركية �صالحات وكذا أجن�ية

 �جراءات ع�� القائمة �قتصادية �صالحات تجسيد إ�� ا��زائر سارعت فقد سبق ما �ل إ�� باإلضافة

 الغر�ية الدول  مختلف مع امل��مة و�تفاقيات الدولية املالية ال�يئات مع أبرم��ا ال�� �تفاقيات سلسلة جراء من املن�ثقة

 �قتصادية التحوالت مع الوط�� �قتصاد يفيتك أجل من �ذا �ل الدو�� التحكيم مبدأ بإقرار م��ا �علق ما وخاصة

 من ال�� املالئمة الظروف تحقيق ألجل أخرى  ج�ة ومن ج�ة من �ذا السوق  اقتصاد إ�� ا��كم انتقالھ ثم ومن العاملية

 .املباشر �جن�� �س�ثمار ومشار�ع لعمليات ا��سن الس�� ضمان ع�� العمل شأ��ا



 

 

 

  :الثــــــالث      لــــــــــالفص

 لمحددات القياسية دراسةـــال

 الجزائر في المباشر األجنبي االستثمار

  2016 – 2000 الفترة في
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  :تم�يد

ا��تلفة ال�� تب�� أح�ام�ا ع��  �قتصاديةمختلف النظر�ات  استعراضمب�يا ع��  �قتصادلم �عد علم 

لف�م متغ��ا��ا وضبط  �قتصادية�� النفاذ إ�� الب�ئة  لالقتصادواملنطق، بل أصبحت امل�مة �ساسية  �ست�باط

القيا���، وال�� تمكن من التوصل إ�� نظر�ة جديدة أو �عديل  �قتصاديأساليب  استخداموذلك من خالل  اتجا�ا��ا

لدراسة ، سنحاول �� �ذا الفصل با�نحداروقد �عددت الطرق املستعملة لتقدير معادالت نماذج . النظر�ات القائمة

ذي ��تم القيا��� ال �قتصادوذلك بإتباع خطوات من�� �جن�� املباشر �� ا��زائر  �س�ثمار�ددات القياسية �

ال��  �قتصاديةحيث �عتمد ع�� تصورات النظر�ة  �قتصاديةبالتقدير امليدا�ي للعالقات ب�ن الظوا�ر واملتغ��ات 

 �جن�� املباشر �س�ثمار�عض املتغ��ات ع��  � ��عكس العالقات العامة ملتغ��ات النموذج، من أجل معرفة مدى تأث

  :قمنا بتقسيم الفصل إ�� ماي�� 

  �جن�� املباشر �� ا��زائر �س�ثمارتحليل محددات : ث �ول املبح

  ستقرار�ة السالسل الزمنية و الت�امل امل��امنادراسة : املبحث الثا�ي 

  و القياسية للنموذج املقدر �قتصاديةالدراسة �حصائية و : املبحث الثالث 

  �جن�� املباشر �� ا��زائر �س�ثمار تحليل محددات : املبحث �ول 

توصيف متغ��ات النموذج : املطلب �ول      

ع�� النظر�ة  �جن�� املباشر �� ا��زائر �س�ثمارال�� تؤثر ع��  �قتصاديةاملتغ��ات  اختيار�� عملية  اعتمدنا

�جن��  �س�ثمارخلص مما سبق بأن ع�� الدراسات السابقة، حيث �ست �عتماد، ومن ج�ة أخرى من ج�ة  �قتصادية

وأن النموذج القيا���  الناتج ا���� �جما�� و سعر الصرف و معدل الت��مو��  �قتصادية اتتأثر باملتغ�� ي املباشر

الذكر، وا��دول التا�� يب�ن  ةالسابق ةاملستقل اتاملتغ��  و �جن�� املباشر �س�ثماريت�ون من متغ�� تا�ع املتمثل �� 

  : املتغ��ات املستعملة �� النموذج

  املتغ��ات املستعملة �� النموذج: 03 دول رقم ــــــــــــــا��

املتغ�� اسم رمز املتغ�� نوع املتغ��  

�جن�� املباشر �س�ثمار IDE متغ�� تا�ع  

 الناتج ا���� �جما�� PIB متغ�� مستقل

 سعر الصرف TCH متغ�� مستقل

 معدل الت��م INF متغ�� مستقل

طالبةمن إعداد ال: املصدر    
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دراسة تطورات متغ��ات النموذج: املطلب الثا�ي   

 اتثم تطور املتغ��  ، 2016  -��2000 ا��زائر خالل الف��ة  �جن�� �س�ثماروم أوال بدراسة تطور ــــــــسنق

وا��دول التا�� يب�ن  ة ا��تار  ةاملستقلات املتغ�� و  ب�ن املتغ�� التا�عظا�رة العالقة الالف��ة مع توضيح  �� نفس ةاملستقل

  :�� النموذج  تغ��ات املستعملةحصائيات املتعلقة بامل� 

  2016  - 2000من سنة    بيانات متغ��ات النموذج: 04 ا��دول رقم 

  السنوات  �س�ثمار �جن�� املباشر  الناتج ا���� �جما��  سعر الصرف  معدل الت��م

0.3 75.31  54.79  438 2000  

4.2 77.26  54.71  1196 2001  

1.4 79.68  56.76  1065 2002  

4.3 77.37  67.86  634 2003  

4 72.06  85.33  900 2004  

1.4 73.36  103.08  1100 2005  

2.3 72.64  117.21  1795 2006  

3.7 66.82  135.01  2038 2007  

4.9 71.18  171.52  2590 2008  

5.7 72.64  137.77  2291 2009  

3.9 74.4  161.77  2331 2010  

4.5 72.85  198.76  2720 2011  

8.9 77.55  204.33  2900 2012  

3.3 79.38  210.18  1789 2013  

2.9 80.56 213.98 1490 2014  

4.8 100.46 164.77 -587 2015  

6.4 109.47 156.08 1546 2016  

   ONS الديوان الوط�� لإلحصاء : املصدر 

  2016 - �2000جن�� املباشر �� ا��زائر �� الف��ة  �س�ثمار دراسة تطور  .1

 تمو�ل �� ال��ز تواجھ ال�� الدول  من الكث�� إل��ا ت��أ بديلة تمو�ل وسيلة �س�ثمار �جن�� املباشر �عت��

 �اتھ إحدى ا��زائر �انت املباشر، ول�ذا �جن�� �س�ثمار تدفقات من �ستفيد أن الدول  �ل بإم�ان اس�ثمارا��ا، إذ

 الطو�ل املدى ع�� املباشر �جن�� �س�ثمار جلب كب�� ع�� تأث��من  لھ ملا �س�ثماري  مناخ�ا ��يئة إ�� سارعت ال�� الدول 

   :2016 - �2000جن�� املباشر �� ا��زائر خالل الف��ة  �س�ثمار، والش�ل التا�� يب�ن تطور ��م 
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  2016  -  �2000جن�� املباشر �� ا��زائر  للف��ة  �س�ثمار تطور : 03الش�ل رقم

 

 Excelالطالبة باستخدام برنامج  إعدادمن : املصدر 

 

  2016_2000دراسة تطور الناتج ا���� �جما�� �� ا��زائر �� الف��ة  .2

و الذي يمثل قيمة السلع و �عت�� الناتج ا���� �جما�� من أ�م املؤشرات �قتصادية ال�� �عتمد عل��ا الدولة 

تطور الناتج ا��دمات املنتجة داخل الوطن سواء �انت وطنية أو أجن�ية خالل ف��ة زمنية معينة و الش�ل التا�� يب�ن 

  : 2016_  2000ا���� �جما�� �� ا��زائر للف��ة 
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  2016_  2000تطور الناتج ا���� �جما�� �� ا��زائر للف��ة  :  04 الش�ل رقم

 

  Excelالطالبة باستخدام برنامج  إعدادمن : املصدر 

بمستو�ات متناسبة فيما بي��ا  و ارتفاع مقبول نوعا ما �� الناتج ا���� �جما��  ، اما )   2013 -2000( تم��ت ف��ة 

ارتفاع م��وظ �� مستو�ات من الناتج ا���� �جما��  ، أما  ائر لقد حققت ا��ز )  2014 -2008(  خالل السنوات �خ��ة 

 ف�ان �ناك انخفاض طفيف فيھ    )  2016 -2015( ف��ة 

 2016  -2000دراسة تطور سعر الصرف ا��زائري خالل الف��ة  .3

رف يبقى ن �عرف إنتعاشا و�التا�� فإن سعر الصأ�عت�� عملة بلد ما �� رمز من رموز السيادة الوطنية لذلك يجب 

 قوم بدراسة سعر الصرف �� ا��زائرمن احد املواضيع امل�مة بال�سبة ل���ومة ا��زائر�ة ملا ل�ا من أثر، وعليھ سوف ن

  : 2016_  ��2000 ا��زائر للف��ة سعر الصرف تطور و الش�ل التا�� يب�ن املستقل  �ع�� عن �ذه الظا�رة باملتغ�� 
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  2016  - ��2000 ا��زائر للف��ة  سعر الصرف تطور :  05الش�ل رقم

 

  Excelالطالبة باستخدام برنامج  إعدادمن : املصدر 

2016 – 2000دراسة تطور معدل الت��م خالل الف��ة   

 النقد كمية ز�ادة عن ناتجا �رتفاع �ذا �ان سواء وا��دمات، السلع أسعار �� امل��ايد �رتفاع �و الت��م

 أو الك�� الطلب عن فائضة �نتاج �� ز�ادة عن ناجم أنھ أي العكس أو املتاحة، السلع ��م من أك�� يجعلھ �ش�ل

 �� الت��م معدل تطور  يو�� التا�� الش�ل و الت��م لتوقعات املغذي الدور  عن فضال �نتاج، ت�اليف ارتفاع �س�ب

  2016 – 2000 الف��ة �� ا��زائر
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  2016_  ��2000 ا��زائر للف��ة  معدل الت��م تطور  :  06لش�ل رقم ا

 

  Excelالطالبة باستخدام برنامج  إعدادمن : املصدر 

 صياغة وتقدير النموذج القيا���:  لث املطلب الثا

من ) �س�ثمار �جن�� املباشر (�عد إختيار  عدد من املتغ��ات �قتصادية، ال�� رأينا أ��ا تؤثر  �� املتغ�� التا�ع 

الدراسات السابقة ال�� تناول��ا، سوف نتطرق �� �ذا املبحث إ�� صياغة النموذج القيا��� ا��اص خالل �عض 

  .باإلش�الية املدروسة وتقديره

  :صياغة النموذج القيا��� )1

من أ�م مراحل بناء النموذج �� صياغة النموذج القيا��� و قبل التعرف ع�� الش�ل الر�ا��� للدالة املراد 

  : دراس��ا �ش�� �� البداية إ�� رموز املتغ��ات املستعملة �� الدراسة و �� �التا��

 IDE    و يرمز لھ بالرمز�س�ثمار �جن�� املباشر يتمثل ��  :  املتغ�� التا�ع

  :  تمثل �� ت:  ةاملستقل ات غ�� املت

        PIB  :الناتج ا���� �جما�� و يرمز لھ بالرمز  

   Tchسعر الصرف و يرمز لھ بالرمز  

 INF:  معدل الت��م و يرمز لھ بالرمز 
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  : املتمثل �� الدالة التالية : الش�ل الر�ا��� للنموذج 

 ��� = �(��� , ��� , ���)  

الذي �ساعدنا �� تقدير  تعددخدام أسلوب �نحدار ا��طي امل�ذه الدالة و �غ��ا��ا نقوم باستمن أجل دراسة 

  : النموذج القيا��� والصيغة الر�اضية للنموذج املراد دراستھ �� �التا��

���� = �� + ������ + ������ + ������ + ��  

  .:حيث 

��,    النموذج املقدرتمثل معلمات : ��، ��,  ��

.: �س�ثمار �جن�� الذي ينوب عن �عض املتغ��ات ال�� يمكن أن تؤثر ع�� او حد ا��طأ يمثل املتغ�� العشوا�ي :  ��

  .و ال�� لم ندرج�ا �� النموذج املباشر

 :تقدير  النموذج القيا���  -2

و�ذا بإستعمال طر�قة املر�عات   املباشر�س�ثمار �جن�� سنقوم بتقدير  النموذج القيا��� �قتصادي ��ددات 

، و�� من أبرز وأس�ل الطرق وأحس��ا لتقدير النماذج ا��طية، ملا ل�ا من خصائص )���(الصغرى العادية 

  .�خرى  الطرق تم���ا عن با�� 

 68:خصائص املر�عات الصغرى العادية   . أ

  خاصية عدم التح��: 

التح�� �و  ذلك الفرق ب�ن مقدر ما و  توز�ع�ما، فإذا �ان الفرق يختلف عن الصفر نقول عن ذلك وسط  

:، و�ذا عدنا إ�� مقدر�ي املر�عات الصغرى فإننا نجد  املقدر  بأنھ متح��  

 ������ = ��   ∀� = 0,1,2,3    

        ���و مقدر غ�� متح�� ل       ���ومنھ نقول أن            

 69: خاصية ��ساق  

  :نقول بأن املعلمات �� مقدرات م�سقة إذا تحقق ما ي��          

 .قيم املعالم املقدرة  تق��ب من قيم املعالم ا��قيقية وذلك �لما ك�� ��م العينة - 

 :قيم�� التح�� والتباين تق��بان أو �ساو�ان الصفر �لما إق��ب ��م العينة ماال��اية أي - 

                                                           

 .4، ص 2011دار ال�شر، الطبعة �و�� ،ورقلة ،دروس وأمثلة محلولة ��  �قتصاد القيا���،  دمحم شي��/د 68

 .29، ص 2009دار الخلدونیة ، الطبعة الثانیة ، الجزائر ،�حصاء التطبيقي مع تمار�ن ومسائل محلولة،  الجیاللي جالطو 69
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    lim�→� �(��
� ) = �                   lim�→� �(��

� ) = ��                                            

    lim�→� ��� ���
� � = �        lim�→� ������

� �  = 0        

  .��و مقدر م�سق ل  ��و�ذا تحقق �ذين الشرط�ن نقول أن   

 :فرضيات نموذج �نحدار ا��طي املتعدد 

املر�عات الصغرى العادية �� تقدير النموذج ا��طي املتعدد، فإنھ يجب توفر  الفرضيات عند إستخدام طر�قة 

   :التالية

املتغ�� التا�ع ي�ون دالة خطية �� املتغ��ات املستقلة بحيث ت�ون قيمة واحدة ع�� �قل من قيم املتغ�� املستقل : ��

  .مختلفة عن بقية القيم

  :القيمة املتوقعة أو متوسط القيمة للمتغ�� العشوا�ي �ساوي الصفر، أي:   ��

 

�(��)  = 0      ,    ∀�                                                                                                                                 

  :ين املتغ�� العشوا�ي ي�ون ثابت أي تجا�س تباين �خطاء أو تبا: ��

���(��) = �(��²) = (�²�)                  

  :عدم وجود إرتباط ذا�ي ب�ن �خطاء أي: ��

��� ������ = ������� = 0   , ∀� ≠  �                                 

  :إستقالل املتغ�� العشوا�ي عن املتغ��ات املستقلة أي: ��

���(����) = �(����) = 0                                 

  :املتغ�� العشوا�ي موزع توز�ع طبي�� : ��

��          → �(0, ��) 
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 تقدير النموذج ا��طي املتعدد:    05 جدول رقم

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/19   Time: 14:10   

Sample: 2000 2016   

Included observations: 17   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

C 3981.349 1112.313 3.579342 0.0034 

PIB 6.955255 3.008196 2.312102 0.0378 

TCH -52.11606 14.42287 -3.613433 0.0031 

INF 180.3965 86.22786 2.092090 0.0566 
     

     

R-squared 0.660696     Mean dependent var 1543.294 

Adjusted R-squared 0.582395     S.D. dependent var 915.7679 

S.E. of regression 591.7911     Akaike info criterion 15.80651 

Sum squared resid 4552817.     Schwarz criterion 16.00256 

Log likelihood -130.3553     Hannan-Quinn criter. 15.82600 

F-statistic 8.437895     Durbin-Watson stat 2.074032 

Prob(F-statistic) 0.002269    
     
     

  Eviewsعتماد ع�� مخرجات من إعداد الطالبة باال :  املصدر

  : كماي�� للنموذج ال��ائية الصيغة كتابة يمكن 05 رقم ا��دول  من

 : حيث

  : التالية العالقة وفق تحسب و ، املقدرة للمعالم ا��سو�ة ستودنت إحصاءة قيم �� ��:

  . املقدرة للمعالم املعيار�ة �نحرافات:    ̂��

Σ���  :خطاء مر�عات مجموع� .  

  

���� = 3981.349 + 6.955��� − 52.116 ��� + 180.396 ��� 

��                     (�.���)                 (�.���)                 (��.���)                    (�.���)              

δβ�  i  ∶  (1112.313)   (3.008 )          (14.422)            (86.227) 

�� = 0.6606     �� = 0.5823        ∑ �� = 4552817      �� = 8.4378 

�� = 2.074              n=17 
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 : حيث

  املقدرة للمعالم ا��سو�ة ستودنت إحصاءة قيم �� ��:

  . املقدرة للمعالم املعيار�ة �نحرافات:    ̂��

Σ���  :خطاء مر�عات مجموع� .  

  . التحديد معامل تمثل:    ��

  امل��� التحديد معامل يمثل:  ��

  . لألخطاء الذا�ي �رتباط عن للكشف �ستخدم وا�سون  دير�ن إحصائية تمثل:  ��

  : التالية العالقة وفق تحسب و ا��سو�ة ف�شر إحصائية تمثل:  ��

F� =
R�

1 − R�
∗

n − k − 1

k
 

 : حيث

k   :املستقلة املتغ��ات عدد .  

 n    :املشا�دات عدد . 
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   اختبار السب�ية دراسة استقرار�ة السالسل الزمنية و : املبحـث الثا�ي 

 دراسة استقرار�ة السالسل الزمنية: املطلب �ول       

 : إستقرار�ة السالسل الزمنية  اختبار 

قبل تقدير النموذج البد من التأكد من إستقرار�ة السلسلة الزمنية و سنعتمد �� �ذه الدراسة ع�� إختبار ��انق 

  :الذا�ي و ا��ز�ي وفق الفرضية التالية  �رتباطالذي �عتمد ع�� معامالت دال��  Ljung-Boxبوكس

��: �(�) = 0 
�� ∶  �(�) ≠ 0  

: حيث   

 .تمثل فرضية العدم و �ع�� �ل معامالت �رتباط الذا�ي معدومة و بالتا�� السلسلة مستقرة: �� 

  .السلسلة غ�� مستقرةتمثل الفرضية البديلة و �ع�� �ل معامالت �رتباط الذا�ي غ�� معدومة و بالتا�� : ��

  : و �عطى إحصائية �ذا �ختبار وفق العالقة التالية

� = �(� + 2) �
���(�)

� − �

�

���

 

  αو مستوى معنو�ة  Kبدرجة حر�ة  ��ال�� تتوزع توز�ع 

�إذا �ان  < �
α
القائلة بأن �ل معامالت �رتباط الذا�ي مساو�ة للصفر و �ذا �ع�� أن السلسلة  ��نرفض   (�)�

  .غ�� مستقرة 

  0ستقرار�ة السالسل الزمنية عند املستوى �   Ljung-Box  إختبار نتائج :  06ا��دول رقم 

�� Qstat  املتغ��ات
�   القرار  املقارنة 

IDE  24.059  21,026  Qstat> ��
  ، السلسلة غ�� مستقرة ��رفض   �

PIB  73.98  21,026  Qstat> ��
  ، السلسلة غ�� مستقرة ��رفض   �

TCH  17.42  21,026  Qstat< ��
  ، السلسلة مستقرة ��قبول   �

INF  10.91  21,026  Qstat< ��
  ، السلسلة مستقرة ��قبول   �

 ع�� :املصدر
ً
 Eviewsال��نامج �حصا�ي  مخرجاتمن إعداد الباحثة اعتمادا

  

  إستقرار�ة السالسل الزمنية عند الفرق �ول    Ljung-Boxإختبار نتائج :  07ا��دول رقم 

�� Qstat  املتغ��ات
�   القرار  املقارنة 

IDE  5.91  21,026  Qstat< ��
  ، السلسلة مستقرة ��قبول  �

PIB  7.27  21,026  Qstat< ��
  ، السلسلة مستقرة ��قبول  �

 ع�� :املصدر
ً
  Eviewsال��نامج �حصا�ي  مخرجاتمن إعداد الطالبة اعتمادا
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�جن�� املباشر و الناتج ا����  �س�ثمارمن ل�ل   من خالل ا��دول�ن السابق�ن نالحظ أن السالسل الزمنية

مستقرة عند ل أما السالسل الزمنية ل�ل من سعر الصرف و معدل الت��م ف�� و �جما�� �� مستقرة من الفرق � 

  . 0املستوى 

 اختبار السب�ية ب�ن املتغ��ات: نــــــــــــياملطلب الثا

انجر السب�ية اختبار  : ب�ن املتغ��ات  ��ر

 متغ��ين عالقة ب�ن وجود دراسة ع�� �ختباريقوم  حيث ، املتغ��ات ب�ن املباشرة العالقة ع�� �ختبار �ذا يركز

 أو مقارنة القيم ا��سو�ة مع القيم ا��دولية ، �حتماليةالقيم  ع�� بناء عدم�ا من السب�ية تحديد و�تم حدى، ع�� �ل

 حسب سب�ية وجود �ع�� فرضية العدم وذلك يتم رفض 0,05أصغر من  �ختباراملرافق ل�ذا  �حتمال�ان  فإذا

  : التا�� ا��دول  �� مو��  �و كما جرانجر،

 :ب�ن املتغ��ات ب�ن ��رانجر السب�ية اختبار نتائج:   08 ا��دول رقم 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 05/28/19   Time: 16:27 

Sample: 2000 2016  

Lags: 2   

    
    Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

    
    PIB does not Granger Cause IDE 15 0.29459 0.7511 

IDE does not Granger Cause PIB 2.35640 0.1451 

    
    TCH does not Granger Cause IDE 15 2.71952 0.1140 

IDE does not Granger Cause TCH 0.56096 0.5876 

    
    INF does not Granger Cause IDE 15 0.04717 0.9541 

IDE does not Granger Cause INF 5.04486 0.0306 

    
    TCH does not Granger Cause PIB 15 1.14824 0.3557 

PIB does not Granger Cause TCH 2.92284 0.1001 

    
    INF does not Granger Cause PIB 15 1.10342 0.3690 

PIB does not Granger Cause INF 2.85002 0.1048 

    
    INF does not Granger Cause TCH 15 0.06465 0.9378 

TCH does not Granger Cause INF 0.37769 0.6948 

    
 ع�� نتائج تقدير ال��نامج �حصا�ي  :املصدر     

ً
  Eviewsمن إعداد الطالبة اعتمادا
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ـــــرافق الخــــــــ�س�ن ـــتج من خالل الش�ل أن �حتمال املــ ـــ ــــبل  الفرضية   0.05تبار السب�ية اك�� من ــ ـــ اذن نقــ

�Hنرفض  الفرضية البديلة و    ��الصفــــــــر�ة ماعدا  .ف�ذا يدل ع�� عدم وجود سب�ية حسب  جرانجر  ب�ن املتغ��ات    

  :املباشر �س�ب �� معدل الت��م حسب جرانجر  الن  �جن��احتمال واحد �و �س�ثمار 

0.05 > 0.05اي   ���� > 0.03 
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  املقدر للنموذج ةو القياسي ةو �قتصادي ة�حصائي لدراسةا:  لثالثا املبحث

 البد النموذج صالحية مدى لدراسة و املقدر للنموذج �قتصادي و �حصا�ي التحليل �� الدراسة �ذه تتمثل

 مدى و �قتصادية النظر�ة منطق منظور  من النموذج صالحية مدى ملعرفة ذلك و �ختبارات من مجموعة إجراء من

  . الت�بؤ عملية �� استخدامھ و القياسية الناحية من اختباره ثم �حصائية الناحية من صالحيتھ

  للنموذج املقدر �حصا�ي لتحليلا:  �ول ملطلب ا

 معنو�ة  لتقييم ذلك و س�يودنت إحصائية �ستخدم �ختبار �ذا إلجراء : املقدرة للمعالم الفردية املعنو�ة اختبار

 �� معلمة �ل معنو�ة يو�� التا�� ا��دول  و ، التا�ع املتغ�� ع�� املستقلة املتغ��ات تأث�� تقييم ثم من و ، النموذج معالم

 .  النموذج

 للفرضية وفقا ، % 5 معنو�ة مستوى  عند ا��دولية مع ا��سو�ة س�يودنت إحصاءة بمقارنة نقوم �ختبار �ذا إلجراء و

  :  التالية

  النموذج �� معلمة �ل معنو�ة يو�� مساعد جدول  : 09 رقم ا��دول 

  05رقم  ا��دول  ع�� باإلعتماد ةالطالب إعداد من : ملصدرا

��: �� = 0 

��: �� ≠ 0 

 : حيث

: H0 إحصائية معنو�ة ل�ا ل�س املعلمة �ع�� و العدم فرضية تمثل .  

:H1  إحصائية معنو�ة ل�ا املعلمة �ع�� و البديلة الفرضية تمثل . 

  

  Prob ���� ����  املعامالت  املقدرات

  0.003  2.1604  3.579 ��  الثابت

PIB  �� 2.312  2.1604 0.037  

TCH  �� 3.613 -  2.1604 0.003  

INF �� 2.092  2.1604 0.056  
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 معنو�ة إختبار �� :  

��: �� = 0 

��: �� ≠ 0 

  ��   منھ و ، �1 نقبل و �0 نرفض  بالتا�� و ���� >  t tab : أن نالحظ   09رقم ا��دول  خالل من

  . إحصائية معنو�ة ل�ا

 معنو�ة إختبار �� 

��: �� = 0 

��: �� ≠ 0 

 منھ و ، �1 نرفض و �0 نقبل  بالتا�� و ���� <����| : أن نالحظ  09 رقم ا��دول  خالل من

  .ل�ا معنو�ة احصائية   ��

 معنو�ة إختبار �� :  

��: �� = 0 

��: �� ≠ 0 

 ل�ال�س    ��   منھ و ، �1 نقبل و �0 نرفض  بالتا�� و ���� >  t tab : أن نالحظ 09 رقم ا��دول  خالل من

  . إحصائية معنو�ة

 �3  معنو�ة إختبار :  

��: �� = 0 

��: �� ≠ 0 

��   منھ و ، �1 نقبل و �0 نرفض  بالتا�� و ���� >  t tab : أن نالحظ 09 رقم ا��دول  خالل من   معنو�ة ل�ا  

 . إحصائية
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 للنموذج �جمالية املعنو�ة إختبار :  

  : التالية للفرضية وفقا ، Fisher اختبار �ستخدم للنموذج �جمالية املعنو�ة الختبار

��: �� = �� = �� =  �� = 0 

��: �� ≠ �� ≠ �� ≠  �� ≠ 0 

  . املستقلة املتغ��ات و التا�ع املتغ�� ب�ن العالقة إ�عدام �ع�� و العدم فرضية تمثل:  �0

 . التا�ع املتغ�� ع�� تأث�� لھ واحد مستقل متغ�� �قل ع�� يوجد �ع�� و البديلة الفرضية تمثل�1 :

       ����=  8.43ا��سو�ة                   ف�شر إحصائية لدينا

   : كماي�� �� % 5 معنو�ة مستوى  عند ا��دولة ف�شر إحصائية أما

�(�.��)
�.�� =   3.411 

 �قل ع�� يوجد النموذج لھ معنية �لية و بالتا�� و �1 نقبل و �0 نرفض فإننا ���� < ���� : أن ابم

ـــــــــ�� املباشر  ( التا�ع املتغ�� ع�� تأث�� لھ واحد مستقل متغ�� ــ   .) �س�ثمار �جنـ

  للنموذج املقدر قتصادي� لتحليلا:  الثــــــــــا�يملطلب ا

�� =  محل العالقة تمثل املق��ح املتعدد �نحدار نموذج أن ع�� املتعدد التحديد معامل قيمة تدل    0.6606

 التغ��ات عن ناتجة �� �س�ثمار �جن�� املباشر  �� تحدث ال�� التغ��ات من  66.06 % أن حيث ، جيدا تمثيال الدراسة

  . م��صة غ�� لعوامل تبقىو   %     33.94 أما ، املستقلة املتغ��ات ��

 و �س�ثمار �جن�� املباشر  ب�ن طردية عالقة وجود ع�� يدل �ذا و موجبة الناتج ا���� �جما��  معلمة إشارة

الناتج ا����  �غ�� إذا حيث ، �قتصادية النظر�ة منطق و السابقة التوقعات مع تتفق الن�يجة و�ذه الناتج ا���� ا��ام 

ـــــــــوح 6.955 : ب يتغ�� �س�ثمار �جن�� املباشر  فإن واحدة  بوحدة ا��ام    . دةـــ

سعر   و �س�ثمار �جن�� املباشر  ب�ن عكسية عالقة وجود ع�� يدل �ذا و سالبة  سعر الصرف معلمة إشارة

 �جما�� الناتج ا���� �غ�� إذا حيث ، �قتصادية النظر�ة منطق و املسبقة التوقعات مع تتفق الن�يجة �ذه و ،  الصرف

ـــوح 52.116 :  ب يتغ�� �س�ثمار �جن�� املباشر  فإن واحدة بوحدة    . دةـــــــــ

معدل  و �س�ثمار �جن�� املباشر  ب�ن طردية عالقة وجود ع�� يدل �ذا و موجبة معدل الت��م  إشارة

 الناتج ا���� ا��ام  �غ�� إذا حيث ، �قتصادية النظر�ة منطق و السابقة التوقعات مع تتفق الن�يجة و�ذه الت��م

ـــحو 180.3965 :  ب يتغ�� �س�ثمار �جن�� املباشر  فإن واحدة  بوحدة ـــ   . دةــــــ
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و معدل   �جما���� �الناتج ا� أن وجدنا املقدر ا��طي للنموذج �قتصادية و �حصائية الدراسة خالل من

�س�ثمار �جن�� ألنھ يفسر  إحصائيةل�س لھ معنو�ة  سعر الصرف و   إحصائية معنو�ة ات ال�� ل�ا املتغ��  الت��م 

  . إجماليةع�� املدى الطو�ل لكن النموذج لھ معنو�ة  املباشر 

  املقدرالقيا��� للنموذج  التحليل :  لثاملطلب الثا
 

 الناحية من باختباره سنقوم ، �قتصادية و �حصائية الناحية من النموذج صالحية مدى من تأكدنا أن �عد

 . بھ ا��اصة الفرضيات مع تطابقھ و ا���امھ مدى ملعرفة القياسية

 اختبارالذا�ي لألخطاء �ستخدم  �رتباطللكشف عن وجود أو عدم وجود مش�ل : الذا�ي لألخطاء  �رتباط اختبار

  :حيث �سمح �ذه �حصاءة باختبار الفرضية التالية   DWدير��ن وا�سون 

�� ∶  � = 0 

�� ∶  � ≠ 0    ( � < 0  ��  � > 0 ) 

 

.ذا�ي لألخطاء  ارتباطتمثل فرضية العدم و تنص ع�� عدم وجود :   �� 

  .ذا�ي لألخطاء  ارتباطتمثل الفرضية البديلة و تنص ع�� وجود :  �� 

  : ��تحديد مناطق القبول و الرفض إلحصاءة  : ) 07(   الش�ل رقم 
  

  قــــرار غيـــــــر   ذا�ي لألخطاء ارتباطعدم وجود   قــــرار غيـــــــر  ذا�ي سالب ارتباط

ـــوم �  محســـــــــ = ـــوم  0  محســـــــــ

ذا�ي  ارتباط

  موجب

4  3.3284-dl=  2.5684-du=  .072DW :   1.432du=  0.672   dl=  0  

  DW   =2.07يمكن استخراج قيمة  05السابق  رقم   من ا��دول 

 ذا�ي ارتباط وجود عدممما يفسر  لألخطاءوقعت �� منطقة عدم وجود ارتباط ذا�ي      DW   =2.07قيمة  أن نالحظ 

     أن نالحظ  لألخطاء

للكشف إذا �ان �ناك تجا�س أو عدم تجا�س  whiteوايت  اختبار اعتمادس�تم : تجا�س تباين �خطاء  اختبار ــــ  2

  :الفرضية التالية  باختبار�خطاء ، ونقوم 
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�� ∶  β� = α� = β� = α� = β� = ⋯ = α� = β� = 0 

 
  .تمثل فرضية العدم و تنص ع�� تجا�س تباين �خطاء :   ��  

 ) White( نتائج التقدير الختبار وايت : 10ا��دول رقم   
 

Heteroskedasticity Test: White  
     

     

F-statistic 19.73440     Prob. F(9,7) 0.0004 

Obs*R-squared 16.35540     Prob. Chi-Square(9) 0.0598 

Scaled explained SS 14.25066     Prob. Chi-Square(9) 0.1137 
     

     

  

  Eviewsباستعمال ال��نامج �حصا�ي  27إنطالقا من ا��دول رقم  ةمن إعداد الطالب:  املصدر

  : وفق العالقة التالية ��نقوم بحساب إحصاءة 

�� = 16.35 

 :ا��دولية التالية  χ2ثم نقار��ا مع إحصائية 

��
� =7.81 

��: نالحظ أن 
� < التباين أي ثبات و بالتا�� �خطاء متجا�سة   ��و منھ نقبل فرضية العدم       ��

  .التباين �خطاء 

  : اختبار التوز�ع الطبي�� لألخطاء 

  :و فق الفرضية التالية   Jarque-Beraإلجراء �ذا �ختبار نقوم باستخدام إحصائية جارك ب��ا 

�خطاء العشوائية ت�بع التوز�ع الطبي�� :   �� 

  ي��بالط التوز�ع ت�بع ال العشوائية �خطاء:  ��

   



جنبي المباشر في الجزائر في الفترة  أل الدراسة القياسية لمحددات االستثمار ا :ثالثال الفصــــــل

2000  -2016 

 
75 

اختبار جارك ب��ا :   08م �ل رقـــــــــش  
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Series: Residuals
Sample 2000 2016
Observations 17

Mean       2.54e-13
Median  -27.61765
Maximum  1029.682
Minimum -1344.690
Std. Dev.   533.4333
Skewness  -0.610226
Kurtosis   3.979992

Jarque-Bera  1.735336
Probability  0.419930

 

 ع�� نتائج تقدير ال��نامج �حصا�ي   :املصدر 
ً
  Eviews  من إعداد الطالبة اعتمادا

و بالتا�� نقبل  الفرضية  0.05جارك ب��ا اك�� من  إلحصائية�حتمال املرافق  أنمن خالل الش�ل نالحظ 

 .العشوائية ت�بع التوز�ع الطبي��  �خطاءو منھ  ��و نرفض الفرضية البديلة �� الصفر�ة 
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 خالصة 

، و حاولنا  2016 -2000لقد تناولنا �� �ذا الفصل تحليل ��ددات �س�ثمار �جن�� املباشر  �� ا��زائر للف��ة 

املتمثلة �� الناتج ا���� �جما�� ، سعر الصرف  و معدل الت��م  ة�قتصاديبناء نماذج قياسية لتحديد اثر املتغ��ات 

  .ع�� �س�ثمار �جن�� املباشر 

خطوات املن�� القيا��� ، كما  بإتباعاملباشر،  �جن��كما حاولنا القيام بدراسة قـــــياسية ��ددات �س�ثمار 

 �قتصاديةالنظر�ة  منطق منظور  من �ختبارات من مجموعة إجراء صالحيتھ و مدى قمنا بتقدير النموذج و دراسة

  . الت�بؤ عملية �� استخدامھ و القياسية والناحية �حصائية الناحية ومن
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 العامـــة     خاتمـــــــةال

با�تمام كب�� من  �عت�� �س�ثمار �جن�� املباشر ظا�رة اقتصادية ظ�رت �� العديد من الدول كما أنھ حظي

وع أش�ال �س�ثمار يمثل ضرورة طرف املس�ثمر�ن �جانب من ناحية وز�ادة  �� جذب املز�د من �قتصادي�ن، كما تنَّ

ـــالعوائد املمكن تحقيق�ا من قبل الدول املضيفة من ن دور �س�ثمارات �جن�ية �� التنمية أصبح من  احية أخرى، إنــ

 .ون �خرى يمكن تجا�ل�ا رغم استفادة �عض الدول منھ د �مور املسلم ��ا كما أنھ صار بمثابة ا��طوة ال�� ال

الر�ود وذلك من  وا��زائر كبا�� الدول النامية �خرى �س�� جا�دة إ�� تحقيق قفزة نوعية وا��روج من حالة

و��ل �ذه املعادالت الصعبة  توف�� عوامل داخلية وخارجية م��عة ترمي �ل�ا إ�� دفع ��لة النمو و�نتعاش، خالل

إدخال إصالحات، وكذلك �عد تناقص فرص  ن�� املباشر الذي ساعد ع��واملتناقضة ��أت ا��زائر إ�� �س�ثمار �ج

للتخفيف من ع�� املديونية ودفع ��لة التنمية �قتصادية  ا��صول ع�� القروض واملصار�ف التجار�ة وسعيا م��ا

�ش�د�ا النظام حيث قامت ا��زائر بتكييف اقتصاديا��ا مع التحوالت ال��  .واملواكبة لالقتصاد العال�� من ج�ة أخرى 

 خوصصة املؤسسات العمومية، و�عطاء �ولو�ة للقطاع ا��اص حيث قامت ا��زائر من خالل�ا العال�� من خالل

واملتضمنة ضرورة خوصصة  بإصالحات اقتصادية بإبرام�ا �تفاقيات املنعقدة مع ال�يئة الدولية املالية وع�� رأ س�ا

 .جيةاملؤسسات العمومية وتحر�ر التجارة ا��ار 

�س�ثمار �جن��  �ان الغرض من الدراسة �و البحث عن السبل والطرق ال�� من شأ��ا أن تؤدي إ�� جلب

الرا�نة واملتمثلة �� الت��م والبطالة  املباشر وتدعيمھ �� ا��زائر و�ذا ل�ونھ ا��ل �مثل ملعا��ة املشا�ل �قتصادية

طر�ق مالئمة الستقطابھ، ف�ناك العديد من العوامل  ا��زائر البحث عن ��كت �قتصاد ا��زائري ف�ان البد ع�� ال�� أ

املباشر لكن رغم �ذا فإن أغلب املتعامل�ن �قتصادي�ن ا��واص  تمثل نقاط ايجابية الستقطاب �س�ثمار �جن��

ركز�ة النظام �قتصادي، أسباب م��ا تباطؤ الدولة �� مسار�ا نحو تحر�ر والم ي�تقدون مناخ �س�ثمار �� ا��زائر لعدة

ا��قيقية ومش�ل العقار وارتباط الدولة الدائم بقطاع ا��روقات، ضف إ�� ذلك تأخر النظام  وكذلك من املشا�ل

�م��  والب��وقراطية وعدم فعالية النظام القانو�ي وعدم صالحية الب�ية التحتية والس�ب الرئ���� �و الوضع املصر��

النية ا��سنة ل��قية  ة ، �ذا ما ا�عكس سلبا ع�� تدفقات �س�ثمار �جن�� املباشر، إال أنوخصوصا �� الف��ة �خ�� 

  .�قتصاد الوط�� مناخ �س�ثمار �� ا��زائر الستقطابھ و�ستفادة من مزاياه يمثل جانب إيجا�ي ع��
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 :است�تجنا ا��ال �ذا ملعطيات تحليلنا خالل ومن :الفرضيات اختبار - 1

 عن سواء  آخر بلد �� أموالھ باس�ثمار مع�ن بلد من منظمة أو ��ص قيام �� يتمثل املباشر �جن�� �س�ثمار 

 �داء كفاءة تحس�ن ع�� �عمل حيث عائد تحقيق و��دف ا��زئية امللكية أو للمشروع ال�املة امللكية طر�ق

 و�نتاج �قتصادية القطاعات تنو�ع �� �سا��� حل ال ألنھ مؤكدة الفرضية �ذه �قتصادي، واملردود

 .الدولية والتكنولوجيا الشراكة إطار �� الوطنية للمؤسسات القوة من نوع أنھ كما والتصدير

 حماية وع��  ا��ارج من �جن�ية �موال رؤوس جذب سياسة ع�� كب�� �ش�ل املباشر �جن�� �س�ثمار �عتمد 

 القوان�ن تب�� وكذلك و�جتماعية �قتصادية التنمية �عيق وال�� املديونية �اجس من ل�ا ا��اضعة الدولة

 نامية دولة أي ألن مؤكدة الفرضية �ذه املباشر �جن�� �س�ثمار و���يع تحف�� ع�� �ساعد ال�� الصارمة

 .محفزات عدة تقديم خالل من وذلك �جانب املس�ثمر�ن عدد لز�ادة �س��

 �ذه مالئمة، وسياسية وأمنية اقتصادية وشروط مناخية ظروف بتوف�� مر�ون  �جن�� �س�ثمار نجاح  

 �� املاص �العنصر �ما و�م�� السيا��� �ستقرار وعدم مالئمة الغ�� املناخية الظروف ألن مؤكدة، الفرضية

 ونظرا املاضية، القليلة السنوات �� ا��زائر ��ا تتمتع ال�� و�م�انيات املتخذة ا���ودات �ل ضد ا��داء عملية

 تحس�ن أجل من وذلك �ر�اح من ممكن قدر أك�� تحقيق عن يبحث ف�و باملعوقات �جن�� املس�ثمر ال�تمام

 .�خرى  القطاعات ع�� �س�ثمار انفتاح �� البداية لت�ون  �خ��ة النتائج ع�� جديد من وال��ك�� ا��زائر صورة

   :التالية النتائج است�باط يمكن الدراسة �ذه خالل من إليھ التطرق  تم ما إ�� بالعودة :البحث نتائج - 2

 مباشرة  عمالة من يوفره ما خالل من واملستدامة الشاملة التنمية تحقيق �� املباشر �جن�� �س�ثمار �سا�م 

 نقل �� �سا�م كما املضيف، للبلد و�جتماعية �قتصادية �وضاع تحس�ن غاي��ا صعبة وعملة مباشرة، وغ��

  .�قتصادية التنمية تدعيم ع�� و�عمل �دار�ة، املعرفة وز�ادة التكنولوجيا

 ز�ادة تحقيق و�التا��  املشار�ع عدد �� املستمرة الز�ادة خالل من مستمر تطور  �� املباشر �جن�� �س�ثمار ان 

 .والصادر الوارد املباشر �جن�� �س�ثمار من مقبولة تدفقات تحقيق �� سا�م ما و�ذا العمل مناصب ��

 عدد ز�ادة �� بھ بأس ال دور  ل�ا �ان مثال العمومية املؤسسات ا��زائر�ة السلطات ت�ن��ا ال�� �صالحات 

 �تفاقيات �عض �ناك .�قتصادي ��عاش ما نوع تحقيق من التمكن و�التا�� املباشرة، �جن�ية �س�ثمارات

 تدل ال�� ة�يجابي املؤشرات �عض  بروز ع�� يدل مما ،اقتصادية قطاعات عدة �� �جن�ية الوطنية للشراكة

  .�س�ثمار دعم إ�� الرامية ج�ود�ا �� الدولة نجاح ع��

 املعوقات �عض �ناك أن إال املباشر، �جن�� لالس�ثمار املمنوحة والضمانات التحف��ات جملة من الرغم ع�� 

 .وجھ أكمل ع�� تحقيقھ دون  وتحول  �خ�� �ذا وجھ �� تقف ال�� والعراقيل
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 أن القول  يمكن الدراسة �ذه خالل ومن املستخلصة النتائج إ�� اس�نادا :املوضوع �ذا تدعم ال�� التوصيات 3-

 ولكن ذلك، �� ا��تصة وال�يئات السلطات إ�� �عود املباشر �جن�� �س�ثمار و���يع وترقية تطو�ر �� الرئ���� الدور 

 :صدى ل�ا وتجد فائدة ذات ت�ون  أن ع��� �ق��احات لبعض تقديمنا من يمنع ال �ذا

 لطبيعيةا �م�انيات ب����� القطاعات مختلف �� أ�شطة ز�ادة خالل من توسعية اقتصادية سياسة تب�� 

 .البالد تمتلك�ا ال�� ال�ائلة وال�شر�ة

 جن��  �س�ثمار مزايا �عض من �ستفادة طر�ق عن املباشرة �جن�ية �س�ثمارات �� التحكم ع�� العمل� 

   .سلبيا��ا �عض وتفادي الصعبة العملة ع�� وا��صول  والعمالة وا����ة �التكنولوجيا املباشر

 قصد وا����ات والكفاءات امل�ارات تطو�ر ع�� والعمل �قتصادية املؤسسات وتأ�يل املصر�� ا���از تفعيل 

 . �جن�ية الدول  مع عالق��ا تحس�ن

 القضاء الزراعة قطاع و�ا��صوص ا��دمات الصناعة، �السياحة، أخرى  قطاعات �� �س�ثمارات ���يع 

   .ال�س�يالت �عض تقديم خالل من �س�ثمار �عيق ال��) الب��وقراطية(  �دار�ة املشا�ل ع��

 التامة و�ستقاللية باملصادقة يتم�� اقتصادية معلومات بنك إ�شاء.   

 ا��تصة �س�شار�ة ا���ات تصدر�ا ال�� التوصيات بمختلف التقيد 

 تفتح ضرورة ذلك ومع�� التق�� والتطور  �نتاج عملية تدو�ل حيث من العوملة خاصيات �عتبار �ع�ن �خذ 

 .العال�� �قتصاد ع�� ا��زائري  �قتصاد

 املباشر �جن�� �س�ثمار مجال �� السابقة التجارب من �ستفادة ضرورة.  

 ا��زائر عن ا��ار�� للعالم جيدة صورة إعطاء.  

 موال تب�يض و والرشوة �ختالس عمليات �� املتمثلة والظا�رة املشا�ل ع�� القضاء�.  

   البحث آفاق 4-

   :ي�� فيما تتمثل مستقبلية أخرى  ودراسات أبحاث محل ت�ون  بأن جديرة املواضيع �عض �ناك

 الكفيلة املباشر الوسائل �جن�� �س�ثمار جلب �� للتجارة العاملية املنظمة إ�� ا��زائر انضمام مسا�مة مدى 

 ا��زائر �� املباشر �جن�� �س�ثمار وترقية بتطو�ر

 ا��روقات نطاق خارج منتجة قطاعات �� باالس�ثمار ا��زائر إ�تمام مدى 

 ا��زائري  �قتصاد ع�� املباشر �جن�� �س�ثمار إ�ع�اسات أثر.  
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 بل املضيف البلد اقتصاد ع�� بالسلب �حوال �ل �� يؤثر ال املباشر �جن�� �س�ثمار أن نجد القول  وخالصة

 �س�ثمار جلب إ�� ��دف جديدة إس��اتجية عن للبحث يضطرنا الذي ال���ء والسلبيات �يجابيات ب�ن �عا�شا �ناك

 تحو�ل إ�� �جانب باملس�ثمر�ن يدفع النامية الدول  �� �س�ثمار �� �موال رؤوس معدالت تباطؤ ألن فأك�� أك�� �جن��

 يدفع ا��ا�� الوقت �� ���ء �ل ألن.مرتفعة، أر�اح معدالت ع�� ا��افظة أجل من وذلك املتقدمة البلدان نحو فروع�م

 تحقيق إ�� نزع��ا وكذا املضيفة، الدول  وح�ومات لشعوب امل��ايد للو�� نظرا املباشر �جن�� �س�ثمار نحو بالتوجھ

 .أفضل غد �� طموحات و الع�ش �� الرفا�ية و �قتصادية التنمية

 من �عضا أص�نا قد ن�ون  وأن حسناتنا، م��ان �� املتواضع �ذا عملنا يجعل أن وجل عز املو�� من نرجو �خ�� و��

 .الصا��ات بفضلھ تتم الذي � وا��مد ا��تلفة بجوانبھ و�ملام �حاطة إ�� وصوال املوضوع اختيار من بداية الصواب



 

 

 قـائمة المــــــــــراجع
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  2003، دار ا��امد لل�شر و التوز�ع  ،عمان ، �ردن ،  ، ادارة �عمال الدوليةعباس ع�� . 

  دار الراية لل�شر و التوز�ع، �ردن ، ، ���يع �س�ثمار و أثاره ع�� التنمية �قتصادية ، منصوري الز�ن

2013 .  

  ، ديوان املطبوعات ا��امعية ، الطبعة �و��  ، ا��زائر ،  قانون �س�ثمارات �� ا��زائركمال عليوش قر�وع ،

1999..  

  ،أطروحة دكتوراه �� العلوم �قتصادیة، غ�� دراسة تحلیلیة ملناخ �س�ثمار �� ا��زائرنا�� بن حس�ن ،

  . 2007 - 67 م�شورة، جامعة منتوري، قسنطینة،

   ،أطروحة دكتوراه �� العلوم �قتصادیة، تقییم مناخ �س�ثمار �جن�� املباشر �� ا��زائرسعیدي یح�� ،

 . 2007 -189. غ�� م�شورة، جامعة منتوري، قسنطینة،

  ،آفاق�ا �� ا��زائرن�یل ع���� رسة العلیا املاجست��، املد ، رسالة لنیل ش�ادةتحلیل سیاسة ا��وصصة و

 . 1988للتجارة، 
 

   املراجع بالفر�سية–ب 

 Abdellah Boughaba, Analyse et évaluation de projets, Berti edition, imprime en France, paris, 

1999, p :07 
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 الرسائل العلمية

  ،حالة ا��زائر-املباشرة إ�� الدول العر�يةالعوملة وتأث���ا ع�� تدفق �س�ثمارات �جن�ية يحياوي سم��-

  . 2005مذكرة ماجست��، تخصص تحليل اقتصادي، جامعة ا��زائر،

  ، مذكرة  - حال ا��زائر -دور التحق��ات ا��بائية �� جلب �س�ثمار �جن�� املباشر�شيدة معزوز ،

   . 2005و بنوك ، جامعة ا��زائر    ماج�ست�� تخصص مالية نقود 

 العالقة ب�ن �س�ثمار �جن�� املباشر و التجارة الدولية و اثاره �قتصادية ع�� د الغفار السامرا�ي ، �ناء عب

 .1999،اطروحة دوكتوراه مقدمة ا�� مجلس �لية  �دارة و �قتصاد ، جامعة �غداد ،الدول النامية 

  ، تقييم ��ددات و سياسات جذب �س�ثمار �جن�� املباشر �� ا�� البلدان رجاء بندر عز�زي العكيدي

 . 2000رسالة ماجست�� ، اقتصاد ، جامعة �غداد النامية ، 

  ، دراسة مقارنة ل�ل من شرق  و جنوب محددات �س�ثمار �جن�� املباشر �� عصر العوملة ،رضا عبد السالم

 .2002بيق ع�� مصر شرق اسيا  و امر��ا الالتي�ية مع التط

  ، مذكرة ماس�� ، تخصص  اثر �صالحات �قتصادية �� جذب �س�ثمار �جن�� املباشرعمروش سلمان ،

 . 2013مالية ونقود ، جامعة ت�سة ، ا��زائر ،

  ، رسالة  �ثار املتوقعة للمنظمة العاملية للتجارة ع�� �س�ثمار �جن�� �� ا��زائرب��ياط جمال ،

 .2003ماج�ست�� ، �لية العلوم �قتصادية و علوم ال�سي�� ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، ا��زائر ، 

  ،أطروحة دكتوراه �� العلوم �قتصادیة، غ�� دراسة تحلیلیة ملناخ �س�ثمار �� ا��زائرنا�� بن حس�ن ،

  . 2007 - 67 م�شورة، جامعة منتوري، قسنطینة،

   ،أطروحة دكتوراه �� العلوم �قتصادیة، تقییم مناخ �س�ثمار �جن�� املباشر �� ا��زائرسعیدي یح�� ،

 . 2007 -189. غ�� م�شورة، جامعة منتوري، قسنطینة،

 ـــالق عبد ـــ افز ةــــــــــدراس كشیدة، محمود و شال�� ادرـ  ب�ن ا��زائر �� املباشر ��ـــــ�جن لالس�ثمار املمنوحة ا��و

اقع�ا النظري  إطار�ا   . 2003 املدیة، فارس، ی�� ا��ام�� املركز ل�سا�س، تخرج مذكرة ،املیدا�ي وو

  مارس  19املؤرخة ��  15الصادر �� ا��ر�دة الرسمیة رقم  1997مارس  19املؤرخ ��   125-97رقم  01املادة

1999 .  

 1   20 ا��زائر و�جتما��، �قتصادي الوط�� ا��لس ،و�جتما�� �قتصادي الظرف :حول  تقر�ر  

  نوفم��  04املوافق ل  -  4885العدد  -جر�دة ا����  ، حضور قوي لرجال �عمال �ماراتی�ن،جالل بوعا�ي

2006  

 الباحث، مجلة �جن��، �س�ثمار تنمیة �� ا��زائر �� العقار أزمة قانة، بن إسماعیل حمودة، بن محبوب 

  . 2007،  05 العدد

 2006،  04العدد  إفر�قیا، شمال اقتصادیات مجلة ا��زائر، �� �س�ثمار معوقات بولعید، �علوج . 

 اقع سمیة، بن ودالل مفتاح صا��  حالة دراسة النامیة الدول  �� املباشرة �جن�یة �س�ثمارات وتحدیات و

  . 2008،  44العدد  عر�یة، اقتصادیة بحوث مجلة ا��زائر،

 ـــشر�ف دمحم ـــ ــ ـــــ�ثار �ست(إ�� املنظمة العاملية للتجارة   �نضمام  ور�انات ا��زائر ي،ـ رسالة ، ) راتيجية ـ

  . 2003ماج�س�� ، جامعة ا��زائر  ، 
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  التقار�ر 

 20 ا��زائر و�جتما��، �قتصادي الوط�� ا��لس ،و�جتما�� �قتصادي الظرف :حول  تقر�ر  

  نوفم��  04املوافق ل  -  4885العدد  -جر�دة ا����  �عمال �ماراتی�ن،، حضور قوي لرجال جالل بوعا�ي

2006.  

  

  : املراسيم و القانونية النصوص

  مارس  19املؤرخة ��  15الصادر �� ا��ر�دة الرسمیة رقم  1997مارس  19املؤرخ ��   125-97رقم  01املادة

1999 . 

 املتضمن قانون �س�ثمارات   1966 -  06 - 15املؤرخ ��   277 -  66 رقم  مرأ ،  

  املتضمن قانون التوجيھ للمؤسسات العمومية و �قتصادية ،  1988-01-12املؤرخ ��  01 – 88قانون ،

  1988-01-13ا��ر�دة الرسمية 

  ا��ر�دة الرسمية ربتطو�ر �س�ثما،املتعلق  03- 01من القانون  رقم  11املادة ،. 

  2011، یضمن قانون املالیة التكمی��  2011یولیو  18املؤرخ ��  �11/12مر.  

  

اقع �ك��ونية   املو

 لإلحصائيات الوط�� الديوان  www.ons.dz   

 س�ثمار لتطو�ر الوطنية الو�الة�www.andi.dz  . 

   البنك العال�� للمعطياتeséBanque Mondiale des Donn 

http://www.andi.dz/


 
 

 

الحـــــققـائمة المـــ  
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املباشر �جن��الس�ثمار لاختبار استقرار�ة السلسلة الزمنية  :  01م��ق رقم   

 

Date: 05/29/19   Time: 11:58    

Sample: 2000 2016      

Included observations: 17     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

    .   |****  |     .   |****  | 1 0.500 0.500 5.0464 0.025 

    .   |** .  |     .   |*  .  | 2 0.318 0.091 7.2307 0.027 

    .   |   .  |     . **|   .  | 3 0.037 -0.206 7.2621 0.064 

    .   |   .  |     .   |   .  | 4 -0.065 -0.054 7.3667 0.118 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 5 -0.157 -0.070 8.0299 0.155 

    . **|   .  |     . **|   .  | 6 -0.286 -0.219 10.438 0.107 

    .***|   .  |     . **|   .  | 7 -0.412 -0.256 15.934 0.026 

    .***|   .  |     .   |   .  | 8 -0.366 -0.044 20.738 0.008 

    . **|   .  |     .   |   .  | 9 -0.266 -0.015 23.589 0.005 

    .  *|   .  |     .   |   .  | 10 -0.087 0.029 23.941 0.008 

    .   |   .  |     .  *|   .  | 11 -0.035 -0.087 24.008 0.013 

    .   |   .  |     .   |   .  | 12 0.028 -0.054 24.059 0.020 
       
       

 WS 8  EVIEمن إعداد الطالبة باستخدام برنامج: املصدر 

 ذات الفروق �و�� الزمنية  لالس�ثمار �جن�� املباشر اختبار استقرار�ة السلسلة : 02م��ق 

 
 

Date: 05/29/19   Time: 12:01    

Sample: 2000 2016      

Included observations: 16     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

    . **|   .  |     . **|   .  | 1 -0.273 -0.273 1.4337 0.231 

    .   |*  .  |     .   |   .  | 2 0.095 0.022 1.6203 0.445 

    . **|   .  |     . **|   .  | 3 -0.246 -0.232 2.9640 0.397 

    .   |   .  |     .  *|   .  | 4 0.000 -0.142 2.9640 0.564 

    .   |   .  |     .   |   .  | 5 0.048 0.028 3.0253 0.696 

    .   |   .  |     .   |   .  | 6 0.054 0.027 3.1106 0.795 

    .  *|   .  |     . **|   .  | 7 -0.173 -0.215 4.0716 0.771 

    .   |   .  |     .  *|   .  | 8 -0.012 -0.116 4.0769 0.850 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 9 -0.116 -0.145 4.6293 0.865 

    .   |*  .  |     .   |   .  | 10 0.142 -0.026 5.6036 0.847 

    .   |   .  |     .   |   .  | 11 0.028 0.001 5.6501 0.896 

    .   |   .  |     .   |   .  | 12 0.061 0.025 5.9188 0.920 
       

  WS 8  EVIمن إعداد الطالبة باستخدام برنامج: املصدر 
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  ناتج ا���� �جما��الزمنية  للاختبار استقرار�ة السلسلة : 03م��ق 

 

Date: 05/29/19   Time: 12:03    

Sample: 2000 2016      

Included observations: 17     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

    .   |******|     .   |******| 1 0.853 0.853 14.689 0.000 

    .   |***** |     .  *|   .  | 2 0.682 -0.166 24.717 0.000 

    .   |****  |     .  *|   .  | 3 0.487 -0.188 30.194 0.000 

    .   |** .  |     . **|   .  | 4 0.268 -0.217 31.976 0.000 

    .   |*  .  |     .   |   .  | 5 0.088 -0.003 32.184 0.000 

    .   |   .  |     .   |   .  | 6 -0.052 -0.005 32.263 0.000 

    .  *|   .  |     . **|   .  | 7 -0.204 -0.232 33.612 0.000 

    . **|   .  |     .   |   .  | 8 -0.311 -0.048 37.082 0.000 

    .***|   .  |     .   |   .  | 9 -0.365 0.034 42.472 0.000 

    .***|   .  |     . **|   .  | 10 -0.447 -0.262 51.680 0.000 

    .***|   .  |     .   |   .  | 11 -0.467 0.014 63.408 0.000 

    .***|   .  |     .   |*  .  | 12 -0.405 0.198 73.989 0.000 
       
       

 WS 8  EVIEمن إعداد الطالبة باستخدام برنامج: املصدر 

 ذات الفروق �و�� ناتج ا���� �جما�� الزمنية  للاختبار استقرار�ة السلسلة : 04م��ق 

 

Date: 05/29/19   Time: 12:04    

Sample: 2000 2016      

Included observations: 16     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

    .   |   .  |     .   |   .  | 1 0.038 0.038 0.0276 0.868 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 2 -0.090 -0.092 0.1952 0.907 

    .   |*  .  |     .   |*  .  | 3 0.157 0.166 0.7438 0.863 

    .  *|   .  |     . **|   .  | 4 -0.187 -0.219 1.5826 0.812 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 5 -0.174 -0.123 2.3743 0.795 

    .   |** .  |     .   |** .  | 6 0.266 0.243 4.4122 0.621 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 7 -0.093 -0.114 4.6917 0.698 

    .  *|   .  |     .   |   .  | 8 -0.105 -0.047 5.0854 0.748 

    .  *|   .  |     . **|   .  | 9 -0.117 -0.286 5.6446 0.775 

    .  *|   .  |     .   |   .  | 10 -0.128 -0.004 6.4315 0.778 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 11 -0.104 -0.066 7.0596 0.794 

    .   |   .  |     .  *|   .  | 12 -0.055 -0.162 7.2768 0.839 
       
       

 

  WS 8  EVIEمن إعداد الطالبة باستخدام برنامج: املصدر 
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  لسعر الصرفالزمنية  اختبار استقرار�ة السلسلة : 05م��ق 

 
 

Date: 05/29/19   Time: 12:05    

Sample: 2000 2016      

Included observations: 17     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

    .   |****  |     .   |****  | 1 0.569 0.569 6.5308 0.011 

    .   |*  .  |     .  *|   .  | 2 0.187 -0.202 7.2847 0.026 

    .   |*  .  |     .   |*  .  | 3 0.131 0.181 7.6803 0.053 

    .   |   .  |     .  *|   .  | 4 0.019 -0.187 7.6897 0.104 

    .  *|   .  |     .   |   .  | 5 -0.091 -0.012 7.9107 0.161 

    .  *|   .  |     .   |   .  | 6 -0.105 -0.049 8.2315 0.222 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 7 -0.157 -0.118 9.0276 0.251 

    . **|   .  |     .  *|   .  | 8 -0.252 -0.138 11.300 0.185 

    . **|   .  |     .  *|   .  | 9 -0.266 -0.076 14.149 0.117 

    .  *|   .  |     .   |   .  | 10 -0.157 0.053 15.279 0.122 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 11 -0.152 -0.154 16.527 0.123 

    .  *|   .  |     .   |   .  | 12 -0.118 0.066 17.420 0.134 
       
       

  WS 8  EVIEمن إعداد الطالبة باستخدام برنامج: املصدر 

 ملعدل الت��مالزمنية  اختبار استقرار�ة السلسلة : 06م��ق 

 
Date: 05/29/19   Time: 12:05    

Sample: 2000 2016      

Included observations: 17     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

    .   |   .  |     .   |   .  | 1 0.072 0.072 0.1044 0.747 

    .   |   .  |     .   |   .  | 2 -0.016 -0.022 0.1102 0.946 

    .   |*  .  |     .   |*  .  | 3 0.161 0.164 0.7057 0.872 

    .   |** .  |     .   |*  .  | 4 0.228 0.210 1.9933 0.737 

    .   |*  .  |     .   |*  .  | 5 0.102 0.091 2.2734 0.810 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 6 -0.074 -0.103 2.4326 0.876 

    .  *|   .  |     . **|   .  | 7 -0.143 -0.220 3.0899 0.877 

    .   |   .  |     .   |   .  | 8 0.046 -0.033 3.1660 0.924 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 9 -0.082 -0.116 3.4393 0.944 

    . **|   .  |     . **|   .  | 10 -0.284 -0.221 7.1594 0.710 

    .  *|   .  |     .   |   .  | 11 -0.086 0.005 7.5569 0.752 

    . **|   .  |     . **|   .  | 12 -0.228 -0.218 10.913 0.536 
       
       

 WS 8  EVIEبرنامجمن إعداد الطالبة باستخدام : املصدر 



 

  

  

  

  

  

   

  ا��ــــــــــــــداول  ة ـــــــقائم

و �شــــــــــــــــ�ال   

 



 

 
92 

  :   و �ش�ال  ا��داول قائمة 

  ��ـــــــــــــداول قائمة ا -أ

  الصفحة  ��ــــــــــــــــدول عنوان ا  �دول رقم ا�

  38  .2014-2005توز�ع مشار�ع �س�ثمار �جن�� املباشر خالل الف��ة   01

02  
 الوطنية الو�الة لدى ��ا املصرح املباشر �جن�� �س�ثمار مشار�ع توز�ع

  . 2014 الف��ة خالل ا��روقات قطاع خارج �س�ثمار   لتطو�ر
40  

  57  املتغ��ات املستعملة �� النموذج  03

  58  2016  -  2000من سنة    بيانات متغ��ات النموذج  04

  65  تقدير النموذج ا��طي املتعدد  05

  67  �0ستقرار�ة السالسل الزمنية عند املستوى   Ljung-Boxإختبار   نتائج   06

  67  إلستقرار�ة السالسل الزمنية عند الفرق �ول Ljung-Boxإختبار نتائج   07

  68  :ب�ن املتغ��ات ب�ن ��رانجر السب�ية اختبار نتائج  08

  70  النموذج �� معلمة �ل معنو�ة يو�� مساعد جدول   09

  73   ��تحديد مناطق القبول و الرفض إلحصاءة    10

ايت   11   White (  74( نتائج التقدير الختبار و
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  :  �شــــــــــــــــــ�المة ــــــــــــقائ –ب 

  الصفحة  عنوان الش�ل  رقم الش�ل

  39  . 2014-2005توز�ع مشار�ع �س�ثمار �جن�� املباشر خالل الف��ة   01

02  
 الوطنية الو�الة لدى ��ا املصرح املباشر �جن�� �س�ثمار مشار�ع توز�ع

  . 2014 الف��ة خالل ا��روقات قطاع خارج �س�ثمار   لتطو�ر
41  

  59  2016  - �2000جن�� املباشر �� ا��زائر  للف��ة  �س�ثمار تطور   03

  60  2016 - 2000ور الناتج ا���� �جما�� �� ا��زائر للف��ة ـــــتط  04

ـــــتط  05 ــــــر الصرف ور ـــــ ـــــ�� ا�� سعـ   61  2016  -  ��2000ة ـــــــــــزائر للفـــــ

  62  2016_  ��2000 ا��زائر للف��ة  معدل الت��م تطور   06

  75  اختبار جارك ب��ا  07



 

 

   

  

توياتــــــمة المحــــــــــــــــــائــــق  
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  قـائمة المحتويات  

  تقدير و شكر

  إهداء

  العامة المقدمة

   األجنبي المباشرثمار  ــــلالست النظري ارـــــاإلط : األول الفصل

  مدخل لالستثمار: المبحـث األول  

  مفهوم االستثمار  : المطلب األول          

  المحددات و المقومات األساسية لالستثمار  : المطلب الثانـي          

  مجاالت و مخاطر االستثمار: المطلب الثالث        

  ماهية االستثمار األجنبي المباشر  : المبحـث الثاني  

  مفهوم  االستثمار األجنبي المباشر: المطلب األول         
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 صــــــــــــــــــــــم��

 تنمية �� دولة أي عليھ �عتمد حيث ��مية البالغة �قتصادية الظوا�ر من ظا�رة �س�ثمار �عت��

 .�قتصادي للنمو �ساسية الرك��ة باعتباره اقتصاد�ا

 �ستفادة قصد �فراد أو املؤسسات ��ا تقوم ال�� �س�ثمارات من نوعا املباشر �جن�� فاالس�ثمار

 .�م البلد غ�� أخرى  دولة �� وذلك �متيازات وتحقيق

 �ستقطب مالئمة اس�ثمار�ة ب�ئة لتوليد ا���ود �ل تبذل ال�� النامية الدول  من �عت�� وا��زائر

 �و��ا العوملة، متطلبات مع الوط�� �قتصاد تأ�يل ��دف أموال�م ورؤوس �جانب املس�ثمر�ن

 تجا�ل أو النظر غض يمكن ال الوقت نفس و�� والطبيعية، ال�شر�ة �املوارد مزايا عدة تملك

 .واملس�ثمر�ن املباشر �جن�� �س�ثمار تواجھ قد ال�� العوائق

                  Résumé 

L'investissement est un phénomène économique important dans lequel tout pays 

dépend du développement de son économie comme pierre angulaire de la 

croissance économique. 

L’investissement étranger direct est une sorte d’investissement d’institutions ou de 

particuliers visant à bénéficier de concessions dans un pays autre que la 

métropole. 

L'Algérie est l'un des pays en développement qui s'efforce de créer un 

environnement propice à l'investissement qui attire les investisseurs étrangers et 

leur capital afin de qualifier l'économie nationale des exigences de la 

mondialisation, car elle présente plusieurs avantages, tels que les ressources 

humaines et naturelles. Et les investisseurs. 

  


