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 الملخص:
علدبهفعداهدرتبع دالهدالاتيدرف ه د هدال دتثارسهدجنبفد هدرافر دسههأثدستهدف هذد اهدرفسد دله ردبهدرفيد ه د ه

 تدددس ها تتدددرمهدرتبا دددلهعدرتددد هتاثدددره،ه0202ه-0222در ددديعف له دددترهدر تدددس هعدراالكدددلهدريسف دددلهدرنزدئدددسه
فدجنسد هادمهدردفعرت  هارهعاد هأندره رد ،بيدر هدالاتيدرفهعتبع دالهايدرفسهدردف ر،هدرا ييلهإلدالاتيرف له
عتر هدرضداربرمهعدرتي  دزدمدرقعدب  هعدرت هتيف تمه   اد هأندرهد دتقترالهدال دتثارسدمهدجنبف دلههس يرمهعد 

علددبها تلدد هدرا ددرذ اهدربلس ددلهدراتيلقددلهفرال ددتثارسهدجنبفدد هعدرتبع دددالههع ضدددر.هي دد هاابددرهفت ددل تهاددر ر ه
ه.يرهدرفسد لدرفعرت  هاكلبهف بهاره  ههعفسد لهدرتأث سدالاتيرف ه

د دت فابره د ههدال دتثارسهدجنبفد هدرافر دسهعلدبهدرتبع دالهدالاتيدرف ه د هدرنزدئدسهعدر ديعف لعرق رسهأثسه
درفسد ددلهدرق ر دد لهباددع دهدالبيددفدسهدرف دد تهعدراتيددفف،هعاددفسبرهدرباددر دهفر ددتياررهتس قددلهدراسفيددرمهدريدد س ه

درافر ددس،هدربددرتمهدرايلدد ههارسهدجنبفدد ثدال ددت،هعأفسنبددرهدرات  ددسدمهدرا ددتقللهدرترر ددل ههسيدد فه(OLSدريرف ددله 
هدإلنارر ،هعاؤ سهدرتبا لهدرف س له.

ثدسهأ لف هرت تثارسهدجنبف هدرافر سهعلبهدرتبع الهدالاتيدرف ه د هدرنزدئدس،هعههأثس ليبره ربهأ هذبر ه
لددبهكددفبرهعأعلددبهدرتبع ددالهدالاتيددرف ه دد هدراالكددلهدريسف ددلهدر دديعف ل.هعهت  دد هرت ددتثارسهدجنبفدد ه  نددرف ه

هعضددددسعس .هدراضددددر لهقترعددددرمه دمهدرق اددددلبيددددعهدر دددد هكلددددبهدرددددفعرت  هضددددسعس هتعن دددداهدال ددددتثارسهدجنبفدددد ه
 عد دتقترفهر دجنبف دل درتكبعرعن در  هدا علدب درقدرفس  درك در دم تدع  سرهدرف دس  درادرر سأسدال دتثارسه د هدرد

هعتتع سذر.
 هه.هف  هدال تثارسهدجنبف هدرافر س،هدرتبع الهدالاتيرالكلمات المفتاحية

 
ه

Summary: 

The aim of this study is to examine the impact of foreign direct investment on supporting 

economic diversification in Algeria and Saudi Arabia during the period 2000-2016, which 

represents the period of economic development plans for economic recovery and 

diversification of income sources. States have amended laws and regulations and give 

guarantees and incentives in order to attract foreign investment to it. Where he highlighted 

various theoretical concepts related to foreign investment and economic diversification and 

study their impact in both countries in the study. 

To measure the impact of foreign direct investment on economic diversification in Algeria 

and Saudi Arabia, we used the simple and multiple regression model in the standard study. 

We estimated the models using the OLS method. We included the following independent 

variables: FDI stock, GDP and HDI. 

We concluded that there is a negative impact of foreign direct investment on economic 

diversification in Algeria, and a slight positive impact of foreign investment on economic 

diversification in Saudi Arabia. We emphasized the need to direct foreign investment in both 

countries to value-added sectors. And the need to invest in human capital to provide 

competencies capable of understanding, attracting and developing foreign technology. 

Key words: FDI, economic diversification. 
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- أ -  
 

 مقدمة
 ختالالتعلى االمن أجل القضاء  الناميةمن بين البدائل الحديثة التي تبنتها الدول  االقتصادي التنويع يعتبر

 في يقعالذي و  للدخل، وحيد مصوودرالريع ك على اعتمادتا نع ةالناجم اقتصوواداتها تياكل في كبيرةال تشوووتاتالو 
 ألن وذلك معينة، صوووووناعة المرتبطة بأي للتقلبات حسووووواسوووووية أقل المتنوع االقتصووووواد عتبريحيث  .النفط مقدمته

 االقتصووواد على اسوووتقرار التنويع يسووواعد كما االقتصوووادية، القطاعات من عدد عبر أكثر بانتظام تتوزع المخاطر
 إلى بالضرورة يؤدي ال العشوائي االقتصادي التنوع أن الدراسات أظهرت ذلك من الرغم وعلى سليما، نموه وبقاء

 .اإلقتصادي االستقرار
نجاحه، االقتصوووادي التنويع للوصوووول إلى الجاد العملإلى البلدان النفطية  من العديد سوووعت فقد ولهذا      من  وا 
 ورفع ،االقتصووواد تيكلة إعادة منها الهدف يكون والتي التنويعية، االقتصوووادية السوووياسوووات من حزمة تبني خالل

 تذه وفاعلية كفاءة وتحسووووووووين ،االجمالي المحلي الناتج في البديلة االقتصوووووووادية القطاعات مسوووووووتوة مسوووووووواتمة
 خبرات على اعتمادتاكذلك المتوفرة، و  والموارد المالية الفوائضواسوووووووووت الل  إدارةحسووووووووون  عن طريق القطاعات
 .ومخططيها يهايقتصادإ وكفاءات

 فوائضووها إدارة اسوولوب تعديل تتطلب دخلها مصووادر تنويع على البلدان قدرة أن تي اسوواسووية فكرة من وانطالقا 
 الحديثة التقانات وادخال القدرات ورفع والتدريب التأتيل حيث من المادية، والبشووووورية الموارد قاعدة وتنمية اوال،
  .ثانيا

واعتقادا من الجزائر والمملكة العربية السووووووووووووعودية بأن االسووووووووووووتثمارات االجنبية المباشوووووووووووورة سووووووووووووبيل لدعم تنويع 
لخبرات اباالعتماد على لبناء اسووووووووووتراتيجيات وخطط للتنويع االقتصوووووووووووادي وذلك  هماكل منلجأت  اقتصوووووووووواداتهما،

صودار قوانين وتشووريعات جذب االسوتثمارات االجنبية المنافسوة على و األجنبية  المباشورة من خالل تقديم محفزات وا 
 ا.مداخل أراضيهإلى استقطاب المستثمرين  لزيادةجديدة 
 الدراسة: إشكالية-1

 :التالي النحو على بحثنا إشكالية معالم صي ة يمكننا تقدم ما خالل من
ية البزائر االممعكة العرةية الســعادفي ما أثر االســمثماراا انبيةية المةاشــرى دعم ددت الميايق اادم ــاد  

 ؟0212-0222خالل الفمرى 
 األسئلة التالية: نطرحالموضوع ولإلحاطة بمختلف جوانب  ولإلجابة على تذه اإلشكالية،

تنويع القاعدة االقتصوووووووادية في الجزائر  إلى أي مدة يمكن لالسوووووووتثمار االجنبي المباشووووووور أن يسووووووواتم في .1
 والمملكة العربية السعودية؟

يمة للقطاعات االنتاجية ذات الق السووتثمار االجنبي المباشوورا توجيهالدولتين  كالإلى أي مدة اسووتطاعت  .2
 ؟المضافة

خطط رسم لما مدة استفادة الجزائر والمملكة العربية السعودية من التجارب الناجحة للتنويع االقتصادي،  .3
 ؟االقتصادتنويع  بهدف االقتصادية التنمية
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 :الدراسة فرضياا-0
لجزائر في ا التنويع االقتصوووووووواديعلى السووووووووتثمار االجنبي المباشوووووووور أثر ايجابي ل تناك: االالمالفرضـــــية * 

 والسعودية.
الجزائر  في التنويع االقتصوووووووواديعلى السوووووووتثمار االجنبي المباشووووووور ل : تناك أثر سوووووووولبيضـــــية الثاييةالفر* 

 والسعودية.
 ي دفعتنا الختيار موضوع الدراسة، نذكر ما يلي:تمن االسباب الاخميار الماضاع:  أسةاب -3

  نتاجية والريعية وتنمية القطاعات االلدول النامية باعتباره كحل بديل لحداثة موضووووع التنويع االقتصوووادي
 اطر االقتصادية؛لتقليل المخ

  ؛االستدانة الخارجية مخاطرأتمية االستثمار االجنبي المباشر كمصدر تمويل بديل للتخلص من 
   االجنبي  ثمارتشخيص العالقة بين االستلدراسوة و االتتمام الواضو  والكبير من طرف المنظمات الدولية

 وتنويع مصادر الدخل؛
  وضوعبالل ة العربية حول تذا المالقياسية لنقص الكبير للدراسات ا. 

 الهدف من الدراسة: -4
  في  مؤشرات التنويع االقتصادياست الل تدفقات االستثمار االجنبي في الرفع من بيان مدة ضرورة

 الجزائر والمملكة العربية السعودية؛
  قتصادا امعرفة االسباب الموضوعية التي تقف وراء استمرار االختالالت الهيكلية التي يعاني منها

 ؛سياسات التنويع االقتصادي، واتمية وسبل معالجة تلك االختالالت في الدولتين
  أو التركز  التخصصلمعرفة حجم  الجزائري والسعوديتحليل مؤشرات التنويع االقتصادي في االقتصاد

المفرط  امواعتمادت انوبالتالي ايضاح درجة الخطورة في حال استمرار احادية االقتصاد ،منه االذي يعاني
   النفط.ايد على مورد والمتز 

 والتي تتمثل فيما يلي: حداد الدراسة: -5
  :واختصووووووووووت الدراسووووووووووة بالتطرق لتجربتي الجزائر والمملكة العربية السووووووووووعودية لكونهما الحداد المكايية

دولتين نفطيتين يتشووووووووووووووووابهوووان في التركيبووة االقتصوووووووووووووووواديوووة ويختلفوووان في بعض المت يرات واالمكوووانوووات 
 وفي تكتالتهما االقتصادية.. موقعهما القارياالقتصادية، وفي 

  :2222، حيث تعتبر سووونة 2212و 2222، أي بين ةسووون 11الدراسوووة مدة  ت طي تذهالحداد الزمايية 
باعتمادتما مخططات خماسووووووووووية ، الجزائر والمملكةأجل تنويع االقتصوووووووووواد عند من انطالقة لخطط تنمية 

صووووووووووووالحات  .2232 اقتصووووووووووووادية حتى عام متتالية تنطوي تحت رؤية وكذلك انطالقة اجراء تعديالت وا 
 لقوانين االستثمار االجنبي المباشر لتحسسين مناخ االستثمار.

 الوصوووفي األسووولوب اعتمدنا سووولفا، المعروضوووة اإلشوووكالية على اإلجابة محاولتنا في ميهج اأدااا الدراســة: -2
ثمار االجنبي لتقدير أثر االسوووت الكميوالمنهج والتنويع االقتصوووادي،  المباشووور األجنبي االسوووتثمارلتفكيك ظاترتي 

 في الجزائر والمملكة العربية السعودية.المباشر على التنويع االقتصادي 
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 إلى باإلضافة بالموضوع، المتعلقة المختلفة المصادرراجع و الم في تمثلت البحث في المسوتخدمة األدوات أما
 راجعوالم المنشوووووورة والمقاالت المجالت مختلف جانب إلى العلمية، راتوالمؤتم السوووووابقة راسووووواتبالد االسوووووتعانة
والبنك  الدولي، البنك في أسوواسووا تمثلت دراسووةال بيانات مصووادر حيث من أما .الموضوووع تناولت التي اإللكترونية

 لضوووومان العربية المؤسووووسووووة تقارير االسووووتثمار، لتطوير الوطنية الوكالة تقارير إلى باإلضووووافةالمركزي الجزائري 
وبيانات منظمة االمم المتحدة للتجارة والتنمية  العربي، النقد صوووووووووووندوق تقارير ،راتالصووووووووووواد وائتمان اسوووووووووووتثمار

 المشوووار المصوووادر من وغيرتا(، ONS)أونكتاد(، ومؤسوووسوووة النقد العربي السوووعودي، الديوان الوطني لإلحصووواء)
 الستخراج نتائج الدراسة القياسية. (Eviews 7 .0برنامج )راجع، كما استخدمنا الم قائمة في إليها
 الدراساا الساةقة: -7
( بعنوان: تل يعزز االستثمار األجنبي 2212) Manabu Iwamoto and Kaoru Nabeshima : لوووواالالم دراسةال

 1المباشر تنوع الصادرات والتطور في البلدان المضيفة؟
Can FDI promote export diversification and sophistication of host countries  ?  

 في تطورتاو  الصوووادرات تنويع مسوووتوة على المباشووور األجنبي االسوووتثمارمخزون  تدفقات تأثير الدراسوووة تذه تبين
 .GMMوطريقة العزوم المعممة  بانل بيانات نموذج استخدام خالل من. المضيف بالبلد الخاصة التصدير سالل

واعتبار الناتج المحلي اإلجمالي بالصووووووووووووووي ة  .2221إلى  1892دولة خالل الفترة  111وتموت الدراسووووووووووووووة على 
اللوغاريتمية كمت ير تابع ومت يرات مسووووووتقلة متمثلة في: لوغاريتم الناتج المحلي اإلجمالي بتأخير سوووووونة، نصوووووويب 

 ( واالستثمار األجنبي المباشر.OECDتماء وعدم انتماء الدولة ل )الفرد من الناتج، ومت يرين صوريين ان
 إيجابي ا اارتباط   يرتبط سوووونوات خمس لمدة المتأخر المباشوووور األجنبي االسووووتثمار تدفق وأكدت نتائج الدراسووووة بأن

 إلمكانية لدعما توفر النتائج وتذه. الصووادرات تطوير في إيجابية مسوواتمة ولقد أسووهم. وتطورتا الصووادرات بتنويع
 ال المباشر بياألجن لالستثمار اإليجابية التأثيرات تذه بأن أكدا كما. المحلية الشركات وبناء الناجحة القدرات نقل
 .النامية البلدان في إال توجد
( بعنوان: محددات تنويع الصادرات في نيجيريا: 2212وآخرون ) Damilola Felix Arawomo : لوالثايية دراسةال

  2لالستثمار األجنبي المباشر؟ أي دور خاص
Determinants of Export Diversification in Nigeria: Any Special Role for Foreign Direct Investment 

(FDI)? 
 األجنبي االسووووووتثمار أثر تحليل وكذلك نيجيريا في الصووووووادرات تنويع مدة بدراسووووووة الورقة تذه قام الباحثون في

 ومؤشوور( األفقي) الصووادرات عدد اسووتخدام تم: الصووادرات لتنويع رئيسوويتين طريقتينوتم اسووتخدام   .عليه المباشوور
أرقام كمت ير  2 من المكون SICT منتج تصوووونيف أسوووواس على نيجيريا صووووادرات تدفقات اسووووتخدام تم .ترفندال

 والمسوواءلة رفالصوو لي، سووعرالمح االسووتثمار المباشوور، األجنبي وتمثلت المت يرات المسووتقلة في: االسووتثمار .تابع
                                                           

1 Manabu Iwamoto and Kaoru Nabeshima , Can FDI promote export diversification and sophistication of host countries 

?,Institute of developing Economies(IDE), JETRO, discussion paper No .347 .JAPAN. 
2 Damilola Felix Arawomo and other, Determinants of Export Diversification in Nigeria: Any Special Role for Foreign 

Direct investment (FDI)?, Journal of Economics and Business Research, American Research Institute for Policy 

Development, No. 2, 2014, pp 21-33. 
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سووووووتخدام ا كما تم  .الطبيعية والموارد التجاري واالنفتاح اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد الديمقراطية، نصوووووويب
 . النموذج لتحليل( GMM) المعممة اللحظات أسلوب نموذج
 يعزز يا، بينمانيجير  في الصووادرات تنويع على يشووجع ال المباشوور األجنبي االسووتثمار أن التجريبي التحليل أظهر

. نيجيريا يف الصادرات تنويع تثبط أخرة عوامل الديمقراطية والمساءلة الصرف أما سعر .ذلك المحلي االستثمار
 والموارد التجاري واالنفتاح اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصوووووووويب تأثير على دليل أي على العثور يتم لم

 .الطبيعية
العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر،  ( بعنوان:5102)ديسمبر وآخرون  Keun Jung Lee : لووووووووووالثالثة دراسةال

 .1التنويع والنمو االقتصادي في البلدان ذات الموارد الطبيعية الموجهة: حالة كازخستان
 The Relationship between FDI, Diversification and Economic Growth in Natural Resource 

oriented Countries: Case of Kazakhstan 
 عوامل من كعامل االقتصوووادي والنمو( FDI) المباشووور األجنبي االسوووتثمار بين العالقة وتعرض الباحثون إلى

 انتقالية بمرحلة هااقتصووادات تمر التي الدول مثل االقتصووادية الهيكلية الت يرات لتحليل. كازاخسووتان اقتصوواد تنويع
 من صووووواديةاالقت التنمية على والتصووووونيع لإلنتاج الطبيعية القطاعات من كال ودرس الطبيعية، الموارد وتوجهات
اإلجمالي  المحلي شمل الناتج األساسي المتعدد االنحدار نموذج من معدل باسوتخدام نموذج. 2213 إلى 1882

. يرات مفسرةالمباشر كمت  بياألجن واالستثمار اإلجمالي المال رأس تكوين البشرية، التنمية ومؤشر كمت ير تابع،
 لمالا رأس وتكوين المباشوووووووور األجنبي واالسووووووووتثمار اإلجمالي، المحلي الناتج بين كبيرة عالقة تناك أن وجدنا

 االسووتثمار يظهر ذلك، ومع. اإلجمالي المحلي والناتج البشوورية التنمية مؤشوور بين تبعية يوجد ال اإلجمالي. ولكن
 المحلي الناتج لىع أقل تأثير لها مختلفة نتائج األساسية والسلع التحويلية الصناعة قطاعات في المباشر األجنبي
 .اإلجمالي

 يعالتنو  محرك المباشر األجنبي االستثمار يكون أن تل يمكن( بعنوان: 5102)   Chun Li JI : لوالراةعة دراسةال
 2ماكاو؟ حالة: مفتوح ص ير اقتصاد في االقتصادي

Can FDI Be an Engine of Economic Diversification in A Small Open Economy: The Case of 

Macau? 

 االسوووووتثمار آثار السوووووتكشووووواف  Grey Relational Analysis(GRA) في تذه الدراسوووووة طريقة اسوووووتخدم الباحث
 إلى 2222 من الزمنية السالسل من بيانات مجموعة على يعتمد الذي االقتصادي التنويع على المباشر األجنبي
( كمت ير تابع يعبر عن درجة التنويع االقتصووووووووادي، The entropy indexواسووووووووتخدم مؤشوووووووور أونتروبي ) .2213

واالسوووووتثمار األجنبي المباشووووور، ونصووووويب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، والعمالة، ومؤشووووور االنفتاح التجاري، 
 وتكوين رأس المال الثابت كمت يرات مستقلة مفسرة.

                                                           
1 Keun Jung Lee and others, The Relationship between FDI, Diversification and Economic Growth in Natural Resource 
Oriented Countries: Case of Kazakhstan, Journal of International Business and Economics, American Research Institute 
for Policy Development, December 2015, Vol. 3, No. 2, pp. 51-62 
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االرتباط السوولبي لالسووتثمار األجنبي المباشوور مع التنويع االقتصووادي، واسووتنتج الباحث بأن تذه  النتائج وأظهرت 
 حصوولت لتيا النتيجة عن يختلف االسووتنتاج وتذا ،(كمثال ماكاو) المفتوحة الصوو يرة النتيجة تخص االقتصووادات

 .السابقة الدراسات بعض في
 بعنوان: Charaf-Eddine Moussir and Safaa Tabit : لوالخامسة دراسةال

 ؟1تنويع الصادرات والتحول الهيكلي في الم رب: ما تو دور االستثمار األجنبي المباشر
Export Diversification and Structural transformation in Morocco: What Role for FDI? 

 في ادراتالصووووو وتنويع المباشووووور األجنبي االسووووتثمار تدفقات بين القائمة العالقة تحديد إلى العمل تذا يهدف
-1892 الفترة خالل( GMM) المعممة العزوم طريقة التقدير باسوووتخدام نتائج وتظهر. االقتصووواد الم ربي إطار

 عكس لىع وتكوين رأس المال الثابت على تنويع الصوووادرات المباشووور األجنبي لالسوووتثمار إيجابيا   تأثيرا   ،2212
 من غمالر  على. والحكم ومعدل التضووووخم الفعلي، الصوووورف سووووعر الفرد، دخل الحالة، تذه في األخرة تالمت يرا
 لكن تبقى اإلمكانيات محدودة.. القتصادتا الهيكلي التحول لبدء الم رب يبذلها التي الجهود
 االضافة الععمية: -8

 ب: السابقة راساتالد راسة عنالد تذه تختلف
استراتيجيتان هما ل ،االسوتثمار االجنبي المباشور على مستوة دولتين نفطيتين بامتيازاختبرت تذه الدراسوة أثر 

، تما الجزائر والمملكة العربية 2222االقتصوووووووووووووواد انطلقتا مع بداية القرن الواحد والعشوووووووووووووورين، أي سوووووووووووووونة  لتنويع
التنويع عدل ممت ير مسووتقل( على )المباشوور األجنبي االسووتثمار أثر بقياس سووةاالدر  تذه نا فيمق حيثالسووعودية. 

ات في ظل مخطط تيرشوومان الصووادر عن منظمة األونكتاد-االقتصووادي )مت ير تابع( ممثل في معامل تيرفندال
تخدم في تقدير واسوووووو .ار تقييم تجربتين قطعا نصووووووف المدةللتنمية االقتصووووووادية لكلى الدولتين، وتذا يجعلنا في إط

(، إضوووافة إلى مؤشووور التنمية البشووورية والناتج المحلي االجمالي OLSعادية )النموذج طريقة المربعات الصوو رة ال
 كمت يرات مستقلة أخرة.

 فصول. 22 لإلحاطة بالموضوع تم تقسيم البحث إلى محماياا الدراسة: -9
مباحث، تناولنا في  22تقسوويمه إلى  " وتمنظري لالسووتثمار االجنبي المباشوور مدخل»بوووووووووووووووو الفصوول االول: وعنون 

المبحث االول مجموعة مفاتيم أسواسوية لالستثمار االجنبي المباشر، أشكاله ودوافعه، وفي المبحث الثاني تطرقنا 
إلى أتم النظريات المفسوووووورة لحركة االسووووووتثمار االجنبي المباشوووووور، وفي المبحث الثالث تناولنا أشووووووكال االسووووووتثمار 

فتطرقنووا إلى حركووة االسووووووووووووووتثمووار االجنبي عووالميووا واتجوواتوواتووه القطوواعيووة ث الرابع واالخير أمووا في المبحوو االجنبي،
 والج رافية.

مناخ االسووووووتثمار االجنبي المباشوووووور في الجزائر والمملكة العربية  تحليل»بوووووووووووووووووووو وفي الفصوووووول الثاني، والذي عنون 
أسوووووواسووووووية حول مناخ االسووووووتثمار  مباحث، تطرقنا في المبحث االول إلى مفاتيم 23السووووووعودية" وتم تقسوووووويمه إلى 
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ومقوماته ومؤشووورات قياسوووه، وفي المبحث الثاني إلى المناخ المتاح في الجزائر والمملكة العربية السوووعودية أما في 
 المبحث الثالث واالخير فتناولنا فيه تقييم لمناخ االستثمار بمؤشرات قياس دولية.

مباحث،  23 في ظل وفرة الموارد االولية" وتم تقسيمه إلىالمعنون بووووووووووووووو "التنويع االقتصادي  الفصل الثالث:وفي 
 إلى ث الثانيالمبح. وفي مؤشوورات قياسووهأتم أتميته و ، مفهوم التنويع اإلقتصوواديإلى  المبحث األولتطرقنا في 

الريعية  ئدبتعريف الدولة الريعية والمصادر الخارجية للعوااالقتصاديات الريعية بين وفرة الموارد الطبيعية ونقمتها. 
لى خصووووووووووووووائص الودولة  أتمية القطاع النفطي في االقتصوووووووووووووواد الجزائري فتناولنا  المبحث الثالثأما في  الريعية.وا 

 .2212-2222خالل الفترة  واالقتصاد السعودي
قياس أثر االستثمار االجنبي المباشر على التنويع االقتصادي في الجزائر وفي الفصل الرابع واالخير المعنون بووووو"

مباحث، تناولنا في البحث االول  23" تم تقسووووووووووويمه إلى 2212-2222لكة العربية السوووووووووووعودية خالل الفترة والمم
تمية أالجهود الجزائرية والسووووووووعودية في التنويع االقتصووووووووادي من خالل خطط التنمية، وفي المبحث الثاني تناولنا 

 ،سووعوديةدي في الجزائر والمملكة العربية الاالسووتثمارات االجنبية المباشوورة في مخططات التنمية والتنويع االقتصووا
القياسووووووية ألثر االسووووووتثمار االجنبي المباشوووووور على التنويع لدراسووووووة فخصووووووصووووووناه لأما في المبحث الثالث واألخير 

 (.2212-2222االقتصادي في الجزائر والمملكة العربية السعودية خالل الفترة )
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 : الفصل تمهيد

االقتصااااااا أ  لال تث اال ااااااتامار اال ظهر المهاشاااااار  ار ما قيا  الا ر  الصااااااظا ي  تشير مراحل التاريخ 
(   اكهاا هات اهاتاا المتع    االهعا ،  لكث هرز همفا مه الح يث خالل القرث العشريث كق   1850-1750)

 لشااااااااااااركات المتع    ال ظ اااااااااااايات، حيثال  ر الفعال ل مث خاللفا ل  فر العالقات االقتصااااااااااااا ي  ال  لي  
ريف صاا، م ااتةل  م ااتعمراتاا كق اا ا  لتالظصاايب ابكهر مث ت فقاته  لالتغلب ال  ل المتق م  ا ااتح  ت 

ه ه هظت ، تال  ل الظامي  هع  تةير ال ضااااااا  ا ااااااتقالل مظت اتاا خاصاااااا  ما ه اي  القرث العشااااااريث،  لكث 
   يل  ا أ همااه  ا تعمار اقتص اا     ايا ات ات اه اال تامار اال ظهر المهاشر، فا تهرته تغلهابخير  

فر  ااكتقمي  اال ااااااااااتامارات اال ظهي   غل  ت اااااااااا اق فر حقه  اتخ ت     ا راءاتالشااااااااااع ب لظاب ار ات 
 حيظاا .خالل ال اااهعيظات  لال اال ااات اظ  الخار ي  لتم يل اقتصاااا اتااالظامي  ل قت ه ه ال  ل  كما  ااا، 

هطئااا كهيرا ظاااا اااااارا لالظااحيااااز الا أ  ااار ظاحااا  اال اتاامااار اب ظهار   اااارف اال تامااااااار اب ظااهاار المااهاااااشاار
التر ارهقت كاهلاا،    4791-4791مهاشار   لك لتزايا  الاقر ض الماعاطااا  لالا  ل الظاااماياا  مااا هاياث الغيار 

  لل  ل   القر ض الت اريال ي ث التر قي ت ت فه ه  ال تظه  فر مظتصاااااف الاماظيظات  ما  ا ر مشاااااكل  
مث شاااااااااااااقظاا تخفيض القي   المفر ضااااااااااااا   لال ت ف    ي   اتخا    راءات  الال  ل  ل ه هات ات  ،الظامي 

 اال تامار اب ظهر المهاشر.

 ال  ل الظامي  تتظافس فيما هيظاا ل  ب اال تامار اب ظهر تضحتخالل الت عيظات مث القرث العشريث   
تق م  مظاا الم اال اااااتامارات اب ظهي  المهاشااااار  فر     اقتصاااااا يات ال  ل لعهته  ر ال أ ظ را للالمهاشااااار 

الظااااميااا  مث خالل ت فير رتس الماااال الالز  ل اااااااااااااااا  ف  تر الم ار  المحليااا   الخاااار يااا   ظقااال التكظ ل  ياااا   
 ت  ا  التص ير  االئتماث.  لال الخهرات اإل اري   الظفا  

 التعرض للظقاط التالي :أ الظ ر  ه ا الفصل رظحا ل ف   

 ؛مفاهي  ت ا ي  لال تامار اال ظهر المهاشر، تشكاله    افعه 
 ؛الظ ريات المف ر  لحرك  اال تامار اب ظهر المهاشر 
 ؛تشكال اال تامار اال ظهر المهاشر  مراحل تط ره  ات اهاته 
  العالمي االت اهات ال ةرافي   القطا ي  لحرك  اال تامار اال ظهر المهاشر. 
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 ، أشكاله ودوافعهمفاهيم أساسية لالستثمار االجنبي المباشر المبحث األول:

ها تهار تث اال تامار ه   ملي  مركه  ت ما هيث  ظاصر اقتصا ي   تخرى قاظ ظي ، ل ا فإث الهحث فر 
هياث مفا مه   القاظ ظي  ا مفا مه االقتصا أ ي ت  ر مظا االشار   لال مفا مه مث الظاحي  اللة ي   الفقاي  

 لتالر:ا الظح   لك  لال  ، تهميتاا تح ي  ص ر اال تامار اال ظهر المهاشر  ،مث الظاحي  االقتصا ي 
  تعريف االستثمار االجنبي المباشر: المطلب االول:

 ؛ شر ا؛ قاظ ظا؛  تخيرا اقتصا يا.اب ا ي : لة اال تامار اال ظهر  تعاريف ظعرض ته  
 لغةتعريف االستثمار  األول:الفرع 

مث ق له تعالال:  ي ااااااااتظهط ث معظال اال ااااااااتامار                        

    (1)     (.43)  ر  الكاف، اآلي 

حمل الشااا ر، فيقال تامر الشااا ر تأ حمل،  اال ااتامار فر اللة  ه  مصاااطلق مشااات  مث الامر، تأ 
 خرج امره،  امر  الشرء ما ت ل   ظه،  تامر الر ل تأ كار ماله،  الامر همعظال المال، ت  همعظال ال هب، 

  الفض ،  امر ماله تح ث القيا   ليه،  ظماه.

الت، هشااااراء اآل ق   رف م ما اللة  العرهي  اال ااااتامار هقظه ا ااااتخ ا  االم ال فر االظتاج  ما مهاشاااار  
ما هطري  غير مهاشر هشراء اب ا   ال ظ اتي الم ا  اب ل     .(2) ،  ا 
 من الناحية الشرعيةتعريف االستثمار االجنبي المباشر  الفرع الثاني:

تح ي  صاااااااريق لمفا   اال اااااااتامار اال ظهر المهاشااااااار مث المظ  ر الفقار   لك ق  يتع ر ال ق ف  لال 
 هلف  التظمي   ، ث ا اااتخ ا  مصاااطلق اال اااتامار  ا اااته اله هلف  اال اااتظماء حيظالعز ف الفقااء ال ااااهقيث 

 . (3)حيظا آخر،  هلف  الظماء تار  تخرى

 ق  المضاااره    ظ  تعريفه  ق  المضاااره  تث المقصاا   مث "ه ائا الصااظائا"فق   كر الكا اااظر فر كتاهه  
 (4)ه  ا تظماء المال.

                                                           

 .41  ر  الكاف، اآلي   (1( 
 .49، ص 4777ت زيا،  ماث،  ه  المعطر، اال تامار  التم يل هيث الظ ري   التطهي ،  ار زهراث للظشر  ال رضا  (2)
 .49،11 ص ، ص4777مصطفال قطب، اإل تامار تحكامه  ض اهطه فر الفقه اال المر،  ار الظقاش للظشر  الت زيا،  ماث،   (3)
 .99ه، ص 4111 ار الكتاب العرهر، هير ت، الكا اظر، ه ائا الصظائا فر ترتيب الشرائا،   (4)
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كماا  كر الفقيه المالكر االما  ال ر ير فر كتاهه " الشاااااااااااااارل الصااااااااااااااةير" لف  التظمي  لل الل   لال معظال 
صااااارف لتلاال اااااتامار فر هاب القراض، حيث قال:" القراض  ائز بث الضااااار ر    ت  ليه  لحا   الظاس 

 (1)فر تم الا   ليس كل تح  يق ر  لال التظمي  هظف ه."

لل الل   لال معظال اال اااااااااتامار،  ه ا ظص ظفامه مث ق ل الفقيه  "ظماء" هيظما ا اااااااااتخ   الشاااااااااافعي  لف  
ال يت صااااال  لال ظمائاا المقصااااا    ال هالعمل ف از المعامل   لياا  الشاااااافعر الظ  أ" اباماث فر المقارضااااا 

 .(2)ههعض الظماء الخارج مظاا"

 (3)المال" هيظما قال الشيرازأ: "الت ار  يطلب هاا ظماء

 من الناحية القانونية تعريف االستثمار االجنبي المباشرالفرع الثالث: 

 تهعيث مؤي  له ما هعض التع يل  هيث مث يرى  ااه ق  اظق اامت آراء الفقه القاظ ظر هشااقث ه ا التعريفل
ل لك فإث ال ص ل  لال تعريف قاظ ظر  قي  لال تامار اال ظهر يقتضر مظا  رض تعريف  ، يقترل تضييقه

 امار ال طظي   هعض االتفاقيات ال  لي  المتعلق  هاال تامار،  مثته ا اال اتامار فر هعض تشاريعات اال 
تامار  ااااااا  تق يماا ما التعريف الم ك ر كر ظ ااااااتخلص مفا ما قاظ ظيا  اضااااااحا  شااااااامال ق ر االمكاث لال

 الم ك ر،   لك فر فقرات االث كالتالر: 

 تعريف االستثمار االجنبي المباشر في التشريعات الوطنية: أوال:

ي    مع   الق اظيث المقارظ  فر تعريفاا لال تامار اال ظهر ات اه يق    لال ت اس  ضا هياث تفصيلر 
 فر التشريا. للمال الم تامر المرا  ا تخ امه فر م االت اال تامار المح   

فر المملك  العرهي  ال اااااااع  ي  يعرف اال اااااااتامار اال ظهر هقظه  0222فظ ا  اال اااااااتامار اال ظهر ل اااااااظ  
مال لت  يف رتس المال اال ظهر فر  ح ى الظشااااطات المرخصااا  له. ا  يهيث هع   لك هقظه "يقصااا  هرتس ا

 م ال  الحق   التالي  متال كاظتالحصاااااار، اال لال  ااااااهيل  ال ،اال ظهر فر ه ا الظ ا ،  لال  اااااهيل الماال
 :ممل ك  لم تامر ت ظهر

 ؛الظق    اال را  المالي   اال را  الت اري  -

ترهال اال ااتامار اال ظهر المهاشاار    ت  ت  يفاا فر زيا   رتس المال ت  ت  ااع  مشاااريا قائم  ت   قام   -
 ؛مشاريا   ي  

 ؛الظقل  م تلزمات االظتاج  ات الصل  هاال تامار اآلالت  المع ات  الت ايزات  قطا الةيار    ائل -

                                                           
 .494ال ر ير، الشرل الصةير  لال تقرب الم الك  لال م هب االما  مالك، مطهع  الحلهر، هير ت، ب س ث، ص  (1)

 .497، ب س ث، صاالما ، هير ت، مطهع  41الما ب، جالظ  أ، الم م ع فر شرل   (2)
 .457 ، مطهع  الحلهر، مصر، ب س ث، ص4ر،  االشيرازأ، الما ب فر فقه اإلما  الشافع  (3)
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الحق   المعظ يااا  كاااالتراخيص  حق   الملكيااا  الفكريااا   المعرفااا  الفظيااا   المااااارات اال اريااا   ت ااااااااااااااااالياااب  -
 .(1)االظتاج

م م    مث الق اظيث تخص اال ااتامارات،  ،0222تصاا ر المشاارع ال زائرأ مظ  اال ااتقالل  لال  ااظ  لق  
 المتعل   0220الصاااا ر  اااظ   24-20 ل  يتعرض فر تأ مظاا  لال تعريف اال اااتامار. لكظه فر االمر رق  

 :(2)، كالتالرهتط ير اال تامار تظا ل ه ا المصطلق فر ما ته الااظي 

 فر مفا   ه ا االمر ما يقتر: يقص  هاال تامار

ت   ،فر  طار   تح اث ظشاطات   ي  ، ت  ت  يا ق رات االظتاج، ت    ا   التقهيل  قتظاء تص ل تظ رج -
   ا   الايكل ؛

 الم اهم  فر رت مال مؤ    فر شكل م اهمات ظق ي  ت   يظي ؛ -

 ا تعا   الظشاطات فر  طار خ صص   زئي  ت  كلي . -

شاطات  لال االا  حاالت   اتح اث ظ التح ي ،  اشاتماله يتهيث لظا تث ه ا التعريف ات ا  هالخصا صاي  
   ي  ، الم اهم  فر رت مال مؤ   ،   تعا   ظشاطات فر  طار خ صص .

ت ت  14فر  المؤرخ 17-41لقاظ ث رق   اااعت ال  ل  ال زائري  مث خالل ا لتشااا يا اال اااتامار اإلظتا ر 
 : التالرك مظه،لااظي  االما   مفا   اال تامار فر ال تح اث  ال أ يتعل  هترقي  اال تامار ل 1141

 :3ما يقتر القاظ ثيقص  هاال تامار فر مفا   ه ا 

 ؛ت    ا   التقهيل/ ت  يا ق رات االظتاج،    قتظاء تص ل تظ رج فر  طار   تح اث ظشاطات   ي  ،  -

 شرك .رت مال  فرات الم اهم -

فرا  الشااااااااراكات هيث اال يركز ه ا المفا    لال ت  يه اال ااااااااتامارات ظح  المشاااااااااريا ال  ي    تشاااااااا يا  
ظي  ما ي  ملم    ت  معظ ي  كالمعرف  الف ل  يهيث ظ  ي  الم اهمات   المؤ ا ات لتش يا اإلظتاج ال طظر.

 . التكظ ل  ي   هراءات االختراع

 
                                                           

ص  ، ص1111، هير ت، مركز  را اااااااااات ال ح   العرهي ، 4ط ري  محم   ال اااااااااامرائر، اال اااااااااتامار اب ظهر المع قات  الضاااااااااماظات القاظ ظي ،   (1)
54،51  . 

، ص 11/19/1114 ، الصاااااا ر  هتاريخ19ال زائري ، الع   ال ري   الر ااااامي  لل ما ري  ، 1141 ت ت  اااااظ  11المؤرخ فر  14-14 رق  االمر  (2)
11. 

 .49، ص 14/19/1141 ، الصا ر  هتاريخ11ال ري   الر مي  لل ما ري  ال زائري ، الع   ، 1141ت ت  14المؤرخ فر  17-41القاظ ث رق   3
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ظر فر حقيقته ال ط راال تامار غييمال  :االتفاقيات الدولية فيتعريف االستثمار االجنبي المباشر  ثانيا:
اظتقاال لرتس المال  الخهر  الفظي   التكظ ل  ي   هر ال  ل، ل لك تهرمت اتفاقيات   لي  متع    لضاااااااماث ه ا 

 االتفاقيات فر الةالب تعريفا لال اااااااااتامار ه هاال اااااااااتامار ت  لت ااااااااا ي  المظاز ات الظا م   ظه.  تتضااااااااامث 
 اال ظهر المشم ل هقحكاماا.

ير فر تعريفه لال اااااتامار اال ظهر  لال  ات الظاي ال أ ت اااااير  ليه تشاااااريعات ث المشااااارع ال  لر ي ااااا 
 ر  هياظا حيث ي ،اال ااتامار ال طظي . فا  يعرف اال اااتامار مث خالل اال ااتعاظ  همفا   )المال الم اااتامر(

ل كال  ل  لال  لك اتفاقي   ظشاااااااء اا الما ،تفصاااااايليا هابم ال الم ااااااتامر  الخاضااااااع  بحكا  االتفاقي  ال  لي 
   تقرر هقث اال اااتامار ال  لر يشااامل حق   الملكي   ،ال طظي  لضاااماث اال اااتامار التر ت  ها الهظك ال  لر

 القر ض المت  ااااااط  ت  الط يل  اب ل التر يق ماا ت  يضاااااامظاا المشااااااارك ث فر ملكي  المشاااااار ع المعظر 
  ضاف   لال ص ر اال تامار المهاشر .

فإظاا تظص  لال تث مصااطلق  02/20/0720 ضااماث اال ااتامار الم قع  فرتما اتفاقي  المؤ اا اا  العرهي  ل
اال ااتامار يشاامل اال ااتامارات المهاشاار  كالمشاار  ات  فر  اا   كاالتاا  ملكي  الحصااص  العقارات، كما 
يشاامل اال ااتامارات غير المهاشاار  مال االكتتاب فر اال ااا   ال اااظ ات  ك لك هالقر ض التر ي ا ز ت لاا 

 .  يالح   لال ه ه االتفاقي  تظاا تتعرض لعظاصر اال تامار تكار مث تعرضاا لمفا مه.االث  ظ ات

تحا ل هعض االتفاقيات ال  لي    طاء مفا   شااامل لال ااتامار اال ظهر المهاشاار مث خالل ال ما هيث 
الم ال ا  ا فتضااااا معيارا  اما لتلك، المعياريث المتق ميث فر تح ي  االم ال الم اااتامر  المشاااام ل  هقحكاماا

مال اتفاقي  تشاااا يا  حماي  اال ااااتامارات هيث العرا   ال اااا  اث ل ااااظ   ،ت ر  هعض االمال  االيضاااااحي  لاا
التر تظص  لال تظه تعظر كلم  "ا ااااتامار"  ميا تظ اع ابصاااا ل التر يمتلكاا تح  م ااااتامرأ طرف  0777

   ال أ ل ه ه االتفاقي  حيز التظفيت ااااااااااااااتامر فر  قلي  الطرف المتعاق  اآلخر فر  قت الح  ل خ    متعاق  
 يقترث هقه ل ه ا الطرف ابخير هك ظه ا تامارا  فقا لق اظيظه  تظ مته.

 لعل االت اه ابفضل لتعريف اال تامار اال ظهر المهاشر فر االتفاقيات ال  لي ، ه   لك االت اه ال أ 
فار تعرف  ،0792ر ال  ل العرهي  ل ااااظ  ت ااااير  ليه االتفاقي  الم ح   ال ااااتامار رؤ س ابم ال العرهي  ف

رتس الماال العرهر هاقظاه الماال ال أ يملكه الم اطث العرهر  يشاااااااااااااامل كل ما يمكث تق يمه هالظق  مث حق   
 . (1)ما ي   معظ ي 

 

 

                                                           

 .55.51 ص ، ص ه   كرهحم   ال امرائر، مر ا  ري  م  (4)
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 :من الناحية االقتصادية تعريف االستثمار االجنبي المباشر الفرع الرابع:

 المهاشر هيث الهاحايث االقتصا ييث  مختلف المظ مات  الايئاتلق  تع  ت تعاريف اال تامار اال ظهر 
    ليه يمكث  رض اهماا كما يلر:  ال  لي ،

ات   اااظعرض هظا هعض تعريف تعريف االســتثمار االجنبي المباشــر من المنظمات والهياات الدولية: أوال:
 االث مظ مات   لي  مختلف ، كالتالر: لاال تامار اب ظهر 

 (:OCDEمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية) تعريف -أ

يعتهره  "ف اب لر المهاشر، فالتعريتتهظال مظ م  التعا ث  التظمي  االقتصاا ي  تعريفيث لال اتامار اال ظه
ه   لك اال اااااتامار القائ   لال  تحرير حركات رؤ س تم ال   لي ، حيث تث اال اااااتامار اال ظهر المهاشااااار

 ظ ر  تحقي   القات تعطر  مكاظي  تطهي  فعلر  ث طري : 

  ظشاء ت  ت  يا مؤ      ي   ت  قائم  مث قهل.... -

 "الم اهم  فر مؤ      ي   ت  قائم  مث قهل. -

تما التعريف الااظر فيعتهر تث كل شااااخص طهيعر، كل مؤ اااا اااا   م مي  ت  خاصاااا ، كل حك م ، كل 
م    مث ابشااااخاص الطهيعييث ال يث لا   الق  ترهط هعضااااا  ههعض، كل م م    مث المؤ اااا ااااات م 

ال اااااتامار   ا كاث ل ياا مؤ اااا اااا  ل ل ياا الشااااخصااااي  المعظ ي   المرتهط  فيما هيظاا، تعتهر م ااااتامرا ت ظهيا
 .(1)مر اال ظهرم تاقام  ال هعمليات ا تاماري  فر هل  غير المهاشر،  يعظر  لك فرع ت  شرك  تاهع  تق   

 : (UNCTAD) تعريف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية -ب

ا ااااااااتامار يظط أ  لال  الق  ط يل  الم ى،  يعكس مصاااااااالح   ائم    اااااااايطر  مث كياث مقي  فر  ه  
 اقتصااااا  ما )الم ااااتامر اب ظهر، ت  الشاااارك  اب (،   لك فر مؤ اااا اااا  مقيم  فر اقتصااااا  آخر) مؤ اااا اااا 

تلك العملي  التر تق   ت  ه   .(2)اال اااتامار المهاشااار ت  المؤ ااا ااا  التاهع  لاا ت  فر ع الشاااركات اب ظهي (
مث خاللاا مظشاااااااق  ما هاال اااااااتامار فر مشااااااار  ات تقا خارج م طظاا ابصااااااالر هقصااااااا  المشاااااااارك  الفعلي  

  .(3) ممار   ق ر مث التقاير  لال  مليات تلك المشر  ات
طر يهر تلك اال اااتامارات فر المشااار  ات  اخل   ل ما،  ي ااا (:FMIصــندا النقد الدولي) تعريف -ج 

 .(4) لياا المقيم ث فر   ل  تخرى،  تك ث لا   يطر  فعلي   لال  يا ات  ق رات المشر ع

                                                           
(1) OCDE, Définition des référence détaillé des investissements Internationaux, Paris,1983, P14. 
(2) World Investment Repport, Transnational Corporation and Development( New York and Genava, UNCTAD, 

2009, P 243. 
 .414، ص4779مشتا  هاركر، اال تامار اال ظهر المهاشر  ت ره  الشر  اب  ط، الم ل  االقتصا ي  ال ع  ي ، الع   اال ل، :تظ ر  (3)
 .44، ص 4797مصر،  ال امع ،اال تامارات اال ظهي ، مؤ    شهاب  ى ه  ال ال  ته  قحف، ظ ريات الت  يل        (4)
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 تعريف االستثمار االجنبي المباشر من الباحثين االقتصاديين: ثانيا:

 اال تامار اال ظهر المهاشر ظ كر:مث هيث الهاحايث ال يث  رف ا 
تث اال تامار اال ظهر المهاشر يمال ت فقات رؤ س االم ال اال ظهي   يرى كالهما  بول كريقمان وأبسـتفلد

ها ف خل  شاركات فر هل  معيث ت  لت  اا فر هل  آخر،  ال ام  المميز  لا ا اال اتامار ه  تظه ال يشتمل 
ظما حياز    .(1) تملك ابص ل فر الهل  المضيف لال ظقل الم ار  فقط  ا 

فيعرفه هقظه تصاااا ير لرتس المال مث خالل  ظاصاااار اقتصااااا ي  مث   ل   لال تخرى ها ف شااااراء  جابلرتما 
م  فر شااارك  ت ظهي  قائ  قارات ت   ظشااااء فر ع ت   ظشااااء شااارك  تاهع  ت  شاااراء شااارك  ت ظهي  ت  المشاااارك 

شااااااارك  الم اااااااتامر  هالتقاير  لال  ااااااايا ااااااا   قرارات الشااااااارك  حيث تك ث  ر   المشاااااااارك  كافي  بث تق   ال
  . (2)اب ظهي 

تث اال اتامار اال ظهر المهاشار ي اتلز  ال ايطر  ) اإلشاراف(  لال المشر ع هحيث يقخ  يرى  جيل برتان
ه ا اال ااتامار هشااكل  ظشاااء مؤ اا اا  مث قهل الم ااتامر  ح ه ت  هالمشااارك  المت ااا ي  ت  غير المت ااا ي ، 

 .(3)يقخ  شكل   ا   شراء كلر ت   زئر لمشر ع قائ كما تظه 

هقظه: يظط أ  لال تملك الم ااااتامر اال ظهر ل زء ت  مث ت  كل اال ااااتامارات  عبد الســـالم أبو قحف يرى 
فر المشاار ع المعيث ه ا هاإلضاااف   لال قيامه هالمشااارك  فر   ار  المشاار ع ما الم ااتامر ال طظر فر حال  

يطرته الكامل   لال اال ار   التظ ي  فر حال  ملكيته المطلق  لمشاار ع اال ااتامار، اال ااتامار المشااترك ت   اا
فضااااااااال  ث قيا  الم ااااااااتامر اال ظهر هتح يل كمي  مث الم ار  المالي   التكظ ل  ي   الخهر  الفظي  فر  ميا 

 .(4) لال ال  ل المضيف الم االت 

 اال ظهر المهاشاار حا لت التركيز  لال  اظبظالح  تث كال مث التعريفات ال ااهق  الخاصاا  هاال اتامار 
 مث   اظهه  تةفل  اظها آخر، ل ا فإظه مث الصع ه   ي ا  تعريف  اح   اما لال تامار اال ظهر.

 ث اال تامار اال ظهر المهاشر ليس م ر   اقع  اقتصا ي  ت  ظ امي  مح    هل يمال فر ال اقا مفا ما 
ةير  تط ر اال ضاااااع االقتصااااا ي   لال الم اااات ى ال  لر، فا     يتةير  يتط ر هتحيث تط را، ممتةيرا   

مفا    ا  ق  يضااي   ق  يت ااا تهعا لتةير  اختالف اال ضاااع ال اايا ااي   االقتصااا ي  لكل   ل ،  ما يطرت 
فياا مث تةير  تط ر فر ت  ااتاا، فال  ل  التر ت اااااااعال  لال  لب اال اااااااتامارات اال ظهي  تميل  لال ابخ  

                                                           
(1) Krugman, Paul R, and Obstfeld, Maurice, International Economics; Theory and policy, sixth Edition, New york, 

2003, P P169-171. 

 ار الحام  للظشاااااااار  الت زيا،  ماث،  ،1طظقال  ث:  ه  الرزا  حم  ح ااااااااث ال ه رأ،   ر اال ااااااااتامار اال ظهر المهاشاااااااار فر التظمي  االقتصااااااااا ي ، 
  .41، ص1141

 .451، ص1144، للظشر  الت زيا،  ماث، االر ث  ار المظاهي ،4طتكر  الرفا ر، م خل  لال اال مال ال  لي ،  الفارس، فارس ه  الرحي  فؤا   (2)
 .  44، ص 4791 يل هرتاث )تر م  مقل   لر(، اال تامار ال  لر، مظش رات   ي ات، هير ت،  (3)
 .44ص  ، ه   كرهمر ا  ه  ال ال  ته  قحف،  (4)
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لال اااااااااااااتامار حتال يمكظاا مث اال اااااااااااااتفا   هقكهر ق ر ممكث مث رؤ س االم ال،  الخهرات همفا    ا اااااااااااااا 
اب ظهي ،   لك  لال  كس ال  ل  التر تتهظال ظ اما ماظعا لال اتامارات اال ظهي  كما ه  الحال هشقث كاير 

 س ؤ مث   ل تمريكاا الالتيظيا  التر تتهظال مفا ما ضاااااااااااااايقا لال ااااااااااااااتامار حتال مكظاا مث الح  مث  خ ل ر 
 .(1)االم ال اال ظهي   لال  قليماا

مما  اااااااه  يمكث الق ل هقث اال اااااااتامار اال ظهر المهاشااااااار ه  ا اااااااتامار ط يل اال ل ل م ال  الحق   
اب ظهر  يعطر الح  للطرف  المرخص لاا فر تح  الظشاطات فر ال  ل  المضيف   فقا لق اظيظاا  تظ متاا، 

ال ح ب ق   التص يت التر يتمتا هاا ها ف تحقي  تره للمشر عك فر اال ار   االمتالك المطل  ت  المشتر 
    ائ  تةطر تكاليف المشر ع.

 :(2) هظا اله  مث معرف  المك ظات الرئي ي  لال تامار اال ظهر المهاشر تأ اب اس التم يلر له،  هر
ير فر هل  آخر غ:  ه  قيا  الم اتامر اال ظهر هشاراء حص  مث مشر ع معيث رأس المال المسـاهم به -أ

هل ه ابصااالر.  يتضااامث رتس المال الم ااااه  هه هظاء تصااا ل   ي   ت  شاااراء تصااا ل قائم  هاإلضااااف   لال 
 الحياز   االظ ماج.

: تتمال فر حصاا  الم ااتامر اال ظهر غير الم ز   كقرهال اال ااا   ابرهال األرباح المعاد اســتثمارها -ب
ه ه االرهال المحت ز  للشااااااااااااركات الم اااااااااااااهم  يفترض   ا      لال الم ااااااااااااتامر اال ظهر، فمال المعا  رغي

 ا تامارها فر اقتصا  الهل  المضيف.

: تتمال معامالت ال يث  اخل الشاااااااااارك ، هالقر ض هيث الشاااااااااارك  ابصاااااااااالي  القروض داخل الشـــــــركة -ج
  فر  اا،  تشااااير الال القر ض الط يل  ت  القصااااير  اب ل مث ال  ل  الشااااركات فر غير الهل  المضاااايف،

    ضاف   لال اقتراض رؤ س االم ال هيث الم تامريث المهاشريث. 

 دوافع االستثمار االجنبي المباشر: المطلب الثاني: 

الق   الحقيقي  لتحقي  ته اف اال اااتامارات اال ظهي  المهاشااار ، ل ا فإث هظاك   ث  افا لال اااتاماراليعهر 
 اال ظهر( تختلف  ث   افا ال  ل الم تضيف  له. )الم تامر  افا لل  ل المص ر  لال تامار 

 دوافع المستثمر االجنبي: الفرع األول: 

ح  تث قيا  ظشاط، فمث الماللكل ق  تايرت ت اؤالت هشقث   افا اال تامارات اال ظهي  المهاشر  المرافق  
ير ت اري  خاطر غهاإلضاف   لال المخاطر الت اري ،  لال م يشملم تامر هظشاط ا تامارأ فر هل  ت ظهر 

 تا   تم ال الم تامر هالفظاء. 

                                                           
 .47، ص1111مركز ال را ات العرهي ، مصر  ،4طالمملك  العره  ال ع  ي ،  اال ظهر فر ه  الرحمث محم  العقيل، صظا ات اال تامار  (1)
 .45، ص ه   كرهلرزا  حم  ح ث ال ه رأ، مر ا   ه  ا (2)
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 يمكث تلخيص   افا الم اااتامريث اال اظب لال اااتامار الخار ر فر الحصااا ل  لال  ائ  ظق أ  فر ال افا 
 :(1)ال يا ر

اال ا ي  فر اظتقال رؤ س يع  الهحث  ث  ائ  م ز مث الع امل  الحصول على عااد نقدي مرتفع: أوال:
هالعائ  هظا الرهق،  تأ  امل ز  فر ال خل ت  قلل مث الظفقات  اااايؤ أ  لال زيا   فر االم ال، حيث قصاااا  

 :(2)ابرهال،  يمكث للم تامر اال ظهر تع ي  العائ  الظق أ  ث طري  تحقي  ابه اف التالي 

  الهحااث  ث الم ا  اب لياا :  ث حااا اا  الم ااااااااااااااتامر اال ظهر  لال الم ا  اب لياا  غير المت فر  فر هلاا ه ت -
 ت فعه  لال الهحث  ظاا فر الخارج،  يع  الظفط ته  ه ه الم ا  اب لي . هاه  مت فر  هظفقات 

خفض تكاليف االظتاج: حيث تحا ل الشااااااااااااركات العالمي  اال ااااااااااااتفا   مث المزايا االظتا ي  المت فر  فر ظت -
 الخارج،   لك ه هب التفا ت فر تكلف  االظتاج مث هل   لال آخر.

المعرف   التط رات العلمي  الح يا  ت  الهحث  ظاا:   ا ما ت فر ل ى الم ااااتامر اال ظهر فائض تصاااا ير  -
 ث  اإل ارييث، فإظه يفكر فر ت  يفه فر ا تامارات ت ظهي .يفر المع ات ت  الفظي

ه  المظاف ااااااا ، حيث يخرج الم اااااااتامر  رلال اال اااااااتامار اال ظه ق  يك ث ال افا  لال االقهال  المظاف ااااااا : -
  ظهر مث   لته االصلي  ليظازل مظاف يه حيث ا تقر ا.اال

الهحث  ث ت اااااا ا    ي  :   لك قصاااااا  زيا   المهيعات فر الخارج  اال ااااااتفا   مث المزايا المختلف  التر  -
تمظحاا ال  ل المضاااااايف ، ل ا ظ   تث هعض الشااااااركات االمريكي  تصاااااا ر  زءا مث ال اااااالا التر تظت اا فر 

 .ف الم تضي  ا  االمريكي  ظتي   لتكاليف العمل المظخفض  فر تلك ال  لال  ل الظامي   لال اال 

 العامل السياسي: ثانيا:

 ث  يا ات ال  ل  ت خالتاا التر ال ه  تث اال اتامار الخار ر ال يمكث الظ ر  ليه هصف  معز ل   ث 
قرارات الم اتامريث. فحك مات ال  ل المصاا ر  لرتس المال لاا مصااالق اقتصااا ي    اايا ااي   رتترك آاارها ف

 ضيف . تها تامار تم الا  فر ال  ل الم اقيا  م اطظيا ر  ي   ف

مع   ال  ل الرت اااامالي  المتق م  ظ ما لضااااماث ا اااااتاماراتاا فر الخارج،   ق ت ه ه ال  ل لق  تظشااااقت 
 .(3)     ل العال  هشقث حماي  تم ال م تامرياا فر ال  ل المضيف االتفاقيات الاظائي  ما مع

                                                           
 ال اااتاماراق ا     شاار التا اااا ال اااظ أ العلمر للمؤتمر المق م  االهحاث م م    المهاشااار، اال ظهر اال اااتامار   افا الزها أ، صاااالق فاضااال  (2) (1)

ص  ص .1144تفريل  19-15المتح    العرهي  االمارات   ل  فر االقتصاااااااااااا ي  التظمي  فر  تارها ال  لي   االتفاقيات ال طظي  التشاااااااااااريعات هيث
149،147. 

 

التا اا  شار اال اتامار هيث التشاريعات ال طظي   االتفاقيات ال  لي   تارها فر التظمي  االقتصا ي   م م    االهحاث المق م  للمؤتمر العلمر ال اظ أ (3)
 .111 .111 ص ، ص1144فر   ل  االمارات العرهي  المتح  ، 



 مباشرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدخل نظري لالستثمار األجنبي الاألول فصل ال
 

-11- 

 

الخارج،  رف  ث ال  ل الكهرى ق  تك ث ل ياا ته اف  اااايا ااااي  هحت  فر تشاااا يا تفرا ها  لال اال ااااتامار
فا ه ال  ل ق  الح ت هقث تق ي  الم اا  ات الع كري  ل  يع  كافيا ال تمرار  الء ال  ل الحليف ، بث  لك 

  الحك   يضاااامث  الء تظ م ،يكلفاا مهالغ ضااااخم ، فر حيث تث ت فير م ااااا  ات التظمي   التق   تقل تكلف 
 ت ى ااااااا  الظعكاس ظتائ اا مهاشااااااار   لال م  ااااااافر تلك ال  ل. فق  تترك ه ه المع ظ  االقتصاااااااا ي  آاارا ملم

المعيش   اخل الهال .  تفضل هعض ال  ل الرت مالي  فر تق ي  ال    االقتصا أ لل  ل الم الي  التر تخ   
 مصالحاا اال تراتي ي   ث طر  اال تامار اال ظهر ه يال للم ا  ات الحك مي .

التشاا يا لر ال ت مالاا ال ااتامار تم الا  فر الخارج  ق  كاظت الحك م  االمريكي  فر ال اااه  تق   ال      
 . (1)ه صفاا  زءا مث حرهاا الهار   ض  الشي  ي   حملتاا  لياا

 دوافع البلد المضيف لالستثمار االجنبي المباشر: الفرع الثاني:

يشاااااااير تكار المؤي يث لظشااااااااط اال اااااااتامارات اال ظهي  ه  رها فر  ملي  التظمي  االقتصاااااااا ي  فر الهل اث 
لاا، حيث تكمث   افا الهل اث الم اااااااااتقهل  لال اااااااااتامار فر الف ائ  التر يمكث تث ت ظياا مث ه ه  المضااااااااايف 

ي ا   ت ااااا    لال  لصااااعه  اال ااااتامارات اال ظهي  المهاشاااار   التر تع  مصاااا را لرؤ س االم ال  العمالت ا
لال   :(2)التكظ ل  يا،  ظ ضق  لك كاآلتر ت طيث  ائف   ي    ا 

 توفير االموال والعمالت األجنبية: :أوال

تع  ه ه الميز  مث ته  الميزات التر ت كر لال ااااااتامار اال ظهر المهاشاااااار هالظ ااااااه  لل  ل الم ااااااتقهل  له  
 خاصااااا  ال  ل الظامي  التر تعاظر مث ظقص فر رؤ س االم ال ه اااااهب اظخفاض  خلاا الق مر  صاااااع ه  

 .اال خار فياا

  هيعاا ماا  لال الهال ،  الااظي   ظت فر اال تامارات اال ظهي  العمالت الصعه  مرتيث، اال لال  ظ  ق   
مما تح ل اقتصاا  الهل  المضيف  لال اقتصا  تص يرأ، كما تق   هتلهي   ،لمظت  اتاا فر اال ا ا  الخار ي 

ما ك هعض حا يات ال اااااا   المحلي  مث  ا   تخفيف تكاليف ال ار ات هالعمل  الصااااااعه  مث  ا  تخرى.
الي  اضاافي  لل  ل  المضايف   ث طري  الضارائب المحصل   لال م ار  م فر اال اتامار اال ظهر المهاشار  ي

 .ابرهال المحقق 

ال  ل الظامي  مث ضااااااااااااااعف ق رتاا مث الظاحي  التكظ ل  ي  التر تمتلكاا  تعااظر التكنولوجي:العون  ثـانيـا:
ت  المظت ات  اجهاإلظتالشركات العالمي  الكهرى،  ت تطيا ه ه الشركات   خال التكظ ل  يا الح يا  الخاص  

الح يا   لال ال  ل المضاااايف ، مما ت فر ال قت الضااااار رأ للتق   الصاااااظا ر  لمفا   العا ل  مث ه ا التق   
 التكظ ل  ر.

                                                           
 

 .144.115ص  ، ص ه   كرهتظ ر: فاضل صالق الزها أ، مر ا  (2)
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اهتماما كهيرا هم اااقل   ي ا  ت مال لم اطظياا المضااايف  ت لر مع   ال  ل  المســاعدة على التشــغيل: ثالثا:
فال  ل فر هعض االظ م  ال اايا ااي  ترى هقث  ي ا   مل لكل  لال الرغ  مث اختالف  ر   ه ا االهتما ، 

ل   ي   ه  ائمشكل  الهطال  م اطث ه   ا ب ت اا ار لل  ل ، هيظما ال  ل الرت امالي  تحا ل التخفيف مث 
ل  ل م ضااا ترحيب  اا اء فر ا فا مث هيظاا اال ااتامار اال ظهر المهاشاار، تأ تخل    ائف   ي  ، ل لك 

 ا   حك مات ه ه ال  ل  ث طري  التخفيف مث ح   ي هت  فر ال  ل الظامي   لك بظ  م الصاظا ي  المتق
 .الهطال  ل ياا

 المبحث الثاني: النظريات المفسرة لحركة االستثمار األجنبي المباشر

لق  ت الت الظ ريات المف ر  ل اهر  اال تامار اال ظهر المهاشر  اال هاب الكامظ   راء تلك اال تامارات 
 يها  ا تث هظااك تع  ا  ت اخال هيث الع امل المؤار  فر تك يث قرار المترتها   ظااا،  اآلااار لال  ااظاب  ملا  

 يف ، ت  ه ر ف ال  ل  اب ، ت  هتلكاال ااااتامار اال ظهر المهاشاااار،  اااا اء ارتهط  لك ه ر ف ال  ل  المضاااا
  الخاص  هالشركات المتع    ال ظ يات.ال ر ف 

ظ ريات التر حا لت تف اااير حرك  اال اااتامار اال ظهر ته  ال تحليل   لال ه ا اال ااااس،  اااظحا ل  رض 
 .التف ير الح يثالتقلي أ    التالييث: التف يرالمهاشر   لك مث خالل التف يريث 

 القاام على أساس التبادل الدولي التفسير التقليديالمطلب االول: 

يشاااامل التف ااااير التقلي أ لال ااااتامار اال ظهر المهاشاااار االث ظ ريات: الظ ري  الكال اااايكي ؛ ظ ري  رتس 
 خطار التها ل. ظ  زها فيما يقتر. المال،  ظ ري  

 :(1)النظرية الكالسيكية الفرع االول:

تعتهر المقاره  الظ ري   لال ت اااااااااا اااااااااا التها ل ال  لر مث التف ااااااااايرات الكال ااااااااايكي  لقيا  التها ل ال  لر 
ت ليث  لال ظ ري  حرك  رتس المال  ظ ري   -هالخصا ص اظطالقا مث الم ر   الكال يكي  ا  ظ ري  هكشر

ار   ث   ظهر المهاشااار  ه خطار التها ل، حيث ي اااتظ  الكال ااايك فر   ا  ظ ره  القائل  تث اال اااتامار اال
 ي تظ  ث . حيثه  الشركات متع    ال ظ يات  لي ت ال  ل المضيف  ماااهاااارا  مث طرف  اح   الفائز فياا

 : لاال  ا   ماث الماهاررات يامكث تلخيصاا فيما يلر

تح يل ق ر كهير مث ابرهال المحقق  مث طرف الشاااااااااركات متع    ال ظ ااااااااايات  لال ال  ل  اب  ه ال  مث  -
   ا     تامارها فر ال  ل  المضيف .

قيا  الشااااااااااااااركات متع    ال ظ اااااااااااااايات هتح يل التكظ ل  يا التر ال تتالء  ما متطلهات التظمي  فر ال  ل  -
 المضيف .

                                                           
 .55، ص  ه   كرهفاضل صالق الزها أ، مر ا  (1)
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 ت زيا ال خ ل، هيكل يخص فيما الم تما، تفرا  هيث الف    ي  ا ق  ال ظ يات متع    الشركات      -
 .المحلي  مث الشركات ظ يراتاا ما مقارظ    اب ظهي  الشركات تق ماا التر المرتفع  اب  ر خالل مث   لك

  ،   لك فيما يلر:ال  ل اب ظهي  مث طرفالتقاير  لال  يا   ال  ل  المضيف   -

  ؛ ظهي اب   لالا تما  التق   التكظ ل  ر فر ال  ل المضيف   لال 
  ؛خل  التهعي  االقتصا ي 
  ؛  ال يا ي خل  التهعي 
  تركز مع   اإل اتامارات الخاصا  هالشركات متع    ال ظ يات فر الصظا ات اإل تراتي ي  ه ر   تكهر

  مث الشع ر هالظ ايا اإل تةاللي  لا ه مث التح يلي  ت  غيرها مث ابظشط  اإلظتا ي  ابخرى ق  يزي 
 الشركات.

 :(1)نظرية رأس المال الفرع الثاني: 

ل  تعط الظ ري  االقتصا ي  التقلي ي  لال تامار اال ظهر المهاشر تهمي  كهير ، حيث تفترض الظ ري  تث 
 لك تث قيا  الت ار  الحر  هيث الهل اث  ااااااااااي عل اظتقال رؤ س االم ال هيظاا تمرا ال ضاااااااااار ر  له.  ما يهرر 

اال اتامار اال ظهر المهاشاار كاث هالفعل شاايئا ظا را،  كاث الظمط ال اائ  ه  اال ااتامار غير المهاشاار، حيث 
اظتقلت فر القرث التا ا  شر تم ال   ي   مث العال  الق ي   لال العال  ال  ي  فر شكل قر ض  ا تامارات 

  .غير مهاشر 

امار اال ظهر المهاشاااااار، هل تصااااااهق م ااااااا يا  فر الظصااااااف الااظر مث القرث العشااااااريث، زا  ح   اال اااااات
   يفقه.ل لال تامار غير المهاشر فر ابهمي   ث

كال مث الت ار   اال ااااااااتامار  هر الح   ،  لال ت اااااااااس الف ار  فر ههات  قيا  تف اااااااار الظ ري  التقلي ي 
لال ف ار  فر   الم ار  الطهيعياا  هيث الهلاا اث  التر تؤ أ هاا  رهااا  لال ف ار  فر تكلفاا  اإلظتاااج، كمااا تؤ أ

   ه ه الف ار   لال التخصااااااااااص  مث ا  الت ار  هيث قت ، حيثرتس المال  العمل، العائ  لعظاصاااااااااار اإلظتاج
 .ال  ل

تح هما مكاث  ثمث ته  فرضااااااايات ه ه الظ ري  تث  ظصااااااارأ رتس المال  العمل، ي اااااااتطيعاث تث يحال
اآلخر،   ظ ما تك ث تكلف  رتس المال  الي  ظ اااااااتخ   مظه تقل ما يمكث،  ظ اااااااتعيض  ث  لك ها اااااااتخ ا  

 المزي  مث الم ار  الهشري   العكس هالعكس،   ا ما كاظت اب  ر  الي .

فيه   فائض فر رتس المال، فإظاا  ما تث ت ت ر   ماال ت  تص ر رتس المال لهل ما  ظ ما يك ث لمظشاق 
ؤ أ ي ف  ف، مث   ل   لال تخرى ،  هما تث رتس المال ه  اب اال تظقال هيث  ميا  ظاصر اإلظتاج  ز

                                                           
 . هتصرف مث الهاحث.457.459.459ص  ، ص ه   كرهمر ا تظ ر:  ه  الرحي  فؤا ، فراس تكر  الرفا ر،  (1)
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 (ال فر ل  )ه هل  اب لاليه ت رتس المال فر الت ف  مث تأ  ،     فائض مظه  لال قيا  اال اااااااتامار الخار ر
يه العائ  ال أ يك ث ف (هل  الظ ر ر )الهل  الااظ لال  ك ث فيه العائ   لال رتس المال مظخفض ظ ااااااااااااااهيايال أ 

ل  لتيث فر ارتس المال  لال  لال تث يت اااااااا ى العائ   ت اااااااتمر ه ه العملي  ،  لال رتس المال مرتفا ظ اااااااهيا
 .تت قف  ملي  اال تامار الخار ر  ظ   لك الح  )قاظ ث ال عر(،  ح ب ه ه الظ ري 

  :نظرية رأس المالعيوب وانتقادات 

العائ   خالل اختالف مع التركزت ه ه الظ ري  فر تحليل  تف اااير قيا  الت ار  الخار ي  المهاشااار  مث  -
مال يتس المال. ه ه الظ ري  كاظت لتف ااااااار الت ار  الخار ي  فر  قت كاث فيه اال اااااااتامار الخار ر  لال ر 

مار اال ظهر يل قيا  اال ااتاا ااتامارا مهاشاارا. ل ا يكمث ضااعف ه ه الظ ري  فر     الق ر   لال تف ااير  تعل
غير المهاشاار ال أ ه  م ر  ا ااتامار فر محف   ا ااتاماري  تحت أ  لال ا ااا  ت  ا را  مالي  ت   ااظ ات 
 قر ض، حيث يت  شااااااااااراء ه ه ال اااااااااالا المالي   هيعاا مالاا مال هاقر ال اااااااااالا  الخ مات، حيث تث ال افا 

 رال الشااااااارك ،  ه لك يك ث غالها قصاااااااير   لالرئي ااااااار لال اااااااتامار غير المهاشااااااار ه  الرهق  ليس ال ااااااايط
 .(1)اب ل

ت ااتطا الظ ري  التمييز هيث اال ااتامار اال ظهر المهاشاار  اال ااتامار اال ظهر غير المهاشاار، فق ااهاب   ل -
 ث اال اااااااتامار اال ظهر غير المهاشااااااار،  ه ه الظ ري  تعامل  اال اااااااتامار اال ظهر المهاشااااااار  آااره تختلف

 ظهر اال ااااااااتامار االالمالر  ل  تقخ  هعيث اال تهار مفا    رتس المالاال ااااااااتامار اال ظهر مث زا ي  ت ف  
التكظ ل  يا، الماار ، اال ار    ظاصاااااار االظتاج مال، رتس المالال أ تضاااااامث  ضاااااااف   لال اظتقال المهاشاااااار 

 .(2) غيرها

يعتهر االختالف فر   ائ  رتس المال ه  المحرك الرئي ر لال تامار اال ظهر المهاشر هيث ال  ل حيث  -
رتس المال ) ائ  مظخفض(  لال ال  ل التر هاا   ز فر فر يظتقال رتس الماال مث ال  ل  التر فياا فائض 

رتس المال ) ائ  مرتفا(، تأ تث اال تامار اب ظهر المهاشر ي ب تث ي ير فقط فر ات اه  اح   ه  ت ف  
ظهر مهاشاااااار  ترتس المال هات اه ال  ل  التر هاا   ز فيه. فكيف لا ه الظ ري  تث تف اااااار      ا ااااااتامار 

 ر هي   كاير  غيرها مث اال اتامارات اال ظهي  المهاشر  لل اليات المتح   االمريكي  فر متها ل هيث ال  ل اال
هيث  لمظتقلاالصاااايث،  اال ااااتامارات الصاااايظي  فر ال اليات المتح  . ففر حال  اال ااااتامار اال ظهر المهاشاااار 

تحرك تث رتس الماال يرتس المااالو  اقا الحااال  رااا   ز  تياماا هاااا فااائض في  لتيث فااقيث الاا  لا  التر فالا
 حيث الفرص اال تاماري  الم زي .

 
                                                           

  .459 .459، ص صمر ا  اه تظ ر:  ه  الرحي  فؤا ، فراس تكر  الرفا ر،  (1)
شااار    ظ ب آ ااايا ما التطهي   لال  رضاااا  ه  ال اااال ، مح  ات اال اااتامار اال ظهر المهاشااار فر  صااار الع لم :  را ااا  مقارظ  لت ارب كل مث (2)

 .11، ص 1119، المكته  العصري ، مصر، 4طمصر، 
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يعتهر مع ل التها ل ه  المحرك اب اااااااااااا ااااااااااار لع ل  اإل ااااااااااااتامار  :(1)نظرية إخطار التبادل الفرع الثالث:
ال أ ،  (RZ-Aliber) ليه الكاير مث تصاااااحاب ه ه الظ ري   مث هيظا اب ظهر المهاشاااار ح اااااب ما تك  
العامل اب ااااا اااار ال أ ي ااااتخ   فر تف ااااير اإل ااااتامار اب ظهر المهاشاااار، يرى تث ه ا المحرك يع  همااه  

تث الت قعااات المتعلقاا  همحت ى التهااا الت تهقال غير مؤكاا   ما مرا ااا       مظاااط  ظقاا ياا   هااا تهااار هاا ا 
اا المالي   مكاظيات ها ااااااااااااااتعمال   مختلفا  فر العاال ، فاالشااااااااااااااركات التر تقي  هالمظاط   ات العمل  الق ي  تق

لم ااااااتامار فر مظاط  تمتاز هعمل  ضااااااعيف ،  ظقخ   لال  ااااااهيل الماال اإل ااااااتامارات ابمريكي  فر هعض 
ي عل المؤ اااااااااااا اااااااااااا  تقخ  هعيث اإل تهار مع ل التها ل  كل  الهل اث اب ر هي   ات العمل  الضااااااااااااعيف  مما

 يتعل  ها تاماراتاا فر الخارج.ار خطار التر تظ    ث تةيراته قهل تث تتخ  تأ قر اب

ظ را لع ز الظ ري  التقلي ي   ث تف ااير  تعليل قيا  اال ااتامار اال ظهر المهاشاار هيث ال  ل، كاث ال ه  مث 
الهحث  لال ظ ريات   ي   تحا ل  ا  ه ه الف    الظ ري .  لق  اشاتقت الظ ريات التر ت الت  حا لت    

ال  ر الرئي ااااااااااار للشاااااااااااركات متع    ال ظ ااااااااااايات، حيث تعتهر ه ه الظقط   ه ه الف    مث الظ ري  التقلي ي 
 .(2)الرئي ي  التر هظت  لياا مع   الظ ريات تفكارها

 لالستثمار االجنبي المباشر التفسير الحديث المطلب الثاني:

  يعرف ،ال ااتامار اال ظهر المهاشارل ه  ما ي امال الطرل الظ رأ القائ   لال هيكل ال اا   فر تف ايره 
 لال تظه م م    الخصاااائص ال ااا قي  التر تعرف اهاتا ظ اااهيا،  تؤار  لال  ااال ك المؤ ااا اااات التر تعمل 

 فيه  تمال  زءا مظه.

تتف  ه ه الظ ريات  لال تث الشااركات الم ااتامر  فر الخارج ي ب تث تتمتا هميز  احتكاري  ت  تظاف ااي ، 
 اقتصا يات الح  ، الظفقات الخاص  هالهح ث، التط ير  لك ظ ه  بح  الع امل التالي : تكلف  رتس المال، 

 اإلشاااار...الخ، كما ي ب تث تك ث ه ه الميزات معتهر  حتال تتمكث الشااركات مث تع يض تكاليف  ملي  
 (3)الت طيث فر الخارج.

 :ه ا الطرل  لال االث م م  ات ظ ري  هر  يمكث تصظيف
 ال   ؛ التر تفترض كمالالظ ريات  -
 كمال ال   ؛    الظ ريات التر تفترض  -
 .مف ر  لم تامار اب ظهر المهاشرظ ريات تخرى  -

 
                                                           

(1) Pierre Jacque mot. La firme multinationale, une introduction économique (Economica. 1990).P97. 
 .457ص  ، ه   كرهمر ا  ه  الرحي  فؤا ، فراس تكر  الرفا ر،  (2)
تير،  ااحظاث شااظا ، تقاير اال ااتامارات اال ظهي  فر قطاع اب  ي   لال االقتصااا  ال زائرأ،  را اا  حال  شاارك  الكظ أ لصااظا   اب  ي ، م كر  ما (3)

 مث الهاحث. هتصرف .44، ص1117-1119 امع  ال زائر،  الت يير،كلي  العل   االقتصا ي    ل   
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 :السواالتي تفترض كمال النظريات  الفرع االول:

 فرضية الفرا في العااد: -أوال

تعتهر ه ه الفرضاااي  ت لال محا الت شاااارل اال ااااتامار اال ظهر المهاشاااار،  يفترض تث رت اااامال يظتقل مث 
تيث معاا ل العااائا  مظخفض ظح  الهلاا اث تيث معا ل العااائا  مرتفا،  هاا ا يق    لال ت ااااااااااااااا أ معاا الت الهلا اث 

 العائ .  مظه اال تامار اال ظهر المهاشر يؤ أ  لال الم ا ا  هيث العائ  الح أ  التكلف  الح ي  لرت مال.

ال ظهر غير ال تامار اما يعاب  لال ه ه الفرضي  تظاا ل  تميز هيث اال تامار اال ظهر المهاشر  هيث ا
المهاشاار، فق ااهاب  آاار كال الظ  يث مث اال ااتامار ال ه  تث تختلف، كما تث اال ااتامار اب ظهر المهاشاار 

 . (1)ال يتضمث رت مال فقط هل تيضا التكظ ل  يا  اال ار   الماار 
فقط  لال  ليس ت ت التر    لال االختيار هيث المشاااااااااااار  اتيتق   الظ ر  فرضـــــــية تنويع المحفظة: -ثانيا

ح ااااب مع ل العائ  هل ك لك  ر   الخطر،  فكر  تظ يا المحف   فر حال  اال اااتامار غير المهاشااار تهقال 
صاااحيح  فر حال  اال اااتامار المهاشااار. ه لك فإث تظقل رؤ س االم ال  ااايك ث مقي ا هالرغه  فر التقليل ت  

 . (2)  التظ يايالح  مث المخاطر ال أ يتحق   ث طر 
يتح   ح   اال ااااتامار اال ظهر المهاشاااار فر ال  ل  الم ااااتقهل  ح ااااب ح    فرضـــية حجم الســـوا: -ثالثا

ه ا الهل  ت  الظاتي المحلر الخا ) ح    رال اااااااااا  ، ال أ يقاس همهيعات الشاااااااااااركات متع    ال ظ ااااااااااايات ف
االقتصاااااا (، فهم ر  تث ح   ال ااااا   فر هل  معيث  صااااال  لال م ااااات ى ي ااااامق ها اااااتةالل  ف رات الح  ، 

( تشااار 0792) BALASSA ا  صااهق ه ا الهل  ه فا محتمال لت فقات اال ااتامار اب ظهر المهاشاار.  مث ي
 لال تث ال    كهير  الح   هما فيه الكفاي  ت مق هتخصص   امل االظتاج  ه ا يؤ أ  لال تخفيض التكلف  

 .(3)مما ي علاا   ا  مالئم  لم تامار اال ظهر المهاشر
  النظريات التي تفترض عدم كمال السوا:الثاني:  الفرع

 نظرية المزايا االحتكارية لهايمر: –أوال 

 ث ال افا الرئيس لال ااتامار فر الخارج يكمث ت ااا ااا فر تمتا الشااركات الم ااتامر  هم م    مث المزايا 
االحتكاري  ت  شاااااااهه االحتكاري  مال التق   التكظ ل  ر، الق ر   لال تظ يا المظت ات، ت افر رؤ س ابم ال، 

شركات يمي ... الخ   لك هالمقارظ  هالاإلظفا  الضخ   لال الهح ث  التط ير، ت فر الماارات اإل اري   التظ 
ال طظيا  فر الا  ل المضاااااااااااااايفا ، هحياث تك ث ها ه المزاياا   ضااااااااااااااا لااا  ث المخااطر التر ت ا اااا ظتي   

                                                           
(1) ImadA. Moosa. Foreign direct investment: Theory, evidence and practice. Palgrave. N.Y.2002.PP24, 26,27. 

يف، ، كلي  العل   االقتصاا ي    ل   الت يير،  امع   طمظشا ر  ما  اتير م كر -الصايثحال  -  ايل  ه راس،  ا هي  اال اتامار اال ظهر المهاشار (2)
 .49، ص 1141-1144

 .49، صالمر ا ال اه  (3)
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ا ااتامارها فر الخارج،  هحيث تف   المظافا الظا م   ث ممار ااتاا اإلظتاج فر الخارج تي    ااائل تخرى ق  
  (1)التص ير ت  مظق التراخيص.تل ق  لياا فر ظشاطاا الخار ر   اء فر 

،  ق  اظطل  فر تحليله 0792 اااظ   Stephen Hymer رضااات ه ه الظ ري  مث طرف االقتصاااا أ الكظ أ 
مث خالل االظتقاا  الم  اه  لال الظ ريا  التقلي ي  التر هيظت هقث رؤ س ابم ال تظتقل مث الهل اث  فير  رتس 

 .(2) ات ظ ر  فر رؤ س ابم ال  مع ل فائ   مرتفاالمال   ات مع ل فائ   مظخفض ات اه الهل اث 

 : عرض النظرية -أ

ال  افا اب ااااا اااي  لال ااااتامار اب ظهر المهاشااار فر ضاااا ء طهيع  ت اااا ا   Kindelbergerو Hymerيف ااار  
احتكار القل  فر ال  ل اب  لا ا اال تامار، حيث يصهق مث الصعب  لال تأ مشر ع تث يزي  حصته مث 

يعتهر االمت ا  خارج اب ااا ا    مث ا  ااا قه المحلر   ث تث ي ا ه مخاطر المضاااارهات ال اااعري  الم مر ، 
 (3)تلك الحال  همااه    يل  لمفالت مث ضة ط     االحتكار. المحلي  فر

شرطيث ت ا ييث  الظ ري  فإث اظتقال رتس المال فر صا ر  ا تامارات ت ظهي  فر الخارج يلزمه  ح اب ه ه
 (4)هما:

 تث تف   ابرهال المحقق  فر الخارج ما يمكث تحقيقه مث ترهال فر ال اخل؛ -

تث يتمتا المشاااااااااااار ع اب ظهر فر ال  ل المضاااااااااااايف  همزايا احتكاري  )تف   تكظ ل  ر، معرف  فظي ، ...(  -
 .مث ال  ل  اب   يع ضه خر  هتمكظه مث مظاف   المشر  ات فر ه ه ال  ل  

 :ج لع   ت هاب، مظاامما  ه  يمكث الق ل تث ح  ث اال تامار اب ظهر المهاشر ه  ظتا

  المظاف ااا  الكامل  فر اب ااا ا  ال طظي  هال  ل المصااا ر  لال اااتامار  الهحث  ث تع ي  تكهر هر ب مث
 ل رهال.

 الار ب ت افر مزايا متظ    )تكظ ل  ي ،   اري ، ت ااا يقي ...( متميز  ل ى الم اااتامر اب ظهر   ي    ه ا
يزات هالخصااااااااااائص ) ا   الشااااااااااركات متع    ال ظ ااااااااااي (  ث ظ رائه هال  ل المضاااااااااايف .  ت اااااااااامال ه ه الم

 االحتكاري  لا ه الشركات، ظلخصاا فيما يلر:

                                                           
- ريا ال ظ هي ك-:  را ااا  مقارظ  )تركيا، مح  ات اال اااتامار اب ظهر المهاشااار  غير المهاشااار فر الهيئ  االقتصاااا ي  العرهي محم  اهللتمير ح اااب  (1)

 .19، ص1111/1115ال امعي ، اال كظ ري ،  مصر(، ال ار
(2) Peyrard. J, Gestion Financière Internationale, Edition : Vuibert, Paris, France, 1995, P183 

 .  41، ص  ه   كرهحظاث شظا ، مر ا   ث:ظقال 
 صااااا   ه  العزيز مصااااطفال، اآلاار االقتصااااا ي  لل اااايا ااااات الت اااا يقي  للشااااركات   لي  الظشاااااط:  را اااا  تطهيقي   لال  ما ري  مصاااار العرهي ،  (3)

 .17، ص 4779تطر ح   كت راه،  امع  حل اث، مصر، 
، ر اااااال   كت راه، كلي  الت ار ،  امع  قظا  ال ااااا يس، 4779- 4795مح  ات اال اااااتامار فر مصااااار فر الفتر  محم   اااااعي  ه اااااي ظر ال ر اظر،  (4)

  .91، ص 1111
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:  يصاااااطلق  لياا هالخصاااااائص التقظي  ت  المعارف ال  ي   المتميز  ت  رتس الخصــــاات التكنولوجية -1
 ه ا مث خالل  .المال غير الملم س المتمال  فر الق ر   لال اهتكار  الا   ي    تح يث   ائفاا     تاا

ر،  ق ر  الشااااااااااااااركات المتع    ال ظ ااااااااااااااي   لال القيا  هالهح ث  التط ير  تحمل تكاليفاما التف   التكظ ل  
 :المرتفع .  ح ب ه ا التحليل يمكث ا تظتاج تث لا ه الخصائص التكظ ل  ي  تاريث ااظيث

 .ت لاما  افا للشركات  لال اال تامار فر الخارج ظتي   ف ائ  االحتكار التكظ ل  ر-

ال  ل المضاااايف  ال ااااا ي   لال الحصاااا ل  لال ه ه التكظ ل  ي   ث طري  اال ااااتامار  ااظياما  ا ب  لال -
 .اب ظهر المهاشر

:  تتمال فر ت افر الخهرات  الماارات العالي  الفظي   التقظي ، اإل اري  الخصــــــاات ا دارية والتنظيمية -2
ت ى ( غير المت افر  هظفس الم اااا التظ يمي  فر كاف  م االت ظشاااااط الشاااارك  ) اإل ار ، اإلظتاج، الت اااا ي ...

ل ى الم اااااتامريث المحلييث، مما يؤار  ي اهيا  لال كفاء  ت ااااايير الشااااارك   ي ااااااه  فر رفا مر   يتاا، كما 
ي اااااامق لاا هتمييز مظت اتاا  ث هقي  المظت ات المشاااااااها  لاا المق م  مث طرف المظاف اااااايث المحلييث، تأ 

اء تةييرات ما ي  طفيف  ت  ها اااااتخ ا  اب اااااماء الت اري  ت  الق ر   لال تق ي   ااااالا متميز  مث خالل " ضاااااف
هإي ا  تهايث غير م ضاااا  ر مث خالل اإل الث،  ك لك هإضاااافاء تةييرات  لال الشاااار ط غير اب ااااا ااااي  

.  يحا ث ها ا هفعال المااارات الت اااااااااااااا يقيا  الفاائقا  المت فر  لا ى الم ااااااااااااااتامريث اب اظب مث ال  ل (1)للهيا"
 .الشركات المتع    ال ظ ي المتق م  خص صا ل ى 

 ث ه ه الخصاااااائص اإل اري   التظ يمي  للمؤ ااااا ااااا  ت علاا تت فر  لال مزايا تمظحاا  ااااالط  احتكاري   لال 
 اااا    ظاصاااار اإلظتاج فقط، خاصاااا  الم اااايريث الممتازيث للمؤ اااا اااا ،  المعل مات ال ي    ث المشاااااتريث، 

 (2) ،  الماارات الت اري .ال اهق ،  الم اخيل ال ري االخترا ات)Brevets ( شاا ات
فر م االت ابظشاااط  ال  يفي  للشاااركات هصاااف   ام ، مال التكامل الرت ااار  الخصـــاات التكاملية: - 3

ابمامر )ظح  ال اااااا  (  التكامل الخلفر )ظح  الم ا  اب لي  الخام (  التكامل ابفقر.  هظا ت  ر اإلشااااااار  
الخا   الم ا  اب لي  خاصااااااااااا  فر الصاااااااااااظا ات   لال تث ه ه الشااااااااااركات ت اااااااااااتطيا الحصااااااااااا ل  لال الم ا 

المت افر  ل ى ه ه  اال اااااااتخرا ي  كالهتر ل ماال، ظ را لممكاظيات الهحاي   اال ااااااااتكشااااااااافي  الفظي   الهشااااااااري 
   (3)الشركات.

                                                           
،  امع  ر ه  الكري  هع اش، اال ااااتامار اال ظهر المهاشاااار  آااره  لال االقتصااااا  ال زائرأ، تطر ح   كت راه، كلي  العل   االقتصااااا ي    ل   الت اااايي (1)

 .99، ص1119/1119ال زائر، 
(2) Peter H. Lindert, Economie internationale, 8e édition, Economica, Paris, 1989, p 751. 

   .57.59ص  ص ، ه   كرهمر ا  قحف، ال ال  ته   ه  (3)
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العمليات  اال تامارات  الهتر ل ت  تح يل المعا ث، يحتمل تث تك ث المؤ ا ا  قا ر   لال تظ ي  فتكرير
لمختلف المراحل فر  طار التكامل العم  أ،  ه اااااااااااااهب اب هاء الضاااااااااااااخم  للتخزيث  معرف  الضااااااااااااار ري  

  المؤ    الحتيا ات كل  ملي  يمكظاا تث تحق  اقتصا  فر اب هاء ظتي   مزامظ  للعمليات.
: تتمتا الشااااااااركات المتع    ال ظ ااااااااي  هق رتاا  لال ت فير ابم ال الكافي  للقيا  الخصـــــاات التمويلية -4
ال ااااااااااااااتامارات الكهير  الح   )المكلف (   لك هاال تما   لال تم الاا ال اتي  )الشاااااااااااااارك  اب    فر  اا( ت  ها

اال ااات اظ  مث ال اااا   المالر  الظق أ المحلر  ال  لر. حيث" ت ااااتفي  مث شاااار ط تح ااااث لمقتراض ه ااااهب 
   التر لقائم  فر ال  ل المضااايفالصااا ر  المميز  للشااارك  المتع    ال ظ اااي  ت  لعالقاتاا ما الهظ ك ال  لي  ا

 لاا  القات  اهق  ما الشرك  اب .

 االنتقادات الموجهة لنظرية المزايا االحتكارية لهايمر:  -ب

لق   ااااااااهمت ه ه الظ ري  فر ت ضااااااايق ته  الخصاااااااائص التر ت عل الشاااااااركات المتع    ال ظ اااااااي  فر 
كافي  لتف اااااااااير اال اااااااااتامار اب ظهر  ، غير تظاا ل  تكث(Oligopole) ضاااااااااعي  المحتكر مث  اظب العرض

المهااشاااااااااااااار ه ميا حااالتاه كماا تث ال اقا ل  ي اف  ها ه الظ ريا  فر كال ماا  ااءت هاه.    اات  لياا   ت 
 :اظتقا ات ظلخص تهماا فيما يلر

ترهط ه ه الظ ري  اظتااج  ااااايا ااااا  اال اااااتامار اب ظهر المهاشااااار هالشاااااركات   لي  الظشااااااط  ات الح    –4
تث مع   صااااا ر المزايا االحتكاري  ترتهط هالح   ت  تظشاااااق  ظه،  هالرغ  مث  لك فإث ال اقا  الكهير، طالما

 اال تامار اب ظهر المهاشر. العملر يشير  لال      كاير مث الشركات صةير  الح   التر تهاشر  يا  

ر لكامل  فتفترض ها ه الظ ريا  تث الا افا اب ل لال ااااااااااااااتاماار اب ظهر ه  الار ب مث المظاف اااااااااااااا  ا – 1
اب ااا ا  المحلي ،  ه  افتراض غير  اقعر يتظاقض ما حال  اال اااتامارات اب ظهي  المهاشااار  المتقاطع  ت  

  (  م اااااتامريث مث ال  لب( فر ال  ل  )أالمتشاااااهك  فر ظفس الصاااااظا  . تأ      م ااااتامريث مث ال  ل  )
 .الظشاط( فر ظفس أ( فر ال  ل  )ب)

ت االحتكاري  الظ اااااياب اال اااااتامار اب ظهر المهاشااااار مث ال  ل المتق م   لال  ث اشاااااتراط ت افر الميزا – 4
ال  ل الظامي   المتخلف  غير ضاااااااار رأ،    غالها ما ال ت    مظاف اااااااا  محلي  ق ي  فر ت اااااااا ا  ه ه ابخير  

يث ي)ال  ل الظامي   المتخلف ( ت اات  ر امتالك الم ااتامر اب ظهر لميزات تمكظه مث م ا ا  مظاف ااايه المحل
 .فر الهل  المضيف

تغفلت ه ه الظ ري  تهمي  الميزات المكاظي  لل  ل المضاااااااايف  لال ااااااااتامار ك ااااااااهب رئي اااااااار فر اظتقال  – 1
 (1)الم تامر خارج  طظه، خاص  هعض الصظا ات اال تخرا ي  كالهتر ل  المعا ث المظ مي ...الخ.

                                                           
 .99ص  ، ه   كرهمر ا  ه  الكري  هع اش،  (1)
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 Cassonو Buckleyنظرية التدويل ألسواا المنتجات الوسيطية:  -ثانيا

قصاااااااااااااا  تف ااااااااااااااير  اهر  تع     P.J. Buckely و  M. Cassonمث طرف 0729ت     ا ها فر  ا  
 .Hymerال ظ يات للشركات، فا ه الظ ري  هر ت  ا  امت ا  لظ ري      كمال ال    لا 

تث الها ث  لال ا تةالل الميز  االحتكاري   Casson "كاسون " Buckely "باكلي: يرى "عرض النظرية -أ
 (1)يعتم   لال العالق  هيث ترها م م  ات مث الع امل الخاص  هر: الخاص   اتيا

الع امل الخاص   لال م ت ى المشر ع ممال  فر ق رته  لال تظ ي       اخلر خاص هه  لال م ت ى  -
 ؛   ح اتاا التاهع شهك  الشرك  اب  

  لال م ت ى الصظا   ممال  فر طهيع  المظت ات  هيكل الصظا  ؛الع امل الخاص   -
 الع امل الخاص   لال م ت ى اإلقلي  ممال  فر الخصائص االقتصا ي   اال تما ي   ال ةرافي  لمقلي ؛ -
 .هيظاا  المالي  القائم الع امل الخاص   لال م ت ى ال  ل ممال  فر العالقات ال يا ي   -

ميز  تظاف ااااااااي ، ي اااااااات  ب  لال المؤ اااااااا اااااااا  تث تهقال مالك  للمعارف ال  ي     مث ت ل المحاف    لال
 . حاف   للرت مال الهشرأ الحامل لا ه المعارف فر مي اث الهحث  الت يير  الت  ي   التكظ ل  يا  غيرها

ال  اااايط هامتياز...  ليس هظاك  اااا   لهيا  هر المظت ج هق له: المعل م   A. Rugman ي ضااااق ه ا تكار 
 م  التر خلقتاا المؤ اا اا  المتع    ال ظ اايات،   ليه ال ي     ااعر للمعل م  ...  المؤ اا اا  المتع    المعل

ال ظ اايات تت ه ظح  خل   اا    اخلر للتخفيف مث غياب  اا   خار ر.  ث ال اا   ال اخلر للمؤ اا ااات 
ظتاج مث  االالمتع    ال ظ اااايات ه  ا اااات اه  فعلي  للقصاااا ر الخار ر لل اااا   فر تح ي   ااااعر المعل م ، 

طرف الفر ع  لال هيا التراخيص  االمتيازات بث ه ه ابخير  ال يمكظاا اال اااااااااااتفا   مث ال ااااااااااا   ال اخلر 
 (2)المتع    ال ظ يات. للمؤ   

مما  ه  يمكث الق ل تث "ق ر  المؤ     لال الت  يل ال تر ا  لال  مكاظي   اح   فقط  هر التكظ ل  يا، 
مكااظياات المختلف  التر ي ب تث تت افر ل ياا مظاا مختلف المعارف، الق ر   لكث تع    لال م م  ا  مث اإل

التكظ ل  ي  الم      ضاااااااامث الرخصاااااااا ، الرت اااااااامال الهشاااااااارأ...الخ،  مث ا  فالميزات التر تتمتا هاا ه ه 
 (3)المؤ    هر التر ت عل مظاا قا ر   لال اتخا  قرار الت  يل".

                                                           
 .49-49 صا   ه  العزيز مصطفال، مر ا  اه ، ص ص  (1)

(2) Anne Androuais et autres, L'investissement extérieur direct, Presses universitaires de Grenoble, France, 1990, 

P 87. 
 تطر ح  ال اااع  ي ، العرهي   المملك  مصااار ال زائر، هيث مقارظ   را ااا  ما العرهي  ال  ل فر اب ظهر المهاشااار اال اااتامار تهمي  فضاااايل، فارس (3)

 .91ص  ،2004 ال زائر،  امع  الت يير،   ل   االقتصا ي  العل    كت راه، كلي 
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: رغ  تعرض ه ه الظ ري   لال هعض الوســـيطة المنتجات أســـواانظرية تدويل االنتقادات الموجهة ل -ب
الع امل التر تؤار فر الحرك  ال  لي  لال ااااتامار،  التر ل  تشاااار  لياا الظ ريتيث ال اااااهقتيث  ال تظاا تظط أ 

 : لال هعض الظقائص مظاا

  المتع   رغ   شااااااار  ه ه الظ ري   لال      ترهع    امل خاصاااااا  تحك   ملي  ت  يل ظشاااااااط الشااااااركات -ت
ال ظ ااااااااي   ال تظاا ركزت  لال  امل المعرف  تكار مث غيره.  ت لت اهتماما مح   ا ه  اظب التكلف   العائ  
المرتهط  هالم م  ات الاالا  ابخرى كالتكلف  ال ااااااااايا اااااااااي  المصااااااااااحه  لقرار ا اااااااااتةالل الميز  االحتكاري  

ل    ث قيا  اال اااااااتامار المهاشااااااار فيما ل  الخاصااااااا   اتيا،  التر ق  تصااااااال فر مرحل  معيظ   لال ح  الحيل  
   لي  الظشاط. طهقت حك مات ال  ل المضيف   يا ات تمييزي  ض  الشركات

تهملات ها ه الظ ريا  الع امال ال اا ها  التر تتميز هااا هعض الا  ل المضاااااااااااااايفا  لال ااااااااااااااتاماار )  امل  -ب
ي ،  التر ت فا هالشااااااااااااااركات  لال الت طث(،  ال    لال م م  ا  الع امل ابرهع  التر  اءت هاا ه ه الظ ر 

ت  يل هعض ت  كل ظشاااااااطاتاا. الشاااااارء ال أ يف اااااار اال ااااااتامارات فر الصااااااظا ات اال ااااااتخرا ي : معا ث 
يضااامث  الظحاس  الح ي   القصااا ير  الهتر ل ...الخ،    اال اااتامار المهاشااار ي ااامق هالتكامل العم  أ ال أ

 . يؤمث العرض

م ت فر تف ااااايراتاا لت  يل الظشااااااط االقتصاااااا أ  لال "الشاااااركات مما يعاب  لال ه ه الظ ري  تظاا ا ت -ج
المتع    ال ظ ايات   ث الشاركات ابخرى التر ال تتصف هتع   ال ظ يات،  لال  اظب     قياماا هتف ير 
الكيفي  التر  ث طريقاا تصاااااهق الشاااااركات همااه  شاااااركات متع    ال ظ اااااايات فر قطاع الخ مات." ابمر 

 (1)ال تات  هت  يل ظشاط قطاع الخ مات. ال أ  عل ه ه الظ ري 
 نظرية ردة الفعل: -اثالث

( تظه فر هيئ  ا مال ي اااااااا  ها احتكار القل ،  ظ ما تق   الشاااااااارك  الرائ   0724) Knickerbockerاقترل 
هاال تامار اال ظهر، فإث الشركات التاهع  فر ظفس الصظا   تق   هر ابخرى ه لك مث ت ل الحفا   لال 

 Agarwalحصتاا فر ال   ، بث  لك ق  يف ر مث طرف المظاف يث كتا ي  لحصتا  ال  قي ،  مث  ا  
شاااااااار  لال تث اآلاار المترته   لال ر    الفعل فر حال  احتكار القل  هر تث اال اااااااتامار اال ظهر ( ت0792)

 .(2)المهاشر يؤ أ  لال زيا   المظاف    اظخفاض احتكار القل 
 Raymond Vernonلـ.  المنتج حياة دورة نظرية -رابعا

قا  هتط ير  حيث Vernon ير ا الفضاااااااااااال فر تق ي   تظمي  ه ه الظ ري   لال االقتصاااااااااااااا أ ابمريكر 
، الااا أ يعتهر ت ل تف ااااااااااااااير  يظااااميكر للعالقااا  الم      هيث الت اااار  0799ظم  ج   ر  حياااا  المظتي  اااا  

                                                           
 .71ص  ، ه   كرهمر ا  ه  الكري  هع اش،  (1)

(2) ImadA. Moosa.OP. cit.PP41, 42. 
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كما تظاا تلقر الضااااا ء  لال   افا الشاااااركات متع    ال ظ ااااايات مث  راء  (1)الخار ي   اال اااااتامار المهاشااااار
اا ت ضااااااااااااق كيفي   ت ااااااااااااهاب اظتشااااااااااااار االهتكارات اال اااااااااااتامارات اب ظهي  مث ظاحي ،  مث ظاحي  تخرى فإظ

 االخترا ات ال  ي   خارج ح    ال  ل  اب .  هصاااااف   ام    ر  حيا  المظتي تق    لال افتراض ت اااااا ااااار 
 ه  تظه مال اإلظ اااااااااث، فإث المظت ات يت  تصاااااااا رها ته ت هفكر  )حمل( ا  تظتي )ميال ( ا  تظضااااااااي ا  ته ت 

 (2)ر ا  تخيرا الم ت.مرحل  المظتي الظمطر فر االظح ا

 لا ا فإث المظتي له   ر  حيا  مث خالل  ال ال  مث المراحل، فالظ ري  تميز هيث االا  مراحل ت اا ي   
 فر   ر  حيا  المظتي: مرحل  المظتي ال  ي ، مرحل  المظتي الظاضي،  تخيرا مرحل  المظتي الظمطر.

 الجديد: المنتج مرحلة إبتكار -أ

هاإلظفا  الكهير، حيث تق   الشااااااارك  المظت   حمالت   الظي  مكاف  خالل مرحل  تتصاااااااف ه ه المرحل  
  خاال المظتي ال ا يا   لال ال اااااااااااااا  ،   لاك ها ف خل  حال  مث ال  ر هالعالم  الت اري  ال  ي  ،  ظتي   

 اااااات ى ملةياب المظاف اااااا  فر ه ه المرحل ، فإث الشاااااارك  المظت   ال تات  كايرا هتكاليف االظتاج  تارها  لال 
اال عار ال أ تعرض هه ال لع ، كما تظاا ال ت ا ه ضة طا لمظتاج فر   ل تخرى، فت  ي  المظت ج يك ث 
محليا إلشاااااهاع الطلب المحلر فر ال  ل  اب  تاظاء ه ه المرحل ،  ا ااااات اه  لفرص الرهق       فائض فر 

يث تك ث فر الهل اث المتق م  ح االظتاج ت عال الشرك  للهحث  ث فرص تص يري ،  ه ه الفرص تك ث ت ال
ت  ا   ق رات الم اااتالكيث متشااااها  ما الم اااتالكيث فر الهل  اب ،  ته ت الشااارك  المهتكر  فر ال زء ابخير 

 (3)مث ه ه المرحل  هاال تامار فر الخارج.

 مرحلة المنتج الناضج: -ب

ير  ااريا،  الطلب  لال المظت ج يصاا،  يشااا  المظتي  ملي  ظم  المظاف اا  ت ارته ت ه ه المرحل   ظ ما 
تكار ح ااااااا ااااااي  لعامل اال ااااااعار،  ه لك ال ت ااااااتطيا الشاااااارك  زيا   اظتا اا فر الهل  اب ، فتعتم  الشاااااارك  
المظت    لال ظقل ظشاطاا  لال الخارج حيث تظخفض التكاليف  تصل االيرا ات  لال ت لال م ت ياتاا،  ته ت 

 .(4)  العالمي هالتص ير مث هظاك  لال الهل  اب   اب  ا
 مرحلة المنتج النمطي ) االنحدار والتدهور(: -ج

ت ااااااااااااامال ه ه المرحل  همرحل  شاااااااااااااي ع التكظ ل  يا ل ى  ام  ال  ل،  فياا ي ااااااااااااا ل  ظخفاض هارز فر 
صاا رات ال  ل  المختر   ه اهب شا   المظاف  ، حيث تث ه ه ابخير  ت ههت فر از يا  التكاليف اإلظتا ي  

ا تا اا، مما ي ففيااا مما ت ى  لال ارتفاع صااااااااااااااا رات ال  ل المتق م  ابخرى،  مث ا   ظخفاض تكاليف  ظ
                                                           

 )1(Terson, Denis, and Bricaut, John L. L’investissement international. France, Armond Colin, 1996, P 62. 
 .59، ص 1111ال ال ، مح  ات اال تامار اب ظهر المهاشر فر  ل الع لم ،  امع  المظص ر ، كلي  الحق  ،  رضا  ه  (2)
 .17، ص ال اه المر ا  (3)
 . 11-14ص ص  ، ه   كرهمر ا  ه  الرزا  حم  ح يث ال ه رأ،  (4)
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الاا  لاا  المختر اا   لال الت  ااه هعاا هااا  لال ت طيث  ظتااا اااا فر الخااارج،  هااالاا ات فر الاا  ل الظااامياا  ت  مظق 
تراخيص اإلظتاج.  ه  ما يمكث ال  ل الظامي  مث  ظتا ه هتكلف  مظخفضاااااااااااااا  تهعا لت افر ظ ااااااااااااااه   الي  مث 

لك،  هع  ال  ل  ابصلي  )المختر  (.  تهعا ل   ظاصر اإلظتاج  هتكلف  مظخفض  هالمقارظ  هتلك ال ائ   فر
تّمكث الا  ل  المختر   مث ت  ااااااااااااااي   ما الت طث فر ال  ل الظامي   هر الفر ع ت  التظازل  ث مظت اا  هر 

 هظا ت  ر اإلشااار   لال تث المظت ات التر تظت اا الفر ع خالل تلك  -مظق الترخيص ماال،  مث ا   ظتا ه 
ظما للتصااااااااا ير لل  ل  اب  ت  غيرها مث ال  ل المتق م  فاظا تك ث المرحل  لي اااااااات لال اااااااااتاال ك المحلر،  ا 

 - ليس إلحالل ال ار ات  (export-oriented strategy)  تراتي ي  الشرك  هر اإلظتاج مث ا ل التص ير 
صاااااااهق ت تظخفض ت ري يا صاااااااا رات ال  ل المتق م  ابخرى، لك ث تث ال  ل الظامي  التر كاظت ت ااااااات ر ه 

قا ر   لال  ظتا ه محليا.  فر ه ه المرحل  فقط يمكث تث ظتح ث  ث اال اااااتامار اب ظهر المهاشااااار الفعلر 
 (1)فر ال  ل الظامي .

 نقد النظرية:

يمكث الق ل تث ظ ري    ر  حيا  المظتي  ااااااااااااااهمت هشاااااااااااااكل كهير فر ت  ااااااااااااايا   راكظا ت  فامظا ل اهر  
 ظاصااااااار هام  مال الت قيت  اال اااااااتامار ال ةرافر  التقارب  اال اااااااتامار اب ظهر، كما تلقت الضااااااا ء  لال

الاقافر فر تف اااااير ت اااااهاب قيا  اال اااااتامار اب ظهر المهاشااااار فر   ل  غير ال  ل  اب . كما تقخ  الظ ري  
هعيث اال تهااار الع اماال التر تر ا  لال مزايااا  تف   الشااااااااااااااركاا   الع اماال التر تر ا للم قا فر شاااااااااااااارحاااا 

 .المهاشر لال تامار اب ظهر

 مث ظاحي  تخرى، فإث الظ ري  ظ حت  هظ ااااه  كهير  فر شاااارل  اهر  اال ااااتامار اب ظهر المهاشاااار فر 
الفتر  التر تلت الحرب العالمي  الااظي   حتال  هعيظيات القرث الماضر،  كماال  لال  لك ظ احاا فر شرل 

 .ظم  اال تامارات ابمريكي  المهاشر  فر   ل غرب ت رها

مث كل تلك المزايا فإث الظ ري  فشالت فر تف اير  لك اال اتامار المهاشر ال أ ليس هةرض   لال الرغ 
ظما لخ م   ا   ال  ل  المضايف  هإظتاج  الا  ات م اصافات تالء  ت  اقاا  ليس     ال  ل   التصا ير،  ا 

ما اظه ك لك، كاب . كما تتعامل الظ ري  ما كل مرحل  مث المراحل ابرها  لال ا تقالل، هيظما هر لي ت 
ليس مث الضر رأ تث تمر  ميا تظ اع ال لا هظفس المراحل التر  ه   كرها فهعض ال لا ال تتع ى   را 
مراحل حياتي  معيظ . هاإلضاف   لال تظه هظاك  لا ال يمكث تطهي  الظ ري   لياا  مظاا  لا التفاخر  التر 

 فل اف  الشرك       كمال اب  ا  فر ال  ل  يصاعب تقلي ها.  تامل الظ ري  الع ي  مث الع امل كقه اف
المضااايف   تقايره  لال قرارات اال اااتامار. هاإلضااااف   لال  لك فاث الظ ري  تفشااال فر اإل اه   لال الت ااااؤل 

                                                           
 .494، ص 1111 را  للظشر  الت زيا،  ماث، فليق ح ث خلف، التم يل ال  لر، مؤ    ال (1)
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اآلتر: هل تث ه اي  اال تامارات اب ظهي  المهاشر  فر قطاع الهتر ل ي ب تث تك ث مث ال  ل  اب و ت  ق  
 مث ال  ل  المضيف .  تك ث ه اي  اال تامار

  م ما ل  تق   الظ ري  تف ااايرا  اضاااحا ب اااهاب قيا  الشاااركات متع    ال ظ ااايات هاال اااتامار اب ظهر 
 (1). ق   التراخيص فر ال  ل المضيف  المهاشر ه ال مث

 الحماية:ة نظري -خامسا

يات     قامت  لياا ظ ر  ث  ا ر ه ه الظ ري  كاظت ظتي   لمخفاقات التر رافقت االفتراضااااااات التر 
كمال ال ااا  ، فمث ظاحي  تث تحق  ا ااااتخ ا  تمال لفرص الت ار   اال اااتامار اب ظهر المهاشاااار هما يتالء  
 اه اف الشااااااااااركات متع    ال ظ اااااااااايات ال يمكث تحقيقه هم ر      تكافؤ المظاف اااااااااا  هيث ه ه الشااااااااااركات 

تع    ال ظ ااي  به افاا يت قف  لال م ى  الشااركات ال طظي ،  مث  ا  تخرى تث م ى تحقي  الشااركات م
ما تمار اااااه ال  ل الظامي  مث رقاه   ق اظيث  ا  راءات تؤار فر حري  الت ار   اال اااااتامار اب ظهر المهاشااااار 

 (2)ابظشط  المرتهط  هاما.  ممار  

ضماث ل تعظر الحماي  اال راءات ال قائي  التر تعمل شركات اال تامار اال ظهر المهاشر  لال اتخا ها 
    ت رب المعل مات  اال رار الفظي   االهتكارات الح يا  فر م االت االظتاج  الت  ي   لال  اات محلي  
فر ت اا ا  الهل اث المضاايف ، هطر  تخرى، غير اال ااتامار اال ظهر المهاشاار ت   ق   التراخيص  االظتاج، 

  ائ  مث اال تامارات اب ظهي   بط ل م   ممكظ . تأ مث ه ه الشاركات ت اتا ف الحصا ل  لال تقصال 
المهاشااااااار   ث طري  حماي  تظشاااااااطتاا الخاصااااااا   ا اااااااتخ اماا  اخل الشاااااااركات اب ظهي   العمل  لال     
خر  اا  لال المشااار  ات ابخرى فر الهل اث المضااايف  لا ه اال اااتامارات، حتال تتحق  الحماي  لال اااتامار 

  (3)اب ظهر المهاشر لا ه الشركات  تحق  ته افاا.

 ال أ االختراع، هراءات لظ ا  الفعلي  الحماي  هفضااااااال صاااااااع هات تعترضاااااااه ال   ي  مظت ج خل   ث
 االختراع هراءات لظ ا  يمكث ال  تح اااايظه المظت ج تط ير تث غير .لال ااااتامارات كافي  مر   ي  يضاااامث
 هالشاااارك  ي فا ما  ه ا. العال  مث   ي   مظاط  فر تقلي ه  احتمال المظت يث هيث المظاف اااا  هفعل حمايته
 ها ااتةالل ت اامق لاا فر ع هإظشاااء  طظاا خارج اال ااتامار تأ الخارج  لال االظتقال   االختراع لح  المالك 
 ت ااااارب      المرخصااااا  غير التقلي  حاالت مث الح  ت  التقليل فر   ااااااهمالم   االختراع لحق   ت  اااااا

                                                           
رظ : اهي ض محم  العي ، تقيي  تار اال ااااتامار اال ظهر المهاشااااار  لال الظم  االقتصااااا أ  التظمي  الم ااااات ام  فر االقتصااااا يات المةارهي   را ااااا  مق (1)

، 1144-1141ف، المةرب، م كر  ما  اااتير مظشااا ر ، كلي  العل   االقتصاااا ي  الت اري    ل   الت ااايير،  امع  فرحات  هاس  اااطي ت ظس، ال زائر،
 .  15ص 

 .14 ص،  ه   كرهمر ا  ه  الرزا  حم  ح يث ال ه رأ،  (2)
 .491، ص   ه   كرهمر ا فليق ح ث خلف،  (3)
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 اب اااا ا   لال معارفاا( الترخيص) هيا مث ه ال ه اتاا لمعارفاا الشاااارك  حصاااار" تأ الصااااظا ي ، ت اااارارها
 (1).رقاهتاا تحت اإلظتاج حال فر فقط المعارف ه ه الشرك  تطه  تث  ضر ر  ،ال  لي 

 خ ل      فااحتفاا  الشااااااااااااااركا  هاالخهر  الفظيا   االخترا ات يحق  لاا التميز  ث غيرها  يضاااااااااااااامث لاا
ا ك ااااار  معارفا ال اخلر فقط لخهراتاامظاف ااااايث     فر ابم  القصاااااير، كما تتمكث مث خالل اال اااااتخ ا  

يف   المهالة  فر التعر   تخطر القي   التر تفرضاااااااا هعض ال  ل  لال اب اااااا ا  كظ ا  حصااااااص ال ار ات
ال يمكث  ظتاا ااا مث  ال مركيا  ...الخ خااصاااااااااااااا    ا كااث هظااك طلاب خاار ر متزايا   لال المظت اات التر

 ي ااااامق  المهتكريث اب اظب،    المحلر للمظت يثأ ه ا ال ضاااااا  لال فتق ال ااااافيؤ طرف غير المهتكريث، 
 هإقام  فر ع لا   هالتالر قيا  اال تامار اب ظهر المهاشر.

  :الحمايةاالنتقادات الموجهة لنظرية 

 :(2)فيما يلر تلخيص ته  الظقاط التر اظتق ت فياا ه ه الظ ري  يمكث

 ه ه الظ ري  تهمي  المزايا المكاظي   القي   المفر ضاااااااااااااا   لال الت ار  الخار ي   ال اااااااااااااايا ااااااااااااااات تغفلت -ت
ب ظهر ا االقتصا ي  لل  ل المضيف  لال تامار،  التر هإمكاظاا التقاير  لها ت  اي اها  لال حرك  اال تامار

 ؛هيث ال  ل

 هر المهاشااااااار فر هعض الظشااااااااطات،ل  تتمكث ه ه الظ ري  مث   طاء تف اااااااير لقيا  اال اااااااتامار اب ظ -ب
  ا ر  تطهي  كالصااااظا ات اال ااااتخرا ي    مليات اال ااااتكشاااااف  التظقيب  ث الهتر ل...الخ،    ال يمكث

 ؛الظشاطات الحماي  المظشئ  لال تامار اب ظهر المهاشر  ف  ه ه الظ ري   لال مال ه ه

 لال  تي       ت ااارب االهتكارات الح يا يفا  مث ه ه الظ ري  تث اال اااتامار اب ظهر المهاشااار يظشاااق ظ -ج
 ي اف  ال غير المهتكر.  كقث اال ااتامار اب ظهر المهاشاار ال يقا  ال فيما يهتكر ح ياا فقط؛ غير تث ال اقا

ل م ال ح يا  ما ه ا،    هظاك ا ااااتامارات ت ظهي  مهاشاااار  فر م االت ال تعتم  هالضاااار ر   لال اهتكارات
 ؛...الخالظقل  ال ياح   الهظ ك  التقميث 

لال هعض   ال تعطر ه ه الظ ري  تف اااايرا  اضااااحا لع   اظتقال الم ااااتامريث اب اظب مث ال  ل المتق م  - 
 اااااااااااامق متظ    ت ال  ل الظامي . رغ  ترحيب ه ه ابخير  هاال ااااااااااااتامار اب ظهر المهاشاااااااااااار  تق يماا ح افز

 ؛للم تامر اب ظهر هحماي  مهتكراته كما تظص  لياا ه ه الظ ري 

ا ااااااات لل ااااااي تركز ه ه الظ ري   لال   افا حماي  الشاااااركات   لي  الظشاااااااط  ال تعطر اهتماما مظا ااااااها -ه
ات  الضاا اهط ال اايا اا الحك مي   الضاا اهط المتعلق  هال  ل المضاايف  لا ه اال ااتامارات، هيظما ق  تؤ أ ه ه

 ته افاا.  لال تقليل    ى اإل راءات ال قائي  التر تمار اا شركات اال تامار لتحقي 
                                                           

 .474 ص ،1114  مش ، للظشر، رضا  ار ،1ج ،4ط المعاصر ، ال  لي  الت ار  الصرث، ت ا يات ح ث ر   (1)
 .74، ص  ه   كرهمر ا  ه  الكري  هع اش،  (2)
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 ((John Dunningالنظرية االنتقااية: -سادسا

االقتصااااااا أ اإلظ ليزأ اب ل مث  ضااااااا اللهظ  اب لال لا ه الظ ري ،   لك  J.Duningيع    ث  ظيظي  
مث خالل الهحث ال أ ق مه فر ظ     ااااااات كا ل   ث المركز ال  لر للظشااااااااط االقتصاااااااا أ،  ق  حا ل مث 

ر لتح ي   تقيي    زث الع امل المؤار  فر القرار المه ئر هاإلظتاج فر خالل  لك الهحث  ضاااااااااااااا  طار  لم
 (1)الخارج.

 Le ، ا  تطل   ليااااا مصااااااااااااااطلق theory Electic االظتقاااائيااا ، قااا  تطل   لال هااا ه الظ ريااا ، الظ ريااا  
paradigme O.L.I .(2) 

فر تف اااااااير اال اااااااتامارات  0799 ااااااااه  الظم  ج االظتقائر لال اااااااتامار اال ظهر المهاشااااااار ل  ث  يظيظي فر 
 طهقااا لااا ه الظ رياا  فااإث اتخااا  قرار القيااا   ،OLI PARADIGMالمتظااا ر  هاااال تمااا   لال مااا ت ااااااااااااااماااه 

 :(3)هاال تامار اال ظهر المهاشر يتطلب تحق  االث شر ط للشرك 
االحتكاري  : فالشااااااااارك  ي ب تث تمتلك تح  المزايا ( Ownership advantageمزايا تملكها الشــــــركة )  -ت

مقارظ  هالشااااااركات المحلي  فر الهل  المضااااااايف تمكظاا مث ت ظب المظاف ااااااا :  تتمال ه ه المزايا فر امتالك 
الشاااارك  تصاااا ال غير مظ  ر  مال : الت اااا ي ، التم يل، المعرف  الفظي   التكظ ل  ي  المتق م  هاإلضاااااف   لال 

  لال ت  ا  االظتاج   فرات الح  ؛ مزايا الح   مال الق ر   لال تظ يا المظتي،  ا ل  ال ص ل
كااالتمركز فر م قا ت ظهر يك ث تكار رهحياا  مث العماال فر  (:Location advantageمزايــا الموقع ) -ب

م قا محلر،  تظ   مزاياا الم قا  ث اختالف ت ااااااااااااااعاار  ظ  ي  الم خالت  تكاليف الظقل، ات اااااااااااااااع ح   
 ا تامار مختلف ؛ رار  يا ر، ح افزال   ، هظي  ت ا ي  مظا ه ، ا تق

   (:Internalization advantageاالستخدام الداخلي للمزايا االحتكارية )  -ج

يمكث للشااارك  الم اااتامر  تث ت اااتةل مزاياها االحتكاري   ث طري  اال اااتامار اال ظهر المهاشاااار، هحيث 
اال ااتخ ا   ك  مثيك ث اال ااتخ ا  ال اخلر للميز  االحتكاري  فر صاا ر  ا ااتامار مهاشاار تفضاال  تظفا للشاار 

 . (4)ال اخلر للميز   ث طري  الهيا ت  التق ير ت  الترخيص

ه ه الشار ط تشااكل فر ح   اتاا مح  ات رئي ااي  ت فا هالشااركات  لال القيا  هاال ااتامار اال ظهر المهاشاار، 
، ليهيث مختلف االمكاظيات التر  ث ت افرت للمؤ    OLI فر ه ا ال ايا  ركز  يظيظغ تحليله  لال ظم  ج 

                                                           
 .14، ص  ه   كرهمر ا  رضا  ه  ال ال ،   (1)

(2) KURT PERDERSEN, The eclectic paradigm: A new deal? Aarhus School of Business, Denmark, 0220, PP 4-

10. 
(3) Jean- Louis Mucchielli,Thierry Mayer , Economie Internationale, DALLOZ, Paris,2005, p259. 

االكا مي ث للظشاااار  ،4ط محم  الاا أ، اال ااااتامار اال ظهر المهاشاااار  حق   الهيئ  فر االقتصااااا  اال ااااالمر  االقتصااااا  ال ضااااعر، ااااليماث  مر  (4)
  .19-11. ص ، ص1141  ماث، الت زيا، 
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 Ownership) فإظاا تمكظاا مث الت طث فر الخارج، فإث ت افرت للمؤ اااا اااا  االمكاظيات الخاصاااا  هالشاااارك 
advantage)   مكاظيات ال  ل مال المزايا التكظ ل  ي    ف رات الح  ،   ااااااااااااا ل  ال خ ل  لال اال اااااااااااا ا ،  ا 
ماااال الايااااكااال القاااا ااا يااا   ظ  يااا  المااا خالت،  االمكااااظاااات المرتهطااا   (Location advantage)المضاااااااااااااايفااا 

مال تخفيض تكاليف الصاااااارف  حماي  ماار  الت اااااايير، فإظاا تتخ   (Internalization advantage)هالت  يل
 قرار اال تامار اال ظهر المهاشر.

 ه للتص ير كق ل ب الخترا  (،  هالتالر تتO(  )I الخيار الااظر يقا  ظ ما ت تطيا المؤ    ال ما هيث)
اال  ا ، تما الخيار الاالث فيقتصر التظازل  ث الرخص فر حال  ت فر المؤ     لال االمكاظيات الخاص  

 .  (1)(Oهاا فقط)

 تتمال تهرز ف ائ  ه ه الظ ري  فر اقترال ت ضاااااااايق لتع  ي   ظ اااااااايات الشااااااااركات مث   ا  ظ ر فر ي  
 . (2) قطا ي 

ه ه  هيظما يمكث ا تهار تخرى، ق  هيث  يظيظغ تث ه ه المزايا تختلف مث   ل   لال تخرى  مث شاااااااااارك   لال 
المزايا ت ااا ااي   متكامل ، هل  ظاا تؤار  لال طهيع  قرار ت  يل اإلظتاج ل ى الشااركات المتع    ال ظ اايات، 

 . (3)يهيث  لك( 4-4) ال   ل 
 االنتقادات الموجهة لهذه النظرية:

 :لت ه ه الظ ري  اإل اه   لال الت اؤالت ال  هري  لشرل  اهر  اال تامار اب ظهر المهاشر  هرحا  
 ت  يل اإلظتاجو ما -
 يث يت  ت  يل اإلظتاجوت -
 يف يت  ال خ ل ل   ا  الخار ي وك-

 : ال تث هظاك الكاير مث الم ائل ل  تتمكث مث حلاا، مظاا

ا تخ ماا فر حال  ت افر مزايا الملكي  للشرك  فقط، هيظما  مليا يمكث افتراض الظم  ج تث التعاق ات يت   -
تث ي اااتخ   ه ا اب ااال ب فر حال  ت افر مزايا الملكي   مزايا الم قا تيضاااا. فعلال  اااهيل الماال، افترضااات 
الظ ريا  تظاه كلماا از ا  ظم  اقتصااااااااااااااا  ماا، فق ت الشااااااااااااااركات اب ظهي  ت ري يا ميزتاا فر الت طث فر الهل  

لمضااااااايف ظ را الرتفاع تكلف  اإلظتاج التر تزي  ما الظم  االقتصاااااااا أ،  ه ا ال يتف  ما ا اااااااتمرار ميزات ا
 الت طث فر الهل اث المتق م ، حيث تعتهر تكار المظاط  ت طظا لال تامارات اب ظهي  المهاشر ؛

                                                           
(1) Terson, Denis, and Bricaut, John L .op .cit. p 69. 

 .59، ص 1119  ماث، ع    اي  مشك ر العامرأ، المالي  ال  لي  ظ ري   تطهي ،  ار زهراث للظشر  الت زيا،  (2)
 شااااا قر ال هارأ، ت  يل ت مال الشاااااركات المتع    ال ظ ااااايات هيث المكا اااااب  المخاطر  لال ال  ل الظامي ، م ل   را اااااات  قتصاااااا ي ، كلي  العل   (3)

 .17، ص 1141، 14امع  مظت رأ ق ظطيظ ، الع   االقتصا ي    ل   الت يير،  
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ي ،  التر  ا   ت ال  لل  تتمكث الظ ري  مث تف اير  اهر  التملك  اال اتح ا  التر تق   هاا هعض الشركا-
 ما تك ث لخ م  ا تراتي ياتاا مما يت ا ز تحليل المزايا؛

ال تمتلك هعض الشركات مث ال  ل الظامي  الميزات االحتكاري  المتمال  فر التكظ ل  يا  رتس المال،  ما -
 اال تما   ، لك فار شااااركات متع    ال ظ اااايات هاال تما   لال اإلظتاج كايف العمال ،  اظخفاض التكاليف

 .(1) لال الق رات الشهكي  فر ال خ ل،  اال تامار فر اب  ا  ال  لي 

يحق  التكامل  التراهط هيث شاااااااااااااار ط االا  فر  الذيDunning لقا  تط ر المظاي االظتقاائر  لال يا   يظيظي 
 اب ب المرتهط هاال تامار اب ظهر المهاشر،  ه ه الشر ط تتمال فر الظ ريات الاالا  التالي :

الشركات المحلي  فر ال  ل  : تث تمتلك الشرك  مزايا احتكاري  قاهل  للظقل فر م ا ا  المظشآتالشرط األول
 المضيف ؛

الخارج، ي ب تث  اال اااتخ ا  ال اخلر للمزايا االحتكاري  فر صااا ر  ا اااتامار مهاشااار فر:  ث الشــرط الثاني
يقي  هشكل يعكس تفضليته  ث اال تخ امات اله يل  لا ه المزايا )التص ير ت  التراخيص(،  فر حال  زيا   

م ااااااتامر    الالتكاليف  المخاطر المرتهط  هالخارج  ث المزايا التر يمكث تث تتحق  مث   ا  ظ ر الشاااااارك
 فإث ابفضل فر ه ه الحال  ه  الل  ء  لال ه ائل تخرى؛

:ي ب تث تت افر لل  ل  المضاايف  لال ااتامار اب ظهر المهاشاار، مزايا مكاظي  تفضاال مث ال  ل  الشـرط الثالث
 التر تظتمر  لياا الشارك  الم اتامر ،  مث ته  ه ه المزايا اظخفاض ت ر العمل، ات ااع ظطا  ال   ، ت افر

 م ا  خا ، مصا ر رخيص  للطاق  ...  غير  لك مث المزايا الم قعي .

 (1-1الجدول)

 أنماط دخول االسواا الدولية

 
 .Duning J.H, International Production and The Multinational Entreprise, 1981,P32المص ر: 

ر  تخيالر خير ،   ر اال ااااتامار اال ظهر المهاشاااار فر     الظم  االقتصااااا أ هال  ل الظامي  ما االشااااار   لال حال  ال زائر  را اااا  تحليلي  للف  ث:ظقال 
 .17، ص 1141-1145(، ر ال  ما  تير، كلي  العل   االقتصا ي   العل   الت اري    ل   الت يير،  امع   رقل ، 1111-1141)
 

                                                           
فر م ااااااتقهل اال ااااااتامار المحلر العرهر  را اااااا  تحليلي  قيا ااااااي  لهعض   ل الخليي العرهر للم    FDIظ ري   ه  محم ، تار اال ااااااتامار اب ظهر  (1)

 .99، ص 1141، تطر ح   كت راه،  امع   اث كليمظتظس، 4771-1141
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ال   ل يتهيث تث الشارك  تت ه  لال اال اتامار اب ظهر المهاشار فر حال  ت افر الشار ط ال الف  مث ه ا 
ال كر، هيظما تت ه  لال التصاااا ير فر حال      ت افر مزايا مكاظي  لل  ل  التر يرا  اال ااااتامار فياا، تما فر 

ث ضاف   لال خل  الهل  المضيف محال           مزايا تظ    ث اال تخ ا  ال اخلر للمزايا االحتكاري  هاإل
 .(1)مزايا الم قا، فإث ابفضل لاا تث تهر   ق   ت  اتفاقيات )تراخيص(

 نظرية الموقع ) التوطن(: -سابعا

ترتكز ه ه الظ ري   لال ال  افا  الع امل التر ت    الشااااااركات المتع    ال ظ اااااايات  لال اإل ااااااتامار فر 
 ا المكاظي  لل  ل المضيف  لم تامار.الخارج،  هر ال  افا المتعلق  هالمزاي

 ث الع امل الم قعي  تؤار  لال قرار الشاااااارك  متع    ال ظ اااااايات هاإل ااااااتامار اب ظهر المهاشاااااار فر  ح ى 
ال  ل المضاايف ،  ك لك قرارها الخاص هالمفاضاال  يهث ه ا الظ ع مث اإل ااتامار  هيث التصاا ير لا ه ال  ل  

 تشاامل ه ه الع امل كاف  الع امل المرتهط  هتكاليف االظتاج  الت اا ي   اال ار   المضاايف ، غيرها مث ال  ل 
 ،   لك  لال الظح  التالر:(2)هاإلضاف   لال الع امل المرتهط  هال   

 الع امل الت  يقي :  المتمال  فر  ر   المظاف  ، مظاف  الت زيا،  كاالت اإل الث، ح   ال   ، مع ل -ت

 .ال اهقيثظم  ال   ،  ر   التق   التكظ ل  ر، الرغه  فر المحاف    لال العمالء 

الع امال المرتهطا  هاالتكااليف: ماال القرب مث الم ا  الخاا   الم ا  اب لي ، م ى ت فر ابي أ العامل ،  -ب
ا  ال اااااااااال ظخفاض م ااااااااات يات اب  ر، م ى ت فر رؤ س ابم ال، م ى  ظخفاض تكاليف ظقل الم ا  الخا  

 (3)ال  يطي ،  الت ايالت اإلظتا ي  ابخرى... لخ

 .  ظم ها فر ال  ل  المضيف  ات ا ااالع امل المرتهط  هال   : مال ح   ال     م ى  -ج

الع امل المرتهط  همظاخ اإل اااتامار: مال م ى قه ل اإل اااتامارات اب ظهي ، اال اااتقرار ال ااايا ااار، م ى  - 
 لضاااارائب، ت فر الهظي  اب ااااا ااااي ، القي   المفر ضاااا   لال ملكي  اب اظبا ااااتقرار  ااااعر الصاااارف، ظ ا  ا

 . (4)الكامل  لمشر  ات اال تامار

ضاااااا اهط الت ار  الخار ي : مال التعريف  ال مركي ، ظ ا  الحصااااااص، القي   ابخرى المفر ضاااااا   لال  -ه
 . التص ير  اإل تيرا 

                                                           
الهظ ارأ الها  رأ، اال اااااتامارات اال ظهي  المهاشااااار     رها فر الظم  االقتصاااااا أ فر مصااااار، م ل  اال اااااتراتي ي   التظمي ، كلي  خال   ه  ال هاب  (1)

 .11 -47 ص ، ص14العل   االقتصا ي  الت اري    ل   الت يير،  امع   ه  الحمي  هث ها يس م تةاظ ، الع   
 .44،41ص  ص،  ه   كرهمر ا  ، محم اهلل ح ب تمير  (2)
 .114ص ، 1114اال كظ ري ، ، مطهع  االشعاع الفظي  مكته  ال  لر،  اإل تامار اب مال  قتصا يات قحف، ته  ال ال   ه  (3)
 امع  ، مخهر الع لم   اقتصااا ات شاامال افريقيا ،ا فريقي شاامال  قتصااا يات م ل  ،المهاشاار الخاص اإل ااتامار ح افز ،ظ ير  لياث   ت  اارير مظ ر (4)

 .444ص، 1115ماأ ، 02 الع   شلف،
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 .  اإلمتيازات  الت ايالت التر تمظحاا الحك م  المضيف  للم تامريث اب اظب الح افز - 

  اماااال تخرى مااااال: ابرهااااال المت قعاااا ، المهيعااااات المت قعاااا ، الم قا ال ةرافر، ماااا ى ت فر الم ار   -أ
 .(1)الطهيعي ، القي   المفر ض   لال تح يل ابرهال  رؤ س ابم ال للخارج

  تظاا تشاااااارت  لال هعض   امل ظشااااا ء اال اااااتامار اب ظهر المهاشااااار التر  ما ي اااااتظتي مث ه ه الظ ري
تهملتااا الظ رياات ابخرى. غير تظااا ل  ت ضااااااااااااااق تأ الع امال تكار تاقايرا فر حاا  ث ت   ا   حا  ث هاا ا 

 اال تامار.  لق  ت  تط ير ه ه الظ ري   تصهحت تعرف هظ ري  الم قا المع ل .
 Robock و Simmonds نظرية الموقع المعدلة: - ثامنا

 ق  تضاااااااااااف كل مث" ر ه ك"  " اااااااااايم ظ س" هعض المح  ات المؤار   لال حرك  اال ااااااااااتامارات اب ظهي  
المهاشاااااااار  فر  طار ظ ري  الم قا المع ل   التر تعتهر امت ا  للظ ري  الم قا ال اااااااااهق ، حيث ق اااااااامت ه ه 

 :رالظ ري  مح  ات اال تامار اب ظهر المهاشر  لال االث م م  ات ه
 ::  تشملالعوامل الشرطية -أ

 خصائص المظتي:  المتمال  فر ظ ع ال لع   ا تخ اماتاا، متطلهات  ظتا اا   ر   ح ااتاا؛ -

الخصائص المميز  لل  ل  المضيف : مظاا ح   ال   ، م ى ت افر ابي أ العامل ، الهيئ  االقتصا ي  ت   -
 اإلمكاظات الطهيعي ؛

  المضاايف : اإلتفاقيات االقتصااا ي   ال اايا ااي   ظ   الظقل  اإلتصاااالت هيظاا  هيث العالقات ال  لي  لل  ل -
 .ال  ل ابخرى  الخاص  هاظتقال رؤ س ابم ال  المعل مات  الهضائا  ابفرا 

 ::  تتمال فرالعوامل الدافعة -ب

 الخصائص المميز  لمشرك :  تشمل ح   الشرك ، اإلمكاظات الهشري   المالي ؛-

 .مركز الشرك  التظاف ر:  هر المق ر   لال المظاف    م ا ا  ابخطار الت اري -
 ::  مظااالعوامل الحاكمة -ج
الخصااااااائص المميز  لل  ل  المضاااااايف : تتمال فر الق اظيث  الل ائق اإل اري    اااااايا ااااااات   ب اال ااااااتامار -

 اب ظهر المهاشر  الح افز؛
تتمال فر ال اايا ااات  الق اظيث الخاصاا  هتشاا يا تصاا ير رؤ س ابم ال،  الخصااائص المميز  لل  ل  اب :-

 المظاف  ، ارتفاع تكاليف اإلظتاج؛

                                                           
 . 32ص ، ه   كرهمر ا  محم ، اهلل ح ب تمير  (1)
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الع امل ال  لي : تتمال فر اإلتفاقيات المهرم  هيث ال  ل  المضااايف   ال  ل  اب ، الق اظيث  الم ااي  ال  لي  -
 المرتهط  هاال تامارات اب ظهي .

غيرها مث الظ ريات فر  شارتاا للع امل ال افع  لال تامارات اب ظهي  المهاشر   تتميز ه ه الظ ري   ث 
 الخاصاااااا  هال  ل  اب ، كالح افز  الضااااااماظات التر تق ماا ه ه ابخير  لتشاااااا يا شاااااااركاتاا ال طظي  إلقام  

   اب  ت مشاااااريا خارج ح   ها، ت  الع امل ابخرى مال زيا   ح   المظاف اااا  فر اب اااا ا  المحمي  هال  ل
 ارتفاع تكاليف العمال ،  ال تث هقي  المح  ات التر تشارت  لياا ه ه الظ ري  ق  تظا لتاا الظ ريات ال اهق .

  نظريات أخرى مفسرة لإلستثمار االجنبي المباشرالثالث:  الفرع

 فرضية التمويل الداخلي: -أوال

ر اال تامار اال ظهر المهاشر،  التم يل ال اخلر يعظتق   ه ه الظ ري   لال تهمي  التم يل فر تخ  قرار 
 مكاظي  الفرع المت ا   فر الهل  المضيف مث الحص ل  لال التم يل مث ت ل الت  ا.  تف ر ه ه الفرضي  
تكار اظخفاض اال ااتامار اال ظهر المهاشاار فر الهل اث الظامي  ل اااههيث:        ائ  لحرك  رؤ س االم ال 

 ؤ س االم ال.     كفاي  ت  ا  ر 

 فرضية العمالت وتأثير سعر الصرف: -ثانيا

( فرضااااااي  لمحا ل  تف ااااااير اال ااااااتامار اال ظهر المهاشاااااار، ترتكز  لال الق   0722-0720) ALIBERطرل 
الظ هي  للعمالت. ت ل  ه ه الفرضي  هقث الشركات التاهع  للهل   ات  مل  ق ي  تق   هاال تامار فر الخارج 

لال اااااتامار اال ظهر المهاشااااار،  ال  ل  ات العمل  الضاااااعيف  تك ث م اااااتقهل  لم اااااتامار  تصاااااهق مصااااا ر  
 . (1)اب ظهر المهاشر بظاا تكار كفاء  للتح ط مث مخاطر الصرف اب ظهر

 Le diamant de porter  ألماس بورتر: -ثالثا

 أ ميز  الهل  التر تؤ  قا  ه رتر ه را ااا  م م    مث  شااار   ل، اقترل مث خاللاا ترهع    امل لتح ي 
  لال التظاف ي  ال  لي ،  هر:

 تتمال فر الع امل اب ا ي   الع امل المكت ه ،  الع امل اال ا ي  تشمل الم را  : الهبات من العوامل -أ
الطهيعي ، المظاخ  الخهرات العام  لق   العمل. تما الع امل المكت اااه  تشااامل   اااائل االتصاااال المتط ر ، ق   

  ، خ مات م ا    متخصص .  ه ه الع امل ابكار تهمي  لتك يث مزايا التظاف ي . مل مؤهل

يرى ه رتر تث طهيع  الطلب فر ال ااااااا   ابصااااااالر تكت ااااااار تهمي  هالة  فر ت طيث  :شـــــروط الطلب -ب
الشااااااااركات اب ظهي ، حيث تث ظ ع ال اااااااالا المطل ه   رغهات الم ااااااااتالكيث خاصاااااااا  فر الهل اث التر يتميز 

 هصع ه   رضائا  ت عل الشركات الكهرى تحتف  هتق    لال مظاف ياا.م تالك ها 
                                                           

 )1(ImadA. Moosa.OP. cit.PP43,44 
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تؤار ه ه الصاااااظا ات فر قرار الشااااارك  فر ظقل ظشااااااطاتاا،  الصاااااظا ات  :صـــناعات مرتبطة وداعمة -ج
المرتهط  هر تلك التر تتميز تظشااااااااااااااطتاا هالتكامل ت  التشاااااااااااااااهه مال المظت ات الكيميائي   حهر الطها فر 

ت ال ا م  لهعضاااااااا هر تلك التر تمظق الم ا  اب لي  ت  مك ظات    امل  ظتاج تخرى، تلماظيا،  الصااااااظا ا
 ابح ي   مظت   ال ل  فر  يطاليا. مظت  ماال 

ت ضق ه رتر تهمي  التظا   هيث ا تراتي يات  اه اف المؤ     :إسـتراتيجية وهيكل ووضـعية الشـركة -د
ر الميزات التظاف ي  مث  ا  تخرى، كما ت ضق تث  ك ا تظ ي  المؤ ا اات فر الصاظا   مث  ا ،  مصا 

 . (1)مظاف    طظي  ق ي  تؤ أ  لال  فا الصظا    لال االهتكار  العصرظ 

 المبحث الثالث: أشكال االستثمار االجنبي المباشر ومراحل تطوره واتجاهاته:

 ا فه  لال فكر اال ااتعمار  اال اتةالل لق  تط ر اال اتامار اال ظهر المهاشاار مث اشااكال تقلي ي  مهظي 
 لكث ما  ا ر التق   التكظ ل  ر  التقظر ، ا مار ما  مرته الحر ب م ااااااااااااتةل  ت ضاااااااااااااع ال  ل المت ه ر 

 اكتشااااااف مصاااااا ر الطاق   ظ  ال  ل الضاااااعيف ، تةيرت ات اهات اال اااااتامار  تشاااااكاله المختلف  مث ال  ل 
تح ل ،  هظا  ااااظعرض ته  اشااااكال اال ااااتامار اال ظهر المهاشاااار المتق م  الصااااظا ي   لال ال  ل الظامي   الم

    ات اهاته المختلف .  
 أشكال االستثمار االجنبي المباشر: :المطلب األول

يقخ  اال اتامار اال ظهر المهاشار تشاكاال متع    فر تةير م اتمر خاصا  فر ال  ل الظامي  هما تقتضيه 
 يمكث رص      مث ابشكال التر  ارت ظتي   الع لم  خاصاتاا  مصالح  الشاركات متع    ال ظ يات، 

 . ظ كر مظاا  لال الظح  التالر:(2) اظفتال اال  ا   غياب الع ائ   الح ا ز تما  الت ار  ال  لي 
 :االستثمار االجنبي المباشر المرتبط بالملكية :الفرع األول

 الي :مث حيث ملكي  الم تامر للمشر ع يمكث تث يقخ  تح  ابشكال الت

 : االستثمار المشترك -أوال

 ه  اال اااااااااتامار ال أ يق    لال مه ت الشاااااااااراك  هيث طرفيث ت  تكار مث هل يث ت  تكار  ث   مفهومه: -أ
طري  شااااااارك    لي  الظشااااااااط،  يح ث  لك فر شااااااااكل مشااااااار  ات اقتصااااااااا ي  تظ رج فياا  مليات  ظتا ي  

 .  (3) ت  يقي   مالي 

                                                           
 .11، ص  ه   كره مر ا   يل  ه راس، (1)
 .11، ص  ه   كرهمر ا  ه  الرزا  حم  ح يث ال ه رأ،  (2)
 .491، ص 1111 ت ا ياتاا، ال ار ال امعي ، اال كظ ري ، –شركاتاا  –مظ ماتاا – ه  المطلب  ه  الحمي ، الع لم  االقتصا ي   (3)



 مباشرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدخل نظري لالستثمار األجنبي الاألول فصل ال
 

-33- 

 

ل رتس المال فح ااااب، ه ر ملي  المشااااارك  ال تقتصاااار  لال الم اااااهم  ف يرى هعض االقتصااااا ييث تث 
 .(1)تمت   لال اتخا  القرارات  اال ار   هراءات االختراع،  العالمات الت اري 

ك  لال اال اااتفا   مث المميزات الظ اااهي  للطرف اآلخر، ي ث ه ا الظ ع مث اال اااتامار  اااي اااا   كل شااار 
  هال اااااااااااااا   المحلي   هالق اظيث  اال راءات  الفا  ب اااااااااااااا ا  العمل فاالطرف المحلر تك ث له المعرف  التام

المحلي ، تما الطرف اآلخر فل يه تكظ ل  يا الصااااااااااظا    الخهر  اال اري   االظتاج المتق  ، كما تظه هالظ ااااااااااه  
مشاااااار ع   ي  ت ااااااا    لال تقليل رتس المال المطل ب مقارظ  فيما   ا قا  تح   رللطرفيث فإث المشااااااارك  ف

 تختلف ظ اااه  المشاااارك  مث م اااتامر ت ظهر آلخر  مث   ل  بخرى،  .(2)فيث همفر ه هإقام  المشااار عالطر 
   .(3) %20إلى،  فر هعض الحاالت تصل %37   %00  ا   ما تترا ل ظ ه  مشارك  اال ظهر هيث 

 :(4) مما  ه  يمكث الق ل تث اال تامار المشترك يظط أ  لال ال  اب التالي 

ط يل اب ل هيث طرفر اال اااااااتامار، تح هما  طظر  اآلخر ت ظهر لممار ااااااا  ظشااااااااط  ظتا ر ت  االتفا   -
 خ مر  اخل ال  ل  المضيف ؛

 تث الطرف ال طظر ق  يك ث شخصي  معظ ي  تاهع  للقطاع العا  ت  الخاص؛ -

ه  تث قيا  تح  الم ااااااااتامريث اب اظب هشااااااااراء حصاااااااا  فر شااااااااركات  طظي  قائم  ق  يؤ أ  لال تح يل ه -
 الشركات  لال شركات   تامار مشترك ؛

ليس هالضاااااااار ر  تث يق   الطرف اب ظهر ت  ال طظر حصاااااااا  فر رتس المال، همعظال تث المشااااااااارك  فر  -
مشاااااااااااااار ع اال ااااااااااااااتاماار قا  تك ث مث خالل تقا ي  الخهر ، المعرف ، العمل، التكظ ل  يا، كما يمكث تث تقخ  

 لت  يقي ؛المشارك  شكل تق ي  المعل مات ت  المعرف  ا

فر  ميا الحاالت ال اهق  ال ه  تث يك ث لكل طرف مث تطراف اال تامار المشترك الح  فر المشارك   -
،  ه ا ه  العظصاار ال  هرأ الحا اا  فر التفري  ما هيث مشاار  ات اال ااتامار المشااترك   ار  المشاار عفر 

 المهاشر  غير المهاشر.

 لدولة المضيفة: أهمية االستثمار المشترك من وجهة نظر ا -ب

هيث رتس المال ال طظر  رتس المال اب ظهر ت اااااااااامق لل  ل  الظامي  هحك   المشاااااااااار  ات المشااااااااااترك   ث -
اشااتراكاا فر الملكي  يمكث تث تح ال هظصاايب مث ال خل المت ل   ث المشاار ع تكهر مما يمكث تث تحصاال 

  ليه  ا   فر ص ر  ضرائب  لال  خل الشرك  الممل ك  خالص  لرتس المال اب ظهر؛ 
                                                           

 .191-194 ص ، ص1114 ، مصر، ه  ال ال  ته  قحف، اقتصا يات اال مال  اال تامار ال  لر،  ار ال امع  ال  ي   للظشر، اال كظ ري   (1)
 .49، ص 1119 ار الفكر ال امعر، اال كظ ري ، ، 4طظزيا   ه  المقص   مهر ك، اآلاار االقتصا ي  لال تامارات اب ظهي ،  (2)
 .54، ص1119،   ريا،  ار ر الث ،4ط  ار  اب مال ال  لي ، لر  هراهي  الخضر،   (3)
 .19، ص4797 ظهي ، مؤ    شهاب ال امع ، اال كظ ري ، مصر، ال يا ات  ابشكال المختلف  لال تامارات اال ، ه  ال ال  ته  قحف(4)
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العبء  لال ميزاث الم ف  ات هق ر تخفيضاا لح   الم ف  ات المح ل   تؤ ى لظفس ال اهب  لال تخفيف -
  لال الخارج فر ص ر  ترهال  ف ائ ؛ 

يتيق ال  ل  الظامي  هطهيع  الحال فرصاااا  تكهر لتظفي   اااايا ااااتاا االقتصااااا ي   اال تما ي   اااا اء ما تعل   -
حاا  ت ظال  ضمااال  الماا يريث ت  فر طظييث مث العمظاااا هااالعمااالاا  ت    ااا   ا ااااااااااااااتامااار ابرهااال ت  تاا ريااب ال  

 ل   ر كما تزي  احتمال ا تما  المشر ع  لال المظت ات اب لي   ال  يط  المظت   محليا؛

تؤ ى  لال تخفيض الت ترات ال اايا ااي  التر ت ار فر حال   خ ل اال ااتامارات اب ظهي  هشااكل كهير فر  -
 يتف  ما طر   مل المظشااااااااااااااآت المحلي   ليس أال كماا تظاه قا  يت  العمال  اخال اإلطار  المختلفا ،الا  ل 

 هالضر ر  االلتزا  هتظ ي  الشرك  اب ؛ 

ظتا ي  - يث تث هظاك ح يعطر المشر ع المشترك فرص  لرتس المال المحلال ليشارك هطريق  تكهر رهحي   ا 
 الم تامر اب ظهر يمكث ت  ياه  لال م االت تكار  ظتا ي ؛ افتراض هقث

لمشاااااااااار ع ا  اإل اري  هفعالي  تكار  ه اااااااااار   تكهر مما ل  امتلك الم ااااااااااتامر اب ظهر يظقل المعرف  الفظي  -
يضاف  لال  لك  مكاظي  التحرر مث اال تامارات اب ظهي  هع  فتر  حيث يمكث اال تةظاء هع  فتر   همفر ه،

عض  ث ظا ر  ابم ال اب ظهيا   الماارات اإل اري   ث طري   ظشاااااااااااااااء مشاااااااااااااار  ات محلي ، كما تظه فر ه
تشااااااريعات اال ااااااتامار تظص  لال تح يل الشاااااارك  هع  فتر  زمظي  معيظ   لال شاااااارك  ممل ك  ل طظييث ملكي  

 . (1)كامل   ث طري  هيا الشريك غير المحلال حصته فر رت مالاا  لال شركاء محلييث

ي  قه ال، ههالظ اااه  لل  ل الظامي  يعتهر اال اااتامار المشاااترك مث تكار تظ اع ت  تشاااكال اال اااتامارات اب ظ -
 ير ا ه ا  لال ت اااهاب  اااايا ااااي   ا تما ي  مث تهماا تخفيض  ر   تحك  الطرف اب ظهر فر اإلقتصااااا  
 رال طظر،  مث ا  ترتفا  ر   ا اتقالل ه ه ال  ل  ث ال  ل المتق م ،  ي اه  ه ا الظ ع مث اال تامار ف

 . (2)تظمي  الملكي  ال طظي ،  خل  طهقات   ي   مث ر ال اب مال ال طظييث
 : (3)أهمية االستثمار المشترك من وجهة نظر المستثمر االجنبي –ج

اقتصاااااا ي ،  تركز تهمي  المشااااار  ات المشاااااترك  مث   ا  ظ ر الم اااااتامر اب ظهر فيما يتال له مث مزايا
 :التالرلال ال  ه  ا تما ي ،    ف ظ تعرضاا    يا ي 

 ث الةرض اب اااااا ااااار للمشااااار ع المشاااااترك مث   ا  ظ ر الم اااااتامر اب ظهر ه   :المزايا اقتصـــادية -1
تع ي  العائ  الاظيث ت  تكار مث المشر  ات، حيث يق   كل مظاما م ار  مختلف  لتك يث م خالت يحتا اا 

                                                           
   19:11 لال ال ا    1149-19-41تحم   هراهي   ه  الاا أ، المشر  ات المشترك ، تاريخ االطالع:   (1)

                                                              http://kenanaonline.com/users/ahmedabdelhady/posts/303379   
 .194، ص  ه   كرهمر ا  ، الفظي اإلشعاع  مطهع  مكته  ال  لر،  اإل تامار اب مال  قتصا يات ، ه  ال ال  ته  قحف(2)
   19:11 لال ال ا    1149-19-41تحم   هراهي   ه  الاا أ، تاريخ االطالع:  (3)

                                                              y/posts/303379http://kenanaonline.com/users/ahmedabdelhad  

http://kenanaonline.com/users/ahmedabdelhady/posts/303379%20تاريخ
http://kenanaonline.com/users/ahmedabdelhady/posts/303379%20تاريخ
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الكهير ،  هاشااتراك كل شااريك ح اااب م ار ه المشاار ع المشااترك، مال االشااتراك فر  قام   ح ى الصااظا ات 
يمكث تث تظخفض تكلف  العمليات تقل مما يتحق  فر حال  اظفرا  شااريك  اح  هالعمل،  المشااكل  هظا لي اات 
 فر كمي  ابم ال  لكث فر شاكل الم خالت الضار ري  لال اتامار، فماال مشاكل  الحصا ل  لال ابرض ت 

 تر ت ا ه الم ااااااااتامر اب ظهر  ه ا الشاااااااارء ممكث تث ي فره لهالم قا المظا ااااااااب مث المشااااااااكالت الاام  ال
  الشريك المحلال.

 مث الع امل الاام  تيضاا ه  ت افر شاهكات  ت ايالت الت  ي  ق  يمتلكاا تح  الم تامريث المحلييث      
 ل اخل ال  ل  المضاايف ،  فال ال ااظ ات ابخير  ل  يكث تما  كاير مث الم ااتامريث اب اظب فرصاا  الحصاا  

   لال  لك  ال مث خالل الشركاء المحلييث.

 مشاكل  الحص ل  لال العمال  خاص  الم ره ، مث المشكالت التر ت ا ه الم تامر اب ظهر فر ال  ل  
المضااايف ،  ي اااتطيا الشاااريك المحلر التةلب  لال ه ه الصاااع ه  هتق ي  الق   العامل  الالزم ، يضااااف  لال 

     لك تحت ر اي لاك تث هظااك مظت اات تحتاج  لال مراكز هيا ت  مراكز خ م  للم ااااااااااااااتالك  يمكث تث يت
شاااراف الشاااريك المحلر هفا لي  تكار، ه ا هاإلضااااف   لال مصاااا ر التم يل المحلي   التر يمكث تث يق ماا   ا 

 .المحلرالشريك 
 ث المشااارك  المحلي  ما المشاار  ات اال ااتاماري  ي ار المظشااا   لال ت اااس تظاا  :المزايا الســياســية -2

الخ ف مث المصا ر  ت  التقمي  ت  ظزع الملكي  التر ق  ت  ه ض  محلي ،  يت ظب الم تامر اب ظهر ه لك 
المشاااار  ات اب ظهي  خاصاااا  فر ال  ل الظامي  حيث ظ   الملكي  اب ظهي  تكتظفاا هعض المخاطر الظات   

  مث الت ترات ال يا ي .

زأ فر تغلب ال  ل  ات التخطيط المرك المظا ااااااااب مث اال ااااااااتامار الشااااااااكله ا  يضاااااااااف  لال  لك تث 
 ال  ل االشااتراكي   الظ   االقتصااا ي  المتهع  فر ال قت الحالر، ه ا هاإلضاااف   لال تمتا المظشااا  هالحماي  
ال مركيا   اإل فااءات الضااااااااااااااريهيا   غير  لااك مث الح افز التر تضااااااااااااااعااا الا  ل الظاامياا  مث ت ال التظمياا  

 ت اااا اااي  مث ت ل ظ ال مشااار ع الصاااظا ي ، ه ا هاإلضااااف   لال تث الصااا اق  ما الم  فيث المحلييث تعتهر
 .  لر   ي 

 ث المشارك  المحلي  ت تخ   فر  مل ص ر   هظي  طهي  للشرك   لال تظاا محلي   المزايا االجتماعية: -3
ي   ا  لال زيا   فرص ظ ال الشاارك   اخل الم تما،  ه ا تمر ها  هالظ ااه  للشااركات ت  المشاار  ات التر 

 ظفس ال ضا تيضا هالظ ه  لمظشآت الخ مات مال الهظ ك  شركات التقميث تق   هإظتاج ال الا اال تاالكي  
 شااااركات الفظا    فال م ال العالق  العمالي  فإث المشاااار ع المشااااترك يتمتا هميز  هام  حيث تظه يمكث تث 
يتفا ض ه اااااااااا ل  ما ظقاهات العمال المحلي    ث تث يك ث  رضااااااااا  للا    مالما يح ث للفر ع الممل ك  

  .ل  اظب، ه ا هاإلضاف   لال تش يا الحك م  لتلك المشر  ات  معاملتاا لاا هالكامل
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تشااااكال اال ااااتامار اب ظهر مث   ا  ظ ر  تفضاااالما  ااااه  يمكث الق ل  ث المشاااار ع المشااااترك ه  م  
 .حهيت ضال  ل  المضيف  ت  الم تامر اب ظهر  لال ا اس ما  ه  

 المملوك كليا للمستثمر األجنبي: ستثمارا  -ثانيا

تمال مشااااار  ات اال اااااتامار الممل ك  هالكامل للم اااااتامر اال ظهر تكار تظ اع اال اااااتامارات   مفهومه: -أ
اب ظهي  تفضيال ل ى الشركات متع    ال ظ ي ،  ير ا ه ا  لال     مث اب هاب،  ت  ر االشار   لال تث 

تع    ال ظ ي  هإظشاء فر ع لمظتاج ت  الت  ي  ت  تأ ظ ع آخر ه ه المشر  ات تتمال فر قيا  الشركات م
مث تظ اع الظشااط اإلظتا ر ت  الخ مر هال  ل  المضاايف ، حيث يك ث اإلشاراف  اإل ار    االط  اتخا  القرار 

 فر ي  ه ه الشركات.

   تث  ا كاث ه ا الشاااااكل مث تشاااااكال اال اااااتامار اال ظهر مفضاااااال ل ى الشاااااركات متع    ال ظ اااااي ، ظ 
الكاير مث ال  ل الظامي  المضااايف  تتر   كايرا )هل ترفض فر هعض االحياث( فر التصاااريق لا ه الشاااركات 
هالتملك الكامل للمشر  ات اال تاماري ،  يعتهر الخ ف مث التهعي  االقتصا ي ،  ما يترتب  لياا مث آاار 

 يا   حال  احتكار الشركات متع     يا ي   لال الصعي يث المحلر  ال  لر،  ك لك الح ر مث احتماالت 
 ال ظ ي  ب  ا  ال  ل الظامي .

ال     اب ظهر قائ  هقاره ال يا ر  االقتصا أ طالما  محت  يضاف  لال ما  ه  تث المظط  يق ل تث
ه ه ال  ل ه خ ل اال ااتامارات،  اا اء كاث ه ا  لال شااكل ا ااتامارات مشااترك  ت   ق   هالترخيص إلظتاج 
 لع  معيظ ، ت   ق    اتفاقيات اإل ار  ت  خالف  لك، فاالختالف فقط يكمث فر ال ر    ليس الظ ع   اء 

شااااااااكاله، ت  اآلاار ال اااااااايا ااااااااي   االقتصااااااااا ي   اال تما ي  المت قع  ت  المترته   لال الت ا   اال ااااااااتامار  ت
 اب ظهر، هل تظه مث خالل  ضا     مث الض اهط  الظ    الت  يه ال ي  لم تامارات اب ظهي .

 مزايا وعيوب االستثمار المملوك بالكامل للمستثمر االجنبي من وجهة نظر البلد المضيف: -ب

 حيث المزايا فيمكث اختصارها  لال الظح  التالر: مث
ا   ت فقات الظق  اب ظهر  لال ال  ل المضاااااااااااايف ،  الم اااااااااااااهم  الكهير  فر  شااااااااااااهاع حا ات ييؤ أ  لال ز  -

 الم تما المحلر مث ال لا  الخ مات، ما احتمال      فائض للتص ير ت  التقليل مث ال ار ات؛
ل  ار التكظ ل  يا التر تتظا ب ما متطلهات  خصائص التظمي  هال   هافتراض       ااز  ي  يق   هاختي -

 المضيف ،  هالتالر الم اهم  فر التح يث التكظ ل  ر  لال ظطا  كهير؛

تما مث ظاحي  العي ب فإث ال  ل المضايف  تخشال مث تخطار االحتكار  التهعي  االقتصا ي ،  ما يترتب 
يث هحال   ا ر تأ تعارض فر المصالق هيظاما    ر ال  لر ف لياا مث آاار  لهي   لال الم ت ى المحلر 

 الشركات المعظي .
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مزايا وعيوب االســـــــــتثمار المملوك بالكامل للمســـــــــتثمر االجنبي من وجهة نظر الشـــــــــركة متعددة  -ج
 الجنسية:

 مث تهرز المزايا التر يمكث تث تتحق  للشرك  متع    ال ظ ي  ما يلر:

ت افر الحري  الكامل  فر اال ار   التحك  فر الظشااط االظتا ر،   ايا اا  اال مال المرتهط  همختلف ت  ه  -
 (؛مالي ، اظتا ي ، )ت  يقي الظشاط ال  يفر للشرك  

كهر ح   االرهال المت قا الحصاااااااا ل  لياا،  التر يظ   ال زء ابكهر مظاا مث اظخفاض تكلف  م خالت  -
 هقظ ا اا المختلف  فر ال  ل الظامي ؛ت    امل االظتاج 

  ا ا ااااااتطا ت الشاااااارك  متع    ال ظ ااااااي  تث تهظر صاااااا ر   هظي   ي    مقه ل  ل ى ال ما ر فر ال  ل   -
في  فرع الشرك  ها ه ال  ل   ال  للةاي ، فيما يختص هتظفتق المضايف ، فمث المحتمل   ا تث تصاهق مام  

ا اات اب مال، هاإلضااف   لال  اا ل  حص لاا  لال الت ايالت  ايا اات الت  اا  الت ا ي   غيرها مث  اي
المختلف   الضاااااماظات الالزم  لتظفي  تظشاااااطتاا، خاصااااا  ما يرتهط هالحصااااا ل  لال الم ا  الخا  المحلي ، ت  

 الم ت ر    اال راءات الهير قراطي  المتعلق  هاا؛

ر مصااا ر   التصاافي  ال هري ، ت  الت ميتما مث ظاحي  العي ب فإث ابخطار غير الت اري  مال التقمي   ال
الظا    ث     اال ااتقرار ال اايا اار ت  اال تما ر، ت  الحر ب االهلي  فر ال  ل المضاايف  الظامي ، تعتهر 
مث تكار الع امل  اار  لقل  الشاااااااااركات متع    ال ظ اااااااااي  العامل  ها ه ال  ل،  هصاااااااااف  خاصااااااااا    ا كاظت 

يطل   ليه االظشااط   الصااظا ات اال ااتخرا ي ، ت  الح ااا اا  مال  اال ااتامارات تقا فر  طار ما يمكث تث
صاظا   الهتر ل  اال الح   اال  ي ...،  يضاف  لال  لك تث ه ا الظ ع مث اال تامارات يحتاج  لال رؤ س 

 .   (1)تم ال ضخم  هالمقارظ  ما الظ ع اب ل
 االستثمار في المناطا الحرة: -ثالثا

الحر  ه زر اال اااااااتامار اال ظهر، فاال ااااااااتامار اال ظهر يك ث هعي ا  ث يطل   لال المظاط   مفهومه: -أ
    اظشااااء المشااار  ات اال اااتامارييالتشاااريعات للهل اث المضااايف ،  يعمل ضااامث ق اظيث مح     مظ م  لعمل

 .(2)فر المظاط  الحر 

ياا  الاا  ل تر ا فكر  المظاااط  الحر   لال  صاااااااااااااار االمهراط رياا  الر ماااظياا ، حيااث تقيماات ل اا ب الت ااار  
قام  المخازث  ا  ا   شااااااااحث ال اااااااالا العاهر ،  مث ته   العاهر .  التر كاظت تات  هتم يث ال اااااااافث الت اري   ا 

                                                           
 .197-199 ص ، ص ه   كرهالفظي ، مر ا  اإلشعاع مكته  ال  لر،  اإل تامار اب مال  ه  ال ال  ته  قحف،  قتصا يات(1)
 .495، ص  ه   كره ه  المطلب  ه  الحمي ، مر ا  (2)
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(،  مث تشارها فر 0907(  مظطق   ظةاف ر   ا  )0223 ا   )تظشئتتمالتاا المظطق  الحر  فر  هل طار  
 .(1)ال طث العرهر مظطق   هل  لر فر  مار   هر،  ه ر  عي  فر مصر

ها تهار المظاط  الحر ، فضااء خارج المظطق  ال مركي ، فإث الشركات المتع    ال ظ ي  غالها ما يشكل 
لاا  لك حافزا  لال مزا ل  ظشاطاا اإلظتا ر فر مال ه ه المظاط  م تفي   ه لك مث اإل فاءات ال مركي ، 

ظشاااااء المظاط  الحر  قصاااا    تشاااا يا  قام  الصااااظا ات الم  ا   لالفةالها ما تق   الهل اث المضااايف  هخل   ا 
التصا ير، حيث ت اعال ه ه ال  ل  لال  عل ه ه المظاط  فضااء  ا ب لال اتامارات اب ظهي  هالخصاا ص 
ظ را للعا يا  مث الح افز  االمتياازات الممظ حا  فر ها ا اإلطار، هحيث يك ث الم ااااااااااااااتامر اب ظهر فر ه ه 

.  ي ااااااااه  (2)التقيي ي  المفر ضااااااا  مث قهل الهل  المضااااااايفالحال  هعي ا  ث الخضااااااا ع للق اظيث  اإل راءات 
الم اااتامر اب ظهر فر تعزيز الر اهط ابمامي  لالقتصاااا  المحلر مث خالل قيا  صاااظا ات تصااا يري  تعمل 
 لال تظميا  الصااااااااااااااا رات  زياا   الطااقا  اإلظتاا يا  لااا، كماا تعزز الر اهط الخلفي  له مث خالل ا ااااااااااااااتخ ا  

 .(3)ا  خا   غيرهام تلزمات اإلظتاج مث م  

 للمظاط  الحر  الع ي  مث المزايا  الف ائ  لكل مث الهل  المضاايف  الم ااتامريث اال اظب  لال ح   اا اء، 
  يمكث حصرها فر:

 مزايا االستثمار في المناطا الحرة للبلد المضيف: -ب
 العمل  لال تخفيض القي   ال مركي   هالتالر   ب رؤ س تم ال   ي  ؛ -
 لي  تكامل هيث المشر  ات التر ت تا ف التص ير  المشر  ات الصظا ي   اخل الهل ؛القيا  هعم -
 تخفيض م ت يات الهطال   ث طري  ت فير فرص العمل؛ -
 زيا   حصيل  الهل  مث الظق  اب ظهر  ث طري  الر     االي ارات؛ -
 ه ه المظاط ؛تط ير الصظا   المحلي   ث طري  الحص ل  لال التكظ ل  يا المتق م  مث  -
 تظمي  المظاط  الظائي   ابقل تق ما. -
 مزايا االستثمار في المناطا الحرة للمستثمرين والمشروعات: -ج
 الحص ل  لال   فاءات ضريهي    مركي   تراضر هق عار مظا ه ؛ -
 ت  ي  مظت ات المشاريا فر ت  ا  الهل اث الم ا ر ؛ -
 ات االظتاج الرخيص ؛اال تفا   مث االي أ العامل   م تلزم -
 اال تفا   مث الهظال اب ا ي  التر تق   هاا ال  ل  لا ه المشاريا؛ -
 يمظق الم تامر ث اال اظب ح  االقام   اخل الهل . -

                                                           
 .15، ص  ه   كره ه  الرزا  حم  ح يث ال ه رأ، مر ا  (1)
   .15، ص1111، اال تامار اب ظهر المهاشر، مركز المشر  ات ال  لي  الخاص ، مصر، شكرلظك فتلك ظ ر      ث   ليفاث (2)
 .11، ص1119محم   لر   ض الحرازأ، ال  ر االقتصا أ للمظاط  الحر  فر   ب اال تامارات،  ار الحلهر، هير ت،  (3)
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  لال الرغ  مث المزايا ال اااااهق ، فإث المظاط  الحر  تعمل  لال تك يث مظاط  متط ر  مقارظ  ما المظاط   
مكاظي  ا ااااااتخ ا  ه ه االخرى فر الهل اث الظامي  ،  ه لك تتفا ت م اااااات يات الظم   التظمي  فر ه ه الهل اث  ا 

 .(1)المظاط  كمعهر لتاريب رؤ س االم ال  لال الخارج
 مشروعات أو عمليات التجميع: -رابعا

تقخ  ه ه المشاااااار  ات شااااااكل   ااااااط هيث االمتالك الكلر المحلر  االمتالك الكل اال ظهر، حيث يك ث 
اتفاقي  هيث الطرفييث، اب ظهر هصاافته صاااحب م اصاافات قيا ااي  ت   الم  ت اري  لمظتي  العمل فر  طار

 .(2)معيث لت ميعاا لتصير مظتي ظاائر فر الهل  المضيف

 فر هعض الحاالت فإث مشاااار  ات الت ميا تقخ  شااااكل المشاااار  ات المشااااترك  ت  المشاااار  ات الممل ك  
 ااااااتامار ه يث الشااااااكليث لال رف  العي ب الم        المزايا للم ااااااتامر اال ظهر كليا،  يترتب  لال  لك   

 لال مشاااااااااااار  ات الت ميا  اااااااااااا اء هالظ ااااااااااااه  للطرف اال ظهر ت  الطرف المحلر، تما   ا كاث المشاااااااااااار ع 
اال اااااتامارأ الت ميعر  لال شاااااكل  ق  ت   تفاقي  هيث الطرفيث ال تتضااااامث تأ مشاااااارك  ت ظهي  هشاااااكل ت  

 .  (3)اشر فر م ال االظتاجهآخر، فإث ه ا الظمط مشاهه بظماط اال تامار اال ظهر غير المه
 االستثمار األجنبي المباشر غير المرتبط بالملكية: :الفرع الثاني

ري  المهاشاار  ث ط ريمكث للم اتامر اال ظهر تث يحصال  لال صاا ت فعال فر   ار  المشار ع اال ظه 
شااكل ت ار ه)الملكي (  ه ه االظماط لال ااتامار اال ظهر ق     ااائل اخرى غير اكت اااب حصاا  مث اال ااا 

 ،  ه ه ابشكال هر:(4)ا تامار مهاشر ت  غير مهاشر
 هار   ث اتفا  هيث الشااااااارك  متع    ال ظ اااااااي   الم اااااااتامر ال طظر،  هر عقود التراخيت )االمتياز(: -أ

ظ ل  ر  ا  ت  خاص( ها ااتخ ا  اهتكار تك )قطاعهمقتضااه تق   ه ه الشارك  هالتصااريق للم اتامر ال طظر 
  اري  ت  غير  لك مث تصظاف االحتكار التكظ ل  ر مقاهل ريا ظق أ معيث.م  ل ت   الم  ت

 ت  ر االشااار   لال تث ه ه التراخيص  لال ظ  يث، اب ل ي اامال الترخيص االضااطرارأ،  ي اا   ه ا الظ ع 
فر الهل اث االشااتراكي   هعض ال  ل الظامي ، حيث يصااعب  لال الشااركات متع    ال ظ ااي  الحصاا ل  لال 

كامل لم ااااااااااااتامار.  الظ ع الااظر هر التراخيص االختياري ،  فر مال ه ه الحال  فإث الشااااااااااااركات التملك ال
 . (5)متع    ال ظ ي  تفضل مظق التراخيص االظتاج ت  الت  ي  كق ل ب غير مهاشر

                                                           
 .11 ه  الرزا  حم  ح يث ال ه رأ، مر ا  اه ، ص  (1)
 .99، ص1115 هاس، الع لم   آاارها فر الفكر المالر  الظق أ، مؤ    شهاب ال امع ، اال كظ ري ، ث يصالل ال  (2)
 .117، ص 1115 ه  ال ال  ته  قحف،   ار  اال مال ال  لي ، ال ار ال امع ، اال كظ ري ،  (3)

(4) UNCTAD ( world Investment Report 1998), Trends and Determinants. U.N, New York and Geneva, 1998, 

P351. 
 .117-119، ص 4791(، الك يت، 419محم  ال ي   عي ، الشركات  اهر  الق ميات  م تقهل ال اهر  الق مي ،  ل ل   ال  المعرف ، رق  ) (5)
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 هر  هار   ث اتفا  ت   ق  يت  هيث الطرف المحلر  الطرف اال ظهر يق    عمليات تسليم المفتاح: -ب
كماله حتال ه اي  التشاااااةيل، هع   لك يت  ت ااااالي  المشااااار ع  لال  الطرف الااظر هإظشااااااء مشااااار ع ا اااااتامارأ  ا 

الطرف اب ل،  يتميز ه ا الظ ع مث اال اااااتامار هقث الهل  المضااااايف يتحمل تكاليف الطرف اب ظهر مقاهل 
 .(1)تق يمه للتصميمات الخاص  هالمشر ع  طر  تشةيله  ا  ارته  صياظته

 هار   ث  ق  هيث الهل  المضااااايف  شاااااركات معيظ  ، يت  هم  هاا مظق الهل  المضااااايف  دارة:عقود اال -ج
 ااات   اريا  ت  شااااااااااااااركاات معيظا  مشااااااااااااااا   لااا هاالكفااء  اال اريا ، مظحااا   ار  كال ت   زء مث العمليات 

 ، عقمظصاا ص  ليه فر ال أ ابظشااط  ال  يفي  الخاصاا  همشاار ع معيث فر الهل  المضاايف لقاء  ائ  ما 
 .(2)فر شكل تتعاب لل ا  اإل اري  ت  للشرك  متع    ال ظ ي 

ظا يت   ه   تصظيا مث الهاطث  لال ظطا    لر هر  ق   امتياز ت   ظتاج ت   ملي التعاقد من الباطن: -د
االتفا  هيث  ح تيث اظتا يتيث) شااااااااااااااركتيث ت  فر  اما ماال(  لال تث يق   تح  ابطراف ) مقا ل الهاطث( 
هإظتاج  ت ري  ت  تصااااا ير المظت ات ت  المك ظات اب اااااا اااااي  الخاصااااا  ه اااااالع  معيظ  للطرف اب ل، ال أ 

 ي    الطرف اب ل ) ابصاااااااااااااايل( هتز ي ااااااااااااااتخا مااا فر  ظتااج مظت  ااته الظاائي   هعالمته الت اري ،  ق  يق  
 .(3)المقا ل مث الهاطث ههعض احتيا اته الالزم  لتصظيا ال لا الظاائي ، ا  يق   هع   لك هت ري ها ل صيل

 المطلب الثاني: الشركات متعددة الجنسيات كإحدى أشكال االستثمار األجنبي المباشر

 االقتصاااا  ال  لر، حيث تظخرط فر  مليات االظتاجتعتهر الشاااركات متع    ال ظ ااايات ق   ت اااا اااي  فر 
 ف  مظ  م  ك ظي  متكامل  ت اااااتح    لال الث االظتاج العالمر مث ال ااااالا  الخ مات   لال تكار مث الث 
ترهاع التكظ ل  يا  اال اتامار اال ظهر المهاشر المت ف   لال الصعي  العالمر، حيث  اهمت ه ه الشركات 

 ال   ليا  اظ ااااااااااااااياب التكظ ل  يا  الاقافات،  ق  تع  ت التعاريف الخاصاااااااااااااا  فر زياا   تا فقاات رؤ س االم
هالشركات متع    ال ظ يات كما تع  ت ت مياتاا، فالهعض يطل   لياا الشركات اال ظهي   الهعض اآلخر 

 ي مياا هالشركات ال  لي  ت  الشركات  اهر  الق ميات.
 : وأهم خصااصها الشركات متعددة الجنسيات مفهوم الفرع االول:

فر  ا   D. ELILIENTAHALير ا  ا ر الشاركات متع    ال ظ يات  لال االقتصا أ ليليظتال  يفي  
ات، ك  الم ااااااهم  المتع    ال ظ اااااير تحت  ظ اث الشااااا ،  ظ ما ق   هحاه همعا  كارتيظ ر للتكظ ل  يا0792

   .0724فر  ا   ROBERT VERNOIS فيما هع  ر هير فرظ ا 

                                                           
 .195-191 ه  ال ال  ته  قحف،   ار  اال مال ال  لي ، مر ا  اه ، ص  (1)
 .411مر ا  اه ، ص   هاس،صالل  (2)
 .511، مر ا  اه ، ص  الفظي اإلشعاع مكته  ال  ل،  اإل تامار اب مال  ه  ال ال  ته  قحف،  قتصا يات(3)
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 ث مصااطلق الشاارك  متع    ال ظ اايات مصااطلق مها  يفترض  مفهوم الشــركات متعددة الجنســيات: -أوال
تث ه ه الشااااااارك  لاا      ظ ااااااايات  ه ا خطق، فرغ  ت  اااااااعاا  امت ا ها العالمر فإث الشااااااارك  اب  تحتف  

ظاك      ت  ر االشااااار   لال تث ه. (1) م ما ه ظ ااااي  الهل  ابصاااالر  ظا را ما تك ث مزي ا مث ال ظ اااايات
 :(2)مصطلحات ت ت  ب التمييز هيظاا

: هر شااااااارك  تمارس ظشااااااااطا ا اااااااتاماريا ) االظتاج، الت ااااااا ي ، الخ مات( خارج الهل  الشـــــركة االجنبية -أ
 الظ ر  ث الهل اث المضيف  القائم  فياا. ضابصلر،   لك هة

هقظاا تلك الشااااارك  التر تتمتا هشاااااخصاااااي   LIVINGSTONE رفاا ليفظ  ااااات ث  :الشـــركة الدولية -ب
م اتقل  )    خضا  اا لرقاه  ت  ق   مفر ض  مث طرف الحك م  اب ( تمارس ظشاطاا هاالختيار فر هل  

 ت ظهر ت  تكار،  ه ا يفضر  لياا صف  ال  لي .
آلاار ا تفضال هيئ  ابم  المتح   ا اتخ ا  ه ا المصاطلق قص  التخفيف مث :الشـركة العابرة للقومية -ج

 الظف ي  ال يا ي  ل ى الهل اث الظامي  مث  راء ا تخ ا  مطلق الشركات متع    ال ظ ي .

لق  شاااااااا  مفا   الشااااااارك  متع    ال ظ ااااااايات تعريفات     مث قهل الع ي  مث االقتصاااااااا ييث مث هيظا  
ات   ي   مي"ريم ث فرظ ث" ال أ يعرفاا هقظاا:" شاااارك  ت  ت اااايطر  لال ت ما كهير مث المؤ اااا ااااات فر ق  

 هر المؤ    التر ت عل كل ت ما يه   كما ل  تث له م خال لمصب مشترك مث الم ار  المالي   الهشري  
 يه  ا ح اا ا لعظاصر ا تراتي ي  مشترك ." فار تلك المظ م  التر يزي  رق  ت مال مهيعاتاا ال ظ ي   لال 

 . (3)ملي ث $  التر تمتلك ت ايالت ت  فر ع  ظتا ي  فر  ت   ل ت ظهي  ت  تكار 022

مصاااااااظا، مظا  ، مكاتب   تصاااااا ل، يعرفاا   ظيظغ هقظاا:" كل مشاااااار ع يمتلك ت  ي اااااايطر  لال م    ات 
 ا اتشارات  ما شاهااا فر   لتيث ت  تكار،  يمت  ظشاط ه ه الشركات فر كاف  مفاصل الحيا  االقتصا ي  

  ."(4)فر الم ال الصظا ر  الت ارأ  المالر

هقظاا:" كياث اقتصااا أ يزا ل الت ار   االظتاج  UNCTAD يعرفاا مؤتمر االم  المتح   للت ار   التظمي  
 هر القارات  له فر   لتيث ت  تكار شاااركات  لي   ت  فر ع تتحك  فياا الشااارك  اب  هصااا ر  فعال   تخطط 

 "(5)لكل قراراتاا تخطيطا شامال

                                                           
  ال  زأ  ميل ،  حماظر  ااااااامي ،   ر ا ااااااتراتي يات الشااااااركات المتع    ال ظ ااااااي  فر اتخا  القرار فر  ل التط رات العالمي  المت اااااااار  ، الم ل (1)

 .  91، ص 1145، 11، الع   4ال زائري  للع لم   ال يا ات االقتصا ي ، مخهر الع لم   ال يا ات االقتصا ي ،  امع  ال زائر
لتفاصااايل را ا: ته  قحف  ه  ال اااال ، ظ ريات الت  يل     ى اال اااتامارات اال ظهي ، مؤ ااا اااات شاااهاب ال امع ، مر ا  ااااه ، ص للمزي  مث ا (2)

11،11. 
 .119، ص 1114طاهر مر ر،   ار  اال مال ال  لي ،  ار الظاض  العرهي ، الطهع  الااظي ، القاهر ، مصر،  (3)
 . 47ل ظ ي   آاارها االقتصا ي   ال يا ي ، الايئ  المصري  العام  للكتاب، القاهر ، مصر، ص محم  ال ي   عي ، الشركات متع    ا (4)
 .114ظ زا   ه  الرحمث الايتر، مظ    ه  اللطيف الخشالر، مق م  فر المالي  ال  لي ،  ار المظاهي للظشر  الت زيا،  ماث، االر ث، ص  (5)
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 :خصاات الشركات متعددة الجنسيات -ثانيا

تميل الشااااااااااركات متع    ال ظ اااااااااايات  لال تث تك ث احتكاري ، حيث تك ث فياا الملكي   اال ار   االظتاج  
 تظشاااااط  المهيعات ممت   ف   ظطا   ااااالط      كياظات ق مي .  تتقلف مث مركز رئي ااااار فر   ل  ما ما 

فر ال  ل االخرى،  الا ف الرئيس للشارك  ه  تقميث تقل تكلف  إلظتاج ال لا مث ت ل  م م    مث الفر ع
ج ت  الظتا ل  لال تفضاااااااال  تكفق لم اقا اصااااااااالمظاف اااااااا  اال اااااااا ا  العالمي ،  يمكث تحقي  ه ا الا ف هالح

 . (1)  مث الحك مات المضيف  لا ه الشركاتهييالحص ل  لال تظازالت ضر 

 هم م    مث الخصائص تهماا:تتميز ه ه الشركات   
تتميز ه ه الشاااااركات هكهر م ااااااح  ال ااااا   ال أ يةطياا،  امت ا ه ال ةرافر  اتســــاع الرقعة الجغرافية: -أ

خارج ال  ل  اب ،  هما لاا مث  مكاظيات هائل  فر الت اااااااااا ي   فر ع شااااااااااركات تاهع  لاا فر مختلف تظحاء 
   ل العال .

تلف شاارك  ت ظهي   902تلف شاارك   90ات متع    ال ظ اايات ظاهز  تشااير التق يرات  لال تث     الشاارك
مث   مالر الشااااااااركات متع     %22عال ،  كاظت ال  ل المتق م  م طظا لظح  تاهع  لاا فر شااااااااتال تظحاء ال

شاااارك  متع    ال ظ اااايات فر ال  ل الظامي  تمال فر الح    51تكهرال ظ اااايات فر العال ،  ظشااااير  لال تث 
 .(2)  فر العال كشر  022تصةر شرك  مث هيث 

تتف   الشاااااااركات متع    ال ظ ااااااايات مقارظ  هالشاااااااركات المحلي  مث حيث ح    ضـــــخامة الحجم: -ب
رت مالاا  ا تاماراتاا،     العامليث فياا، ح   المظ  م  اال اري   الت  يقي   الكفاء  الهشري ، تظ ع اظتا اا 

، $مليار 40  ترقا  مهيعاتاا ت  االيرا ات التر تحققاا، فماال: شااااااااااارك   يظرال م ت رز تحق  مهيعات تف  
 هاا ا الرق  يت ااا ز ا مااالر الظاااتي الق مر بغلهياا  الاا  ل اب ضااااااااااااااااء فر االم  المتحاا  ، كمااا هلةاات قيماا  

 .$مليار 022شرك  ح الر  022مهيعات تكار مث 

ا اااااتمرار   ث CNUCEDتما فر االلفي  ال  ي  ،  ح اااااب تق يرات مؤتمر االم  المتح   للت ار   التظمي  
حيث  (فرع 272222شاااارك  متع    ال ظ اااايات  فر  اا اال ظهي  ) 90222ارتفاع ال اااالا  الخ مات مث قهل 

فر  مليار$ 07222،   صل  لال 0229فر  ا   مليار$ 00222ت ا ز مخز ث اال تامار اال ظهر المهاشر 
( فر  PIBمث االظتاااج الاا اخلر الخااا  ) %00،  يمااال االظتاااج الخااا  للفر ع اال ظهياا  فر العااال  0227 ااا  

 .(3)ملي ث  امل 92حيث  ل     العامليث فياا  لال 

                                                           
 .111ص  ظ زا   ه  الرحمث الايتر، مر ا  اه ، (1)

 .414، ص1141، 95 تحم   ه  العزيز  آخر ث، الشركات متع    ال ظ يات  تارها  لال ال  ل الظامي ، م ل  اال ار   االقتصا ، الع   (2)

 .97،71، ص  ه   كرهال  زأ  ميل ،  حماظر  امي ، مر ا  (3)
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تع  الشاااااركات متع    ال ظ ااااايات مصااااا را ت اااااا اااااايا لظقل المعرف  الفظي  التكنولوجي: والتطور التفوا  -ج
الت ريب  ت فير العمال  المتخصااصاا ، ابمر ال أ ي ااا  فر تضاايي    اال اري   التظ يمي ،   لك مث خالل

 .(1)الف    التكظ ل  ي  هيث ال  ل المتق م   الظامي 

 ث مضااام ث  ملي  ظقل التكظ ل  يا التر تت   ث طري  اال اااتامار اال ظهر المهاشااار مث الشاااركات متع    
 : (2)مل، تهرزهاال ظ يات  لال فر  اا فر ال  ل المضيف  يت قف  لال       ا

 ت  الخ مر ال أ يقا ضمظه اال تامار. ائص الظشاط االظتا رصخ -
  تير  التق   التكظ ل  ر فر الظشاط المعظر. -
الشااااااار ط القائم  فر االقتصاااااااا  المضااااااايف مث حيث المشااااااار  ات  الق اظيث التر تحك  التظافس  حماي   -

 الهشري .الملكي  الفكري   الهيئ   الت  يف  ت فير الماارات 
 التط ير التكظ ل  ر ال أ تلتز  هه.ا تراتي يات الشرك  اب  التر تحك  م ار  -
:  اااااعت الشاااااركات متع    ال ظ ااااايات  لال غاي   ق ع الحرب العالمي  الااظي   لال هل    االنتاج المتعدد -د

 ،  ه ااااهب صاااا ي ف رات الح  ، ما يظ    ظه مث تخفيض مت  اااط التكاليف،  مث ا  تحقي  االرهال االقت
الم اااات  ات التكظ ل  ي   امتالك الشااااركات المر ظ  فر االظتاج، تخ ت الشااااركات هال خ ل فر اإلظ ما ات 
لتضااااااا  فر تظشاااااااطتاا م االت  مل ليس لاا  الق   اضاااااااح  هتحقي  االرهال الكهير ، ت  المحاف    لياا، 

هكلم  تخرى   تم ت الشااااااركات    ، هالتعهير االقتصااااااا أ  حالل مفا    ف رات الم ال محل  ف رات الح
متع    ال ظ ااايات  لال التظ ع الشااا ي  فر تظشاااطتاا االقتصاااا ي  لكر تتمكث مث تع يض الخ اااار  المحتمل  

 ق ال أ يحققه ظشاط آخر.هالتر ق  تصيب ظشاط معيث هالر 

متع     الشاااااركات حتال الرها ابخير مث القرث العشاااااريث فق  كاث الظ  اث ابكار تميزا مث ا اااااتامارات 
ال ظ ااااااااايات هما اال اااااااااتامارات التصاااااااااظيعي  فر االقتصاااااااااا ات المتق م  صاااااااااظا يا لمظ م  التظمي   التعا ث 

 ا اااااتامارات الصاااااظا ات اال اااااتخرا ي ،  خاصااااا  ا اااااتخراج الظفط فر العال  ابقل  (OECD ) االقتصاااااا أ
 ا ت  ااااااايطر  الشاااااااركات متع    مث القرث الماضااااااار  مطلا القرث الحالر از  ابخيريث تط را،  فر العق يث

ال ظ ااااااااااايات  لال الخ مات هشاااااااااااكل مطر ،  تخ ت تق    ااااااااااالا  خ مات متظ    ما هيث   اااااااااااائل اال ال  
 .(3) االتصاالت  الصيرف   التقميث  غيرها مث الخ مات المالي   المصرفي 

ــــــــ كامل  القات التتحا ل الشركات متع    ال ظ يات المحاف    لال  : إقامة التحالفات االستراتيجية -هـ
   الت ااااا يقي   تعزيز ق راتاا التظاف اااااي  التظ اااااي  فيما هيظاا ها ف تحقي  مصاااااالحاا االقتصاااااا ي  المشاااااترك 

                                                           
 .17ص  ،1114القاهر ، مر صقر، الع لم   قضايا اقتصا ي  معاصر ، ال ار ال امعي ،  (1)

 .149، 149، ص  ه   كرهظ زا   ه  الرحمث الايتر، مظ    ه  اللطيف الخشالر، مر ا  (2)

 .145، ص ال اه المر ا  ،ظ زا   ه  الرحمث الايتر، مظ    ه  اللطيف الخشالر (3)
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 ا ااتفا   كل  اح   مظاا هالمزايا التر تملكاا ابخرى كالمزايا التكظ ل  ي   المعرف  الفظي   ت اااليب الت ااا ي  
 .(1) الماارات اال اري 

فر الايمظ   ال ااااااايطر   لال ت ااااااا ا  ال  ل  متع    ال ظ اااااااياتهر رغه  الشاااااااركات ية: المزايا االحتكار  -و
المضااااايف   احتكار االظتاج  الت ااااا ي  إلزاح  هقي  المظاف ااااايث  احت ائا ،  هر ظ ر  م ااااايرأ ه ه الشاااااركات 

  .(2) ا تراتي ي  مث ا تراتي ياتا 
ال تتقي  الشاركات متع    ال ظ يات هتفضيل م اطظر   ل  معيظ   ظ  اخيار العامليث  تعباة الكفاءات: -ز

الاماظي   ABBفياا حتال فر ت لال الم اااااات يات التظفي ي ،   لال  ااااااهيل الماال يظتمر ت ضاااااااء م لس ا ار  
المعظال هيث، فكفاء  اب اء رهث هكفاء  العامليث ي ظ ااايات، فال تفضااايل لل ااا ي ااارييث  ال لل ااا ي  لال خمس 

ال ا اااا) ال أ يضااا  تيضاااا الظف   ال ااايا ااار  لال الحك مات فر هعض الحاالت(،  الظمط ال اااائ  حاليا ه  
 ر ال ا    ا  تصاااعي ها  لال الكا ر ال  لرصااااال اااتفا   مث الكا ر المحلر لكل شااارك  تاهع  فر  فراز العظا

ه ا    ير مث ال  رات الت ريهي .للشااااااااارك  اب  هع  ا تياز  ااااااااال ااااااااال  مث االختهارات  المشاااااااااارك  فر     كه
التصااااااااااااااعيا  يعتهر ها ف لليا  العااملا  المحليا  فر العاال  الااالاث،  ا  ا كااظت ال امعات الةرهي  ق  لعهت فر 

 BRAIN DRAINال تيظات  ال هعيظات ال  ر اب ا ر فر ا تظزاف القا ريث مث اهظاء ال ظ ب فيما  مر 
الشااركات متع    ال ظ اايات، فار ت اات ر  خهراءظا  تصاا ر ، فإث الم ااؤ ل اب ااا اار  ث ه ه ال اهر  ه  

 .(3)لظا خهراء مث   ل تخرى ما  مظا ظري  اال تما   لال الخهر  اب ظهي 

 ث ال     الحقيقر للشرك  فر تكار مث   ل  ليس هالشرط الكافر لتع    تركيز االدارة العليا) الوحدة(: -ح
  لظفس ا ااااتراتي ي  الشاااارك  اب ، تأ تك ث للشاااارك  ككل  ظ اااياتاا، هل ي ب تث تخضااااا فر ع ه ه الشاااارك

 ا تراتي ي  م ح    لال الم ت ى العالمر.

 تع  ال ح   المميز اب اا ار للشاركات متع    ال ظ يات، فاظاك  ح   اتخا  القرارات،  ح   التصرف، 
   .(4) ح   اال تراتي ي    ح   الم ار  االظ اظي  الما ي   الفظي 

 اال ااتراتي ي  المشااترك  تفترض      شاارك  م  ا  تح   ابه اف  ت ااار  لال اظ ازها،  مث ا  تقي  
الظتائي،  ه ه الشااارك  الم  ا  تأ الشااارك  اال  تمارس ظ  ا مث ال ااايطر   لال ال ح ات المختلف  مث ا ل 

امل  للشرك  اال   ي  الشتحقي  خطتاا الشاامل ،  ير ا ال هب فر تحقي  ه ه ال يطر   لال تح ي  اال تراتي
ه ا اااااااااط   ااز م ح  لم ار  تأ القيا   العليا،  هالتالر      مركز  اح  فقط للقيا  هإصااااااااا ار القرار، ه ا 

                                                           
 .451، ص 4779القاهر ،  ه  المطلب  ه  الحمي ، الظ ا  االقتصا أ العالمر، مكته  الظاض  المصري ،  (1)

 .11. ص 1144هير ت،  4ط ه  الكري  كاكر، اال تامار اال ظهر المهاشر  التظاف ي  ال  لي ، مكته  ح ث العصري ،  (2)
 .11، ص 1114ر، صمحير محم  م ع ،  اهر  الع لم  اب ها   الحقائ ،  ار المطه  ات ال امعي ، اال كظ ري ، م (3)
الشاااركات المتع    ال ظ ااايات  لال التشاااةيل فر ال  ل الظامي ،  را ااا  حال  ال زائر، ر اااال  ما  اااتير، كلي  العل   االقتصاااا ي  طاه ش م ل  ، تار  (4)

 .11، ص 1119-1111  ل   الت يير،  امع  ال زائر، 
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ابخير ي     ا   فر ال  ل  التر تتهعاا الشااارك  اب  ه ظ ااايتاا  تخل  الشااارك  اال  صااال  فيما هيظاا  هيث 
م ات ى   ر   الصارف الالزم  مث ت ل تحقي  ال ايا   الشامل  الشاركات التاهع  لاا، حيث تفرض  لياا 

لاا، فالشاارك  اال  تعيث الشااركات التاهع  لاا ح    مها راتاا،  تفرض  لياا تث تك ث  اايا ااتاا مت ااق  ما 
ال ااااااايا ااااااا  العام  للشااااااارك  اب ،  يت قف الظ ال  لال ح  كهير  لال الت في  الحا    الفعال هيث متطلهيث: 

القرار فر م ا ا  الكل المك ث للشااااااارك ،  المها رات الالمركزي  المحلي  الصاااااااا ر  مث فر ع  ح    صااااااا ار 
 . (1)الشرك  اب 
 آثار الشركات متعددة الجنسيات وأهدافها في النظام االقتصادي العالمي الجديد :الفرع الثاني

تع  الشااركات متع    ال ظ اايات مث الع امل اب ااا ااي  فر  ا ر الع لم ،  هر تت اا  هتع   ابظشااط   
التر تشااااااتةل فياا   ث ت ظال راهط هيث المظت ات المختلف  بظاا ت ااااااتظ   لال ا تهار اقتصااااااا أ ها  تال  ه  

 تع يض الخ ار  المحتمل  فر ظشاط معيث هقرهال تتحق  مث تظشط  تخرى.

ي  مكاظ     ر الشااااااااااركات متع    ال ظ اااااااااايات فر االقتصااااااااااا  العالمر كما تشااااااااااارت  ليه م ل   لعل تزا
FORTUNE   شاااارك  متع    ال ظ اااايات فر العال   لال تث   مالر  022فر  را اااا  شااااملت تكهر  0770 ا
مث الظااااتي المحلر اال ماااالر لل الياااات المتحااا    %020 الاا أ يماااال آظااا اك  ملياااار$. 00429 يرا اتاااا هلغ 
ملي ث  امل،  صااااافر  4050مث الظاتي المحلر اال مالر للعال  ككل،      العامليث هاا  %30االمريكي   
مث ح   الت ار  العالمي   %11مليار$  ت ااااتح   الشاااااركات متع    ال ظ ااااايات ح الر  40453ترهاحاا ظح 

 . مع   اال تامار اال ظهر المهاشر فر العال 
  :(2)الشركات متعددة الجنسيات آثار -أوال
 ي ار فر تلك ابصاااا ل ال ااااائل  مث تأثير الشـــركات متعددة الجنســـيات على النظام النقدي الدولي:  -أ

ال هب  االحتياطات ال  لي  المت افر  ل ى الشاااااااااااركات متع    ال ظ ااااااااااايات  التر تهلغ ضاااااااااااعف االحتياطر 
تمار ااااااه ه ه الشااااااركات  لال ال اااااايا اااااا  الظق ي  ال  لي  ال  لر،  ه ا ي ل  لال م ى التقاير ال أ يمكث تث 

، فا ه ابص ل الضخم  المق م  هالعمالت المختلف  لل  ل يمكث تث تع ل هقزم   اال تقرار الظق أ العالمر
 ظق ي   المي    ا قرر تح يل هعضاا مث   ل  بخرى.

 شاااركات متع    ال ظ ااايات  لال: ت اااتح   التأثير الشـــركات متعددة الجنســـيات على التجارة العالمية -ب
مث ح   الت ار  العالمي ، حيث تث از يا   ر   التظ ع فر االظشااااااااااط  تؤ أ  لال از يا  ح    %11ح الر 

 التها ل الت ارأ هيث تلك الشركات اال   مشر  اتاا التاهع  ت  فر  اا فر ال  ل المختلف .

                                                           
، ص 4771 كظ ث، ال زائر، افريل  ظصااااااااااااير  ه  مع   ااااااااااااع أ،     ظقل التكظ ل  ي  فر م ال التها ل ال  لر،  ي اث المطه  ات ال امعي ، هث (1)

11. 
)هتصاااااااارف( تم    ميل االفةاظر، الشااااااااركات المتع    ال ظ اااااااايات  ال  ل الظامي : ظق   اخلر لظ ري  التهعي ، ر ااااااااال  ما  ااااااااتير،  امع  هرزيت،  (2)

   .11، 14، ص 1111فل طيث، 
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مكاظات   يضاااااااااااف  لال  لك تث الشااااااااااركات متع    ال ظ اااااااااايات هما تملكه مث ق رات تكظ ل  ي   الي   ا 
 م ار  يمكث تث تؤار فر هيكل الت ار  العالمي  مث خالل  ك ااااااااااب الكاير مث الم اقا فر   ل العال  ميز  
 تظاف ي  مكت ه  فر الكاير مث الصظا ات  االظشط  مث خالل  ظاصر ال      التكلف   ال عر  االظتا ي .

ما كهر ح   الظشااااااااااط اال اااااااااتامارأ   وتقســــــيم العمل الدولي:جديدة من التخصــــــت تكوين أنماط  -ج
 االظتا ر  الت ااااااااااا يقر  الت ارأ للشاااااااااااركات متع    ال ظ ااااااااااايات  ما تح اته مث ا ر  تكظ ل  ي  مث  تاح  

، حيث اظتقلت تلك االظماط مث تق اااااااااااي  العمل  اخل امكاظيات  تظماط   ي   للتخصاااااااااااص  تق اااااااااااي  العمل
عمل  اخل ال االع  ال اح  ، حيث تصااهق مث المقل ف  ظتاج  االع   اح   هيث الصاظا   ال اح    لال تق ااي  ال

    مث ال  ل، كل   ل  تتخصااااااااااااص فر  زء ت  تكار،  لعل ه ا االت اه ي فر االمكاظي  لل  ل خاصاااااااااااا  
الظامي  مظاا الحصااااا ل  لال فرصااااا  الخترا  ال ااااا   العالمي  فر الكاير مث المظت ات، تأ اكت ااااااب مزايا 

 ائر   ا ع  مث ال لا فر مختلف الصظا ات.تظاف ي  فر  
   أهداف الشركات متعددة الجنسيات: -ثانيا

 ث ته اف الشااااااركات متع    ال ظ ااااااايات   ي  ،  هر ت ااااااعال  لال تحقيقاا ه ميا ما ل ياا مث   اااااااائل 
 هشااااتال الطر ،  ل  كاث  لك  لال ح اااااب ال اااايا   ال طظي  لل  ل المضاااايف ، خاصاااا  الهل اث الظامي  مظاا 

 ظاا ال تملك ال  اائل الكفيل  لمتاهع   مراقه  الظشاطات الضخم  لا ه الشركات،  تكمث ه ه ال  ائل فر ك
 .  (1)التكظ ل  يا  الماارات الفظي  ت  حتال مث ظاحي  التشريعات  الق اظيث المظ م  لظشاطاتاا

   :(2) مث ه ه ابه اف يمكث اختصارها فر ظقطتيث ت ا يتيث، هما كالتالر
 ث لب اه اف الرت اااااااااااامالي  ه  تخفيض التكاليف  تع ي  االرهال، فالرت اااااااااااامالر ال يت قف  ث الربح:  -أ

ت اااااريق العمال  ظ ما يشاااااعر تث ا اااااتمرار     ه  يا   ه فه المظشااااا   فر تحقي  ت لال االرهال،  ي اااااعال 
   ،  تق ي ا ل لك ل  ائما  لال تهظر تقظيات اظتا ي  مختلف  تع    ليه هع ائ  تف   المع الت ال ائ   فر ا

   ياا هقرهال تفل ااااايع     رت خل الشاااااركات متع    ال ظ ااااايات ال ااااا   حيظما ترى تث الظشااااااط الصاااااظا 
المع ل ال ااااااااائ ،   اااااااار اث ما تخرج  ظ ما تت قا تث ترهاحاا  ااااااااتظخفض  لال   ث الم اااااااات ى ال ااااااااائ  فر 

 اال  ا .

الشااااااااركات متع    ال ظ اااااااايات اال ااااااااتامار فر هل  تك ث فيه مع الت الضاااااااارائب  الي   ك لك   تت ظب
االظفا   لال الر اي  اال تما ي  مرتفعا، كال ا ي  ماال،   ا   تل ق الشركات متع    ال ظ يات  لال الهل اث 

     ات مع الت الضرائب  ك ا االظفا  اال تما ر مظخفض كهل اث شر  آ يا. 

                                                           
 .11، ص  ه   كرهطاه ش م ل  ، مر ا  (1)

 .55، 51، ص1114 اقتصا  ال    الحر ،  ي اث المطه  ات ال امعي ، هث  كظ ث، ال زائر،  ضياء م ي  الم   أ، الع لم  (2)
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ركات متع    ال ظ اااايات تحا ل تحقي  االرهال  ث طري  اال ااااتامار فر الهل اث  االقالي  التر الشاااا كما تث
 تت فر  لال هظي  ت ا ي  ق ي   تي أ  امل  ماهر   ت فر ا تقرار  يا ر.

 النمو واالستمرارية: -ب

 ث الشااركات متع    ال ظ اايات ال تا ف فقط  لال تحقي  االرهال، هل ت ااعال ك لك  لال م اصاال  ظم ها  
 ز تكار  لال الم ت ى ال  لر، فماال، الشركات االمريكي  كافت مث  ا  ها ر  ا تمرارها   لك مث ا ل اله

ل اث ها  كظ ا  كس هخالل الخم ااااايظيات  ال اااااتيظيات مث القرث العشاااااريث مث ت ل  ظشااااااء فر ع لاا فر ت ر 
تمريكا الالتيظي   مختلف ال  ل الظامي ، هالرغ  مث تث ه ه الشااااااااااااااركات تحق  ترهال كهير  فر ال  ل الظامي  

ه ه   ث حضاااااااا رتيث يكار الطلب  لال ال اااااااالا اال ااااااااتاالكي   تت فر الي  العالم  الرخيصاااااااا   كس ت رها. 
هرها لشركات اال ر هي   الكظ ي  الكهير   ه ا ما ي  رها  كظ ا يخضعاا الال مظاف   كهير  ما ات رالشركات ف

  لال تط ير ت اليب  ظتا اا  ت ييرها قص  ال فر همكاظ  فر تلك اب  ا .
   أشكال اعمال الشركات متعددة الجنسيات: -ثالثا

فر  طار اال مال ال  لي  يمكث تث تقخ  ه ه اب مال     تشااااااااااااااكال تختلف فيما هيظاا مث     ظ احر 
ع الزمظر لاا،  مث ته  اب مال ال  لي     ى ارتهاط الشااااارك  اال  ما الفر ع فر الخارج  فتر  المشااااار مال م

 :(1)التر تق   هاا الشركات متع    ال ظ يات ظ كر
  الترخيت: -أ

اب ( لل خ ل ت    يعظر الحصااا ل  لال امتياز ت  تصاااريق ر ااامر مث تح  ال اات الم اااؤ ل  ) الشااارك 
  ؛الهقاء فر ظشاط ت  ت ار  ت  ماظ  ما ) تصظيا ت  ت  ي  مظت ات الشرك  اب (

مث  اامات  ق   ت االي  المفتال تث تح  الطرفيث م ااؤ ل هالكامل  ث  قام  المصااظا  تســليم المفتاح: -ب
ق  تختلف لتكاليف،   ت  المشاااااااار ع  تشااااااااةيله  فقا لالتفا  ما الطرف الااظر ال أ يلتز  هال اااااااا ا   تةطي  ا

التفاصااايل المح    للم اااؤ ليات التر يشاااملاا  ق  ت ااالي  المفتال مث مشااار ع آلخر،   لك  فقا لطهيع  كل 
  العمل المطل ب؛مشر ع  ظ ع 

تعتهر  ق   اال ار  تح يل قاظ ظر  صااااااااريق مث الشاااااااارك ، حيث يت  تخ يل طاق    ارأ  ود االدارة:قع -ج
 لمهرم  هيث الشرك  اب   الزهائث؛ تع يل العق   اهالقيا  هإهرا   تظفي  

هظا تصاااااااظا الشاااااااركات التاهع  مظت ات ها ااااااا  ت ارأ لصاااااااالق الشااااااارك  اب ،  تلتز   عقود التصـــــنيع: -د
 ؛هالم اصفات  الشر ط المظص ص  لياا هالعق 

  الوكالء:  /عقود الوكالة -هـ
                                                           

 .494، 491، ص ص  ه   كلره ه  الرحي  فؤا  فارس، فراس تكر  الرفا ر، مر ا  (1)
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 ت قيا  ق   هيا ت  راء ت  غيرها مث العمليات ال كيال ه  الا أ يك ث مخ ل مث الشاااااااااااااارك  اب  هإهرا  
 الت اري  فر الخارج لصالحاا مقاهل مر    ما أ متف   ليه.

 حركة االستثمار االجنبي المباشر  العالمية ل االتجاهات الجغرافية والقطاعية: الرابعالمبحث 

ر كقح  م اهر الع لم  تكمث تهمي  حرك  رؤ س االم ال ال  لي  ال  اااااايما اال ااااااتامار اال ظهر المهاشاااااا
 لال   ه الخص ص، فزيا   التظافس ال  لر ال تقطاب تكهر ق ر ممكث مث ت فقات اال تامار اب ظهر ما 

 مصاااا ر التم يل ال  لي  اله يل   لال اال ااات اظ  كقح يميز  لك.  ها تهار تث اال اااتامار اال ظهر المهاشااار 
الخار ي   ها تهاره ك لك محركا رئي اااا لع ل  التظمي   مؤشااارا ت اااا ااايا لقياس االظتعاش  الرك   فر الظشااااط 

 ار  تاريخر به  ات اهات اال اتامار اال ظهر المهاشار مظ  كه ا المهحث االقتصاا أ ال  لر، تر ظا   راج 
   لال ه ايات القرث ال اح   العشريث  لال ي مظا ه ا. 0993ي  قيا  الا ر  الصظا 

 العالمية المطلب األول: االتجاهات التاريخية لحركة االستثمار األجنبي المباشر

ر قيا  ا لكث حقيق  ه ايته كاظت  لال   المهاشاااااار،ال يمكث تح ي  تاريخ معيث له ء اال ااااااتامار اال ظهر 
ث تامار اال ظهر المهاشاااااار فر الهل ا ااااااالتا ااااااا  شاااااار، حيث تركز االالا ر  الصااااااظا ي  فر م ااااااتال القرث 

رها مارشال إل ا     مار ت   مشر عكما تعتهر كل مث االح اث التاريخي  التالي : المتق م  تكار مث غيرها، 
ائض  ا ر ف    لال ت ااهاب حقيقي  ، ظم  االقتصااا  الرت اامالر  تط ره  تم يل حر ب ال    ت IIهع  ل ع 
  تاج  لال ت  يف خارج هل اظاا، حتال  ارت فكر  اال تامار ال  لر. مالي  تح

 "العصر الذهبي لالستثمار الخات" مI (9104 )حركة االستثمار االجنبي المباشر قبل ح ع  الفرع االول:

 ات   اال تامار ال  لر فر ه ه الفتر  هما يلر:
  الشركات الخاص ؛كاث فر   هره ا تامارا خاصا يق   هه االفرا ، المصارف  -
 االت اه اب ا ر لحركات رؤ س االم ال كاث مث الهل اث الرت مالي  المتط ر   لال المظاط  اال تعماري ؛ -
التركيز  لال قطااع الم ا  اب ليا ، ماا ا ى  لال ظشاااااااااااااا ء ظ ع مث التخصااااااااااااااص  تق ااااااااااااااي  العمال ال  لر  -

ر اظتاج فظما تخصااااااصاااااات الهل اث المتق م  )تخصااااااصاااااات هم  هه الهل اث الظامي  فر  فر  الم ا  اب لي ، هي
 الم ا  المصظع (؛

 .اا فر الخارجلل  لي  هإقام  فر ع ت  ا ظشاط الشركات ا -

 :(1)مظاا  مث هيث الع امل التر  ا  ت فر از هار اال تامارات ال  لي ، ظ كر

قيا  الا ر  الصاااااااظا ي   زيا    مليات االظتاج  الهحث  لال الم ار  ابمر ال أ  فا  لال ضااااااار ر  الل  ء  -
 تلهي  متطلهات الصظا    الت ار ؛ فر ال اخل  فر الخارج هةي   اال تامار لال اال خار 

                                                           
-1111)العرهر خالل الفتر    حماظر  اااااااامي ، تار مظاخ اال اااااااتامار فر ا اااااااتقطاب اال اااااااتامار اال ظهر المهاشااااااار،  را ااااااا  مقارظ  ل  ل المةرب (1)

 .54-51، ص 4141-1145، 4(، تطر ح   كت راه، كلي  العل   االقتصا ي   العل   الت اري    ل   الت يير،  امع  ال زائر 1145
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، فر حيث اظ ظي زيلظ ا  ال كظ ا، االر ظتيث، ا ااتراليا، ت،ت  ه اال ااتامارات ال  لي   لال ت رها ا   لال ال     -
  مالر اال تامار ال  لر(، تما هالظ ه   مث %1.9)ل  تظل الهل اث الظامي  فر آ يا  تفريقيا  ال  زءا ضئيال 

 ا  مليار$  250  صل  لال  م0972  ا  $ملي ث  940لال تامارات فر ال اليات المتح   فق  هلغ مخز ظاا 
 ؛ م0703

يمال الت زيا القطا ر لال اااااااتامارات ال  لي  هالظ اااااااب المئ ي  مث ا مالر اال اااااااتامارات كما يلر: قطاع  -
، %0254، اال ااااااااااااااتامار فر الم ا  اال لي  %0750، القر ض العام  %3259الظقال  لال ال ااااااااااااااكاك الحا ي ي  

 .  %953المصارف  الهي ت المالي  

 ( "تراجع ا ستثمار الدولي"9141-9194)االستثمار االجنبي المباشر ما بين الحربين  الفرع الثاني:

شااااااااااا  اال ااااااااااتامار ال  لر فر ه ه الفتر  ترا عا كهيرا ما تهاطؤ فر ت ف  رؤ س االم ال ه ااااااااااهب  ق ع 
ت اال ظهي  االحرهيث العالميتيث  ما تهعتاما مث     اال تقرار ال يا ر  االقتصا أ، ل لك ل  تظ  اال تامار 

هلغ  0703ه اااااهب  ااااا ء اال ضااااااع الظق ي  فر ت رها ظتي   التضاااااخ  ال أ  اااااا  فتر  العشاااااريظيات، ففر  ا  
مليار$،  كاظت هريطاظيا  لال رتس القائم   00الرصااااي  العالمر مث اال ااااتامارات اال ظهي  المهاشاااار  ح الر 

 : مث   امل تاهيط ت  اااااا اال اااااتامارات ال  لي   ظشااااااط الشاااااركات ال  لي  .(1)ت  تلماظيا. .تلياا كل مث ال 
، اال تما   لال ال ااايا ااا  الحمائي  هةرض 0709 ا   Iل.ع.التخ ف مث ظشااا ء حرب تخرى هع  ما اظتات 

ت  ي  الصاااظا ات المحلي   حمايتاا مث مظاف ااا  ال ااالا الم ااات ر  ،  تخا  ا راءات الرقاه   لال الظق ،  ه ا 
(  تك ث مظ  م  االقتصاااا  االشاااتراكر، ل لك ل  يع  0744-0707) رث ظشااا ب تزم  الك اااا  الكهيفضاااال  

 . (2)الظ ا  الرت مالر الظ ا  االقتصا أ ال حي  فر العال 

 ميز ه ه الفتر  تيضا:يه  ما  ت

ك  ل  ق ي  مايمظ   لال اال اااااااااااتامارات ال  لي  ها تهارها الم اااااااااااتامر اال ل  Iهر ز ال . .ت هع  ل.ع. -أوال
(،  ق  0707-0702) هلي ث$  ااظ يا خالل الفتر  20لرؤ س االم ال  المصاا ر لاا، حيث هلةت ا ااتاماراتاا 

ت تضخ  الشركات، كما   اشاملت ه ه ال ايطر      قطا ات كال ايارات، الهتر ل  غيرها،   لك هإظشااء 
العمليات اال ااتاماري  ظح  الهل اث الظامي  قصاا  ضااماث الحصاا ل  لال الم ا  اال لي  هصااف  م ااتمر ، الار 

   :(3) كاظت اال تامارات ال  لي  فر ه ه الفتر  تت زع كما يلر
 ؛%457، هاقر العال  %0050، فرظ ا %0254، تلماظيا %0254، هريطاظيا %954: ال . .ت 0703 ا   -

                                                           
ص  ،1111 ، الك يت،14 م ل    ااار التظمي ، المعا  العرهر للتخطيط، الع    قضاااايا، تعاريف المهاشااار، اال ظهر اال اااتامار الخضاااار، ح ااااث(1)

15. 

 رمزأ زكر، االحتياطات ال  لي   االزم  االقتصاااااا ي  فر ال  ل الظامي  ما  شاااااار  خاصااااا   ث االقتصاااااا  المصااااارأ، الطهع  اال لال  ار الم اااااتقهل (2)
 .59، ص 4771العرهر، مصر، 

 .11المر ا ظف ه، ص  (3)
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 .%0259، هاقر العال  %352، فرظ ا %00، تلماظيا %11.5، هريطاظيا %0750: ال . .ت 0730 ا   -
فق اث ل زء كهير مث اال ااتامارات هالخارج للهل اث المصاا ر  كهريطاظيا، فرظ ااا  تلماظيا لتحملا  ظتائي  -ثانيا

، حيث ت   لك   اء هالهيا لم ا ا  ظفقات الحرب ت  هالت مير الما أ ت  هالمصا ر ، فماال: ت هرت IIل.ع.
مث اال ااااااااتامار ال  لر الم  ف فر  ¾) ما يمال 0700 ا   امليار  44تلماظيا  لال  فا تع يضااااااااات هقيم  

0703ئ ا قهل  ظ  قرث كامل(،  ه لك تاقلت ال ي ث كاهل ت رها  لال الع     لال الت ازث ال أ كاث  ا
 ؛(1)

، %7، ت ااااااااااتراليا %30ات اااااااااامت ه ه الفتر  هاظتقال رؤ س االم ال فيما هيث ال  ل المتق م  ) تلماظيا  -ثالثا
 لال  اظب ميل هعض الهل اث الظامي   مظاا االر ظتيث  ، مث م م ع  ار ات رتس المال ال  لر(،%9ايطاليا 

 فظلظ ا لتصااااااااااا ير رتس المال  لال الهل اث المتق م  كال اليات المتح    هريطاظيا، حيث كاث اال اااااااااااتامار فر 
 يع    لال الم تامر هع ائ  م زي ؛ اال را  المالي  فر الهل اث المتق م 

  ؛ال كك الح ي ي  لالتهمي  القر ض العام   اظخفاض اال تامار فر قطاع الظقل  زيا   -رابعا

اب لي    لك  ث  مث اال ااااااااااتامارات الخار ي   لال الهل اث المظت   للم ا  %22ت  يه ما يعا ل  -اســــــخام
 .(2)طري   قراض تلك الهل اث ت   ث طري  اال تامار المهاشر

إلى غاية نهاية التســـــــــعينات  IIاالســـــــــتثمار االجنبي المباشـــــــــر في فترة ما بعد ح.ع. الفرع الثالث:
(9141-9111) 

تميزت الفتر  مااا هيث الحرهيث العااالميتيث هتةير م ازيث الق ى ال اااااااااااااايااا ااااااااااااااياا   االقتصاااااااااااااااا ياا   اظخفاااض 
،  كاظت اااال اااااااااتامارات اال ظهي  المهاشااااااااار  هيث ال  ل اال ر هي  هع ما  ااااااااا لت   زا فر م ازيث م ف  ات

( 0732فر  طار مشااار ع مارشاااال )   ل  ت ر هي  09ال . .ت تتمتا هفائض ت ارأ هائل  ااامق لاا م اااا    
 .(3)هظاء  ا  مار ت ر ها  ث طري  ال    المالر  ا  إل
 (:9191-9141الفترة ) االستثمار االجنبي المباشر خالل -أوال

مالئم  لظم  اال ااااااتامار ال  لر  الشااااااركات متع    تصااااااهحت ال ر ف االقتصااااااا ي  فر ه ه الفتر  تكار 
 ال ظ يات مقارظ  ه اهقتاا،  ته  ما يميز ه ه الفتر :

زيا   تهمي  اال اتامارات لل . .ت المص ر  الرئي ي  لرؤ س االم ال  لال الخارج، حيث ق رت ا تاماراتاا  -ت
(  لال 0700-0739ع مارشاااااااااااااال )(،  ت ى مشااااااااااااار  0700-0737ملي ث$ فر الفتر  )  29950الخار ي  هقيم  

فر الخارج ) ت رها(  ير ا ه ا  لال: تزاي  االظفا  الع اااااااكرأ، تخفيض قيم    يابميركاال اااااااتامارات تعزيز 
                                                           

 .11،17، ص  ه   كره يل هرتاث، مر ا  (1)

 .51، ص  كره  ه  حماظر  امي ، مر ا  (2)

، تطر ح   كت راه، كلي  العل   1144-4771 هث  اشااااااا ر رتيه ،  ا هي  اال ااااااتامار اال ظهر المهاشاااااار فر ال زائر،  را اااااا  قيا ااااااي  خالل الفتر  (3)
 .91، ص 1145-1141، 4االقتصا ي   العل   الت اري    ل   الت يير،  امع  ال زائر 
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( حيث اظتقل    ها 0709-0702العمالت اال ر هي   ه لك تضااا فت فر ع الشااركات االمريكي  فر الفتر ) 
 فرع؛ 04222فرع  لال  222مث 

ت رها لق تاا  تح ااايث امكاظات اال اااتامار فياا،  مث هيث   امل  ظتعاش اال اااتامارات: ميال     اااتر ا  -ب
(، الم م    0702(، ال اااااااااااااا   اال ر هي  المشااااااااااااااترك ) 0732االتفااقيا  العااما  للتعريفا  ال مركي   الت ار  )

 (؛0709) االقتصا ي  اال ر هي 

الياهاث كق    المي  فر ال اتيظات ،  تصهحت ت رها الشرقي  مص ر  لرؤ س االم ال هقيم  تقارب  هر ز -ج
، فضاااااااال  ث  ا ر هيئات   لي  للتم يل كالهظك ال  لر،  صاااااااظ    ابم  المتح   0792مليار$  ا   250

 ؛(1)للتظمي  االقتصا ي 

خاصااااااااااااا  االمريكر حتال  ا ر االزم  ( هاظتعاش االقتصاااااااااااااا  العالمر   0792-0702لق  تميزت الفتر  )
لمر متزاي  ،    تضاااااااااا ف مخز ث اال اااااااااتامارات اا  العصااااااااا(،  ق  كاظت  تير  الظم  لالقت0724الهتر لي  )

   ا معا ه ه ظتي   ل يا   التشةيل الكامل التر اظتا ت .(2)مرات 29 اال ظهي  المهاشر  فر تلك الفتر  هاااااااااااااا
االمريكي  مث خالل ظ ال مشاااار ع مارشااااال  ت ظر ظفقات الظقل  ال  ل المصااااظع  لل    الم ااااتمر للشااااركات

  االتصاالت.

لق  شااااااااااكل ه ا االظفتال العالمر الت ري ر  لال االقتصااااااااااا يات الخار ي  مهرر لهر ز   ر اال ااااااااااتامار 
اال ظهر المهاشااااااااااار فر تك يث  تكايف رتس المال  تط ير الصاااااااااااظا   فر الهل اث اال ر هي   هل اث مظ م  

(،  هع  ما كاظت اال اتامارات اال ظهي  المهاشر  االمريكي  تقتصر  لال OCDEلتظمي  اال ر هي  )التعا ث  ا
الت  ه  لال   ل ت رها  0792ات ااهااا ظح  هلا اث تمريكاا الشااااااااااااااماالي ، ككظ ا  هل اث تمريكا الالتيظي ، ه ت فر 

طب اب ل لظشااااااط ، ال أ تصاااااهحت مث خالله ت رها القخصااااا صاااااا ما  ا ر ال ااااا   المشاااااترك  اال ر هي 
 20الشاااااركات االمريكي  المتع   ال ظ ااااايات،    اظتقل ح   ابصااااا ل التر تمتلكاا الشاااااركات االمريكي  مث 

، هت زيا قطا ر مايمث  لال م اااااااااااات ى الصااااااااااااظا ات 0727 و0709فر الفتر  هيث  مليار$ 90 لال  مليار$
مث االظتاج  % 32 ااااااااااايارات...الخ. ما ت ى  لال  ااااااااااايطرتاا  لال  المصاااااااااااظع : آالت زرا ي ،  لكتر ظيات

0792اال ر هر  ظ  
(3). 

تما فر الهل اث الظامي  فق  شاااااا ت الفتر  ترا عا ظ اااااهيا فر ت فقات اال اااااتامار اال ظهر ال اف   ظح ها،    
ال   ل مخز ث العالمر ) تظ ر مث   مالر ال %44 لال  %92ق ر ه ا التقاقر هالظصاااااااف مظتقال ه لك مث 

( كما ترا عت تيضاااااا حصااااا  آ ااااايا فر ح   ه ه اال اااااتامارات    اظتقلت ظ اااااه  ا اااااتقهالاا لا ه 14-14رق 

                                                           
 .51، ص  ه   كرهتظ ر،  حماظر  امي ، مر ا  (1)

 .441، ص  ه   كرهفارس فضيل، مر ا  (2)
 ) 3( - kader Djawed, investissements directs étrangers dans la région MEDA, Thèse de magistère, faculté des 

sciences économiques sciences commerciales et sciences de gestion, université d’Oran, Juin 2013, P29. 
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،  يمكث تف ير ه ا الترا ا 0792 و0749فر الفتر  هيث  %00هع  ما كاظت تق ر ب  %29اال تامارات  لال 
ل اااااتيظات لم اااااتامر  التر  اااااا ت فر االمتعل  هالهل اث الظامي  هالظز   ال طظي  المظا ئ  للشاااااركات اال ظهي  ا

صااااا ر  لممهريالي  التر  ()حتال مظتصاااااف ال اااااهعيظات ،  التر كاظت ترى فر الشاااااركات متع    ال ظ ااااايات
ت  ااااا ها ال . .ت مث خالل الايمظ  االقتصاااااا ي  المتزاي   المظا ي  للفكر  الليهرالر، كما تث تةير   اااااتراتي ي  

الت طث خارج الهل  ابصااالر تصاااهق يخضاااا لمعايير تخرى، فالهحث الشاااركات متع    ال ظ ااايات المتعلق  ه
 . ث اب  ا   ابص ل اال تراتي ي  تضحال مث ته   مات ه ه اال تراتي يات

 (9191-9191)الفترة  االستثمار االجنبي المباشر خالل ثانيا:

 رتس المالالمص ر  للق  ا تا فت اال تامارات اب ظهي   ما تصريف  رض الظشاط االظتا ر فر ال  ل 
ما تحقي  ف ائض ت اري  مث خالل   ااااتةالل ال  اظب االحتكار    المتما ي)ال  ل الصااااظا ي  الرت اااامالي (،  ا 

 رفت اال ااااااااتامارات اال ظهي  المهاشاااااااار  ظم ا معتهرا فر ه ه الفتر ، فق   هاا مال اإلحتكار التكظ ل  ر. كما
مرات، فر  29 بـ   ، تأ تضا ف مليار$ 492  لالمليار$  99اظتقل مخز ث ه ه اال تامارات فر العال  مث 

،  كااظت ال . .ت 0724خالل االزما  الهتر ليا   هطرء، ما ت اااااااااااااا يال ظم  (0729-0702)الفتر  الممتا   هيث
مث  %90رائ   فر م ال تصااااااااا ير مخز ث اال اااااااااتامارات اال ظهي  المهاشااااااااار  هامتالكاا ظصااااااااافه، ما يمال 

 )1( %459ب ا  فرظ ا  %00ها الهريطاظي   المتح   الت فقات ال ظ ي ، تلياا المملك

يمكث   راك المتةيرات التر حا اات فر ظمط ت زيا  ات ااهاات اال ااااااااااااااتاماارات اال ظهي  مث خالل معرف  
 مفا ميث  اضااااااااااحيث فر ه ه المرحل ، لاما تهميتاما فر تشااااااااااكيل الق ا    الاياكل ال  لي   االقتصااااااااااا ي :

االت اه ظح  هظاء  تظمي  اال ااااااتامارات ال طظي  مث خالل ال  ر القيا أ لل  ل  ظم  ج الت  ااااااا الرت اااااامالر   
  القطاع العا .

 ث ت اااااااااااااال ب  مل اال ااااااااااااااتامارات اال ظهي  يتح   مث حيث االت اه  التركز  ظمط الت زيا فر المظاط  
ل طظي   لال   اال  لي  المختلف ،   لك هما يحمله مث تعارض ما آليات ال     ات اهه ظح  تحقي  ال يطر 

الم ار   الار ات الطهيعي   ما يظط أ  لال  لك مث تزاي  االظفصااااااااااال ت ري يا  ث االقتصااااااااااا  الرت اااااااااامالر 
 .)2( الكيفي  التر يتعارض فياا ظم  ج الت  ا الرت مالر

 :(3)لظقاط التالي  يمكث تف ير ات اه اال تامارات اال ظهي   ظم ها خالل ه ه الفتر  فر ا

                                                           
() ئي  الق  تر مت ه ه ال  ل ) مال ال زائر فر تفريقيا  الاظ  فر آ اااايا( مظاهضااااتاا لكل تشااااكال اال ااااتامار المهاشاااار  غير المهاشاااار هتهظر ت  ات حم

لترخيص ا  اايا ااي   اقتصااا ي  لم ا ا  اال ااتامار اال ظهر المهاشاار الةرهر  هابخص االمريكر هإ ااظا   كاالت حك مي  تات  ه را اا  الملفات ه ق  قهل
 .لال تامار اال ظهر المهاشر  ما ح  ت  قف إل ا   ت طيث االرهال ت  مظا المشارك  هابغلهي  فر الشركات المختلط 

 .91، 95، ص  ه   كرههث  اش ر رتيه ، مر ا  (1)
 .444، ص 1145،  ار الفكر ال امعر، اال كظ ري ، مصر، 4طظشقت  ه  العال، اال تامار  التراهط االقتصا أ ال  لر،  (2)
 .447، 444، ص ال اه المر ا  :تظ ر (3)
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،  ت اامت هاال تما   لال II خلت اال ااتامارات اال ظهي  مرحل    ي    قب اظتااء ل.ع. األمان: قاعدة -أ
ق ر  ال  ل  فر  ق  اتفاقيات اظائي   متع    ابطراف ما ال  ل ابخرى، ال  اااااايما ما اظتشاااااااار  اااااايا اااااااات 

لي  التفااقيات ال   الحماايا   فرض القي    لال حركا  رتس الماال  الت اار  الخاار يا ،  مث ا   ارت تهميا  ا
حيث ا تم ت اال ااااااااتامارات اال ظهي  المهاشاااااااار  فر م ال االظتاج  فر تظشاااااااايط حرك  الت ار   اال ااااااااتامار.

 الت اار   لال الق ا ا  المقرر  فر االتفااقياات الا  ليا ،  ه  تمر يت قف  لال ق    قا ر  الا  ل   لال  ق  ه ه 
 ماال  لك مشاار ع مارشااال ال أ  مل  لال  .)1(خرىاالتفاقيات  ال خ ل فر  القات تعا ظي  ما ال  ل اب

تااقميث  خ ل اال ااااااااااااااتامااارات االمريكياا   لال الاا  ل اال ر هياا ،   خ ل هعض الاا  ل اال ر هياا  فر تكتالت 
 .)2( قليمي " ال ما   االقتصا ي  اال ر هي "

العلمي   الا ر  هت اء مث تةير هيكل االظتاج الصااااااااظا ر ظتي   لمظ زات   قاعدة التفضـــــيل ا نتاجي: -ب
 التكظ ل  ي  فر الهل اث الرت اااااااااااااامالي ،  ارت تةيرات   ري  فر الطلب االظتا ر الصااااااااااااااظا ر) احتيا ات 
الظشااط الصظا ر(،  مث ا  التقاير فر ت  ه اال تامارات اال ظهي  التر فضلت االظتاج  التركز فر الهل اث 

  الصاااااظا ات االلكتر ظي   ال ااااالا اال اااااتاالكي الصاااااظا ي ،  فر ه ه الهل اث تركز االظتاج  اال اااااتامار ح ل
  المعمر   الت ايزات االظتا ي   المع ات الحرهي ،  هر مظت ات كايف  اال تخ ا  للتكظ ل  يا  رتس المال.

 حتيا اتال ا اااااار ااااااتلز  ت فير الطلب االظتا ر التركيز  لال التكظ ل  يا التر تصااااااهحت المم ل اب اااااا 
الصااااااااااظا ي  يقل فياا ظصاااااااااايب ال ح   المظت   مث الم ا  اب لي   يقل ه ا فالمظت ات  الصااااااااااظا   الح يا .

 الظصيب ها تمرار ما تصا   الم ا  اال لي   ا تما  الكاير مث الصظا ات  لياا.
تركز قا    التفضاااااااااااااايل الت ارأ فر ه ه الفتر   لال تمريث يماالث ته    قاعدة التفضـــــــــيل التجاري: -ج

 ح  اال  ا  الخار ي :الع امل ال افع  لرتس المال ظ
 صع ه  ال ص ل  لال اب  ا  ال  لي  ظتي   ل يا ات الحماي  المفر ض   لياا؛ -4
 تعا   مظ زات الا ر  العلمي   التكظ ل  ي   تارها  لال م ال االظتاج. -1

ا ت  تميزت ت فقات اال اتامار اال ظهر المهاشار تاظاء  ق  ال هعيظات هاالرتفاع رغ  حال  الك ا  التر 
اث الظامي  ه ه الظ ااااااااه  لتهلغ هيظما ت ا زت الهل  %02لر االعال ، حيث زا  همت  ااااااااط مع ل  ااااااااظ أ هلغ ح  

095% )3( 

                                                           
 فر ه ه المرحل  هات الصراع هيث الظ ا  الرت مالر  االشتراكر يشكل مح ر العالقات ال  لي . (1)

ال اضاااااااااق تث اتفاقيات التكامل االقتصاااااااااا أ  ملت هشاااااااااكل  ي اهر  لال تقميث حرك  اال اااااااااتامارات ال  لي  هيث تطراف التكامل،  تث  القات  مث (2)
كما  التفاقي .ا التعا ث هيث ال  ل الرت ااامالي  تف ااار م ى تركز اال اااتامارات اب ظهي  فر ه ه ال  ل لت افر تطر الحماي  لرتس المال المتمال فر الق ا  

ضاااف   لال يف اار  ظخفاض مع ل اال ااتامارات اب ظهي  فر ال  ل الظامي  الم ااتقل  ح ياا ها تهار ه ه اال ااتامارات مث قهيل اال ااتعمار االقتصااا أ هاإل
 تعرض هعضاا لمخاطر التقمي .

)3(  Manuel R.AGOSIN, Policy analysis and Research : Trends and Issues in FDI, The CTC Reporters, N0 20, UN, 

New Yourk, Autumn 1985,P20. 
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( 0722-0720 ق  حصاال ترا ا فر ت فقات اال ااتامار اال ظهر المهاشاار فر مظتصااف  ق  ال ااهعيظات )
(،   لال الرغ  0790-0727ال ااهعيظيات )  از هار فر ظااي   ق  ر ه ااهب ح  ث االزم  الظفطي ، ا  تلتاا فت

ملياااار$  لال الم اااااااااااااات ى  54.1ملياااار$  لال  14.4مث  لاااك فقااا  ارتفعااات التااا فقاااات للمااا تيث ت اله مث 
 .)1(لعالمرا

 (9111-9191) ترةاالستثمار االجنبي المباشر خالل الف: ثالثا

تخ   ق  الاماظيظات  ااام  المرحل  االظتقالي  مث م اااير  التظمي  االقتصاااا ي   اال تما ي   لال الم ااات ى  
ال  لر،  التر اظعك ااات هصااا ر  مهاشااار   لال حرك  رؤ س ابم ال ال  لي   ات اهاتاا العالمي ، فعلال الرغ  

يب مث الظاحي  اإل مي ،  ال تث ظصمث   اتمرار تزاي  اال اتامارات اب ظهي  المهاشر   لال الصعي  العالمر 
 اااااااظ   %02 لال ح لر  0722 اااااااظ   %02الهل اث الظامي  الظ اااااااهر مث   مالر التم يل ال  لر اظخفض مث 

المهاشاار  لال ت اااس تث الشااركات  اب ظهر،  ير ا  لك  لال تث الهل اث الظامي  ل  تشاا ا اال ااتامار 0792
تظه كاث   لال هاإلضااااف متع    ال ظ ااايات  ااات ظر ترهاحا طائل   لال ح ااااب التظمي  االقتصاااا ي  ال طظي ، 

.  ال تث ه ه الم اقف )2(تماظات المصاااااااااااارفي  التر ت ت  لال مزاحم  ه ا اال ااااااااااااتامارئهظاك  رض كهير لم
عا ت هاشر   ارتفعت تهميتاا ل ى الهل اث المتق م   الظامي   ا ته تت هالتةير ات اه اال تامارات اال ظهي  الم

مكااظتااا  صااااااااااااااارت الها يال لمقراض هعا  تزما  الما ي ظيا  الخاار يا ،   لاك لتهظر العا يا  مث الهل اث الظامي  
ل ايا ات االظفتال االقتصا أ  االصالل الايكلر  تحرير الهيئ  االقتصا ي   تهظر  يا ات تش يا    ب 

 ار اال ظهر المهاشر  لياا.اال تام

  م ما فق  ظمت ت فقات اال اااااااااتامار اال ظهر المهاشااااااااار فر الهل اث المتق م  هصااااااااا ر  تكهر مث الهل اث 
 )3(الظامي  فر مظتصف  ق  الاماظيظات،   لك لم م    مث الع امل مظاا:

فر  ضاااا االقتصاااا  العالمر ، حيث ارتفعت مع الت ظم  الظاتي المحلر اال مالر فر الهل اث  التح اااث -ت
للماا    %050 لال  %454(  لال 0794-0790 لال الت الر تاظاااء الماا   ) %20   %054المتقاا ماا   الظااامياا  مث 

 للم   ظف اا. %359 لال  %250( تما ح   الت ار  ال  لي  فق  از ا  مث 0793-0792)

 تةيرات فر ال يا   االقتصا ي ،   لك هتحرير تظ م  اإل تامار اال ظهر المهاشر.ال -ب

                                                           
شتراكي ، الع    (1) ، 1114، ال امع  الم تظصري ،15هظاء  ه  الةفار، اال اتامارات اال ظهي  المهاشار ، الم ا غات  المخاطر، م ل   را اات ق مي   ا 

 .95ص

 لر    رها فر  اهر  التح يل العك ااااااااااار لم ار  ال  ل الظامي ، م ل   ه  الكري  كامل ته هات،  ه  الكري   اهر شاااااااااااظ ار، مصاااااااااااا ر التم يل ال  (2)
   .44، ص1111، 14، الع  14القا  ي  للعل   اال اري   االقتصا ي ، كلي  اال ار   االقتصا ،  امع  القا  ي ، هة ا  ، م ل  

 .47، ص 1111هيت الحكم ، هة ا ،، 4طا، الصيث تظم    -هظاء  ه  الةفار، اال تامار اال ظهر المهاشر  الت ار  ال  لي  (3)
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 ث مث اب اااهاب التر ت ت  لال ت  اااا الت فقات العالمي  لال اااتامار اال ظهر ه  الرهحي  ، حيث هلةت  -ج
 %0359(  تصااااااااااهق 0794-0790للم   ) %04مع ل العائ   لال اال ااااااااااتامار اال ظهر االمريكر فر الخارج 

 . %0953  ح ه ارتفا  لال 0793(  فر  ا  0792-1984للم  )

التحركات ال ايا ي  إلقام  تكتالت  قتصا ي   يا ي  مال هرظامي ال    الم ح   فر االتحا  اال ر هر  - 
  اتفاقي  الت ار  الحر  بمريكا الشمالي ) ظافتا(.

ا اااتراتي ي  الشاااركات المتع    ال ظ ااايات ها ف حماي   تط ير  ضاااعاا التظاف ااار،   لك ما  تةير -هااااااااااااااااا
 اء فت ضااااااحه الت فقات ال ا ااااااع   لال تمريكا الشاااااامالي   ت رها الةرهي   خصاااااا صااااااا فر الصااااااظا ات  ات الك

 التكظ ل  ي  العالي .

مث الم م ع  %0953تأ ما ظ ااااهته مليار$  0957، حصااالت الهل اث الظامي   لال (0772-0799 خالل الم   )
 )1( %9459، تأ ما ظ هته مليار$ 00253الكلر لال تامارات العالمي ، هيظما حصلت الهل اث المتق م   لال 

،  هلةت 0772لق  تضااااااا ف ح   اال ااااااتامار اال ظهر المت ف   لال الهل اث الظامي  االث مرات مظ   ا  
،  ه  ا لال م ااااااااااات ى هلةته مظ  تزم  الم ي ظي  فر ت ائل  ق  0774فر  ا   مليار$ 09قيميته ما يزي   ث 

تامار اال ظهر المهاشاااااااار  لال الهل اث الظامي   ا   اااااااامث م م ع ت فقات اال %22.  يالح  تث )2(الاماظيظات
 .)3(فقط مث م م ع ال كاث %00كاظت مث ظصيب الهل اث العشريث ابفضل ت اء،  هر ما تمال  0772

 ظتي   لمصااااالحات التر قامت هاا الهل اث الظامي ، فق  ارتفعت اال ااااتامارات اال ظهي  المهاشاااار  ال ار   
ت الخار ي  راتما اال ااتامامليار$  30، حيث كاظت حصاا  الصاايث ل ح ها مليار$ 037 لال  0772 لياا  ا  
  .)4(ظف ه  للعامليار$  9050فهلةت 

كما ارتفعت ت فقات اال ااااااتامار اال ظهر المهاشاااااار العالمي   لال الخارج هفعل العمليات االظ ماج  الحياز  
0777مليار$ فر  ا   990 هر الح    التر مار تاا الشركات المتع   ال ظ يات  لال 

)5(. 

 

                                                           
ف زأ قريشاااااااااااااار، تار التكتالت االقتصااااااااااااااا يا   لال تا ف  رتس المال اال ظهر ل  ل م لس التعا ث ، م ل  آفا  اقتصااااااااااااااا ي ، اتحا  غرف الت ار   (1)

 .114( ، ص 19-19، الع  )49 الصظا  ،   ل  االمارات العرهي  المتح  ، م ل  

كال ااااظز   اااا  ارشاااااث غ هت ، هل ت ااااتطيا الهل اث الظامي  الحفا   لال ت ف  االم ال اال ظهي   لياا، م ل  التم يل  التظمي ، صاااااظ    الظق    اااايفث (2)
 .11. ص4771،  هتمهر 14، الع   44ال  لر، م ل  

ظماء ظمي  العرهي  فر الت ااااعيظات ، الصااااظ    العرهر لمغ اااااث الرفا ر،  اااايا ااااات  مح  ات الت فقات الرت اااامالي   لال ال  ل العرهي ، ظ    آفا  الت (3)
 .  99، ص 4774( شهاط 4-4االقتصا أ  اال تما ر  صظ    الظق  العرهر. الهحريث )

  اهراهي  م  ااااااال ال ر ، ح اااااايث   الث ح ااااااث، تار   لم  ت ف  رؤ س االم ال اال ظهي   لال اقتصااااااا يات الهل اث الظامي ، م ل  كلي  هة ا  للعل   (4)
 .77، 71، ص 1114، حزيراث  14االقتصا ي  ال امعّ ، الع   

)5(  UNCTAD (Rapport sur l’investissement dans le monde 2000), le fusions et acquisitions internationales et le 

développement vue d’ensemble, p 07.  
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 (0209-0222: حركة االستثمارات االجنبية المباشرة في االلفية الجديدة )المطلب الثاني

ؤار فر تالتر ه  رها ،   ال ااااااااائ   اب ضاااااااااع االقتصااااااااا ي  العالمي هاال ااااااااتامار اال ظهر المهاشاااااااار تقار 
التر ح ات هع  ابزم  المالي  العالمي  فر قلب الظ ا   تهماااال ضاااااااااااع التظم ي  لكاف  هل اث العال ،  لعل 

ث العال  ح  ا، خاصاااا   تلتةيرا م، تيث شااااا ت خارط  اال ااااتامار اال ظهر المهاشاااار 0229الرت اااامالر  ا  
يظاميكي  فر اظتقال رؤ س االم ال   ث تي  قي  ،  ظ را للت ااااااارع التكظ ل  ر  تط ر الهظي   شااااااا  حركي    

 هال ات ا ل التعرفالتحتي  الرقمي   تعا     ر الشااااااركات المتع    ال ظ اااااايات،  ااااااظحا ل فر ه ا المطلب 
 .0209  ظ  اي  اي  مث ابلفي  ال  ي    لال غ  هت فقات اال تامارات اال ظهي  المهاشر 

 (4-1) لعال االزما  المااليا  العاالميا  تعتهر فاصااااااااااااااال هيث مرحلتيث،  هاال تما   لال معطيات ال   ل 
 . ما هع ها المالي   ظتطر   لال تط ر ات اهات اال تامار اال ظهر ما قهل االزم 

 (1-2:)لجدولا
 (0199-0111العالم الواردة والصادرة للفترة)تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في 

 )مليار $(    ال ح  :                                                                                     

 مث    ا  الهاحث هظاء  لال:المص ر: 
 ، ص4مث المظ  ريث ال طظر  ال  لر،    ل  التظمي :المهاشر مث ت ل  اال اتامار اال ظهر،  ايا اات 1114اال ظكتا ، تقرير اال اتامار العالمر  -

11. 
 .14. 11ص ،ص4،1، التح ل ظح  الخ مات،    ل 1111اال ظكتا ، تقرير اال تامار العالمر  -
، 4ال ار  مث االقتصااااا ات الظامي   االظتقالي   آااره  لال التظمي ، ال   ل  اال ظهر المهاشاااار، اال ااااتامار 1111اال ظكتا ، تقرير اال ااااتامار العالمر  -
 .19. 11، ص ص 4
 .19. 11،ص  ص4،1ي .    ل ، الشركات  هر ال طظي   الصظا ات اال تخرا ي   التظم1119اال ظكتا ، تقرير اال تامار العالمر  -
 .11،17،ص ص4،1، اال تامار فر اقتصا  مظخفض الكره ث،    ل 1141اال ظكتا ، تقرير اال تامار العالمر  -
 .14، ص 4،  ال ل القيم  العالمي : اال تامار  الت ار  مث ت ل التظمي .    ل 1144اال ظكتا ، تقرير اال تامار العالمر  -
 .41. 14ص ص  4،1، اال تامار فر ته اف التظمي  الم ت ام : خط   مل.    ل  1141اال تامار العالمر اال ظكتا ، تقرير  -
 .41. 41ص ص  4،1،  ظ ي  الم تامر: التح يات المتعلق  هال يا ات،    ل 1141اال ظكتا ، تقرير اال تامار العالمر  -
 .41. 15ص ص  4،1االقتصا  الرقمر،    ل ، اال تامار   1149اال ظكتا ، تقرير اال تامار العالمر  -

 (0199-0111تدفقات االستثمار االجنبي المباشر للفترة ) الفرع االول:

فر ه اي  القرث ال اح   العشااااااااريث شااااااااا  االقتصااااااااا  العالمر ظم   ااااااااريعا فيما يخص حرك  اال ااااااااتامار 
خالل مليار$  0022 لال  0772 اااظ  مليار$  022اال ظهر المهاشاار، حيث ارتفعت قيم  ت فقاته ال ار   مث 

  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 سنوات ما قبل االزمة

 2100 1306 546 711 557.9 651 832.2 1409.6 التدفقات الواردة

 2268 1216 837 813 612 647 746.2 1244 التدفقات الصادرة

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 سنوات ما بعد االزمة

 1746 1774 1364 1427 1351 1652 1409 1114 1771 التدفقات الواردة

 1452 1594 1653 1311 1391 1678 1505 1101 1929 التدفقات الصادرة
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،  ال تث االزم  المالي  العالمي  ت ااااااههت فر رك   اقتصااااااا أ  المر خاصاااااا  فر االقتصااااااا ات 0222 ااااااظ  
مليار$  0003، ت ت  لال ت ه ر قيم  الت فقات ال اف    لال 0229الرت اااااامالي  مظ  الظصااااااف الااظر مث  ااااااظ  

فر مليار $  0020بخير  التر  اااااااااا لت قيم  ، ه ه امليار$ 0020 الت فقات الصااااااااااا ر   لال  0227 ااااااااااظ  
 المت  ط خالل ال ظ ات ما قهل ابزم .

ه ا  هع  ه اي  تعافر االقتصااااااااا  العالمر مث آاار ابزم  المالي ، شااااااااا ت الت فقات ال اف   لال ااااااااتامار 
 هالرغ  مث ه ا  مليار$. 0020مليار$  الصاااااااا ر  ت ا زت  0327هلةت  0202اال ظهر تح اااااااظا فر  اااااااظ  
 .(4-1ال   ل  )الح  ال اهق  ل زم  م ت ياتااالتح ث  ال تظاا ل  تع   لال 

ت ا زت ت فقات اال اااااتامار اب ظهر المهاشااااار مت  اااااط ما قهل  ااااااظ ات ابزم  لتحق   0200 فر  اااااظ  
 هالظ ه  للت فقات الخار  .مليار$  0929وكت فقات  اخل  مليار$  0900

 0400لتصل  لال  %09شاا ت ت فقات اال تامار اال ظهر المهاشر ترا عا هظ ه   0200 ما ظااي   اظ  
،  ير ا ابمر  لال تصاااارف مختلف الم ااااتامريث هح ر زائ  ظ ااااه   لال هشاااااشاااا  االقتصااااا  فر تلك مليار$

 قيا      كهير  ،  الت  اات غير ال اضااااح  لهعض ال  ل0229الفتر   راء تقايرات ابزم  المالي  العالمي  
 ث الشركات متع    ال ظ يات هتقليص ا تاماراتاا فر الخارج  تةيير م اقفاا.م

 0204 لال  0200مث  ظ   %27بـ    ظم  م  ب لت فقات اال تامار اال ظهر المهاشر  ل رغ  ت  يل مع 
،  ال تث ه ه الت فقات تهقال 0209ح اااااااب تق يرات تقرير اال اااااااتامار العالمر ظ اااااااخ  مليار$  0302همق ار 

 0204 لال غاي   ااظ   0222، حيث مال ه ا االظخفاض مث  ااظ  0222لم اا ل   ااظ  اضااعيف  مقارظ  هتلك 
 (.%04-) هلغهمع ل ظم   لهر 

فر  %09 لال ترا ا ت فقات اال ااااتامار اال ظهر المهاشاااار همع ل  0200ظكتا  لعا    كما تشااااار تقرير اال
،   لك ظتي   لع   ت اااهاب ظ كر مظاا: هشااااشااا  االقتصاااا  العالمر؛ تصااافي  مليار$ 0493ليهلغ  0203 اااظ  

 هعض اال تامارات  حال      اليقيث ه هب تظامر المخاطر ال ي  يا ي .

،  ال مليار$ 0223هلةت  0200 فر ت قاب ح  ث زيا   ق ي  لت فقات اال اااااااااااتامار اال ظهر ال ار   ا  
 .%20تأ هاظخفاض ق ره مليار$  0239ت  ل قيم  ل 0209تظاا فق ت زخ  ظم ها  ظ  

لتصل  لال  %41تقارت ت فقات اال تامار اال ظهر  لال االقتصا ات الظامي  لت  ل اظخفاضا هظ ه  لق  
 يضاال اال ااتامار اال ظهر المهاشاار يمال المصاا ر الخار ر ابكار اهاتا لتم يل االقتصااا ات مليار$  939

 الحاف    الح االت المالي  مث المةترهيث  الم ا    االظمائي  الر مي .الظامي  مقارظ  ها تامارات 

تما االقتصااا ات المتق م  فق  ا اااتمرت ت فقات اال ااتامار اال ظهر المهاشااار هالتزاي  هع  تث  ااا لت ظم ا 
تر لتصال  لال تريلي ث   الر، تما االقتصااا ات ال %20، فق  از ا ت الت فقات ال ار   هظ اه  0200ق يا  اظ  
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فق  حققت زيا   فر ت فقات اال ااااااتامار اال ظهر المهاشاااااار ال ار   همق ار الضااااااعف  ،()تمر همرحل  اظتقالي 
مليار$  هع   اااظتيث مث االظخفاض الحا ،  ه  ما يعكس صااافقات خصاااخصااا  كهير   99تقريها لتصااال  لال 

   .)1( زيا   فر اال تامار فر تظشط  التظقيب  ث المعا ث
 (0199-0111المباشرة للفترة ) ةاالجنبي لالستثماراتالقطاعي الجغرافي و التوزيع  الفرع الثاني:

 (0209-0222التوزيع الجغرافي لالستثمارات االجنبية المباشرة للفترة ) -أوال

 لال تاا فقااات  IIهعاا مااا هيمظاات الاالاياا  ) ال . .ت  ت رهااا الةرهياا   الياااهاااث( ط ال مرحلاا  مااا هعاا  ل.ع.
اال اااااتامار اال ظهر المهاشااااار ال  لر، تضاااااحت ه ه الت فقات فر ال اااااظ ات ابخير  تشاااااكل م    آ اااااي ي . 

ت ا زت ت فقات اال اااااااتامار اال ظهر المهاشاااااااار فر االقتصاااااااا ات الظامي  م اااااااات اها فر  0200 هحل ل  ا  
  فر آ اااايا هاظت ا  هع ما شااااا  ظماالقتصااااا ات المتق م  ب ل مر . كما تزاي  اال ااااتامار اال ظهر المهاشاااار 
 ااااهاب ابلفي  ال  ي  ،  مث هيث ت هطيئا حتال ت  ا  الت ااااعيظات،  ال تظاا ارتفعت هشااااكل مت ااااارع مظ  ه اي 

 لك ه   خ ل الصيث مظ م  الت ار  العالمي ،  ته  ما ميز تلك الفتر  هيمظ  الم م    اب لال الرائ   التر 
مث رصااي  اال ااتامار اال ظهر  %22ظةاف ر  حيث صاا رت تكار مث تضاا  كال مث ه ظغ ك ظغ  الصاايث   اا

هع ها الم م    الااظي  التر تشااااامل  ما ري   ر.  تقت0200 ا    ظ ب شااااار  آ ااااايا المهاشااااار فر  ظ ب 
ك ريا  ظم ر كتل  اآل ااياث هما فياا  ظ  ظي اايا  تايالظ   ماليزيا. تما الم م    الاالا  فتشاامل تاي اث  ماكا  

 ظغ ه احي  ترصاااااااااا   اال ااااااااااتامار اب ظهر  لتالفلهيث  هر ظاأ  مياظمار  كمه  يا  ال س.  مث ظ فيتظا    
 .)2(ك ظغ تكار   ا   ا ه  خالل العق   الاالا  ابخير 

اظخفضاااات ت فقات اال ااااتامار اال ظهر المهاشاااار  لال  ظ ب شاااار  ت ر ها  راهط  ال  ل  0203 فر  ا  
ها ااااااا  االقتصاااااااا ات التر تمر همرحل  اظتقالي (  لال تقل مث الظصاااااااف، حيث  )المعر ف الم ااااااتقل     ر يا 

 .0200،  فقا لما  ر  فر تقرير اال تامار العالمر لعا  $هلي ث 39هلةت 

لق  كاث للمخاطر ال ةرافي  ال اااايا ااااي   الصااااراع االقليمر تقاير شاااا ي   لال ت فقات اال ااااتامار اال ظهر 
همرحل  اظتقالي  فر هل اث راهط  ال  ل الم تقل .  شا  االتحا  الر  ر المهاشار  لال االقتصاا ات التر تمر 

 %22  اظخفاض الت فقات هظ ه – ه  الهل  ال أ حل  لال مع   اال تامار اال ظهر المهاشر فر االقلي   –
ه ااهب ت قعات الظم  ال االهر للهل ، فضااال لضاار ر  التكيف هع  الم اات ى اال ااتاظائر  $هلي ث 00لتصال  لال 

، فر 0203فر  ا   %29المهاشر  لال كازخ تاث هظ ه   ر.  اظخفضت ت فقات اال تامار اال ظه0204لعا  
 .(0-0   الر )الشكلهالييث  353حيث هلةت الضعف تقريها هالظ ه  ب رهي اث حيث هلةت 

                                                           
(   )هل اث  ظ ب شر  ت رها ،  راهط  ال  ل الم تقل     ر يا ها   االقتصا ات  التر تمر همرحل  اظتقالي . تعرف   
 .41، 17، 19: اال تامار  االقتصا  الرقمر، ص 1149اال ظكتا ، تقرير اال تامار العالمر  (1)
 .17ّ، ص ه   كره حماظر  امي ، مر ا  (2)
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 :(9-1)الشكل
 2114، 2113متلقين في االقتصادات التي تمر بمرحلة إنتقالية  11أكبر 

 )باليين الدوالرات(                                                                        

 1145، تقرير اال تامار العالمر لعا  اب ظكتا المص ر: 

تصاااهحت الشاااركات المتع    ال ظ ااايات مث الهل اث الظامي   االقتصاااا ات التر تمر همرحل  اظتقالي  تكهر 
المعلظيث  ث اال ااااااااااااااتامارات فر الم االت ال  ي   فر المظطق  مث حيث قيم  اال ااااااااااااااتامار المعلظ ،  تع  

، تكهر المعلظيث  ث ا اااتامارات فر الم االت ال  ي   $هالييث 29الصااايث التر ل ياا مشااااريا تف   قيمتاا 
فر المظطق .  ي ااتح   م ااتامر ث صاايظي ث  لال  ااهع  مث تكهر  شاار  مشاااريا فر م االت   ي  ،  فر 

تصهحت الصيث خامس تكهر م تامر فر ر  يا مث حيث ت فقات اال تامار اال ظهر المهاشر،  0203 ا  
 .0222مرته  مظ   ا   04فتق مت 

،   لك ههيا 0203في  ا تاماراتاا فر  ا  صلت الشركات المتع    ال ظ يات فر الهل اث المتق م  ت اص
مث  %92) يطاليا(  ENI Spaتصااااا لاا لم اااااتامريث محلييث ت  ت اظب، فعلال  اااااهيل الماال، ها ت شااااارك  

ظتاج الظفط  الةاز  هر -Arctic Russia BVظصاايهاا فر شاارك    OOO لال شاارك   -شاارك  ال ااتكشاااف  ا 
Yamal Razvitiye  هلي ث 24مقاهل$. 

اظخفضاااااات ت فقات اال ااااااتامار اال ظهر المهاشاااااار الصااااااا ر  مث االقتصااااااا ات التر تمر  0203 فر  ا  
الم ار  . اما الشااااااركات متع    ال ظ اااااايات العامل  فر م ال $هلي ث 94 لال  % 40همرحل  اظتقالي  هظ ااااااه  

الطهيعي ،  هر مث ر  ااايا فر اب ااااس، فقللت ا اااتاماراتاا فر الخارج ه اااهب قي   اب ااا ا  المالي  ال  لي  
      اظخفاض ت عار ال لا اب ا ي   االظخفاض الش ي  فر قيم  العمل  الر  ي ، الر هل.

 (0209-0222التوزيع القطاعي لالستثمارات االجنبية المباشرة للفترة ) -ثانيا

تط ر الت زيا القطا ر لال اااتامار اال ظهر المهاشااار  هر الزمث فر هظيته  تشاااكاله ما تط ر اهتمامات 
 احتياا اات الا  ل لقطااع مث القطا ات، حيث تركز اال ااااااااااااااتامار اال ظهر المهاشاااااااااااااار  اااااااااااااااهقا فر قطاع 

مث  %30ر لالصاظا ات اال اتخرا ي ،  فر ال اهعيظات تح ل  لال القطاع الصاظا ر ال أ هلةت ظ هته ح ا
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المخز ث العالمر لال ااتامار اال ظهر.  مظ  الاماظيظات مث القرث الماضاار تصااهق قطاع الخ مات المفضاال 
 ال ا ب بكار الم اتامريث،  هح ب اال ظكتا  تصهق قطاع الخ مات ه  القطاع ال أ يطةال  لال تركيه  

( مليار$ 322) %92ح الر  0220 هلةت ظ اااهته  ا   العال ،اال اااتامار اال ظهر المهاشااار فر كاف  مظاط  
فالقطاع  ،متفا ت مث المخز ث العالمر لال اااتامار اال ظهر، فر حيث اظخفضااات القطا ات ابخرى هظ اااب 

 خالل ظفس الفتر .  %43 لال  %30،  القطاع الصظا ر %27اب لر يمال ظ ه  

مر  فر االظتاج  ت زيا  03المهاشر هااااااااا ( تضا ف مخز ث اال تامار اال ظهر 0220-0772خالل الفتر )
 تتمال هيمظ  قطاع  للشااااااااركات،مرات فر الخ مات المق م   27وفر االتصاااااااااالت  الظقل  مرة09والكارهاء 

( فر الهل اث PNBمث الظاتي ال اخلر الخا  ) %20فر ا اامه فر المت  ط هظ ه   0220الخ مات فر  ا  
 .فر هل اث ت رها ال  طال  الشرقي  %02وفر الهل اث الظامي   %00المتق م ،   

مث   افا االت اه ظح  قطاع الخ مات ك ظه يتطلب رتس مال صااةير ظ ااهيا مقارظ  هالقطاع الصااظا ر؛ 
 اريا الرهحي   قليل المخاطر ، فضاال  ث  خ ل العال  مرحل  اال تاالك ال ا ا فر  طار الع لم ،  غالها 

يا الالزم  للتكظ ل   امتالكاااالمااليا   لال قطااع الخا ماات ظ را لعا    ماا تت اه الهلا اث العرهيا   ات الف ائض
 للتصظيا.

مقارظ  هظ اااااااااااه   %30( ترا ا اال اااااااااااتامار فر قطاع الخ مات  لال 0229) خالل ابزم  المالي  العالمي 
،   لك 0222 ا   %44 مقاهل %39هظ اااااااااااه   0229، كما  رفت الصاااااااااااظا   ارتفا ا  ا  0222 ا   92%

ت ا يات ابزم  العالمي  الظات    ث   لم  اب ااااا ا  المالي ، حيث قامت هعض ال  ل  الحك مات ه اااااهب 
ظقاض شاااااركاتاا التر قارهت االفالس  ث طري  ال     هر حال  شااااارك  ت هل االلماظي   شااااارك   هالت خل  ا 

  ظرال م ت رز االمريكي .

ا  المح اا س فر ظ ااه  اال ااتامارات الم   تما هالظ ااه  للقطاع اب لر فشااكل  زءا ضاائيال رغ  االرتفاع
 ا   %03  0222 ا   %22 ليه فر تظشاااااااااط  التع يث  المحا ر  ا اااااااااتخراج الهتر ل،  التر هلةت ظ اااااااااه  

 ا   %4520  0222 ا  % 0520، فر حيث ل  يشاكل القطاع الزرا ر   ى ظ ه 0227 ا   07%   0229
0227 ا   0529%  0229

)1( . 

،  هع  ه ء العق هات المفر ضاا   لال ر  اايا،  لال  اظب ضااعف 0203  ااظ فر فر الظصااف الااظر مث 
االقتصاااااااا     امل تخرى، تؤار فر اال اااااااتامار اال ظهر المهاشااااااار الصاااااااا ر  ال ار   لال ال ااااااا اء.  تقارت 

يث ت  حت فقات اال اااااتامار اال ظهر المهاشااااار هشاااااكل خاص فر المشااااااريا  ات الصااااال  هالم ار  الطهيعي ، 
 Gazprom)تلماظيا(  شرك   BASF لال  هيل الماال، اتفقت شرك   ، لةاء هعض صافقات مها ل  ابصا ل

.  هاإلضاااااااف   لال  لك، تقارت الصااااااظا   $هلي ث 0352)الر  ااااااي (  لال  لةاء صاااااافق  تها ل تصاااااا ل هقيم  

                                                           
 .19، ص ه   كره حماظر  امي ، مر ا  (1) 
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هالح ر المفر ض  لال تصااااااا ير م م     ا اااااااع  مث ال ااااااالا  الخ مات  التكظ ل  يا  لال مشاااااااااريا الظفط 
 الر  ي ، هما فر  لك تلك ال اقع  فر المظطق  القطهي   فر المياه العميق   مظاط  الصخ ر الزيتي . 

-ماالال ااااهيل فر قطا ات ال اااايارات  اال ااااتاالك  لال  – الم ااااتامر ث اب اظب الهاحا ث  ث اال اااا ا  
ت قعات  فاض الشااااااااااا ي  فر قيم  الر هل  ت ظرخت ري يا  لال تخفيض االظتاج فر الهل ، ظتي   لالظ يعمل ث

ح  ث ظم  فر الم ااااااتقهل هالظ ااااااه  للم ااااااتالكيث المحلييث. كما تث القي    لال  صاااااا ل هعض المصااااااارف 
 فقات هاه  التكلف ، مما يؤار فر تت الر  ي   لال اب  ا  المالي  ال  لي  ت عل االقتراض الخارج ا الشرك

 اال تامار اال ظهر المهاشر الصا ر مث الهل .

  واالستحواذندماج اال االتجاهات العالمية  الفرع الثالث:

ح  ظال أ كشااااافت  ظه الرت ااااامالي  مظ  ه ايتاا تشاااااير الشاااااركات   لي  الظشااااااط  لال االت اه الم ضااااا  ر 
فر ظم ها  تع  تكتف حيث ل ، هقكملاا الشاااااااااركات تتخطال ق اها االظتا ي  ح    ال  ل االظتاج، فا هت  يل 

   يه مركزأتحت ت   لكتعتم   لال االظتاج المظ    المتظ ع  لال م ت ى   لر هل هالح    الضيق  لل  ل 
 يقي   الق  هيكلي  هيث المؤ  ات العلمي   هح ث التطهي ،  هيث  مليات االظتاج  الت  ي .

ظااي  القرث العشااااااااريث، شااااااااا  العال  الع ي  مث ال  اهر االقتصااااااااا ي  لعل تهماا  ظ ماج الشااااااااركات  ما
 ت اا  ه   العالمر حرا هشااكل كهير،   العمالق  التر تارت  لال العالقات التها لي  ال  لي ، حيث تصااهق ال اا

 )1(مفاهي    ب اال تامارات اال ظهي   اظتقال رؤ س االم ال   ث ح     ال قي  

هعيظيات    ق  شاكلت  مليات الشاراء  ال مي هيث الشركات فر هيئ  اال مال ال  لي  ات اها ملح  ا مظل
مث ت ااا  شاارك   ي اا ز  الياهاظي   زا تاا فر  %47اشااترت  ظرال م ت رز  0720القرث العشااريث، ففر  ا  

 %02ظي   زا تاا  لال مث ت ا    ز كر الياها %059ظ ه   0790كما اشترت فر  ا   %37 لال  0792 ا  
0779 ا  

)2( . 

    ت اااااهاب لعل تهماا: ارتفاع قيم   مليات االظ ماج  اال اااااتح ا   لالير ا مع   االقتصاااااا ييث ظم   
ت افر  ر ف تم يل م اتي  ما اب اء الق أ لالقتصااا يات  ؛اال ااا  فر ت اا ا  المال؛ تزاي  ترهال الشااركات

 الظامي   االظتقالي .

 

 
 

                                                           
 .195،191، ص  ه   كرهظشقت  ه  العال، مر ا  (1) 

 .491، ص 1111تحم  ال ي  مصطفال، اظ ماج الشركات العمالق   تارها  لال ال طث العرهر، م ل  ال يا   ال  لي ، مؤ    ابهرا ، تفريل  (2)
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 خالصة الفصل:

قمظا فر الفصااااال اال ل هعرض ته  المفاهي  المرتهط  هم ضااااا ع اال اااااتامار اال ظهر المهاشااااار  االظماط 
ال ا يا   المك ظا  لاه، كماا تطرقظاا  لال ته  الظ رياات المف اااااااااااااار  لاه،  قا  تهيث لظا تظه ال ت    ظ ري   امع  

ال اهر   يا ال أ تشاا ه ه ه شاامل  تف ار  اهر  اال اتامار اال ظهر المهاشار  ير ا  لك  لال التط ر ال ار 
لال االختالف الحاصاال هيث الم ارس الفكري  المختلف   ال  اظب التر يشااملاا اال ااتامار   قاظ ظي )ظهر اال  ا 

  اقتصا ي    يا ي ...(.

ؤ ل  لال  الم ااته  تشااكال اال ااتامار اال ظهر الشااركات المتع    ال ظ اايات تعتهر كما ت صاالظا  لال تث 
    ث طري   مليات االظ ماج  اال تح ا   هر الح   .ت  يه ت فقاته، خاص

التح ل الكهير الت ااهاات اال ااااااااااااااتاماار اال ظهر مث ال  ل المتق م  فر تث كماا تهيث لظاا فر الختاا   لال 
قارتر تمريكا  تر ها  لال ال  ل الظامي  فر قارتر آ ااااااااااايا  تفريقيا  ال  ل التر تمر همرحل  اظتقالي  فر ت ر ها 

ال  ل الظامي  مث اال اااااتامار اال ظهر المهاشااااار ير ا  لال التقخر الع ي  مث ضاااااعف ظصااااايب  الشااااارقي   تث
امار ال يا يات االقتصا ي  المظتا   لتش يا اال ت      ظ ا  الكهير فر االظفتال  لال االقتصاا  ال  لر 

را    يا ي  حقيقي  لتةيير ال ضا ال ائ .  تقرار             اال ظهر   ا 

اال ااااااتامار اال ظهر المهاشاااااار فر العال  ه  الهيئ  اال ااااااتاماري  ال ااااااائ   فر الهل   ك حر   لعل ما يف اااااار
المضاااااااايف، ل ا  ااااااااظق   فر الفصاااااااال الااظر هعرض  تحليل مظاخ اال ااااااااتامار فر ال زائر  المملك  العرهي  

     ال ع  ي . 
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 : الفصل تمهيد

وطني سليم قا ر على مواجهة المشاكل والتح يات المختلفة وتحقيق الرفاه االقتصا ي قتصاا  لبناء اإن 
ي مجتمع من المجتمعاااتو ومن اجاال أاسااااااااااااااتامااار ا)مكااانااات المتاااحااة  الموار   لاا   ال باا  من للمواطنين 

يجب ان يكون االساااتامار شاااام  ال ب  من وجو  ا)را ة الساااياساااية الصاااا قة والمخلصاااة  كما و  ذلكتحقيق 
 لكل ا)مكانات المتاحة كالقو  البشرية والموار  الطبيعية المتاحة ورؤوس األموال المتوفرةو

يرة في الساااااانوات االخالسااااااعو ية المملكة العربية الجزائر و  أكار وبخاصااااااة الناميةبذلت معظم ال ول لذا 
جهو ًا كبيرة لتحسااااااااااين مناخها االسااااااااااتاماري من خ ل تهيئة كافة االو ااااااااااا  والظرو  المناساااااااااابة لجذب 

اعتما  ساااياساااة اقتصاااا ية مساااتقرة في مجاالت و االساااتامارات من خ ل االصااا حات الهيكلية واالقتصاااا ية 
 العام والخاصو بين القطاعين أف لالخارجية ومحاولة توازن  والتجارةسعر الصر  

 فالبل و مالعال عبر االسااتامارات ت فق يحكم الذي هو االسااتامار مناخ أن إلى ال راسااات مختل  تشاايرو 
 صااااناعية بنية على ويتوفر  واالجتماعي واالقتصااااا ي السااااياسااااي  االسااااتقرار من  رجة بأكبر يتمتع الذي

 ق ر كبرأ على يستحوذ الذي هو وال مانات واالمتيازات والحوافز االعفاءات من يق مه عما ف  ً  صلبة 
 واألموال رؤوس ت فقات من

تحليل مناخ االساااااااتامار في الجزائر والمملكة العربية الساااااااعو ية من خ ل الفصااااااال في هذا  وسااااااانحاول
 التعرض للنقاط التالية: 

 ؛االستامار مناخ حول أساسية مفاهيم 
 ؛السعو ية العربية والمملكة الجزائر في المباشر األجنبي لإلستامار المتاح المناخ   
 السعو ية العربية والمملكة الجزائر في المباشر األجنبي االستامار تقييم مناخ. 
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 مفاهيم أساسية حول مناخ االستثمار: مبحث األولال
يها فلق  تطور مفهوم مناخ االساااتامار من كونه مفهوما اقتصاااا يا بحتا إلى توليفة من المركبات ت خلت 

في هذا  ساااااااااانحاولالعوامل االجتماعية والسااااااااااياسااااااااااية والقانونية واألمنية وا) ارية لتتع   المفاهيم وتتعق و و 
 مؤشرات قياسهو و مقوماته  أهملمناخ االستامار وذكر المفاهيم المختلفة المبحث عرض أهم 

 ماهية مناخ االستثمارالمطلب االول: 

ت ريجيا إلى أن أصاااااااااابى يشااااااااااتمل على توليفة مركبة من العوامل لق  تطور مفهوم المناخ االسااااااااااتاماري 
لى  ا)قتصاااااااا ية واالجتماعية والساااااااياساااااااية التي تساااااااعى من خ لها الجهات الوصاااااااية إلى التروي  للقطر وا 

 ما يأتي:بع ها ك الفرص االستاماريةو وهناك أكار من تعري  للمناخ االستاماري  يمكننا االشارة إلى
 مناخ االستثمارالفرع االول: تعريف 

مجموعة من األطر المؤساااساااية والنظم االقتصاااا ية والساااياساااية واالجتماعية "يقصااا  بالمناخ االساااتاماري 
في و  و1"السااتامارياوالقانونية المؤارة في القرارات االسااتامارية ويكون تأايرها إيجابيا أو ساالبيا في المشاارو  

واالجتماعية والقانونية المؤارة على توجهات حركة تعري  آخر" هو مجمل األو ا  السياسية واالقتصا ية 
رؤوس األموال  ذلك أن رأس المال عا ة ما يتساااااام بالجبن ويتحرك من األو ااااااا  الساااااايئة إلى األو ااااااا  

 2األحسن حاالو

مجمل األو ااااا  القانونية  االقتصااااا ية  السااااياسااااية واالجتماعية التي تكون  ويعرفه محم  عاط  بأنه"
 و3"ة التي على أساسها يتم اتخاذ قرار االستامارالبيئة االستاماري

بأنه مجمل األو اااااا   االساااااتاماروق  عبرت المؤساااااساااااة العربية ل ااااامان االساااااتامار عن المقصاااااو  بمناخ 
الساياساية واالقتصا ية واالجتماعية واألمنية والقانونية وا) ارية التي تشكل المحيط الذي تجري فيه العملية 

 4واالستامارية

 الما ية طالشااارو  توافر مجر  من ألكار يتساااع االساااتامار مناخ مفهوموير  ال كتور حازم البب وي بأن 
 تيوالمعلوما الما ي االتصااال ووسااائل والمياه للطاقة ومصااا ر وموانئ طرق من ما يةال ساااساايةاأل بنية ال
 وعامة فةبصاا االقتصااا ي النشاااط مباشاارة بأساالوب ليتعلق لإلنتاج ال زمة البشاارية أو  الخارجي العالم مع

 قرار نإ بل  ع مه من االساااااااتامار بقيام وحي ا قرارا ليس معينة  ولة في باالساااااااتامار المساااااااتامر فقرار
                                                           

 و84  ص 9002شقيري نوري موسى  أحم  عزمي س م   راسة الج و  ا)قتصا ية وتق يم المشروعات االستامارية   ار المسيرة  عمان    1 
ق ي عب  المجي   المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناخ االستاماري  الملتقى الوطني األول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ورها في   2 

 و458  ص 9009جامعة األغواط  الجزائر  أفريل  التنمية 
 و58ص  4221محم  عاط    مانات االستامار في الب   العربية  مطابع العمرانية  القاهرة   3 
نق  عن: عب   09و00ص    ص9009  411المؤسسة العربية ل مان االستامار  تقرير بعنوان: مناخ االستامار في ال ول العربية  الع     4 
 و80, ص 9042مركز ال راسات العربية    4طلرحمن محم  العقيل   مانات االستامار في المملكة العربية السعو ية  ا
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 أن ف ب  تاليوبال  االقتصا  مع الكاملة بالمعايشة المستامر جانب من التزاما الواقع في يت من االستامار
 وألخر ا المناطق مع بالمقارنة ومحفزة مناسبة االقتصا ي النشاط لمباشرة العامة والشروط األو ا  تكون

 مع ائم  اتصاااال في وهو  ا)نتاج مساااتلزمات علي للحصاااول المور ين مع مساااتمرة ع قة في فالمساااتامر
 ب ااااارائ من متع  ة إ ارية جهات مع يتعامل وهو  والموافقات التراخيص علي للحصاااااول الحكومة  وائر

 هوو  متع  ة قرارات لحظة كل في يتخذ والمسااااتامر والحكومية المصااااالى ومختل  عقاري وشااااهر وجمارك
  وا ى قانوني امنظ وجو  فإن وبالتالي  الغير مع له والتزامات حقوق عليها يترتب قانونية بتصرفات يقوم

 ينشااائ هوف  المساااتقبل مع يتعامل المساااتامر ولكن وقراراته لسااا مة عنه ىغن ال أمر فعال ق اااائي ونظام
 يفاجأسااااا الا  و   النقو  قيمة في اساااااتقرارا االقتصاااااا  يعر  أن ف ب  وبالتالي  غ ا ينت  لكي اليوم المصاااانع
 له سااااامىت متطورة مالية ساااااوق إلى يحتاج هوف ويتوقعها لم بالتزامات يواجه أو ج ي ة أعباء أو ب اااارائب
 ذلك يف  ير  عن ما كلية الساااوق من بالخروج له تسااامى كما  يحتاج عن ما المالية الموار  على بالحصاااول
 لسااياساايا االسااتقرار هو المناسااب االسااتامارات مناخ لتوافر األول الشاارط فإن األحوال وبطبيعة ومصاالحته
 و1واألمني

 الفرع الثاني: خصائص مناخ االستثمار

لمجتمع تعني تحساااااين النوات  ل إن جو ة مناخ االساااااتامار ال تعني فقط تحقيق االرباح للشاااااركات  لكنها
 ع ة مميزات نذكرها كاالتي: مناخ االستامار لككل ومنه ف

 وبين ما  ولة أو اااااا  بين المقارنة يمالفهو  : نسااااابي مفهوم أي هو اابتا أو مطلقا مفهوما ليس -أوال
 مستامروال ومفتوحا عالما اااا بعي  ح  إلي اااا أصبى ق  المعاصر فالعالم واألخر  ال ول في السائ ة األو ا 

نما ,بعينها  ولة أو مكان في االسااااااتامار إلي م ااااااطرا ليس مكان أي في  اتساااااااعه علي العالم أمامه وا 
 وقت في ذلك يرغ تصااابى بها فإذا معينة فترة في ل ساااتامار جاذبة  ولة تكون فق  ولذلك وفيه ل ساااتامار

 ارتبط ماو  التكنولوجية التطورات ساارعة فإن كذلك وأف اال ظروفا تق م المنافسااة األخر  ال ول ألن ,الحق
 المناساااابة ا يةاالقتصاااا البيئة في مقاب  تطويرا ب وره يساااات عي والتسااااويق االنتاج ظرو  في تطور من به

 ومتطور  يناميكي أمر هو االستامار مناخ أن يت ى وهكذا ول ستامار

 :لعالميا االقتصا ي االنفتاح ظرو  في أهميته وتز ا   السوق باقتصا  بعي  ح  إلى يرتبط-ثانيا

 قرارات االساااااتامار قرارات كانت  العام والقطا  ال ولة اقتصاااااا يات مع األوامر اقتصاااااا  ساااااا  عن ما 
 إلي بىيصاا االقتصااا  هذا في فاالسااتامار  السااوق اقتصااا  مع كذلك األمر وليس واألولي بال رجة سااياسااية

 فرص مامأ أنفسااهم يج ون وهؤالء واألفرا  المساااتامرون يتخذها التي الفر ية القرارات من مجموعة بعي  ح 

                                                           
   موقع الكتروني: 44:00  الساعة 9044-00-41حازم البب وي  مناخ االستامار والقوانين االستانائية  االهرام  تاريخ االط  :   1 

                                                                    http://www.ahram.org.eg/Archive/2005/1/30/OPIN1.HTM 
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 يتعلق  ماوعن وحاساما أمرا ل ساتامار المناسااب المناخ يصابى ولذلك  ال ول مختل  فير ل ساتاما متنوعة
  المالية ألوساطا مختل  في ويشا  يقال بما كايرا يتأارون األفرا  أن ىننسال  أن ينبغي ف  باألفرا  األمر
 وتأايرا األكار العامل هو االستامار مناخ عن  Perception  االنطبا  يصبى ان غريبا فليس ولذلك

 نم أكار ربما  ما  ولة في االسااااااتاماري المناخ عن يذا  أو ينشاااااار بما عا ة يتأارون فالمسااااااتامرون
 والمستامرين عن    Heer instinct  "القطيع غريزة» تعبير جاء هنا ومن و األو ا  بحقيقة معرفتهم

 التحول لهذا اتأكي  التنمية سااياسااات لنجاح أساااساايا عنصاارا باعتباره االسااتامار بمناخ االهتمام هذا يأتي
 عن رتعبي هو بل   تلمسه أن يمكن ما يا شيئا ليس االستامار فمناخ و *االقتصا ية التنمية إلى النظرة في

 الشاااااااروط من مجموعة أو بيئة تخلق التي والمؤساااااااساااااااات والساااااااياساااااااات ا)جراءات من متكاملة منظومة
 و عينم مكان في باالسااتامار القيام على وأجانب وطنيين من المسااتامرين حفز علي المساااع ة واألو ااا 
 ألمانا حيث من االسااااتامار بج و  المسااااتامرين ل ي االنطبا  خلق هو ذلك كل في الرئيسااااي والعنصاااار

 و 1والعائ 

 اهتماما التنمية سااااااياسااااااات من الملموس غير الجانب تولي وخاصااااااة النامية ال ول حكومات ب أت ق ل
 فافيةالشااااا وقواع  القانونية النظم في النظر إعا ة إلى الما ية االساااااتامارات جانب  أي من االهتمام بأكبر

 يبوأسااااال ال اااارائب نظم وتحسااااين االقتصااااا ية النشاااااطات أوجه مختل  على وا)شاااارا  الرقابة وأشااااكال
نشااء التمويل وأشاكال التساويق  هذا و لخبراتا وتبا ل الفني بالت ريب باالرتقاء واالهتمام ج ي ة مؤسسات وا 
 الشااااروط روتوفي والنق  المالي االسااااتقرار لتحقيق المناساااابة االقتصااااا ية بالسااااياسااااات االهتمام عن ف اااا 

  و االستامار لحفز المناسبة

 مناخ االستثمارشكل الفرع الثالث: دور السياسات والسلوكيات الحكومية في تحديد 

لرغم من   فعلى اتلعب الساااياساااات والسااالوكيات الحكومية  ورا أسااااسااايا في تح ي  شاااكل مناخ االساااتامار
محا و ياة تاأاير الحكوماات على عوامال كاالجغرافياا  فإن لها تأايرا أكار حسااااااااااااااما على أمن حقوق الملكية  

                                                           

ولق  سااااا  في وقت من األوقات اعتقا  بأن التنمية  وأي: ان التنمية ليسااات فقط تراكما لرؤوس األموال الما ية بل هي سااااياساااات ومؤسااااسااااات أي اااا *
وغير ذلك من مظاهر الاروة  من مصااااااااااااااانع وأراض زراعية وطرق ومحطات للكهرباء أو للمياه أو للصاااااااااااااار   تعتم  علي زيا ة رأس المال الما ي 

ولكن تجرباة التنمية أابتت خ ل ما يقرب من  ووباذلاك يبا و كماا لو كاان جوهر عملياة التنمياة هو العمال على تراكم رؤوس األموال الماا ياة والماا ياة
ر من ولعل تجربة االتحا  الساااوفيتي وكاي ومن مؤساااساااات وساااياساااات ال تقل أهمية لتحقيق التنمية إن لم تز  نصااا  قرن أن العناصااار غير الملموساااة

وسياسات  تال ول االشاتراكية وق  اساتن ت إلي االهتمام الزائ  بتراكم االساتامارات الما ية  ون اهتمام كا  بالعناصار غير الملموسة من نظم ومؤسسا
ع  األ اء االقتصا ي في هذه ال ول اااااااااا رغم ما حققته من تراكم هائل في االستامارات الما ية اااااااااا هو ما أصابها في مقتل ا وق  كان   وما يؤك  ذلك

 وفي صراعها مع الرأسمالية ا مما ساع  علي انهيار منظومة النظم االشتراكية في العق  األخير من القرن العشرين
على الساعة  9044-09-42وآراء  حازم البب وي  مناخ االستامار والقوانين االستانائية  تاريخ االط  : جري ة األهرام االلكترونية  ق ايا  (1)

00:80                                                                             w.ahram.org.eg/Archive/2005/1/30/OPIN1.HTMhttp://ww      
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تاحة البنية األساسية  وق على ال ارائب والنه  الخاص باللوائى التنظيمية  وفرض  يام الح و  و اخلها   وا 
 أسواق التمويل والعمل بوظائفها  وسمات أوسع نطاقا تتعلق بنظام اال ارة العامة كالفسا و

يرها على من خ ل تأاتح   الساياساات والسلوكيات الحكومية شكل الفرص والحوافز التي تواجه الشركات  
 :1ونو حها كما يلي التكالي   المخاطر  والعوائق أمام المنافسةو

  :التكاليف-أوال

طبيعية ألي نشااااااط تجاري  ولكن توج  تكالي  كايرة تعتبر االجور والموا  الخام وما شاااااابههما تكالي  
تنت  بصاورة مباشارة ج ا عن السياسات والسلوكيات الحكومية  وتعتبر ال رائب أو ى األمالة ال الة على 
تاحة السلع العامة  وكذلك مسان ة اتاحة  ذلك  غير أن للحكومات  ورا هاما في معالجة إخفاقات السوق  وا 

ا فإن نقاط  اااااااع  األ اء الحكومي المتعلق بهذه األ وار يمكن أن تؤ ي إلى زيا ة البنية االسااااااااساااااااية  ولذ
 ؛وهذا ما يفق  فرص االستامار الربى المأمول منهاكبيرة في التكالي  المترتبة على الشركات 

 نبغيجزءا عا يا من االسااتامار  ويالشاركات المساتامرة  بالنسابةتعتبر الع ي  من المخاطر  :المخاطر-ثانيا
عليها أن تتحمله  بما في ذلك غموض االستجابات من جانب العم ء والمنافسين  بي  أن على الحكومات 

  بما في ذلك حماية حقوق الملكيةو فغموض الساياساات وع م استقرار االقتصا  أن تج  بيئة آمنة ومساتقرة
لحوافز حجب الفرص وتفويض االكلي واللوائى التنظيمية العشوائية  أمور يمكن أي ا أن تؤ ي جميعا إلى 

أن المخاطر المرتبطة بالسااياسااات تهيمن على  ال افعة لإلسااتامار  ويت ااى من اسااتقصاااءات البنك ال ولي
 ؛المخاو  من مناخ االستامار في البل ان النامية

  أمام المنافسة: العوائق-ثالثا

لعوائق أمام المنافساااة والتي تف ااال الشاااركات عا ة ع م ال خول في ساااياقات المنافساااة المحمومة  لكن ا
  التي   وترفع التكالياالساااااتفا ة من الفرص تعو  بالفائ ة على بعض الشاااااركات  تحرم شاااااركات أخر  من

تتكب ها الشاااركات االخر  والمساااتهلكون  كما أن العوائق ق  تقلل من حوافز الشاااركات التي تتمتع بالحماية 
 ؛على االبتكار وزيا ة مع الت انتاجيتها

                                                           
 .00-00، ص ص 5002: تحسين مناخ االستثمار من أجل الجميع، 5002البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم  (1)
 كات بغرض ية كبيرة من الشاار وهي من بين مبا رتين أطلقهما البنك ال ولي  اسااتقصاااءات مناخ االسااتامار   حيث تم عق  مقاب ت مع عينات عشااوائ

جمع تقييمات حول العوائق أمام الشااااركات  ف اااا  عن بينات كمية مو ااااوعية بشااااأن مناخ االسااااتامار  وأ اء الشااااركات  ويساااامى ذلك بربط مؤشاااارات 
اجراء  بنك ال ولي فيوشاااااااار  ال مناخ االسااااااااتامار بأ اء الشااااااااركات  وذلك من أجل تحسااااااااين فهم أارها على االنتاجيةو وقرارات االسااااااااتامار والتوظي و

اساتقصااء ج ي ا كل عام  وتساتفي  اساتقصااءات مناخ االستامار من استقصاءات بيئة  90  ومنذ ذلك الحين يتم اجراء 9004االساتقصااءات في عام 
مساااااااااااتقاة من والتي غطت عينات أصااااااااااغر من الشااااااااااركات واعتم ت بشااااااااااكل أكار كاافة على البيانات ال 4222االعمال العالمية التي ب أت في عام 

 التصوراتووو
 و  00  ص9005: تحسين مناخ االستامار من أجل الجميع  9005لمزي  من التفاصيل  أنظر: البنك ال ولي  تقرير عن التنمية في العالم ل 
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 ات مناخ االستثمارمو مقالمطلب الثاني: 

 أو مباشر كلبش تؤار التي الم يفة  ال ول في االستامارية السياسات عنعموما  االستامار مناخ يعبر
 إ افة والمالية نق يةال بالسياسة وايقا ارتباطا ترتبط والتي للشركات  االستامارية القرارات على مباشر غير
 المعنىب اما العام  التنظيمي وا)طار والعمل وال اارائب االسااتامار قانون وبخاصااة والقوانين  األنظمة إلى

زالة الحوافز تقوية تسااته   التي السااياسااات عن فيعبر الخاص  هذا في وي خل وأما المسااتامرين العقبات وا 
نشاااء وال اامانات واالمتيازات ال ااريبية ا)عفاءات ا)طار  ل وليةا الشااركات معرفة وتع و الحرة المناطق وا 
 هشااشة وأ صا بة م   تح ي  على ق رة أكار تجعلها أسااساا الم ايفة  ال ول في االساتامار مناخ بطبيعة
 واالستاماري نشاطها لممارسة م ءمتها وم   ال ول  لتلك االقتصا ية البيئة

وعليه يمكننا اعتبار مقومات مناخ االساااتامار مزيجا من المناخات الساااياساااية واالقتصاااا ية واالجتماعية 
 الشكل الموالي:في  نو حهاوالاقافية والقانونية  حيث 

 (: عناصر مناخ االستثمار2-1الشكل رقم)

 
حسن كريم حمزة  مناخ االستامار في العراق  مجلة الغري للعلوم االقتصا ية وا) ارية  السنة الاامنة  الع   الاالث والعشرونو تم المص ر: 
 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=82309على الموقع االلكتروني:   44:00   40/01/9044بتاريخ االط   
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 فيما يأتيوسنقوم بتو يى مقومات مناخ االستامار وانط قا من الشكل السابق  
 الفرع األول: المقومات األساسية لمناخ االستثمار

يعتبر العامل السااااياسااااي من أبرز مكونات مناخ جذب وتشااااجيع أو طر  : السيييياسيييي واألمني المناخ-أوال
االساااااتامارات المحلية واألجنبية في ال ول الم ااااايفة  فوجو  االساااااتقرار الساااااياساااااي على المساااااتو  ال اخلي 
والخارجي لل ولة يزي  من جانب اقة ل   المستامرين واالطمئنان على مستامراتهم  ومن جانب آخر ارتفا  

وفي مق متها   التأميم ومصاااا رة الملكية الخاصاااة والت خل الحكومي في النشااااط مل الساااياساااي مخاطر العا
االقتصااااا ي  يؤار ساااالبا على بناء المشااااروعات االقتصااااا ية وي ااااع جملة عراقيل أمام توطين االسااااتامار 

االساااتقرار ب االجنبي  فلن يتمكن أي بل  من الفوز باقة المساااتامرين االجانب إال إذا اتسااام نظامه الساااياساااي
حا ارا ومساتقب  وت شات المخاطر غير االقتصا ية إلى الح  األ نى  وبخ   ذلك   مهما تكن الحوافز 

و حيث يمكن 1والمغريات االساااتامارية عالية فأنها ال ت فع المساااتامرين للق وم إلى بل  يعاني من ع م األمن
في البل  الم ااااي  وطريقة ت اول الساااالطة قياس المخاطر السااااياسااااية من خ ل  راسااااة التغيرات السااااياسااااية 

وشااكل الحكومة واسااتقرارها ومسااتو  الع قة مع  ول الجوار والعالم الخارجيو حيث يتأار المناخ السااياسااي 
 :2بع ة عوامل نذكر منها

تح   طبيعة النظام الساااااااياساااااااي توجهات الحكومة  :/ ديموقراطي(ديكتاتوري)السيييييياسيييييي النظام  طبيعة-أ
وأنظمتها االقتصاااا ية والقانونية وم   ت خلها في الساااوق  فانتهاج النظام ال يموقراطي يعني توفر ق ر من 
األمان لرأس المال المحلي واألجنبي  واتساااااااااام االو اااااااااا  بالو اااااااااوح والشااااااااافافية واحترام الحقوق وااللتزام 

ا يبعث روح الاقة واألمان في نفساااية المساااتامر األجنبي  أما في حالة انتهاج بالنصاااوص القانونية  وهذا م
ين مح  ة  وال يوج  تطبيق لقوان انفرا يةنظام  كتاتوري فإن القرارات الساااااياساااااية غالبا ما تكون ارتجالية أو 

ماله  برأسااااااا وال احترام للحقوق  األمر الذي يعرض المساااااااتامر االجنبي إلى حالة من النفور وع م المخاطرة
 وعليه كلما كان النظام السياسي بعي  عن ال يموقراطية كلما تكون البيئة االستامارية طار ة ل ستامارو 

ذ يؤ ي األمن والطمأنينة  إ رونعني به استقرار االو ا  األمنية بمعنى توف :االستقرار السياسي درجة-ب
انع ام االسااااااااااااااتقرار الى فق ان المسااااااااااااااتامر الاقة في جهاز الحكم   االمر الذي ي فعه إلى تغيير أصااااااااااااااوله 
االساتامارية إلى مناطق أكار اساتقرارا  فالمستامر االجنبي ال يغامر بأمواله في بل  يعر  اورات وانق بات 

ر مكلفا حالة ح وث تغيرات متتالية للحكومات   حيث ال عسااااااااااكرية أو عمليات ارهابية  وق  يصاااااااااابى االم
تلتزم الحكومة الج ي ة بما منحنه الحكومة السااااابقة للمسااااتامرين من  اااامانات أو تعه ات  ويمكن حصااااار 

                                                           
للعلوم اال ارية مجلة القا سية  مقارنة     راسة 9002  لسنة 40ص ح عامر أبو هونه الب يري  تقييم قانون االستامار الج ي  رقم    1 

 و485  ص 9040  بغ ا   04  الع   49واالقتصا ية  كلية اال ارة واالقتصا   جامعة القا سية  المجل  
 بتصرف من الباحث. و402-401 ص   صسبق ذكرهعب  الكريم بع اش  مرجع   2 
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االسااااتقرار الساااااياساااااي في الفترة الزمنية التي تق ااااايها الحكومات في مناصااااابها  ويتفر  عنصااااار االساااااتقرار 
 :ليةالسياسي الى العناصر التا

السااااااااياسااااااااي المحلي أو ال اخلي: ويتمال في ع م وجو  النزاعات أو اال ااااااااطرابات األهلية  االسااااااااتقرار-4
واألمنية كالكوارث واالنق بات وأعمال الفتن وأعمال العن  ذات الطابع العام في البل  الم ااااااااااي   ويقاس 

 بع ة مؤشرات منها:
 نية أو النشاطات االرهابية أو الحروب األهلية؛ رجة التماسك االجتماعي من خ ل اال طرابات الم  -
 وجو  االنق بات السياسية  االغتياالت واالعمال الشغب والنزاعات المسلحة؛ -
 القرارات المتغيرة للحكومات والتغيرات في السياسة الناتجة؛ -
امرين  وم   ع المستم   التزام الحكومات بما تت امنه القوانين االستامارية  وبما تعق ه من اتفاقيات م -

 ك القوانين واالتفاقيات وتنفيذهاومراعاة مصلحة المستامر من قبل المسؤولين عن  تفسير تل

االقليمية: وتتمال في ع م االساتقرار السياسي لل ول المجاورة  حيث أن وجو  ال ولة في إقليم  المخاطر-9
ة جانب عن تلك ال ولة  كما تتحكم طبيعيتصااااااا  بالنزاعات وع م االساااااااتقرار االمني يبع  المساااااااتامرين اال

 الع قات بين البل ان في تص ير االستامارات من بل  آلخرو

الا ولية والخلفيات التاريخية: بالنساااااااااااااابة للع قات ال ولية  فتتمال في ع قة البل  الم ااااااااااااااي   الع قاات-0
ذب الع قة قوية كان ذلك عامل جيما البل  األصااالي للشاااركات االجنبية  فكلما كانت سااابالبل ان األخر  ال 

و أما فيما يخص الخلفيات التاريخية ففي حالة وجو  ع اءات ق يمة بين مار االجنبي لتلك البل انال ساااااااااااااات
ال ول فإن الع قات بينهما ق  تكون غير مسااااااتقرة كنظرة الشااااااعوب المسااااااتعمرة سااااااابقا للشااااااركات التي يعو  

 أصلها إلى البل  المستعمرو

وساااااااياساااااااي والجيواساااااااتراتيجي للبل  وع قته بالمنظمات والتكت ت االقتصاااااااا ية: يع  الموقع الجي الموقع-8
الجغرافي للبل  عنصااارا جاذبا ل ساااتامار االجنبي ال سااايما إذا كان قريبا من البل  األصاااليو لما له من  ور 

و حتى بالنسااابة   أفي تقليص النفقات المتعلقة بالمشاارو  االسااتاماري في حالة نقل مسااتلزمات االنتاج ما 
لتكالي  الوصاااول إلى االساااواق المجاورة  فالشاااركات االجنبية عموما تساااعى للتوطن في البل ان التي تمال 
مراكز عبور بحكم موقعها الجغرافي االساااااااااااتراتيجيو كما يهتم المساااااااااااتامر االجنبي بموقع البل  الم اااااااااااي  

ة رض وجو ه على الساحة السياسية االقليميالجيوساياساي من خ ل  يبلوماسايته اتجاه  ول الجوار وم   ف
 منها وال وليةو

خ صااااااااهم  ح ة الوطني االنتماء   رجة-5 الشااااااااعور الوطني : يعبر الشااااااااعور الوطني عن انتماء االفرا  وا 
لى جانب كونه شعور فطري فهو ينت  عنه التشابه بين أفرا  الوطن الواح  في كاير من  ووالئهم لبل انهم  وا 

ية وال ينية وغيرها  وت زم ظاهرتي االنتماء والشااااااااااااااعور الوطني كافة الشااااااااااااااعوب واألمم لكن النواحي الاقاف
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عور الظاهرتين فكلما زا ت ح ة الشاااااااا ب رجات متفاوتة  أما بالنساااااااابة لم   تأار الشااااااااركات األجنبية بهاتين
 التالية:ذ تلك الشركات  وق  يأخذ هذا التأاير االشكال و ير ذلك على نشاالوطني كلما زا  تأ

قامتها لمشااااااااااروعات  أو االتجاه إلى مصاااااااااا رة الشااااااااااركات  - الرغبة في تقليل ملكية الشاااااااااركات االجنبية وا 
 االجنبية أو تأميمها؛

قصااااار صاااااناعات وأنشاااااطة معينة على الشاااااركات المحلية  وتف ااااايل المور ين المحليين للحصاااااول على  -
 التعاق ات الحكومية؛

 ال التعريفات الجمركية ونظام الحصصو إتبا  أساليب الحماية المختلفة م -

الرشااااااي ة: إن الحوكمة منظومة متكاملة تشاااااامل على أساااااااليب علمية ح ياة تنباق من علوم أخر   الحوكمة-2
كاالقتصاااااا  واال ارة والمحاسااااابة والمراجعة والتي تتكون من مجموعة من االساااااتراتيجيات المو اااااوعية للنهوض 

طا  قو ويع  كل من نوعية ممارسااااة الحكم ونزاهة ال1يق رفاهية المجتمعبال ولة ومؤسااااساااااتها االقتصااااا ية لتحق
العام جانبين هامين يؤاران على اقة المساااااااااتامرين وقراراتهم  ويعطيان مزايا لجذب االساااااااااتاماراتو ورغم أنه ال 

ها على القيام بمهام الحكوماتيوج  نموذج وحي  للحوكمة الجي ة إال أنه توج  معايير مقبولة عموما تساااااااااااااااع  
بكفاءة  وفي هذا ا)طار ال يقتصاااااار  ور االساااااااتقرار الساااااااياسااااااي فقط في تأمين إقامة المشااااااااريع االساااااااتامارية 

نما يؤار أي ا في كافة العناصر األخر  المشكلة لمناخ االستامارو   االجنبية  وا 

 50شااركة في  92000والذي شاامل  9004وانطلق فيه منذ ساانة حسااب اسااتقصاااء أجراه البنك ال ولي 
 ولة والمتعلق بأهم العوامل المكونة للمناخ االسااااتاماري  جاءت المخاطر المرتبطة بالبيئة السااااياسااااية كأهم 

 إهتمامات هذه الشركات فيما يتعلق بالمناخ االستاماري كما يو حه الشكل التالي:

 (: األهمية النسبية لمكونات المناخ االستثماري2-2الشكل رقم )

 
Source : La banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2005, P3 

                                                           
 و29  ص 9002 عمال مؤتمرات  القاهرة المنظمة العربية للتنمية اال ارية  الت قيق ال اخلي في إطار حوكمة الشركات  وأ  1 
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 االقتصادي والمالي والتجاري المناخ-ثانيا

بصاامات السااياسااات واالو ااا  والظرو  االقتصااا ية السااائ ة في البل  وهي  يشاامل المناخ االقتصااا ي
 سااااساااية والمتمالة بالطرق والجساااور ووساااائلذات صااالة وايقة مع ما يمتلكه البل  من المقومات النسااابية األ

ن المناخ االستاماري يتأار على وجه الخصوص في أي  االتصاال والخ مات الصاحية والتعليميةووووالخ  وا 
وخاصة فيما يتعلق باااااااااااااااااااااااا  مع ل الت خم  تقلبات سعر  اقتصا ية  بل  من البل ان باالخت الت   الماكرو

مكانات نموه المتواصل  م   توفر الموا  األولية  الصر   م   ت هور الجهاز المصرفي   حجم السوق وا 
  وسااااااااانتناول هذه العناصااااااااار وغيرها بنو  من  1والعمال الم ربة وغير الم ربة  وشاااااااااروط التبا ل التجاري 

 التفصيل على الشكل التالي:

 الميزانية العامة ووضعية ميزان المدفوعات: توازن-أ

إن تسجيل العجز في الموازنة العامة يع  عامل طر  ل ستامار االجنبي المباشر  فغالبا ما تقوم البل ان 
لتموياال هااذا العجز باااالعتمااا  على عوائاا  وتسااااااااااااااعى الناااميااة التي تعاااني من عجز في موازناااتهااا العااامااة 

أاناء تسجيلها النخفا ات في االيرا ات إلى تخفيض االنفاق  تعم االساتامارات والم خرات الحكومية  كما 
مع االنخفاض في االيرا ات العامة أو مع ع م نموها بالشااااكل المرغوب فيهو أما   االسااااتاماري بغية التكي

ا كاان يعااني من خلل فمن الممكن أن تتخذ الحكومة إجراءات تقيي ية ق  فيماا يخص ميزان الما فوعاات فاإذ
  مراقبة الصاااااااار   الح  من القروض الرفع من قيمة الرسااااااااوم الجمركيةال تخ م مصاااااااالحة المسااااااااتامر مال 

 المباشرةو ةوالتقليل من االنفاق على البنية التحتية وغيرها من االمور التي تعيق االستامارات االجنبي
 ، سعر الصرف ومعدل الفائدة:مالتضخ-ب

ة ع م االساتقرار في السياسعلى حالة الت اخم  يعبر ارتفا  مع الت مدى اسيتقرار معدالت التضيخم: -1
 نبيةاألجمااااااااام  خااااااااااااول االسااااااااتامارات أااااااااشكل عائقااااااااا يفالتاااااااا خم  االقتصا ية على مستو  االقتصا  الكلي 

 األسااعار ويفقاا ها ميزتهاا فاي التعبيار عان النا رة الناسبية للاسلع والخا مات كماا آليةعطاال يذ انااه إ  المباشاارة
 يلغااي وظيفاة العملاة المحلياة كاأ اة للتا اول واال خاار  ويتباع تلاك االخات الت فاي األساعار صاعوبات كبيارة

عليااااااه فااااااان و   المتوقعااااااة واألرباحلي  ا)نتاااااااج فيمااااااا يتعلااااااق بإمكانيااااااة الااااااشركات األجنبيااااااة فااااااي تنبااااااؤ تكااااااا
يؤ ي الى تراجع الرغبة في  خول االستامارات األجنبية المباشرة وخاصة في المشاريع الطويلة  التاااااااااااااا خم

 .2األجل

                                                           
  04     الع00ن ال شاكر  رؤيا في المناخ االستاماري الجاذب  المجلة العراقية للعلوم االقتصا ية  الجامعة المستنصرية  المجل    1 

 و 04  ص 9005العراق 
موم حي ر عليوي شامي الساع ي  ا)ص ح االقتصا ي و وره في استقطاب االستامار األجنبي المباشر   راسة حالة العراق   مجلة الغري   2 

 و42  ص9045  العراق  00 المجل  العاشر  الع    جامعة ميسان  للعلوم االقتصا ية واال ارية  كلية اال ارة واالقتصا 
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يؤ ي ارتفا  اساااااعار الصااااار  الحقيقية الى انخفاض العملة اسييييتقرار معدالت أسييييعار الصييييرف:  مدى-2
ع المحلية أقل امنا نساااااابيا في االسااااااواق الخارجية  كما تؤ ي التقلبات المفاجئة في المحلية  فتصاااااابى الساااااال

 أسااااااعار الصاااااار  إلى تغيرات في الربحية النساااااابية لعوائ  االسااااااتامار في البل  الم ااااااي   فارتفا  أسااااااعار
الولية االصااار  أو انخفا اااها يؤار بشاااكل مباشااار على التكلفة الحقيقية لعناصااار االنتاج  االجور والموا  

لتقلبااات المفاااجئااة على المسااااااااااااااتامرين من خ ل تقاا ير حجم الاروة ممااا ينعكس على ار اتؤ  وووو كمااوالنقال
 و1القرار االستاماري

عار الفائ ة أس يتاا فق االستامار األجنبي المباشاار  ائمااا الااى األسااواق التااي تكاون فيهااالفائدة:  معدالت-3
ماااااان  هااااااو العااارض فاااي الاااسوق النقااا ي وهاااذا التحريااار ألساااعار الفائااا ةمحررة وتتح   على أسااااس الطلاااب و 

 و2لسوقا ساامات األجهاازة المااصرفية المتطااورة والنظااام المااصرفي المااستقل الااذي يعماال فااي أطااار اقتااصا 
 السوق ومعدل النمو االقتصادي: حجم-ج

  :ومعدل نموه السوق حجم-1

حجم السوق للبل  الم ي  ومع ل نموه أح  أهم العناصر األساسية في جاذبية ال ول ل ستامارات  يشكل
 لحاصولتحااول  ائماا ا ة الجنسية حياث ان الاشركات المتع   األجنبيةالاشركات  وتوطينالمباشارة االجنبية 

تااصبى زيااا ة نااصيب الااشركة ماان األسااواق  السعريةعلااى األسااواق  ألنااه فااي ظاال عاا م جاا و  المنافااسة 
اى عا   يقتاصرً حجام الاسوق عل   الساسا للبقاء الفاعل والمؤار في المنافسة بين تلك الشركاتأال ولية 
تركز الشركات و  والح ي ل سته ك للماستهلكين وعلاى الميال الشرائيةعلاى القا رة  اي الكان فقط و  الاسكان
 .3نحو األسواق ا)قليمية هاذا الاسوق فاي تحقياق منافاذ كبار  إمكانيةلاى ما   ع األجنبية

الطلب  أي  GDPي الفر  من النات  المحلي ا)جمال يقاس حجم الساااااااااوق المحلية بمتوساااااااااط نصااااااااايب
الجاريو أما احتماالت نمو الساااوق في المساااتقبل فتقاس بع   الساااكانو فال ولة التي تمتاز بارتفا  متوساااط 

 .4ع   سكان مرتفع  تع  محفزة لجذب المزي  من االستامارات األجنبية المباشرة  و GDPن  الفر  م نصيب
فإذا كان متوساااااط نصااااايب الفر  من النات  المحلي االجمالي مرتفع هذا يؤ ي لمزي  من االنفاق من االفرا  

  لغ  خمة ست خ في االسواقعلى السلع والخ مات  وبارتفا  ع   األفرا  أي ع   السكان فإن هناك مبا
 و5كا)نفاق على السلع والخ مات الذي ينت  عنه تعظيم ارباح الشركات المتع  ة الجنسيات

                                                           
 ار النفائس للنشر   4  طاهلل عب   االستامار االجنبي المباشر في ال ول االس مية في  وء االقتصا  االس مي محم  عب  العزيز عب   1 

 و42ص  و9005األر ن    والتوزيع
 و42ص  سبق ذكره موم حي ر عليوي شامي الساع ي  مرجع   2 
 و41  ص السابقالمرجع   3 
قتصا ية بولرباح غريب  العوامل المحفزة لجذب االستامارات االجنبية المباشرة وطرق تقييمها  راسة حالة الجزائر  مجلة الباحث  كلية العلوم اال  4 

 و409  ص 9049  40 والتجارية وعلوم التسيير  جامعة ورقلة  الع  
 و14 10 ص و ص9040  بيروت  لبنان  4طعب  الكريم كاكي  االستامار االجنبي المباشر والتنافسية ال ولية  مكتبة حسن العصرية    5 
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يحفز نمو النات  المحلي السااااااريع في البل  الم ااااااي  على ت فق االسااااااتامار  النمو االقتصييييادي: معدل-2
 المال  ففي حالة ارتفاعه فإن االساااتاماراالجنبي المباشااار العتبار وجو  مساااتو  عالي من متطلبات رأس 

واالسته ك يرتفعان مما يعني زيا ة الطلب  األمر الذي يمنى فرصا ج ي ة ل ستامار  وعليه فمع ل النمو 
 و1المرتفع يزي  من اقة المستامر االجنبي والفرص االستامارية معا

 االقتصادية المنتهجة من طرف الدولة المضيفة: السياسات-د

االقتصا ية المتبعة من بين العوامل الهامة التي يوليها المستامر االجنبي اهتماما كبيرا  لساياساات تع  ا
حة ومرنة وغير مت اربة في االه ا   وتعمل بالكفاءة والفعالية وتتماشى  وكلما كانت هذه السياسات وا

لى وينظر إ المباشااااااار  مي والعالمي  كانت جاذبة ل ساااااااتامار االجنبيمع المساااااااتج ات على الصاااااااعي  القو 
الساااياساااة المالية  :2بخصاااوص مناخ االساااتامار من خ ل ا ث ساااياساااات فرعية هي االقتصاااا يةالساااياساااة 

 كما يلي: ونو حها والسياسة النق ية وسياسة التجارة الخارجية 

تغيرات موتع  من أهم األ وات االقتصا ية الرئيسية وذلك لما لها من تأايرات على ال :*المالية السياسة-1
  ؛وغيرهاسعار لألاالقتصا ية إذ تؤار في الطلب الفعلي وفي مستويات النشاط والتشغيل والمستو  العام 

تشااااير السااااياسااااة النق ية إلى التغيير المخطط في عرض النقو  بغرض التأاير على  :النقدية السيييياسييية-2
 أو إنكماشاااااية  وبخصاااااوص مناخ الطلب الكلي في االتجاه المرغوب  وق  تكون الساااااياساااااة النق ية توساااااعية

  ؛االستامار ينبغي أن تتحكم السياسة النق ية على األقل في كل من سعر الصر  ومع ل الت خم
تسااااااااهم هذه الساااااااياساااااااة في تحسااااااان مناخ االساااااااتامار عن ما تكون محفزة  :التجارة الخارجية سييييياسييييية-3

للصاااا رات ومشاااجعة ل ساااتامارات الموجهة للتصااا ير  وتعمل على إزالة أو التخفي  من القيو  التي تعرقل 
 التجارة الخارجيةو

 :القانوني والمؤسساتي المناخ-ثالثا

ي مال جبان  أي بمعنى أنه يبحث ف رأس بأنه إن رأس المال األجنبي كما يصااافه بعض االقتصاااا يين 
المناخ الذي تنتشاار فيه روح األمان والطمأنينة  وبذلك ال ب  من وجو  مناخ تشااريعي يسااتظل بظله أطرا  

ع االساااتامارات األجنبية ال ب  من وجو  ال ااامانات القانونية التي تحفز المساااتمر جالع قة التعاق ية  ولتشااا
من هنا نج  و  اتخاذ القرارات التي مقت ااااها حماية المصااالحة العامة للبل   وبالمقابل تحفظ لل ولة حقها في

                                                           
 و444ص  سبق ذكره عب  الكريم بع اش  مرجع   1 
 و440ص سبق ذكره عب  الحمي  عب  المطلب  مرجع   2 
ي إذا كانت تحمل حوافز مالية وتمويلية ومؤشاااااراتها مساااااتقرة  وعا ة ما يحاول المساااااتامر االجنبي وتكون الساااااياساااااة المالية جاذبة ل ساااااتامار االجنب *

اق المتبعة فمعرفة م   مرونة الساياساة المالية للبل  الم اي   مساتويات ال ارائب المطبقة  واالمتيازات الممنوحة  طريقة توزيع الم اخيل  سياسة االن
   449 ص سبق ذكره عب  الكريم بع اش  مرجع : حجم االنفاق على االستامارات وكيفية توزيعهو  أنظروحصة كل قطا  من اجمالي النفقات  
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لذا تحاول معظم االقتصاااااااا يات بمختل   و1التفاعل والوصااااااال بين التحكيم وت فقات رؤوس األموال وتنوعه
أنظمتها الرأسااامالية والمخططة في بناء إطار قانوني يت ااامن األساااس التشاااريعية والقانونية المنظمة لحركة 

 وألنشطة ا)قتصا ية مع األخذ بعين ا)عتبار ابتعا  هذه القوانين عن التناقض والتعقي  وع م الو وحا

لذلك يع  وجو  إطار قانوني متكامل يحكم نشاااااااط االسااااااتامار األجنبي المباشاااااار عام  مشااااااجعا لهذا 
  2:اآلتيةاألخير  خاصة إذا توفرت فيه المقومات 

 خر  ألا بالو وح واالستقرار والشفافية وع م التعارض مع التشريعات وجو  قانون موح  ل ستامار يتسم
 ؛الخاصة باالستامار

  حويل وتكفل له حرية ت التأميم وجو   اامانات كافية لحماية المسااتامر األجنبي من كافة المخاطر مال
يؤ ي  الأرط ش الفكرية ف   عن وجو  نظام يكفل حماية حقوق الملكية  الخارج رأس المال واألرباح إلى 

 ؛ذلك إلى ا) رار باالقتصا  الم ي 

 نظااام حوافز ماااليااة وتمويليااة فعااال في جااذب االسااااااااااااااتامااارات األجنبيااة المباااشاااااااااااااارة وتوجيههااا نحو و وج  
 ؛يفةالمشروعات االنتاجية التي تساهم في تحقيق التنمية في ال ول الم 

 اليةو تامر وال ولة الم يفة بكفاءة عوجو  نظام ق ائي قا ر على حل النزاعات التي ق  تنشأ بين المس 

  في خت من خ ل  راسة قوانين االستامار التي تنظم الع قات ال اخلية لل ول الم يفة ن حظ اال
ينعكس في النتيجة على اختيارها ألسلوب معاملة ما  ول المتبعة من هذه ال االستامارية أه ا  السياسة
 :3رئيسية فيها وهي عموما بين ا اة اتجاهاتويمكن التمييز  االستامار الواف  

تطبيق القانون ال اخلي على المستامر األجنبي  وذلك بان تح   ال ولة منطقة  استبعا  :التشجيعي االتجاه-أ
نشاطا اقتصا يا  معينة في إقليمها توق  فيها تطبيق تشريعاتها الوطنية على المشروعات التي تزاول جغرافية

 .االستامارات األجنبية فيها كأن تقوم ال ولة بإنشاء مناطق حرة لتشجيعوتجاريا فيها  
نسبية   يقوم هذا االتجاه على سياسة انتقائية رقابية مقترنة بحوافز :التوفيقي أو اتجاه المالئمة االتجاه-ب

لمعايير  تصرح به اال وفقا وتهتم ال ول التي تأخذ بهذا االتجاه بو ع قيو  على االستامار األجنبي وال
 .ل مانات ومزايا ع ي ة مح  ة  فإذا ما صرح له باالستامار فإنه يكون مح 

مزايا االستامار األجنبي  لذلك  في ظل هذا االتجاه تسمو االعتبارات الوطنية على :االتجاه المقيد -ج
زامات التي ال بهذا االتجاه  محاطا بمجموعة من االلت يكون المستامر األجنبي في ظل التشريع الذي يأخذ

                                                           
 و52بيروت  ص االوربية -مركز ال راسات العربية  4طعكاشة محم  عب  العال  ال مانات القانونية لحماية االستامارات األجنبية    1 
 و94  ص9004 ار النه ة العربية  القاهرة    4طفري  أحم  قب ن  االستامار األجنبي المباشر في ال ول العربية: الواقع والتح يات    2 
 متاح على الرابط:  00و00   9040-02-45محم  أمغار  االستامار االجنبي بالبل ان المغاربية  مقالة في: الحوار المتم ن  بتاريخ   3 

                                                                                                                       http://www.m.ahewar.org/s.asp 
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تجعله في مركز أف ل من مركز المستامر الوطني  بعبارة أخر  إن ال ولة  يقابلها منى معاملة متميزة له
جواز تص ير  بهذا االتجاه تفرض كايرا من القيو  القانونية على استامار رأس المال االجنبي كع م التي تأخذ

االستامار  أو ع م جواز تحويل األرباح  تاريخ إنشاءراس المال المستامر اال بع  انق اء م ة معينة من 
تح  من مع الت الربى التي يسمى بتحقيقها نتيجة مزاولة  التي يحققها المستامر إال في ح و  معينة  أو

 .في ال ولة النشاط التجاري واالقتصا ي

 االجتماعي والثقافي المناخ-رابعا

إلى   ااافةبا)كالعا ات والتقالي  السااائ ة  المجتمع تع  الظرو  االجتماعية واالو ااا  المعيشااية ألفرا  
فئات المجتمع  وم   اهتمام ال ولة الم يفة ل ستامار االجنبي  بالخ مات  اللغوي بينالتجانس ال يني أو 

بل أن ذها المسااتامر األجنبي بالحساابان قالصااحية والتعليمية ألفرا  مجتمعهاو من العوامل المؤارة والتي يأخ
يتخذ قراره االسااااااااااتاماريو إذ أن ال ين والعقي ة  اخل ال ولة الم اااااااااايفة  يؤاران على شااااااااااكل االسااااااااااتامارات 

 لع أخر وساالجنبية  مما ق  يؤ ي إلى توجيه المشاريع االستامارية نحو إنتاج سلع معينةو أو حظر إنتاج 

جحت في اسااااااااتقطاب  رؤوس االموال األجنبية  ق  عملت على نشاااااااار لذا نج  بأن أغلب ال ول التي ن 
الاقافة االساتامارية من خ ل توعية مواطنيها بأهمية االستامار و روريته في تق م البل  ورفاهيته  وعملت 

ق يم تعلى إيجا  بيئة ص يقة للمستامر المحلي واألجنبي  وحات مواطنيها المتعاملين مع المستامرين على 
ت والتعاون معهم  كما يمكن لل ول الم اااااايفة االعتما  على ما يف ااااااله جمهور المسااااااتهلكين من تسااااااهي 

خ ل ميلهم إلى استه ك السلع المنتجة محليا  حيث يع  هذا عام  مهما في استقطاب الشركات االجنبية 
بصفة مجتمع اط الأن مسألة ان ب للقيام بمشااريع تصنيع تلك السلع والمنتجات  اخل ال ولة الم يفة  كما

عامة امرا  ااروريا في جذب المسااتامرين  فالمسااتامر االجنبي الذي يأتي إلى بل  ما يري  أن يج  هذا البل  
 كساي  في استخ ام الطريق  في احتراميفة الطامن ابطا في كل شايء  في نظام صااالت المطار  في تعر 

المواعيااا   في تنفياااذ التعهااا ات  في االلتزام إشااااااااااااااااارات المرور  في االنصااااااااااااااياااا  الى القوانين  في احترام 
تربية  ويتحقق هذا من خ ل في حماية البيئة  باختصااااااااار في كل شاااااااايء  في تنفيذ األحكام  باالتفاقيات 

     و1المخالفين هةالمجتمعات على احترام القوانين وكذلك الحزم في مواج

العاا ات والتقااليا  االجتمااعياة في البلا  الم ااااااااااااااي  وما   امكاانية تعايش  المنااخ االجتمااعي يشاااااااااااااامال
المسااااااااااتامر معها  وكذلك العوامل الاقافية لها  ور في اسااااااااااتقطاب االسااااااااااتامارات األجنبية  إذ توج  ع قة 
طر ية بين الت فقات االساااااااااااااتامارية األجنبية ونسااااااااااااابة المتعلمين في ال ول الم ااااااااااااايفة  كونها تعكس رغبة 

 و2األجنبي في الحصول على األي ي العاملة ا)نتاجية والم ربة المستامر
                                                           

علوم مجلة جامعة االنبار لل سهير ابراهيم حاجم  موم  صبحي عب  الغفور  تحسين مناخ االستامار في ال ول الناميةووومع االشارة إلى العراق   1 
 و20  52 ص   ص44االقتصا ية واال ارية  المجل  السا س  الع   

 و22  ص 9049  عمان االر ن  4طفا ل محم  العبي ي  البيئة االستامارية    2 
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ات عا و  االجتماعية واألو ااااااااا  المعيشااااااااية  التع  الظر  االجتماعي والثقافي والبيئي: المناخ-خامسيييييا
التجاانس الا يني أو اللغوي بين فئاات المجتمع  وماا تولياه الا ولاة من أهمياة لمسااااااااااااااتو  الخ مات   تقااليا الو 

يمة ألفرا ها من أهم العوامل التي يأخذها المسااااااااااتامر االجنبي باالعتبار قبل أن يتخذ قراره الصااااااااااحية التعل
 االستاماريو

ترتب على ع م تجانس ال ين والعقي ة  اخل ال ولة الم يفة توجيه المشاريع االستامارية نحو إنتاج يق  
 المنتجات  فقيام المسااااتامرساااالع معينة أو ح اااار إنتاج ساااالع أخر   أو االسااااتامار في بعض األنوا  من 

االجنبي بإنشااء مشااريع اساتامارية في  ولة إس مية تحرم الربا ولحم الخنزير وتعاطي الكحول  وغير ذلك 
يكون من الصاااااااعوبة بمكان نجاح المساااااااتامر في ا)نتاج أو  ساااااااو -الماالعلى سااااااابيل  –من المحرمات 

 و 1االستامار في المشاريع في المشاريع تنت  تلك السلع

إن االخت   في معا ل النمو السااااااااااااااكااني في مختل  منااطق العالم فرض على الشااااااااااااااركات في ال ول 
المتق مة أن تتحول بإنتاج وتسااااااويق منتجاتها ما  في مجال صااااااناعة األلبسااااااة وألعاب األطفال إلى ال ول 

خت   ونظرا الو النامية ب ل ال ول المتق مة التي تمتاز بانخفاض مع ل الوال ات وزيا ة نساااابة كبار الساااان
في حين يف ااااااااال المساااااااااتهلك   الخصاااااااااائص الجسااااااااامية للمجتمعات من تباين لألصاااااااااول واألوزان والحجوم

األمريكي والخليجي السااااايارات الكبيرة الحجم  بينما نج  اليابانيين يف ااااالون الصاااااغيرة منها  لذا وجب على 
 و2اق المسته فةالشركات ال ولية إنتاج وتسويق وتروي  السلع وفقا للخصائص في األسو 

واالجتماعية  ورا هاما في جذب االساااااااااتامارات األجنبية فكارة ا) ااااااااارابات  تلعب الصاااااااااراعات النقابية
  ياتفرو  الشركات المتع  ة الجنسالم حظة في بعض ال ول كانت السبب الرئيسي في تحويل الع ي  من 

  ي جلب االسااااااااتامار األجنبي فما  نجوق  انتبهت الع ي  من ال ول إلى أهمية التشااااااااريع الخاص بالعمل ف
فرنساااااا تفكر بج ية في إ خال الكاير من المرونة على تشاااااريعها الخاص بع قات العمل وكذلك ته   كل 
من تونس والمغرب إلى عرض سوق عمل جذاب للمستامر األجنبي  إ افتا إلى كل ما سبق تعتبر  رجة 

 .3ية من العوامل األساسية التي تجذب المستامر األجنبيتفتى للنقابات األجنبية واستعمال اللغات األجنب

النظام البيئي مجموعة من القيم والعا ات والتقالي  االيجابية والمواتية ل ساتامار االجنبي المباشر  يعتبر
كلما كان جاذبا له والعكس صاااحيى  ويشااامل مؤشااارات ع ي ة من بينها مع الت الفقر ومتوساااط  خل الفر  

                                                           
   رسالة كماجستير  9001-4225ترة  رائ ة شح ة محم  ال و ة  االستامار االجنبي في ال فة الغربية وقطا  غزة: مجاله ومح  اته خ ل الف   1 

 و80-02ص   ص9040كلية ال راسات العليا والبحث العلمي  جامعة الخليل  
 و421-422ص   ص9001 ار مؤسسة رس ن   مشق   4ط علي إبراهيم الخ ر  إ ارة األعمال ال ولية   2 
  بناء مصاااانع في إساااابانيا للمكونات ا)لكترونية الموجهة لمحركات النماذج المنتجة في أوروبا في حين أنه  4242ما : قررت شااااركة فور  في ساااانة

 و ر كان من المفروض فتى هذا الفر  في إيكوس بإسكت ن ا  لكن النقابات البريطانية كانت تعارض التمايل النقابي الوحي  المفروض من طر  فو 
محم  منير أيوب مصطفى  االستامار االجنبي المباشر  مفاهيم وتوصيات  ورقة مق مة للمؤتمر العلمي حول االستامار االجنبي المباشر   3 

 و40  ص 9045اكتوبر  90-42مركز البحث وتطوير الموار  البشرية  رماح  االر ن  -والتنمية في الوطن العربي
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التشغيل والبطالة  قوانين العمل السارية والتي تنعكس على تكلفة العمالة وسرعة وبساطة  السنوي ومع الت
إجراءات التعامل معها وتشاااغيلها  مساااتو  اقة المساااتهلكين  مؤشااارات ذات صااالة بالصاااحة العامة ومعايير 

 و1الس مة والتعليم والحصول على مياه شرب نقية والكهرباء واالتصاالت وغيرها
 : ني: المقومات التكميلية لمناخ االستثمارالفرع الثا

إ ااافة إلى توفر المقومات األساااسااية لمناخ االسااتامار  ال ب  من ت عيمها بمقومات أخر  مكملة  تزي  
من اقة المساااتامرين االجانب في اتخاذ قرار االساااتامار في البل ان الم ااايفة التي تساااتطيع توفيرها  ويمكن 

 تلخيصها كما يلي:
 الموارد البشرية المؤهلة: أوال_ وفرة

إن البحث حاليا أصبى منصبا على نوعية الي  العاملة المؤهلة  ون مراعاة تكاليفها  وهذا ما أك ه العالم 
  إال أن ال ول التي توفر ق رات ومهارات وعناصر بنية تحتية أساسية هي األق ر 8811ووتون" عام  "هالن 

تمال ن رة العنصااار البشاااري  8881على جذب االساااتامارات وتفعيلها  كما أنه وحساااب" فيتشاااري وبيتر" عام 
ن " في جواS.Globerman et D.shapiroالماهر عقبة طار ة ل ستامار  وفي  راسة ح ياة أجراها كل من "

ة عاملة متعلم قو »االسااااااااااااااتامار جااءت أهم نتاائ  البحاث فيماا يخص العوامال المؤارة على حركية  0222
ومااهرة" وماا جااء في هاذا البحث أنه إذا كانت قو  عاملة في بل  ما ذات تعليم جي  ب رجة كافية   بمعنى 

عليم ألسااااساااية على نحو يعا ل التالعامل المتوساااط يكون على األقل مجي ا للقراءة والكتابة ول يه المهارات ا
 االبت ائيو 

  التحتية: البنية-ثانيا

 االقتصااا ي النمو أساااس وتعتبر والتوازن للتنمية المعاصاارة ا)شااكاليات صاا ارة القاع ية المنشاا ت تحتل
 أجل من قاع ية منشاااااااا ت" عنوان تحت 8881 لساااااااانة العالمي البنك تقرير بين حيث االجتماعي والتق م
 فهم ىعل تساااع  القاع ية المنشاا ت نوعية أن إلى المو ااو  هذا وأشااار الحيوي القطا  هذا أهمية" التنمية
 تاماراتهاساااااا مسااااااتو  بمعنى مبا الته وتطوير إنتاجه تنويع في آخر بل  إخفاق أو معين بل  نجاح نسااااااب
 و القاع ية  تالمنشاا ق رة أن والمؤك  المحيط  وتطهير الفقر مسااتو  تقليص ال يموغرافي  نموه في للتحكم
 يعا ل %8 بنساااابة قاع ية منشااااأة مال رأس نساااابة ارتفا  أن إذ الساااارعة  بنفس تساااايران االقتصااااا ية الق رة
 :هما القاع ية المنش ت من فئتين بين التمييز يجب و أي ا  %4 بنسبة الخام ال اخلي النات  ارتفا 

 ا)نتاج؛ عملية ت عم التي وهي االقتصا ية: المنش ت -
 وووو التعليم ومنش ت الصحة  المواطنين برفاهية وتتعلق االجتماعية: المنش ت -

                                                           
 و40  ص9044المؤسسة العربية ل مان االستامار  نشرة  مان االستامار  الع   الفصلي األول    1 
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 لخاصاااةا القاع ية والمنشااا ت واالنترنيت  كالهات  باالتصاااال الخاصاااة القاع ية المنشااا ت إ اااافة ويمكن 
  ااااااامان اعليه تفرض يجعلها ال ولية المنشاااااااأة فطبيعة الح ي ية  والساااااااكك والجوية البرية بالمواصااااااا ت

 والم يفة ال ول في فروعها كل بين والجي  ال ائم االتصال
إن توفر شبكة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  توفر نسيي  من المؤسيسات المحلية الناجحة : -ثالثا

تعتبر أح  الشاااااااروط المهمة لجلب االساااااااتامار حيث أن توفر هذه الشااااااابكة من المؤساااااااساااااااات المحلية يتيى 
مية للقيام بعمليات االن ماج والتملك التي تبلغ نحو نصاااااا  حجم االسااااااتامار الفرصااااااة أمام الشااااااركات العال

  ومن مزايا توفر المؤسااسااات  Daewoo لاااااااااااااااا Chevrolet األجنبي المباشاار  وكماال على ذلك تملك شااركة
الصااااغيرة والمتوسااااطة هو قيامها ب ور المور  للمؤسااااسااااات الكبيرة عن طريق عمليات ا)ساااانا  والمقاولة من 

 .والتي تسمى بتخفيض التكالي  الاابتة للمؤسسات الكبر الباطن 
أابتت ال راسااات أنه إذا كانت األجور الدخل القومي في البلد المضيييف : متوسييط نصيييب الفرد من -رابعا

التي يحصاااااال عليها األفرا  ال تكفي لت بير المتطلبات ال اااااارورية للمعيشااااااة في مسااااااتوياتها ال نيا  فإن هذا 
ر الساااالع والخ مات وبين مساااااتويات ال خل  مما يوج  نوعا من ال توازن وهذا األخير يخلق هوة بين أسااااعا

يفرز نتائ  اقتصا ية واجتماعية  ارة تصبى إح   معوقات التنمية وبالتالي يع  معوقا ل ستامار األجنبي 
ي الصااااااااحالمباشاااااااار  إذ بانع ام ح  الكفاية يخلق مناخ لكل أنوا  الفسااااااااا   إ ااااااااافة إلى ت هور المسااااااااتو  

وانخفاض ق رة المواطن على العمل وعلى رأس هذا احتقار العلم والوظيفة  وكون العاملين العجلة المحركة 
ل قتصااااا  وا) ارة فإن هذا األخير يوق  الحركة ا)نتاجية كما يتساااابب ذلك في انتقال إطارات الكفاءة إلى 

 أن هناك ع قة طر ية بين متوساااط نصااايب الخارج وبالتالي فق ان ي  عاملة مؤهلة  حيث أابتت ال راساااات
 .الفر  من ال خل القومي في ال ول الم يفة وت فق االستامارات األجنبية في هذه ال ول

يعتبر ال خل القومي مح  ا مهما ل ساتامار األجنبي المباشار الذي يبحث عن  القومي:نمو الدخل  معدل-خامسيا
نصيبها من أسواق ال ول الم يفة وت ءم ال ول ذات النات  المحلي الكبير  النمو أو النفاذ إلى األسواق الج ي ة وزيا ة

وكايرا من الشااااااركات المحلية واألجنبية  خاصااااااة تلك التي تعمل في الخ مات الغير قابلة ل تجار  وذلك الن الطريقة 
ل القومي لك يساع  كبر ال خالوحي ة لتق يمها ألسواق ال ول الم يفة تتم من خ ل إقامة فرو  لها في تلك ال ول  وكذ

 .الشركات التي تعمل في منتجات قابلة ل تجار على تحقيق اقتصا يات الحجم

قاا  أساااااااااااااافرت بعض الاا راساااااااااااااااات التطبيقيااة عن وجو  ع قااة ارتباااط موجبااة بين حجم الاا خاال القومي ل
عن االساااااتامار  Pamastassiou and Pearce (1990) واالساااااتامار األجنبي المباشااااار  وهو ما أابته كل من

عن االسااااااااااتامار  Dunving (1980) وكذلك Grean and Cuminghamk (1975) األجنبي في بريطانيا و
 .األجنبي المباشر في الووموأ على وجو  هذه الع قة
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يعتبر البل  جغرافيا عام  ذو أهمية كبيرة في جذب االستامارات األجنبية حيث  الموقع الجغرافي: -سادسا
ض تكالي  النقل لمتطلبات المشرو  إلى البل  الم ي  وكذا تكالي  الوصول إلى األسواق يساهم في تخفي

المجاورة  حيث نج  الشااااااااااركات العالمية تسااااااااااتقطب من طر  ال ول التي تمال مراكز عبور بحكم موقعها 
ين قارة ب مغري للمسااتامر األجنبي فهي تربط اسااتراتيجيفإذا أخذنا ما  تركيا نج  أن موقعها  االسااتراتيجي

آساااااايا و أوروبا وبالتالي تتيى للمسااااااتامر األجنبي ال خول لكل من األسااااااواق األوروبية واألساااااايوية  فالموقع 
 .1يعتبر عام  مهما الستقطاب االستامار األجنبي المباشر االستراتيجي

ية لمعرفة االجنبتسعى الشركات  البلد المضيف مع المنظمات الدولية والتكتالت االقتصادية: عالقة-ثامنا
 الع قة بين البل  الم ي  ومختل  المؤسسات ال ولية كما يلي:

وصاااااااااان وق النق  ال ولي: من خ ل معرفة م   امتااله للشااااااااااروط وتطبيقه لبرام   ال وليبالبنك  ع قتها-أ
 التصحيى والتابيت االقتصا ي وق رته على امتصاص الم يونية والنهوض باقتصا هو

تحقق االن مام أم من ع مه إليها  العتبار  إذاة العالمية للتجارة: من خ ل معرفة ما بالمنظم ع قته-ب
يملي بعض الشروط منها االنفتاح االقتصا ي وتح ي  الخ مات وحركات رؤوس  OMCأن االن مام الى 

 االموالو

ات  اخل التكتل امتياز عتبار أن البل  الذي ينتمي إلى تكتل اقتصااا ي تكون له بااالقتصااا ية:  التكت ت-ج
مقارنه بالبل  غير المن اااااام ألي تكتل معين  كما يساااااااع  االن اااااامام تحت التكت ت في زيا ة جاذبية البل  
ل ساااتامارات االجنبية المباشااارة مع  ااامان تصااا ير المنتجات إلى ال ول األع ااااء في التكتل  ون حواجز 

ار ساااااااياسااااااايا واقتصاااااااا يا على مواق  وقرارات عراقيل  وهذا ف ااااااا  عن كون التكت ت االقتصاااااااا ية تؤ  أو
 .G8 (2االتحا  األوروبي  مجموعة الامانية   مالالحكومات 

  أصاابى لعملية اتخاذ القرار االسااتاماري  وق بالنساابةويقصاا  بها االفصاااح والو ااوح التام : الشييفافية-ثامنا
للشاااااااااااااافافية أهمية بالغة في عالم االسااااااااااااااتامار والمال واالعمال  لما لها ع قة وطي ة بوفرة المعلومات مع 
التسهي ت  مما يمكن للمستامرين من توفير تكالي  ق  يتحملونها لقاء الحصول على المعلومات في حالة 

تاحتها للمسااااتامر  ف  غياب الشاااافافية  لذا ال ب   من تأكي  الشاااافافية في المعلومات واالجراءات والقرارات وا 
يمكن إع ا   راسااااة جي ة ب ون معلومات ومعطيات صااااحيحة تمكن المسااااتامرين من معرفة الو ااااع الراهن 

 3والتنبؤ بالمستقبلو
 من خ ل:تفعيل االستامار االجنبي المباشر  ىتعوق البيروقراطية عل: البيروقراطية-تاسعا

                                                           
 و49ص  مرجع سبق ذكره محم  منير أيوب مصطفى    1 
 و49949و0 ص ص سبق ذكره عب  الكريم بع اش  مرجع    9   2 
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وطول االجراءات اال اريااة  ممااا ال يساااااااااااااامى بتفعياال عمليااة سااااااااااااااير االجراءات اال اريااة المرتبطااة  تعاا  -أ
 باالستامارات؛

المسؤولية اال ارية  اخل الوح ة الواح ة نظرا لتشغيل أكار من موظ  في الوظيفة الواح ة ما  از واجية-ب
 1يؤ ي إلى  يا  المسؤولية بينهمو

 الفساد: محاربة-عاشرا

يعر  الفسا  حسب منظمة الشفافية العالمية بكونه" إساءة استخ ام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص 
أو منفعة خاصااااااة"  ومن أهم مظاهره الرشااااااوة  المحسااااااوبية  المحاباة  الوساااااااطة  االبتزاز  والتزوير ونهب 

جنبي  لة ونفور المسااتامر االالمال العام  ويؤ ي إنتشااار الفسااا  إلى الق اااء على التنافسااية والمعاملة العا 
وبالتالي فإنه كلما كانت االنظمة المتعلقة بالمعام ت االسااااااااااااااتامارية أكار شاااااااااااااافافية كان ذلك عامل جذب 
ل سااتامار االجنبي المباشاار  والفسااا  هو ظاهرة مركبة وذات أبعا  سااياسااية واقتصااا ية وا  ارية واجتماعية  

متقاربة  تشارهانحيث الحجم أو البع  أو االنتشار إال أن أسباب ورغم تع   أوجه الفسا  وتباين تصنيفه من 
 إلى ح  ما  والتي يمكننا حصرها فيما يلي:

 ممارسات الحكم الرشي ؛ انع ام-أ
 كل من التعبير والمساءلة والشفافية وسيا ة القانون؛ غياب-ب
 القيم المؤسسية القائمة على معايير النزاهة والع الة؛ غياب-ج
و 2النساني وغياب الواز  ال يني  وخير  ليل أن االنسان هو المتسبب في الفسا  والمتحمل لنتائجها الطمع- 

هي اآلية الكريمة  قال تعالى:                              

   
 سورة الروم    84:و  اآلية3

 التحديات التي تواجه حكومات البلدان النامية في تحسين مناخ االستثمار :الثالثالفرع 

تساااااتفي  ال ول ب رجة كبيرة من أنشاااااطة الشاااااركات وأعمالها  ومع ذلك فأف اااااليات الشاااااركات ال تتطابق 
بالكامل مع أف ااااااليات المجتمع وأولوياته  ويت ااااااى هذا الت ااااااارب في المصااااااالى بصااااااورة جلية في فرض 

رائب هي  اااال ااارائب واللوائى التنظيمية  فمعظم الشاااركات تشاااكو من ال ااارائب واللوائى التنظيمية  لكن ال
التي يساااااااااتفي  منها مناخ االساااااااااتامار واأله ا  االجتماعية االخر   وتف ااااااااال التي تمول الخ مات العامة 

يح ث  الساااليمة منها تتصااا   للخلل الذياللوائى الع ي  من الشاااركات أي اااا التقي  بالقليل من اللوائى  لكن 

                                                           
 و44ص  سبق ذكره محم  منير أيوب مصطفى  مرجع    1 
 .050، ص سبق ذكرهعبد الكريم بعداش، مرجع  (2)
 ، سورة الروم.00اآلية:  (3)
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من الحكومات الموازنة بين تلك في الساااااااوق  ومن ام تعمل على تحساااااااين مناخ االساااااااتامار  لذلك يتطلب 
 :1المصالى  ولتحقيق ذلك تواجه الحكومات أربعة تح يات مت اخلة  نذكرها كما يلي

تعتبر ساااياساااات االساااتامار ه فا مغريا للسااالوك النفعي بالنسااابة للشاااركات  الحد من السييلوا النفعي: -أوال
يمت   وحين  مزاولة األعمال  يلاتك والمسااؤولين ومجموعات المصااالى األخر   فالفسااا  يمكن أن يزي  من

يمكن أن يؤ ي إلى إح اث تشااااااوهات عميقة األار في السااااااياسااااااات  فق  إلى مسااااااتويات عليا في الحكومة  
أظهرت االسااااااااتقصااااااااااءات التي أجراها البنك ال ولي في الع ي  من البل ان النامية أن الشاااااااااركات تتوقع  فع 

مام أ على أنه عقبة عويصاااةالفساااا  تنظر إلى ه الشاااركات رشااااو  عن  التعامل مع المساااؤولين  كما أن هذ
فاالسااااااااتحواذ والمحسااااااااوبية وتبا ل المصااااااااالى  وكلها تؤ ي إلى ع م تكافؤ الفرص في المعلومات  أعمالها 

لق اء اومن بين العناصر األساسية المساع ة على كبى السلوك النفعي:  وتؤار على صاياغة السياسات  
ير المبررة في االقتصاااااا   وتحساااااين عملية مسااااااءلة الحكومات من خ ل إتاحة على االجراءات الت خلية غ

 ؛المزي  من الشفافية

ألن االسااتامار نشاااط يسااتشاار  المسااتقبل فإن الغموض يجعل جميع قرارات  نظرا المصييداقية: خلق-انياث
و ما إذا ومةالحكلذلك تح   اقة الشاركات في المساتقبل  بما في ذلك مصا اقية ساياسات االساتامار مبهمة  

ات التي االساااتامارات  وتخفق الساااياسااا بها هذهكانت هذه الشاااركات ساااتقوم باالساااتامار والطرق التي ساااتنفذ 
اتخاذ  على الحكومة ولبناء المصااا اقية وجبتنقصاااها المصااا اقية في اجتذاب اساااتجابة االساااتامار المزمعو 
 ؛وحواالستمرارية والتميز بالشفافية والو آليات حكيمة ل لتزام بسياسات سليمة  ع وة على االن باط 

ال تتفاعل الشااااركات والحكومات بمعزل عن المناخ المحيط بهما  : والشيييرعية ثقة الجمهور تشيييجيع-ثالثا
فالاقة بين أطرا  الساااااوق تشااااااجع التبا ل المامر  وتخف  االعباء الملقاة على عاتق تنفيذ اللوائى والعقو   

الي ينشأ مناخ وبالت  ل ستمراروتؤار المواق  االجتماعية على ج و  عمليات تحساين السياسات وقابليتها 
أكار  اآلراء لصاااالى بناء مجتمع عن طريق اتفاق االساااتامار الجي  بواساااطة التأيي  الشاااعبي الواساااع النطاق

  إنتاجيةو

لكي تكون االجراءات الت خلية المعنية  ضيييمان موا مة اسيييتجابة السيييياسيييات لةوضييياع المحلية: -رابعا
افة إلى با)  االعتبار مصا ر االخفاق المحتمل للحكومة  بحاجة إلى أن تأخذ فيبالسياسات فعالة فهي 

وفي أحوال كايرة  يجري نقل السااااااياسااااااات واألساااااااليب التنظيمية من بل   التباينات في األو ااااااا  المحلية  
لمناخ وطبيعة البل  اآلخر  مما يؤ ي إلى فشااال الع ي  من الساااياساااات  آلخر  ون مراعاة أو  راساااة تحليلية

التي أابتات نجااحهاا في مواطن أخر   لاذلاك يتطلب األمر من البل ان النامية خاصااااااااااااااة  توخي الحذر في 
 تكيي  السياسات والتجارب االجنبية مع االو ا  المحليةو

                                                           
 .9-8، ص ص5002: تحسين مناخ االستثمار من أجل الجميع، 5002البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم  (1)
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 المطلب الثالث: مؤشرات قياس مناخ االستثمار 

الع ي  من المؤشااارات ال ولية التي تعبر عن نظرة المحللين االقتصاااا يين ورجال االعمال ال وليين  هناك
إلى االو ااا  في  ولة ما كموقع لإلسااتامار من وجهة نظر المسااتامر األجنبي  وي حظ المتتبع أن هناك 

ها تخلو من األخطاء  لكن الع ي  من المؤشااااااارات المتزاي ة والتي لم تصااااااال بع  إلى مرحلة ال قة الكاملة  وال
حتما تعتبر من الوساااااائل واأل وات التي تسااااااع  وتشاااااجع على اتخاذ قرار االساااااتامار من ع مه  فق  أابتت 
الع ي  من ال راسات أن هناك صلة قوية بين ترتيب القطر أو  رجته حسب هذه المؤشرات وبين ما يجتذبه 

 أجنبي مباشرو  استامارمن 

 إما  امنه البعض ساانسااتانيو  االسااتامار لمناخ ال ولية المؤشاارات أهم على البحث هذه فيوساانقتصاار 
ما ومو اااااااااوعيتها   قتها  رجة انخفاض بسااااااااابب لل ولتين الم روساااااااااتين كنموذج  إ راجها ع م بسااااااااابب وا 

  :يليكما  إليها  رقالتط سيتمو   ) السعو يةالعربية  المملكة-الجزائر 
 االستثمار : المؤشرات العامة لقياس مناخاألولالفرع 

 مؤشر األدا  ومؤشر اإلمكانات لالستثمار األجنبي المباشر الوارد أوال:

  ويه   هذا المؤشر إلى معرفة م   9004يص ر عن مؤتمر األمم المتح ة للتجارة والتنمية منذ سنة 
 ولة النجاح جهو  ال ولة في اسااااااتقطاب االسااااااتامار االجنبي المباشاااااار من منظور ج ي  يحاول مقاربة قوة 

االقتصاااااااااا ية  وم   توافق ذلك مع  رجة مسااااااااااهمة االساااااااااتامار االجنبي المباشااااااااار في نشااااااااااطها المحلي 
يجا  وظائ  في ساااااااااوق العملو وق  طورت االونكتا  هذا المؤشاااااااااار في تقاريرها التالية  حيث  والخارجي وا 

نبي المباشاااااااااااااارة على اعتما  تقرير االمم المتحا ة في قياس أ اء ال ول في مجال جذب االسااااااااااااااتامارات االج
 مؤشرين:

صة ويقيس ح المباشرة اال اء: ويشاير إلى م   نجاح اقتصاا ها في جذب االساتامارات االجنبي  مؤشار-أ
البل  من االسااااااااااتامار االجنبي الوار  عالميا إلى حصااااااااااة البل  من النات  المحلي االجمالي للعالم  ويتم أخذ 

 الموسميةو ونكتبه كالتالي:متوسط آخر ا ث سنوات للح  من تأاير العوامل 

 عالميا  المباشر االستامار األجنبي ت فقات /األجنبي االستامار ت فقات مان البل  حصة  =مؤشر األ اء 

 العالمي  ا)جمالي المحلي النات  مان للبل  ا)جمالي النات   حصة                                 

 على ق رتها ماع منسجمة االقتصا ية البل  قاوة أن يعني أكار أو صحيى واحاا  مع ل على وحصول الاا ولااة
 من  ااااعي  و ااااعها أن يعني الواح    ون المع ل كان إذا ذلك  من العكس وعلىو جذب االسااااتامارات

 والمباشر األجنبي االستامار جذب على حيث ق رتها
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ة  جذب االساااااتامارات األجنبي: ويقيس االمكانات االقتصاااااا ية المساااااتقبلية لل ولة في اإلمكانات مؤشيييير-ب
 ويستن  هذا المؤشر إلى مجموعة من المكونات لقياس إمكانات ال ولة  وهي:

  مع ل نمو النات  المحلي االجمالي؛ 
  الفر ؛  خل متوسط 
  ا)جمالي؛ المحلي النات  إلى الاصاا رات نسبة 
   الطاقة؛ استه ك حجم نسمة  أل  لكل خطوط الهات  ع 
  الوطني؛ لل خل والتطوير البحوث على ا)نفاق نسبة 
  السكان؛ )جمالي العليا بال راسات الملتحقين نسبة 
  و لل ولة السيا ي التصني 

 كما يلي: يحتسب والواح  الصفر بين يتراوح ا)مكانات الذي ومؤشر 

  للمتغير  قيمة وأ نى البل  في المتغير  قيمة =االمكانات رمؤش                   

 للمتغير  قيمة وأ نى قيمة أعلى بين  الفرق                                         

ومن مقارنة و اااااع ال ولة وفقا لمؤشاااااري األ اء واالمكانات يتم تصااااانيفها  ااااامن إح   المجموعات األربع 
 التالية:

 بمؤشر أ اء مرتفع ومؤشر إمكانات مرتفع؛وهي التي تحظى ال ول السباقة:  مجموعة-4
 ال ول األعلى من االمكانات: وهي التي تحظى بمؤشر أ اء مرتفع ومؤشر إمكانات منخفض؛ مجموعة-9
 مرتفع؛ إمكاناتال ول األقل من االمكانات: وهي التي تحظى بمؤشر أ اء منخفض ومؤشر  مجموعة-0
 ال ول ذات األ اء المنخفض: وهي التي تحظى بمؤشر أ اء منخفض ومؤشر إمكانات منخفضو مجموعة-8

يص ر هذا المؤشر عن المنت   االقتصا ي العالمي  ويع  أ اة في توجيه : ةالعالمي التنافسيييية مؤشييير- ثانيا
قاط القوة وأ اة تفحص نالساااااياساااااات االقتصاااااا ية وقرارات االساااااتامار وتأايرها في االو اااااا  التنافساااااية العالمية  

 ومواطن ال ع  في بيئة األعمالو
البنك ال ولي  عن تقريريصاااا ر مؤشاااار سااااهولة أ اء األعمال ساااانويا : األعمال أدا  سيييهولة مؤشييير- ثالثا

م   تأاير مختل  القوانين واالجراءات   ويهتم بقياس 9000وذلك منذ ساااااانة  ومؤسااااااسااااااة التمويل ال ولية 
الحكومية في االو ااااا  االقتصااااا ية  وب وره يتكون من متوسااااط عشاااارة مؤشاااارات فرعية تشااااتمل على: ب ء 

التعامل مع التراخيص  توظي  العمال  تساااااااااااجيل الملكية  الحصاااااااااااول على القروض  حماية  المشااااااااااارو  
غ ق المشرو والمستامرين   فع ال رائب  التجارة عبر الح و   تنفي   ذ العقو  وا 

 في تقييم االسااااااااااااااتشااااااااااااااهااااااا يااااااة   ولااااااة  أحاااااا  الوسااااااااااااااااااااائاااااال 442يعاااااا  هااااااذا التقرير الااااااذي يغطي  
وا)جراءات المتصاااالة بأنشااااطة األعمال في أي  ولة على التنمية االقتصااااا ية في تلك  األنظمة تأاير م  
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فاعليتهاو وتتبع أهمية هذا التقرير كونه ويقيس م    ال ولة كونه يح   معايير مو وعية لممارسة األعمال
يشاااااكل حافزا لكل ال ول لإلسااااارا  في إجراء ا)صااااا حات االقتصاااااا ية؛ ما ينعكس على انتعاش االقتصاااااا  

ممارساااة أنشاااطة األعمال بما يعق ه من مقارنات بين ال ول التي يشاااملها التقريرو  العالمي من جهة ساااهولة
محلي  منهم مساااتشاااارو  خبير 2100 عمال إلى جهو  أكار منممارساااة أنشاااطة األ ويساااتن  مشااارو  تقرير

أعمال  واقتصاااا يون  ومساااؤولون حكوميون  ومحامون  ومحاساااابون  وأكا يميون بارزون من جميع أنحاء 
 والعالم
 االقتصادية الحرية مؤشر-رابعا

باالشتراك مع صحيفة وول ستريت  االقتصا ية سنويا عن معه  هيرتاج الحرية ماااااااؤشااااااار ياااااااااااااااااااااصااااااا ر
متغيرا اقتصاااا يا  12اختبار  ويعتم  هذا المؤشااار على 8881  منذ عام The Wall Street Journalجورنال  

 الاحاكاوماي للحكومة  الااتاا خاال المالي العبء التجارية   السياساتمجموعات تشمل ما يلي:  82م رجة في 
 رفي المصالتمويل والنظام  األجانابي  الماال رأس اسااتاقاطااب الاانااقاا يااة  الااسااياااسااة االقااتااصااا   مجاااالت فااي

 سياسات األجور واالسعار  حقوق الملكية  أنشطة السوق الموازية  التشريعات واالجراءاتو

 عيةلفر المؤشااارات ا هذه متوساااط بأخذ المؤشااار هذا ويحساااب بينها  فيما متسااااوية أوزانا المكونات هذه تمنى
 :يلي كما
 كاملة؛ اقتصا ية حرية على ت ل 8981إلى  8 من األولى: الفئة -
 كاملة؛ شبه اقتصا ية حرية على ت ل 0981 إلى 0من : الاانية الفئة -
 االقتصا ية؛ الحرية  ع  على ت ل 3981 إلى 3من : الاالاة الفئة -
 واالقتصا ية الحرية انع ام على ت ل   1 إلى 1من : الرابعة الفئة -

 القطرية: المخاطر قياس مؤشرات حسب االستثمار مناخ تهيئة الفرع الثاني: تقييم

 كما يلي: القطرية المخاطر تقويم مؤشرات أهم نستعرض

 عاااااان شاااهااارياااا الاااقاااطااارياااة لااالاااماااخااااطااار الاااماااركاااب الاااماااؤشااار ياااصااا ر القطرية: للمخاطر المركب المؤشر- أوال
المؤشر إلى  هذا    ويه  8812 عام منذ القطرية  الاا ولاااي للمخاطر الااا لااياال  PRS GROUP مااجاامااوعااة 

 و باالستامار واقتصا ية المرتبطة سياسية الكلية  مالية  المخاطر قياس

 :هي فرعية مؤشرات ا اة من المؤشر هذا ويتكون
  المركب؛ المؤشر من % 12 نسبة يشكل السياسية الاذي المخاطر تقويم مؤشر -
 ؛% 95بنسبة  االقتصا ية المخاطر تقويم مؤشر -
 و% 95بنسبة  المالية المخاطر تقويم مؤشر -

 :التالي الشكل على المخاطرة  رجة بحسب وذلك مجموعات   05خمس  إلى المؤشر  ليل ويشير
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 ج ا؛ مرتفعة مخاطرة  رجة نقطة 5و82إلى  صفر من -
 مرتفعة؛ مخاطرة  رجة نقطة 2و52إلى  5و50 من -
 معت لة؛ مخاطرة  رجة نقطة 2و20إلى  0و20من  -
 منخف ة؛ مخاطرة  رجة نقطة 2و12إلى  0و10من  -
 ج او منخف ة مخاطرة  رجة نقطة 0و400إلى  0و40من  -

 إن  رجة المخاطرة تنخفض كلما ارتفع المؤشر  في حين ترتفع  رجة المخاطرة في حالة انخفاض قيمة المؤشرو
 القطرية: الكوفاس للمخاطر مؤشر -ثانيا

    ويقيس مخاطر ق رة كوفاسالخارجية  التجارة ل مان المؤسسة الفرنسية عن 4222يص ر منذ سنة 
للشركات باالقتصا  المحلي وباألو ا  السياسية  المالية االلتزامات تأار ماااااااااا   ال ول على الس ا   ويبرز

 السياسية: العوامل تقييم في تستخ مفرعية  ماؤشارات إلاى   ويستن 1واالقتصا ية
 الصعبة؛ العملة نقص مخاطر -
 الاخاارجاياة؛ بالتزاماتها الاماالاياة ا)يافااء على لا ولاةا قا رة  -
  اخاماة؛  رأساامااالاايااة سااحااوبااات ياعاقاب الاااااذي الامافااجائ الاعامالاة قاياماة انااخاافاااض ماخااطار  -
   الاماصارفاي؛ الاقاطاا  فاي النمطية األزمااااات ماخااطار -
 وقصيرة الم   العمليات فاي الاسا ا  وسالاوك الا ورياة الاماخااطار -

 :2هما رئيسيتين مجموعتين إلى ال ول المؤشر  ليل وصن  

 :مستويات أربعة إلى : وتقسمAاالستامار  رجة-أ

 A1لق رةع م ا مخاطر باروز إمااكااان وأن جي  جاااااا ا  الااساا ا  وسجل مستقرة واالقتصا ية السياسية : البيئة 
  عيفة ج ا: الس ا  على

A2أو بروز ااسااتقرار  أقل واقتصااا ية سااياسااية بيئة وجو  في حتى ج ا  ااعيفا يبقى الساا ا  ع م : احتمال 
 وA1 من المصنفة ال ول عن نسبيا تقل ب رجة ما ل ولة م فوعات سجل

A3:   بروز بعض الظرو  السااااياسااااية واالقتصااااا ية غير الم ئمة ق  تؤ ي بسااااجل الم فوعات المنخفض أصاااا
 والس ا  على الق رة ع م استبعا  إمكان استمرار رغم إلى أن يصبى أكار انخفا ا من الفئات السابقة 

A4 واالقتصا ية ورغااااااااااااااااااااااااااام: سجل الم فوعات المتقطع ق  يصبى أسوأ ح  مع ت هور األو ا  السياسية 
 ج او مقبوالً  الاسا ا  يبقى عاا م إماكاان فااإن ذلاك 

                                                           
 و21  ص9005اكاويات    ال9005المؤسسة العربية ل مان االستامار  تقرير مناخ االستامار في ال ول العربية لعام   1 
 و40-12 ص   ص9000  الاكاويات  9000المؤسسة العربية ل مان االستامار  تقرير مناخ االستامار في ال ول العربية لعام   2 
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  وتقسم إلى ا اة مستويات:المضاربة:  درجة-ب

Bيرجى أن يكون للبيئة السياسية واالقتصا ية غير المستقرة تأاير أكبر في سجل الس ا  السيء أص و : 

C:  يئ أصا والس ا  الس سجل فاي أكبر تا هاور إلاى التقلب واالقاتاصاا ياة شا يا ة الاسايااساياة الابايائاة تااااااؤ ي قاااا 

Dس ا سجل ال جعل إلى ما  ولة في واالقتصا ية للبيئة السياسية الااعااالاياة الاااامااااخاااااطاااارة  رجااااااااااة : سااتااؤ ي 
 سوءاو أكار ج ا السيئ

 اإلقليمية: اإلقتصادية الفرع الثالث: المؤشرات

 ل واقعتحلي إلااى تاها   الاتاي العربية باالا ول الاخااصاة ا)قليمية الاامااؤشارات ماان مجموعة اسااتااحاا اث تاام
 :أهمها من ومكوناته  االستامار مناخ
 العربية للتنافسية المركب المؤشر- أوال

تنافسية    لااا راساااة9000ساناة  ماناذ  وري تاقاريار باااإصااا ار باالاكاويات لالاتاخاطاياط الاعارباي الاامااعااهاا  يااااقااااوم
من  بمجموعة العربية الابالا ان ماقاارناة إلااى حساباته فاي يستن  الا ولاياة  األساااااااواق فااي العربية االقااتااصااا ات

 للتنافسية من مركب مؤشر بناء   وتم1التنافسية مستو  لقياس مركب مؤشر اختيارها تم العربية غير ال ول
ال م فيه تؤار التي والعوامل الجاري األ اء على تركز التي الجارية التنافسااااااااية :2هما فرعيين مؤشاااااااارين
طويلة  راتالق  تعني التي الكامنة والتنافسااااية  واسااااتراتيجيتها الشااااركات وعمليات األعمال ومناخ األسااااواق
 في يكمن اله   نفإ التنافسية من النوعين هذين بين التمييز يتم وعن ما التنافسية  في تؤار التي األجل

 وفقط الراهنة حالتها تقييم إلى وليس التنافسية الق رة است امة مح  ات إلى الوصول

إن محاولة قياس األ اء االقتصااا ي  العربية: الدول في االسييتثمار مناخ لمكونات المركب المؤشيير- ثانيا
ع المؤشااار المركب لقياس  رجة التحسااان أو التراجلل ول العربية  وتوصااي  مناخ االساااتامار فيهاو يساااتخ م 

 و3في مناخ االستامار في ال ول العربية

المركب  المؤشر ويشمل 4222منذ  بالكويت االستامار ل مان المؤسسة العربية عن المؤشر هااااااذا يص ر
 :4هااااي مجموعات اا ث

 مؤشر السياسة النق ية معبرا عنه بمع ل الت خم؛ -

                                                           
 و04-00 ص   ص9000  الكويت  9000المعه  العربي للتخطيط  تقرير التنافسية العربية   1 
مال ش منير نوري  تحليل التنافسية العربية فاي ظال العولمة االقاتاصا ية  مجلة اقاتصا يات شمال أفاريقيا  مخبر البحث العولمة واقتصا يات   2 

 و91  ص9002  08كلية العلوم االقتصا ية والتجارية وعلوم التسيير  جامعة حسيبة بن بوعلي بالشل  الع    إفريقيا 
الربيعي  أار السياسات االقتصا ية على مناخ االستامار في ال ول العربية  كلية االقتصا   جامعة عمر المختار ليبيا  جوان ف ح خل  علي   3 

 /http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8369  48:90 45/05/9044: تاريخ االط  و 45  ص 9008

 و41  ص9000  الاكاويات 9000ي ال ول العربية لعام المؤسسة العربية ل مان االستامار  تقرير مناخ االستامار ف  4 



 تحليل مناخ االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر والمملكة العربية السعودية :فصل الثانيال
 

 - 89 -  
 

الا اخلي معبرا عنه بنساااااااااااااابة عجز أو فائض الميزانية العامة لل ولة إلى النات  المحلي مؤشاااااااااااااار التوازن  -
 ؛ قتصا ل: ويستخ م لتلخيص وتطوير السياسة المالية في سعيها نحو تأسيس التوازن ال اخلي 1ا)جمالي

 لعالما مع ةال ول م فوعات بميزان الجاري الحساب فائض أو بعجز عنه معبرا الاااتاااوازن الخارجي ماااؤشااار -
 كنسبة الخارجي

 :2التالي النحو على المؤشر  رجة تح ي  ويتمو ا)جمالي المحلي النات  من
 االستامار؛ مناخ في تحسن وجو  ع م إلى تشير: <  4 واح   من أقل كانت إذا -
 االستامار؛ مناخ في تحسن وجو  إلى تشير:  ≥9 ≥4 اانين  إلى واح  من كانت إذا -
 واالستامار مناخ في كبير تحسن وجو  إلى تشير:  ≥9فوق  فما اانين من كانت إذا -
 

ة  متوساااط الساااياساااة المالي الا اة متوساااط متوساااطات المؤشااارات  بأنه-حساااابيا–ويعر  المؤشااار المركب 
 متوسط مؤشر السياسة النق ية  متوسط سياسة المعام ت الخارجية   ونماله بالمعا لة التالية:

 

 
 المبحث الثاني: المناخ المتاح لإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر والمملكة العربية السعودية

 قةاالجتماعية والساااااياساااااية والتي تؤار على اعّ  المناخ االساااااتاماري نتاج تفاعل العوامل االقتصاااااا ية  ي
المسااااتامر وتعمل على تشااااجيعه وتحفيزه على اسااااتامار أمواله في  ولة ما  ون غيرها  إال أن نصاااايب أي 
 ولة من هذه االسااااتامارات يعتم  على عوامل كايرة أهمها المناخ االسااااتاماري الجاذب والمحفز ل سااااتامار 

 .بهذه ال ولة

 ور ب تتميز يةاسااتامار  بيئةولعل الجزائر والمملكة العربية السااعو ية من بين ال ول التي تسااعى لتأساايس 
 االستامارية لبيئةا بها تتسم التي االو ا  بمجمل كبير ح  الى يرتبط والذي  البل يناقتصا   ا اء في كبير
 فيما اصةخ المؤشرات  من الكاير االقتصاا ي اال اء االساتامار مناخ بين الع قة تحكم اذ ايجابا  او سالبا
 للمسااااااتامر اماريةاالساااااات البيئة توفرها التي والمزايا الحوافز  ائما تجتذبه الذي االجنبي باالسااااااتامار يتعلق

 .االجنبي
لالسيييييتثمار األجنبي المباشييييير في الجزائر والمملكة العربية المطلب األول: الضيييييمانات والمزايا النظامية 

 السعودية

                                                           
 و45ص   سبق ذكرهف ح خل  على الربيعي  مرجع   1 
 و401  ص9005  الاكاويات 9005المؤسسة العربية ل مان االستامار  تقرير مناخ االستامار في ال ول العربية لعام   2 

3متوسط السياسة المالية، متوسط مؤشر السياسة النقدية، متوسط سياسة المعامالت الخارجية( / )المؤشر المركب =   
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حو استقطابه ن الجزائر والسعو يةعما  التنمية ا)قتصا ية  فق  سعت  المباشر ا)ستامار األجنبي يعتبر
حيااث عملاات على   واالمتيااازاتمن خ ل توفير الحمااايااة ال زمااة  وذلااك بااإحاااطتااه بمختل  ال اااااااااااااامااانااات 

حوافز لكاير من الإصاا ار ومراجعة الع ي  من النصااوص القانونية المشااجعة لإلسااتامار األجنبي ت اامنت ا
والمزايا  وذلك وعيا منها ب اارورة ت اامين تشااريعاتها ال اخلية آلليات حماية ا)سااتامار األجنبي من خ ل 

على الع ي  من  اوصااااااااااااااا ق اكما أبرم. التعها  بحماايتاه من المخاطر غير التجارية التي يمكن أن تلحق به
 .بل ينال  ه فها التشجيع على ا)ستامار في ا)تفاقيات ال ولية  الانائية منها والمتع  ة األطرا 

 الجزائر والمملكة العربية السعوديةاألجنبي في  تطور اإلطار القانوني لإلستثماراألول:  الفرع

 الجزائر  لإلستثمار األجنبي في القانوني اإلطار تطور-أوال

لى غاية إصااا منذ اع ن اساااتعا ة السااايا ة  الجزائر في االساااتامارات قانون كان لتطور لق  ار الوطنية وا 
مراحل متع  ة وفاصااالة خاصاااة بع  التع يل  1والمتعلق بترقية االساااتامار 9042لعام  02-42القانون رقم 
والذي رسااااخ الفصاااال بين ال ولة باعتبارها قوة عمومية وال ولة باعتبارها المالك لرأساااامال  4242ال سااااتوري 

 ه هاتش كانت التي السياسية والظرو  االقتصا ية و ا األ مع ووتماشيا2المؤسسات االقتصا ية والتجارية
صاا حات بتع ي ت وقيام ال ولة مرحلة كل صاا ار هامة ومالية اقتصااا ية وا   تامرينالمساا لتشااجيع قوانين وا 

نشاء أمامهم المغلقة األبواب وفتى  .االستامار و عم بترقية مكلفة هيئات وا 

 فترة بلق بالجزائر االساااااتامار االجنبي تشاااااجيع قوانين تطورات نساااااتعرض األسااااااس  ساااااو  هذا وعلى
 كما يأتي: وبع ها التسعينات

 في  ولةال ت خل وجوب إلى أ   االسااتق ل غ اة للجزائر االشااتراكي التوجه إن: التسييعينات قبل مرحلة-أ
 بنو  تميزت يوالت باالستامار المتعلقة التشريعات مختل  على جليا انعكس ما وهذا االقتصا   فرو  جميع
 لتشاااااجيع قوانين ع ة إصااااا ار الفترة وشاااااملت هذه .المباشااااار األجنبي االساااااتامار اتجاه والتحفظ الحذر من

 :االستامار
المتضيييييييييمن قييانون 1633جويليييه  23المؤرخ في  222/33 القييانون رقم-إرسييييييييييا  دعييائم االسيييييييييتثمييار-1

 تيجيةاالساااترا القطاعات غير اانوية قطاعات في األجنبية االسااتامارات على القانون هذا ركز :االسييتثمارات
 وجنبياأل المسااتامر حصااص وتملك اسااترجا  إمكانية إلى ال ولة  با) ااافة طر  من محتكرة كانت التي

  منه: إن 1-0وق  خصاااص في الفصااال األول منه لمو اااو   ااامانات االساااتامار  حيث جاء في الموا   

                                                           
الموافق ل  4801شوال عام  92المؤرخ في  02-42القانون رقم   9042أوت  00التاريخ   82الع   الجري ة الرسمية للجمهورية الجزائرية     1 

 ووالمتعلق بترقية االستامار 9042غشت  اوت  سنة  00
المجلس الوطني االقتصا ي واالجتماعي: لجنة ع قات العمل  تقرير حول نظام ع قات العمل في سياق التع يل الهيكلي  ال ورة العامة    2 

 و41  ص4224شرة  أفريل العا
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ال اااااااااااامانات الا ث التي يمنحها القانون الجزائري حرية االسااااااااااااتامار  التنقل والمساااااااااااااواة أمام القانون هي 
 للمؤسسات االقتصا ية العاملة في الجزائرو

لم يج  هذا القانون نفاذا له في الواقع بسااابب تف ااايل السااالطات العمومية خيار المؤساااساااة المسااايرة ذاتيا  
لت وقرارات التأميم التي طابا) ااااااافة إلى األوامر والمراساااااايم المتعلقة بتساااااايير وحماية األم ك الشاااااااغرة  

 الورشات والمصانع الخاصةو

المتضييييمن  1633سييييبتمبر  15المؤرخ في  1633-282االمر رقم -تضييييييق ومراقبة االسييييتثمار-2
مشاااريع  بتحقيق الخاصااة المبا رة " بأن 948-4222األمر  من الاانية الما ة تق ااي قانون االسييتثمارات:

 ال ولة إال أن لها  التابعة والهيئات لل ولة تعو  44 الوطني  ل قتصااا  الحيوية القطاعات في االسااتامارات
 ت خل ياتكيف حالة عن ئذ لكل فيتعين المشاريع  هذه )نجاز الخاصة األموال رؤوس  عوة تقرر أن يمكنها

 هذا فهومم في حيوية المعتبرة القطاعات وتح   بمرساااوم االساااتامارات تلك في األجنبي أو الوطني الخاص الرأسااامال
 األمر"

حالة  لك وبحسااب تعيين في ال ولة )را ة متروك األمر بأن يوحي ق  السااابق النص أن من الرغم على
   تح  8الما ة   فإن الوطني  ل قتصااااا  الحيوية القطاعات في الخاصااااة األموال رؤوس اسااااتامار إمكان
 إح اثب وذلك أجنبيا أو جزائريا كان سواء فيها  الخاص االستامار جواز يقرر األمر من المشروعات نوعا
 كل نم االستفا ة وبالتالي لألمة ا)نتاجي الجهاز زيا ة شأنها من سياحية  أو صناعية إنماء مؤساسات أو
 و 99-42-01 هذا األمر في الموا   من الااني الباب في عليها والحوافز المنصوص من ال مانات جزء أو

في  الخاصاااااة األموال رؤوس ت خل مجاالت ت اااااييق جهة من المشااااار  مما سااااابق  أن إرا ة ويساااااتنت 
ن م اساااااتفا ته وتواصااااال االساااااتامار هذا تواج  اساااااتمرار  ااااامانات أن ل قتصاااااا   كما الحيوية القطاعات
 وطويلة لم ة  يمومتها تصور يصعب بحيث جاءت المقررة االمتيازات

 1669أفريل  12والقرض المؤرخ في المتعلق بالنقد  19-69قانون -تعديل نظام االستثمار-3

  948 – 22لألمر 09الما ة  خ ل من االسااتامارات قانون المت اامن 20 – 911قانون  إلغاء تم لق 
 4249 أوت 94في المؤرخ 49- 44رقم  القانون من 84الما ة  بموجب 948 – 22األمر  إلغاء تم كما

 المتعلق 4249أوت  94في  المؤرخ 49 – 40رقم  بالقانون ليتبع الوطني  الخاص باالسااااتامار الخاص
لى  4249أوت  94من  الممت ة وخ ل الفترة الجزائر أن المختلط  أي االقتصاااا  بإنشاااء وساااير شاااركات وا 

  ق وتكون بذلك المباشاااارة  األجنبية ل سااااتامارات منظم قانوني نص أي تشااااه  لم 4220أفريل  48غاية 
 بمناسبة 4242 سنة التوجه هذا تأك  المختلط  وق  االقتصا  ذات الشركات طريق عن الشراكة شكل تبنت
 ذات في الشااركات األجنبية األموال رؤوس نساابة رفع الحكومة حاولت حيث 49 – 40رقم  القانون تع يل
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 1989 ساااااانة  الكرة وق  أعي ت النواب قبل من بالرفض جوبهت مقترحاتها أن غير المختلط  االقتصاااااا 
 .النواب قبل من اانية مرة الحكومة مقترحات ورف ت

تبنت الجزائر ا)صاااااا حات االقتصااااااا ية التي أ ت إلى ظهور المؤسااااااسااااااات العمومية  1988في ساااااانة 
 اصطلى ما قوانين بص ور ذلك وكان االقتصا ية استخ فا للمؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصا ي 

 :وهي  4244 يناير49 بقوانين تسميتها على
 االقتصا ية؛ العمومية للمؤسسات التوجيهي القانون المت من 44 – 04 قانون رقم -
 المساهمة؛ لصنا يق المنظم 44 – 00 رقم قانون -
 والمت من 4215سبتمبر92 في المؤرخ15 – 52 رقم لألمر والمتمم المع ل 44 – 08 رقم قانون -
 .االقتصا ية العمومية المؤسسات على المطبقة الخاصة القواع  ح   والذي التجاري  القانون  

 من ذلك تمو  العمومية ا)نتاجية المؤسااااسااااة لم لول كبيرا تطورا الذكر السااااالفة القوانين بحق اح ات لق 
 :خ ل
 ؛وزارية رقابة أو وصاية أية عن االقتصا ية العمومية المؤسسات استق لية تقرير 
 ؛راحةص القانون عليه نص فيما إال العام القانون  ائرة عن االقتصا ية العمومية المؤسسة خروج 
  بعي   ح والى بذلك لتصاااابى التجاري القانون لمقت اااايات االقتصااااا ية العمومية المؤسااااسااااة خ ااااو 

 والخاص القانون أشخاص من شخصا

من قانون  440لق  اقتصر نظام االستامارات األجنبية المباشرة في الجزائر على ما ة وحي ة هي الما ة 
 والتي تنص على: 40-20النق  والقرض 

 اقتصااااااااااااااا ية غير يرخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس األموال إلى الجزائر لتمويل أية نشاااااااااااااااطات -
 مخصاااصاااة لل ولة أو المؤساااساااات المتفرعة عنها أو ألي شاااخص معنوي مشاااار إليه صاااراحة بموجب نص

اجات مراعاة ح النق  والقرض بموجب نظام يصاااااااااااا ره كيفية إجراء هذه التموي ت مع قانوني  يح   مجلس
 :االقتصا  الوطني في مجال

 إح اث وترقية الشغلو -
 تحسين مستو  ا)طارات والمستخ مين الجزائريينو -
 شراء وسائل تقنية وعملية واالستغ ل األمال محليا لبراءات االخترا  والع مات التجارية والع مات -
 الجزائر طبقا ل تفاقيات ال ولية؛ المحمية في  
 توازن سوق الصر و -

  :وق  كرس هذا القانون ع  ا من المبا ئ في مواجهة االستامار األجنبي 
 بع ما كان المشر  يأخذ بمب أ الترخيص واالعتما  أصبى يقر بحريةوهذا  مب أ حرية االستامار- 
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 ؛االستامار كمب أ  
 ؛تق يم الطلبيوما من  60حرية تحويل رؤوس األموال بع  تأشير بنك الجزائر خ ل  -
 ؛التي وقعت عليها الجزائر النص على ال مانات ال ولية الوار ة في االتفاقيات ال ولية -
تبسااايط عملية قبول االساااتامار  بحيث تم إخ ااااعه إلى رأي مجلس النق  والقرض عن طريق تق يمه  -

تبنت الجزائر  4244 في سااااااااانة خ ل شاااااااااهرين من تق يم الطلب (Avis de conformité  لرأي بالمطابقة
اسااااتخ فا للمؤسااااسااااات  ا)صاااا حات االقتصااااا ية التي أ ت إلى ظهور المؤسااااسااااات العمومية االقتصااااا ية

 واالشتراكية ذات الطابع االقتصا ي

األموال  رؤوس لتواج  منظمة قوانين إصاااا ار وباختياره تجنب الجزائري وأن المشاااار  نسااااتنت  تق م مما
  تواج على أبقى أخر  جهة ومن الوطني الخاص الرأساااامال تشاااااجيع جهة من ف ااااال ق  يكون األجنبية 

 االقتصا يةو الشراكة شكل في األجنبي محتشم ل ستامار

أمام هذا التحول كان لزاما ص ور تصور آخر ل ور رؤوس األموال األجنبية في االقتصا   غير أن و 
 المتعلق بترقية االستامارو 20 – 49 قانونسنوات أخر  لص ور  08 انتظاراألمر تطلب 

 95في المؤرخ 12-63 رقم التشيييريعي المرسيييوم-االسيييتثمار قانون االسيييتثمارات وتحرير سيييياسييية-2
 بترقية االستثمار المتعلق 1663أكتوبر

 ط:م لول االستامار من خ ل ا ث نقا 491-20ي رقم ق  ح   المرسوم التشريعل
  :الموضوعحيث  من-2-1

يطبق على االساااتامارات  يح   هذا المرساااوم التشاااريعي النظام الذي“من المرساااوم نصااات الما ة األولى 
 الخاصااااااة وعلى الوطنية الخاصااااااة وعلى االسااااااتامارات األجنبية التي تنجز  اااااامن األنشااااااطة االقتصااااااا ية

ير الخ مات غ االساااااتامارات األجنبية التي تنجز  ااااامن األنشاااااطة االقتصاااااا ية الخاصاااااة بإنتاج السااااالع أو
 .”تشريعي احة لل ولة أو لفروعها  أو أي شخص معنوي معين صراحة بموجب نصالمخصصة صر 

تساتفي  من أحكام هذا المرسوم التشريعي االستامارات المنشئة والمنمية للق رات الاانية " وت اي  الما ة 
 والمعي ة للتأهيل أو الهيكلة التي تنجز في شكل حصص من رأسمال أو حصص عينية يق مها أي شخص

من هاتين الما تين أن م ااااااامون االساااااااتامارات الخا اااااااعة لهذا المرساااااااوم خلص يساااااااتو طبيعي أو معنوي" 
تلك االسااتامارات التي تنجز  اامن األنشااطة االقتصااا ية  بواسااطة توفير رؤوس األموال أو  التشااريعي هي

                                                           
   لى غاية صاااااا ور قانون لم توقع الجزائر على أية اتفاقية  ولية متعلقة باالسااااااتامارات و ااااااماناتها  ذلك أن أول  20-40وتج ر ا)شااااااارة إلى أنه وا 

ر بين  ول إتحا  المغرب والمتعلقة بتشاااااااااااجيع و ااااااااااامان االساااااااااااتاما 4220يوليو  90االتفاقيات التي صاااااااااااا قت عليها الجمهورية الجزائرية تعو  إلى 
 و- 4220 يسمبر 99المؤرخ في 20-890مرسوم رئاسي رقم  –العربي

 و00  ص 4220أكتوبر  40الصا رة بتاريخ  28ع   الالجري ة الرسمية للجمهورية الجزائرية    1 
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ت الق را المنتجة للساااااااالع أو الخ مات  سااااااااواء با)نشاااااااااء أو عن طريق تطوير وتنمية المساااااااااهمات العينية
غير أن المشاااااااار  ال يترك األمور على إط قيتها  إعا ة تأهيلها أو هيكلتها  الموجو ة سااااااالفا أو عن طريق

المتعلقة بإنتاج السااالع أو الخ مات  ذلك أن االساااتامارات الخاصاااة  حتى فيما يخص األنشاااطة االقتصاااا ية
أو  العينية ساااواء با)نشااااء التطوير التأهيلأموالها أو موار ها  الوطنية أو األجنبية ال يكون لها أن تساااتامر

األنشاطة االقتصاا ية الخاصاة بإنتاج السالع أو الخ مات مخصصا  إعا ة الهيكلة  إذا ما كان جزء من تلك
 .1فروعها لل ولة أو ألح  صراحة بنص تشريعي

 :حيث الزمان من-2-2

الجاري إنجازها عن  ص ور يمكن ل ستامارات  "على 20- 12التشريعي من المرسوم 45 الما ةنصت 
أحكامه  كما يمكن ل ستامارات التي شر  في استغ لها في غ ون  هذا المرسوم التشريعي أن تستفي  من

 ." لص ور هذا المرسوم التشريعي أن تستفي  من أحكامه السنوات الخمس السابقة

 ان مفعول هذا المرسااااااومتسااااااتفي  االسااااااتامارات المنجزة والجاري إنجازها قبل سااااااري"  81 ت ااااااي  الما ة
 و04-02-80-84 الموا  –ال مانات الوار ة في الباب الخامس  التشريعي من

 –الما ة التأكي  في اتجاه المستامرين الذين هم في طور إنجاز مشاريعهم  اتينلق  أرا  المشر  من خ ل ه
 معنيون ومسااتفي ون من مأنه الذي هم في طور اسااتغ ل مشاااريعهم أولئكأو  – ون مرحلة االسااتغ ل ما 

 وال مانات الحمائية
  20-49 من المرسااااااااااااوم التشااااااااااااريعي 80و 04 تح   الموا  :حيث األشييييييييخاص المخاطبين من-2-3

 .المخاطبةاألشخاص القانونية 
شامل نص الما ة األولى االستامارات المقامة في مجال األنشطة االقتصا ية المنتجة لسلع أو الخ مات 

الوطنيين الخواص  المساااااااااتامرين األجانب وال ولة أو أح  فروعها أو ألي شاااااااااخص المساااااااااتامرين  من قبل
 .تشريعيصراحة بموجب نص  معنوي معين

 . من المستفي ين من أحكام المرسوم التشريعي المؤسسات العمومية الوطنية 80وت ي  الما ة 

 :نم بإنتاج السلع أو الخ مات كلإذا يخاطب المرسوم التشريعي المنظم ل ستامارات في مجال األنشطة الخاصة 
 ؛الخواص الوطنيين المستامرين* 
 ؛األجانب المستامرين* 
 ؛أو أح  فروعه ال ولة* 
 ؛معنوي معين بموجب نص تشريعي شخص* 

                                                           
 ة"  رسالة ماجستير  كلية الحقوق  جامعة منتوريعلة عمر  حماية االستامار األجنبي الخاص في التشريع الوطني والقانون ال ولي " راسة مقارن  1 

 و92  ص 9004قسنطينة  
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 .1العمومية الوطنية المؤسسات* 
المتعلق بتطوير االسييييييتثمار  2991أوت  29المؤرخ في  93-91األمر رقم  –تطوير االسييييييتثمار -5

 :2993جويليه  15المؤرخ في  98-93المعدل والمتمم باألمر رقم 

بوا ر االستقرار السياسي واألمني  حيث ب ا و في ظل هذه المرحلة ظهرت م مى االنفتاح االساتاماري  
 04-00لتفتى نحو الخارج وهو ما تجساااااا  في األمر ذلك جليا من خ ل سااااااياسااااااة جلب رؤوس األموال وا

 في أنشااااااطة اقتصااااااا ية مختلفة 2وق  جعل االسااااااتامارات تنجز في حرية تامة المتعلق بتطوير االسااااااتامار 
المسااتامرين سااواء كانوا جزائريين أم أجانب من إمكانية االساااتامار  20-49بع ما منع المرسااوم التشااريعي 
 .ظة لل ولة أو ألح  فروعهافي األنشطة االقتصا ية المحفو 

أول قانون ل ساااااتامار يحمل تعريفا ل ساااااتامار األجنبي  حيث نصااااات الما ة الاانية  04-00يعتبر االمر 
 :ما يأتي ألمر هذا مفهوم في باالستامار منه: يقص 

 إعا ة أو ق رات ا)نتاجفي  التوسااااايع أو ج ي ة نشااااااطات اساااااتح اث إطار في تن رج أصاااااول اقتناء* 
 الهيكلة؛ إعا ة أو التأهيل

 عينية؛ أو نق ية مساهمات شكل في مؤسسة مال رأس في المساهمة* 
 كليةو أو جزئية خوصصة إطار في النشاطات استعا ة* 

إجراءات ج ي ة ته   إلى تذليل الصااعوبات وتوحي  مراكز القرار وفي هذا  04-00 كما ت اامن األمر
 االسااااااتامارات الوطنية واألجنبية على ح  السااااااواء  ويتعلق األمرا)طار أنشااااااأت هيئتين فقط لتولي تطوير 

و فبالنسااااااااااابة للوكالة الوطنية لتطوير والمجلس الوطني ل ساااااااااااتامار 3بالوكالة الوطنية لتطوير االساااااااااااتامار
االسااتامار فق  ظهرت على إار االنتقا ات التي وجهت لوكالة ترقية و عم ومتابعة االسااتامارات المسااتح اة 

باعتبارها ذات طابع مركزي بيروقراطي  وهي عبارة عن مؤساااااااساااااااة عمومية ذات  4220ساااااااوم بموجب مر 
ينشاااأ  ااامن و   4طابع إ اري تحت وصااااية رئيس الحكومة وتتمتع بالشاااخصاااية المعنوية واالساااتق ل المالي

تجمع فيه كل الخ مات ا) ارية والمالية التي يحتاجها المسااااااااااااااتامر في جهة واح ة  5 الوكالة شااااااااااااااباك وحي
                                                           

 و92ص   سبق ذكرهعلة عمر  مرجع   1 
 90المؤرخ في  00-04من األمر رقم  08الما ة   05  ص9004أوت  99الصا رة بتاريخ  81 الع   للجمهورية الجزائرية  الجري ة الرسمية  2 

صا ر  81 ع  ال  للجمهورية الجزائرية الجري ة الرسمية  9002يوليو سنة  45مؤرخ في 02-04األمر رقم   المع ل والمتمم بموجب 9004أوت 
 و9002يوليو 42بتاريخ 

يوليو سنة  45مؤرخ في 02-04  من األمر من األمر رقم 08والمتممة والمع لة للما ة 00-04من االمر رقم  02أنشئت بموجب الما ة   3 
 و92بموجب الما ة  02-42و والتي بقيت سارية المفعول في القانون 44  ص 9002يوليو 42صا ر بتاريخ  81  ع    الجري ة الرسمية9002

 والتي بقيت 9002 سنة يوليو 45في مؤرخ 02-04 رقم من االمر 49المع لة والمتممة بالما ة  00-04من االمر  44 أنشئ بموجب الما ة  
 التي جاءت في الفصل السابع منه والمت منة أحكام انتقالية وختاميةو 02-42من القانون  01سارية المفعول بموجب الما ة 

 و01  ص 9004أوت  99الصا رة بتاريخ  81ع   ال للجمهورية الجزائرية  الجري ة الرسمية  00-04 رقم من االمر  94الما ة   4 
 و04ص    المرجع السابق 00-04 رقم من االمر  90الما ة   5 
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لتسااااااهيل عملية االسااااااتامار وربى الوقت وكذا التقليل من ح ة العراقيل  ومن صاااااا حيات الوكالة فهي تهتم 
بتوفير العقارات ال اااااارورية )نجاز االسااااااتامارات سااااااواء كانت وطنية أو أجنبية من خ ل الشااااااباك الوحي  

 مؤساااسااااتعن أصاااول الال مركزي  بحيث تقوم بتسااايير والتصااار  في حافظة العقارات الصاااناعية الناتجة 
العمومية المنحلة )يجارها أو التنازل عنها بعوض لصااااالى المسااااتامرين  كما تقوم أي ااااا باسااااتقبال وتوجيه 
ومنى االمتيازات ومتابعة إنجاز واساااااتغ ل االساااااتامارات األجنبية  كما أن للوكالة وظيفة متابعة المشااااارو  

ر ل لتزامات الوار ة في األمر  وكذا االلتزامات التي االستاماري من خ ل التحقق من م   احترام المستام
من  42تعه  بها  فإذا لم يو  بها تقوم الوكالة بسااااااااحب االمتيازات بمقت ااااااااى مقرر سااااااااحب طبقا للما ة 

 و00-04 المع ل والمتمم ألمر 02-04مر األ

كما للوكالة  ور الوساااااااايط بين المسااااااااتامر وبين الجهات المخولة لمنى الترخيص في بعض النشاااااااااطات 
المقننة أي أن المستامر يتق م بطلب منى الترخيص إلى الوكالة وهي ب ورها تحولها إلى الهيئة المعنية للر  

ذا لم تقم بالر   تحرر الوكالة وايقة معاينة وتكون بميوم   00 خ ل شهر   .اابة ترخيصوا 

أما بالنساااابة للمجلس الوطني لإلسااااتامار فق  جاء من أجل إع ا  سااااياسااااات ال ولة في   هذا عن الوكالة
مجال االساااتامارات الوطنية واألجنبية ويعتبر هيئة إ ارية تنشاااأ ل   الوزير المكل  بترقية االساااتامار تحت 

م تراتيجية االسااااتامارات وبسااااياسااااة  عساااالطة رئيس الحكومة  ويكل  هذا المجلس بالمسااااائل المتصاااالة باساااا
وفيما يتعلق باالمتيازات الجبائية وغيرها فإن المجلس هو الذي يح   المناطق التي تسااتوجب  1االسااتامارات

 و 2تنميتها مساهمة خاصة من ال ولة التي يمكن أن تستفي  من النظام االستانائي

تصاابى أخ ااعتها لنظام قانوني اسااتانائي  ل ال ولة بصاافة ت ريجية من تنظيم االسااتامارات التيانسااحبت 
  وبع  ذلك خا عة )جراءات بسيطة من شأنها تشجيع الخواص ل ستامار

-42يعتبر القانون  المتعلق بترقية االسيييييتثمار: 2913أوت  93المؤرخ في  96-13القانون رقم -3
صاااااااااااا رت بع  التع يل آخر ما ساااااااااااان من القوانين في مجال االسااااااااااااتامار الذي كان أول القوانين التي  02

التي  01والذي كان من أهم م ااااااااااامينه إعا ة النظر في الما ة  9042-00-02ال سااااااااااتوري األخير في 
من  80كانت تعتر  بحرية المواطنين في ممارسااة التجارة والصااناعة فقطو فأصاابحت بمقت ااى الما ة رقم 

عة القوي للساااااالطات العمومية لمراجتعتر  أي ااااااا بحرية االسااااااتامارو وهو ما اعتبر بماابة ال افع  3التع يل

                                                           
 81 ع  ال الرسمية للجمهورية الجزائرية    الجري ة00-04من االمر  44المع لة والمتممة للما ة  02-04 رقم األمر من األمر من  49الما ة   1 

 و42ص   9002يوليو 42 بتاريخ صا ر
 و02  ص 9004أوت  99الصا رة بتاريخ  81ع   الللجمهورية الجزائرية الرسمية   الجري ة 00-04  من االمر 40الما ة   2 
 من ال ستور الجزائري اآلتي: حرية االستامار والتجارة معتر  بها  وتمارس في إطار القانونو 80جاء بنص الما ة   3 

 للتنمية االقتصا ية الوطنيةوتعمل ال ولة على تحسين مناخ االعمال وتشجع على از هار المؤسسات  ون تمييز خ مة 
 على ال ولة  بط السوقو

 يحمي القانون حقوق المستهلكينو
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المنظومة القانونية المتعلقة باالساتامار وبمناخه العام بما يتماشى وفلسفة ال ستور الج ي  الذي كرس حرية 
المتعلق بترقية  9042أوت  00المؤرخ في  02-42االسااااااااااااتامارو فكانت النتيجة أن صاااااااااااا ر القانون رقم 

 االستامارو

 00الموافق لااااااااااااااااااا  4801شاااااوال  92المؤرخ في  02-42وجب القانون بم 00-04لق  تم إلغاء االمر 
و والذي جاء 1منه 99  44  02المتعلق بترقية االسااااااااتامار باسااااااااتاناء أحكام الموا   9042غشاااااااات ساااااااانة 

 99بتعا ي ت تها   إلى تحرير االسااااااااااااااتامار من القيو  والمعوقات ا) ارية واالجرائية  حيث تنص الما ة 
ناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون  التي ق  تطرأ مسااااااااااتقب  على االسااااااااااتامار منه" ال تساااااااااار اآلاار ال

 المنجز في )طار هذا القانون  إال إذا طلب المستامر ذلك صراحة"و

جراءات ملحوظة من تطورات 02-42 إن أهم ما تحمله أحكام القانون  أكار منفعة وذات تناسقا أكار وا 
 عناصر اةا  حول االستامار  والذي يتمحور ينظم الذي المؤسسي جهازلل المراجعة األجانب  للمستامرين

 :أساسية
 ؛األجنبية المباشرة ل ستامارات التنظيمي ا)طار تع يل *
 للجزائر؛ االقتصا ية والسياسة الحوافز نظام بين التكيي * 
 المؤسسيو الجهاز مراجعة *

 األولى منه " يه   هذا القانون إلى الما ة مو ااااااااااى بمقت ااااااااااى 02-42 ويأتي مجال تطبيق القانون
 الساالع نتاج) االقتصااا ية النشاااطات في المنجزة واألجنبية الوطنية االسااتامارات على المطبق النظام تح ي 

 .والخ مات"

 :2باالستامار   حيث يقص 09يأتي مفهوم االستامار مو ى بمقت ى الما ة 
 أهيل؛الت إعا ة أو/ و ا)نتاج وتوسيع ق رات ج ي ة  نشاطات استح اث إطار في تن رج أصول اقتناء* 
 شركة؛ رأسمال في المساهمات* 

 ةالممنوح المزايا من محامل لا اة مفصااااال مرفق األجانب بالمساااااتامرين الصااااالة ذات األحكام وتت ااااامن
 :3االستامار  وهي تشجيع قانون بموجب

 األجنبية: المباشرة لالستثمارات التنظيمي اإلطار تعديل-3-1

                                                           

 يمنع القانون االحتكار والمنافسة غير الشرعيةو 
 المتعلق بترقية االستثمار، الجريدة الرسمية 5001 سنة غشت 07 لـ الموافق 0073 شوال 59المؤرخ في  09-01من القانون  73أنظر المادة  (1)

 .50. ص 5001، 01عدد  للجمهورية الجزائرية 

 و44و ص 9042  82الجري ة الرسمية الجزائرية  ع     2 
 الحسن معةجا واالجتماعية  واالقتصا ية القانونية العلوم كلية واالعمال  القانون مجلة الجزائر  في األجنبي االستامار  مانات عباس  كريمة  3 

   http://www.droitetentreprise.com  على الرابط: 00و49  40/01/9044تاريخ   9044 مارس  41 الع   المغرب  سطات  األول 
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 0 في المؤرخ 02-42 سعى القانون األجنبية  المباشارة ل ساتامارات التنظيمي ا)طار تع يل إطار في
 أخر   ومنها: إلغاء أو وتكييفها الت ابير بعض توجيه اعا ة إلى 9042 غشت

 للمساااااااااتامرين بالنسااااااااابة  فيها مرغوب الغير اآلاار   و)ح اث82-54 نظرا لصاااااااااعوبة تطبيق القاع ة -
 9045  يساااامبر 00 في المؤرخ 44-45 القانون في وا  ماجها مسااااارها تصااااحيى تم  والمحليين األجانب
 مع الشاااااااااراكة ينظم الذي الحكم نفس وهذا  القانون هذا من 22 الما ة  9042 المالية بقانون المتعلق

 .الحكومية المؤسسات

 رةالمباشااا األجنبية االساااتامارات  ااابط منظومة طر  من  ح اااها تم التي لألجانب  الوطنية المعاملة -
 نويينوالمع الطبيعيين لألشااااخاص والعا لة المنصاااافة المعاملة اسااااتب الها بمب أ وتم 9002منذ  المو ااااوعة

 الجهويةو  الانائية االتفااقيات أحكاام مراعااة فيماا يخص الواجباات والحقوق المرتبطاة بااسااااااااااااااتامااراتهم  مع
      و                       94رية الجزائرية  الما ة من قبل الجمهو  الموقعة األطرا  والمتع  ة

 التوازن نفيذت إطار في والسياسة االقتصا ية األجنبية المباشارة ل ساتامارات التنظيمي ا)طار تع يل-3-2
 الجزائر: في االقتصا ية والسياسة الحوافز نظام بين

 طابعال ذات ا)جراءات على الق ااااااااء ا)ساااااااتامار  بترقية المتعلق الج ي  هذا القانون بموجب ي حظ
 مناطقال حساااااب  للبل  ا)قتصاااااا ية للساااااياساااااة وفقا المزايا معايرة لمصااااالحة  وا)عفاءات المزايا   ال وري

 إلى العمالة   وبا) اااااافة تول  التي واالساااااتامارات الوطني ل قتصاااااا  األولوية ذات والقطاعات الجغرافية
 في  خلت عينية حصااااصااااا تشااااكل التي الساااالع على المزايا من ل سااااتفا ة األهلية عبر التناقض رفع ذلك 
ار إط في شااااراء خيار رفع مو ااااو  تكون التي الساااالع وكذلك الخارج  من النشاااااطات نقل عمليات إطار

 .ج ي ة استامارية فرص تفتى  2 الما ة  ال ولي ا)يجاري ا)عتما 

 :خ ل من المؤسسي ا)طار في النظر إعا ة يتم :المؤسسي الجهاز مراجعة-3-3

نشاء ا)جراءات تبسيط -  لوطنيةا ك  من الوكالة إ ارة مهام تبسيط إلى يه   األوتوماتيكي للمنى نظام وا 
 ل ستامار؛ والمجلس الوطني لتطوير االستامار

ل   الوكالة ت اام مجمو  المصاااالى المؤهلة لتق يم الخ مات ال اارورية )نشااااء  مراكز  8  أربعة إنشاااء -
 اءات ا)جر  اسااااتيفاء مركز تساااايير المزايا  مركز المؤسااااسااااات و عمها وتطويرها  وكذا )نجاز المشاااااريع: 

  )نشاء المؤسسات  مركز الترقية االقليمية و ال عم مركز
لعربية بع  نيل المملكة ا: المملكة العربية السييعودية األجنبي فيلإلسييتثمار  القانوني اإلطار تطور -ثانيا

م وقبل إصاا ارها ألول قانون ينظم االسااتامار األجنبي  كانت معا ية لفكرة 4209ة اسااتق لها عام يالسااعو 
االسااااااتامار األجنبي نظرا للظرو  التي كانت سااااااائ ة آنذاك  حيث كان رصااااااي ها  اااااائيل ج ا يعتم  على 

وصااااااارا   IIحو و لزراعة التقلي ية والي  والح   وبع  اكتشاااااااا  البترول فيها وبفعل ظرو نشاااااااط الرعي وا
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ياااز مع االمتاتفاااقيااات عاا   من فيهااا  مااا  فع المملكااة إلى عقاا   واألمريكيينالمصاااااااااااااااالى بين البريطااانيين 
لك ا)تفاقيات تصاااااا حيات التنقيب واسااااااتغ ل البترول لكون ان بريطانيا والووموأ التي خولت لهذه األخيرة 

لكنها لم ت م طوي  حيث سااااااااااااارعت المملكة إلى تبني قانون يه   إلى جذب رأس المال  فر اااااااااااات بالقوةو
األجنبي  ون المسااااااااس بسااااااايا تها  األمر الذي أ   بها إلى إصااااااا ار قانونين متشااااااا  ين اتجاه االساااااااتامار 

تسا  نطاق  ية المت حقة  ونتيجة الاألجنبي المباشر على فترتين زمنيتين  ولكن ونظرا للتطورات االقتصا
االساااااتامار في المملكة ظهرت الحاجة إلى تح يث نظام االساااااتامار مرتين أخيرتين وذلك بتع يل المراسااااايم 

 مو   9000ه الموافق لسنة 4894السابقة  وكان آخر قانون ينظم االستامار سنة 

ة سااانور ها بع مراحل زمنيية الساااعو ية بأر لق  مرت عملية تنظيم االساااتامارات األجنبية في المملكة العرب
 فيما يلي:

 م(1652-ه1323نظام االستثمار األجنبي )صدور األولى:  المرحلة-أ

م 4251الموافق لساانة ه  4012أول نظام خاص باالسااتامارات األجنبية عام المنظم السااعو ي أصا ر 
والذي اتسم بالتش    عاماوفي المملكة بأربعة عشر  أي قبل ب ء العمل بالخطة االقتصا ية التنموية األولى

 %82رؤوس أموال الشركات بأال تزي  علىاتجاه االستامارات األجنبية المباشرة  إذ قي  حصة األجانب في 
من مجمو  رأس المال   ااااامانا لع م سااااايطرة األجانب على مجريات األمور في إ ارة الشاااااركاتو كما كان 

من مجمو  موظفي المنشاااااأة  ولم يكن  %15يتطلب أال يقل ع   الموظفين والمساااااتامرين الساااااعو يين عن 
منشاااأة إال بع  ال األرباح التي تحققها التصااافية أوك يسااامى للمساااتامر بإعا ة تحويل رأساااماله من فائض كذل

 با) افة إلى أن هذا النظام لم يكن يوفر للمستامر أي إعفاء  ريبي أو جمركيو طويلة مرور سنوات 
 م(1633-ه1383( )35رقم) الملكي المرسومصدور  الثانية: المرحلة-ب

وهي مرحلة التشااااااااااجيع ل سااااااااااتامارات األجنبية  فق  ب أت بصاااااااااا ور النظام الااني ل سااااااااااتامار بموجب 
م  حيث احتو  هذا النظام على 4220ه الموافق لساااااانة 44/40/4040بتاريخ  05رقم  الملكي المرسااااااوم

 الع ي  من المزايا التشجيعية للمستامرين األجانب ولكن لم تكن تلك المزايا تشكل امتيازات جوهريةو
ب أت بصاااااا ور النظام : م(1626-ه1366( )2رقم)م/ الملكي المرسييييومصييييدور  المرحلة الثالثة: -ج

م 4212ه الموافق لساااااااانة 09/09/4022  بتاريخ 8الاالث ل سااااااااتامار بموجب المرسااااااااوم الملكي رقم  م/
تحت تساامية نظام اساااتامار رأس المال األجنبي  والذي جاء لت ارك ما خلفه النظامين الساااابقين ل ساااتامار 

ر في المملكة ق  أ ركوا حاجة ال ولة من تنفيز للمساااااااتامر األجنبي   اال بأن منظمي ساااااااياساااااااات االساااااااتاما

                                                           
  الخطة االقتصااااااااا ية األولى هي أول خطة تنموية و ااااااااعت في المملكة العربية السااااااااعو ية  وهي تعر  بالخطة الخمسااااااااية  وق  اسااااااااتمرت منذ عام

ه وكان التركيز في هذه الخطة على بناء التجهيزات األساااسااية من خ مات الهات  والمياه والكهرباء والخ مات الصااحية  4025ه ولغاية عام 4020
 بليون لايرو 14ق على هذه الخطة ما يقارب وق  أنف
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والخبرة الفنية  بما يساااااااهم في  عم االقتصاااااااا  الوطني  و ااااااارورة إ اااااااافة رواف  ج ي ة لل خل   للتكنولوجيا
والتخفي  من االعتماا  على البترول كمور  وحيا  للا خال  وخلق فرص عمال جا يا ة للمواطنينو وباذلك فق  

مباشااار  لكن ما يعاب عليه هو كونه ب ائيا نوعا ما مما اساااتلزم جاء محفزا ومشاااجعا ل ساااتامار األجنبي ال
  فيما بع  ا خال بعض التع ي ت على بعض من موا هو

 :1وت من هذا القانون الع ي  من البنو  المقي ة للمستامر األجنبي  نذكرها فيما يلي
  ؛ا يةاالقتصالمشاروعات المرخص بها للمساتامرين يجب أن تكون مشاروعات  امن خطة التنمية 

 ار مصحوبا بخبرات وتقنيات أجنبية؛وأن يكون االستام
  ل على الترخيص غير مح  ؛الزمن المتوقع للحصو 
  ن ط أن يكو حال تع   األنشااطة  هي مح و ة ويشااتر   فيإمكانية الحصاول على أكار من ترخيص

 الترخيص في نفس النشاط؛
 فقط؛وح به هو المشروعات المشتركة شكل االستامار المسم 
  ال أالتمتع بنفس الحوافز الممنوحة لرأس المال الوطني في االساااتامارات الصاااناعية فقط  كما يجب

  ؛%95مساهمة الشريك السعو ي في رأس مال المشرو  عن  تقل
 متوفرا في غالبمر األجنبي العمال تحات كفاالاة مواطن سااااااااااااااعو ي  األمر الذي ال يكون اعلى المساااااااااااااات 

 الوقت؛
   ؛منهاال مانات غير مح  ة قانونا رغم تطبيق الع ي 
  تملك العقارات ال زمة ل ستامار؛ال يحق للمستامر األجنبي 
  في حين في  ة سااااانوات في المشاااااروعات الزراعية والصاااااناعي 40ا)عفاءات ال اااااريبية تكون لم ة

 و%85و 90وتتراوح ال ريبة على أرباح الشركات بين  سنواتو 05المشاريع األخر  يكون لم ة 
 (م2999-ه1221( )91/رقم)م الملكي صدور المرسوم الرابعة: المرحلة-د

وهي المرحلة الحالية  التي ب أت بصاااا ور نظام االسااااتامار األجنبي الحالي الصااااا ر بالمرساااااوم الملكي 
ما ة  ويت اامن  44  ويتكون من 9000ه الموافق لشااهر أفريل ساانة 45/04/4894  بتاريخ 04رقم  م/

  كما ل ااماناتتنظيما شااام  ل سااتامار األجنبي في المملكة من حيث الشااروط وا)جراءات واالمتيازات وا
يت اامن اختصاااص المجلس االقتصااا ي األعلى إصاا ار قائمة بأنوا  النشاااطات المسااتاناة من االسااتامار 
األجنبي  اخااال المملكاااة  وتمتع المشاااااااااااااارو  األجنبي بنفس امتياااازات وحوافز المشاااااااااااااارو  الوطني  ومزاياااا 

التي  ل سااتامار والعقوبات العامةالى واجبات وصاا حيات الهيئة  با) ااافةو اامانات المسااتامر األجنبي 
 توقع لمخالفة النظامو

                                                           
األجنبي الج ي  ونظام استامار رأس المال األجنبي في المملكة العربية السعو ية   االستامارالهيئة العامة ل ستامار  مقارنة بين موا  نظام   1 

 و45-2 ص المملكة العربية السعو ية   وسون  ص
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من أهم اآلاار ا)يجابية لهذا النظام الج ي  نج  أن مجمو  المشروعات المرخصة ق  حقق ارتفاعا مهما 
مشاارو   4202  فمن 4212عليه الو ااع  اامن نظام اسااتامار رأس المال األجنبي لساانة مقارنة بما كان 

 سنوات فقطسنة  حقق النظام الج ي  بع  ا ث  94مليار  والر تم خ ل  50تمويل ق ره  بإجماليمشترك 
مليااار  والر  كمااا أن الوقاات  4014تموياال بلغاات قيمتااه  بااأجماااليمشااااااااااااااروعااا جاا ياا ا  4428منااذ تطبيقااه 

المخصااااص للحصااااول على الترخيص للمشاااارو  لم يكن مح  ا في السااااابق  بينما اآلن أصاااابى مح  ا وهو 
 كأقصى ح و يوما 00

إ ااااااافة إلى ذلك صاااااا رت ال ئحة التنفيذية لنظام االساااااااتامار األجنبي بموجب قرار مجلس إ ارة الهيئة 
قرار م  كما صاا ر 9009جوان  98ه الموافق ل 40/08/4890  بتاريخ 04/90 العامة ل سااتامار رقم 

م بتعااا يااال نص 9005جوان  40ه الموافق ل 02/05/4892  بتااااريخ 04/82إ ارة الهيئاااة رقم  مجلس
 :1الفقرة الاالاة من الما ة السا سة من ال ئحة التنفيذية والتي كانت تنص قبل ذلك على اآلتي

  :00في الفقرة  
 الزراعية؛مليون لاير سعو ي بالنسبة للمنش ت  95أال يقل حجم المال المستامر عن   -
 م يين لاير سعو ي بالنسبة للمنش ت الصناعية؛ 05أال يقل حجم المال المستامر عن  -
مليون لاير سااعو ي بالنساابة للمنشاا ت األخر  وفقا لل ااوابط  09أال يقل حجم المال المسااتامر عن  -

 التف يلية التي ي عها مجلس ا) ارةو والقواع 

رأس المال المسااااااااتامر في المشاااااااااريع المنشااااااااأة في مناطق يجوز لمجلس ا) ارة تخفيض الح  األ نى ل 
  يح  ها أو في مشاريع تحتاج إلى خبرات فنية عالية أو مع ة للتص يرو 

   الج ي  بع  التع يل كاآلتي:00وق  أصبى نص الفقرة  

 يق م للمملكة بغرض االستامار"و اعتبارياأن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو  -

يوفره هذا التع يل من تساااهي ت مهمة تعكس الرغبة في تحرير نظام االساااتامار من القيو  وال يخفى ما 
التي تعيق مساايرة االسااتامار في المملكة  وال ال على ذلك زيا ة حصاايلة المملكة من االسااتامارات األجنبية 

 المباشرة منذ ب اية تطبيق هذا النظامو

عت ر في المملكة العربية السااعو ية نج  أنها في الب اية اتببالنظر إلى التطور التاريخي لقانون االسااتاما
اتجاهه رغبة منها في المحافظة على ساااااااااااايا تها القانونية وع م الرجو  الى زمن االحت ل أساااااااااااالوبا حمائيا 

األجنبي والتبعياة للخاارج  وكاان ذلاك من خ ل ساااااااااااااان قوانين اسااااااااااااااتامار مقي ة  وبشااااااااااااااروط تح  من ق رة 
اساتامار  يقة وعوائق  ريبيةوووالخ  ولكن فيما بع  اتبعت المملكة نه  التحرير  المساتامرين  وبمجاالت

                                                           
 .02-1ذكره، ص ص  الهيئة العامة لالستثمار، مرجع سبق (1)
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واعتم ت أكار فأكار تشااااجيع االسااااتامار المحلي واالجنبي  ويتجلى ذلك واالنفتاح على االقتصااااا  العالمي 
 من خ ل مختل  ال مانات والحوافز الممنوحة واالعفاءات ال ريبية والمناطق الحرة و

 والمملكة العربية السعوديةاني: ضمانات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر الث الفرع

 :االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر ضمانات-أوال

  سواء كان في الجزائر االستامارع ة إتفاقيات  ولية ه فها التشجيع على عق  إلى الجزائر ق  سارعت ل
 ااااريبي أو ال االز واجأو كانت في شااااكل إتفاقيات لمنع  األطرا اتفاقيات انائية أو متع  ة ذلك في شااااكل 

الحالي  ماراالسااتاو وما قانون االسااتامارلتسااوية المنازعات الناشاائة عن ا)سااتامار وغيرها لتشااجيع وحماية 
ا من التي أبرمتها الجزائر مع غيره ل لتزاماتإال نتيجة  ا)سااااااااتامار المتعلق بترقية  02-42رقم   القانون

 وول  وجس تها في قانونها ال اخليال 

  اتفاقيةأخر  و  مانات قانونية إلى  لإلستامارات األجنبية في الجزائريمكن تقسيم ال مانات الممنوحة 

 لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر  القانونية الضمانات-أ

 لل ولة ةال اخلي التشااريعات  اامن عليها النص تم التي ال اامانات مجموعة القانونية بال اامانات نعني
 الجزائر و لإلستامار  الم يفة

 هذه ا)سااااااااتامار بترقية المتعلق 9042 أوت 00 بتاريخ الصااااااااا ر 02-42 رقم القانون تناول حيث
 إلى 94 الما ة من وذلك لإلساتامارات  الممنوحة ال امانات عنوان تحت منه الرابع الفصال في ال امانات

 :يلي كما  95 الما ة غاية

 :والعادلة المنصفة المعاملة ضمان-1

 ويةوالجه الانائية ا)تفاقيات أحكام مراعاة مع”  أنه: على أع ه المذكور القانون من 94 الما ة نصاات
 ألجانبا والمعنويون الطبيعيون األشااااااااخاص يتلقى الجزائرية  ال ولة قبل من الموقعة األطرا  والمتع  ة
 المشااااااار  أن يظهر هنا .”باساااااااتاماراتهم المتعلقة والواجبات الحقوق يخص فيما وعا لة  منصااااااافة معاملة

 تصااااا ياالق النشاااااط ممارسااااةويسااااهل  والوطنيين األجانب المسااااتامرين بين المعاملة في يساااااوي الجزائري
 .واألجانب المواطنين بين تفرقة  ون األشخاص لجميع

 تساااري ال”  أنه: 02-42 القانون من 99 الما ة نصااات :به المعمول القانون أحكام اسييتقرار ضييمان-2
 إطار يف المنجز ا)سااتامار على مسااتقب   تطرأ ق  التي القانون  هذا إلغاء أو مراجعة عن الناجمة اآلاار
 طمأنة محاولة إلى الجزائري المشاااااار وهنا يسااااااعى  .”صااااااراحة ذلك المسااااااتامر طلب إذا إال القانون  هذا

 لن لج ي ةا المقت ااايات فإن باالساااتامار الخاص القانون إلغاء أو تع يل حالة في بأنه األجنبي المساااتامر
 ال ولة تكون لذلك  االلتزامات في زيا ة أو االمتيازات من إنقاصااااااااا ت اااااااامنت إذا خاصااااااااة عليه  تطبق



 تحليل مناخ االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر والمملكة العربية السعودية :فصل الثانيال
 

 - 103 -  
 

 المشاااارو  كميح الذي القانوني النظام بتابيت الما ة هذه خ ل من تعه ت ق  المسااااتقبلة   ال ولة الجزائرية
 األجنبيو وتعتبر رغبة المسااااتامر األجنبي صااااراحة في االسااااتفا ة من التع يل أو ا)لغاء الذي االسااااتاماري

 لتطوير نيةالوط الوكالة إلى طلبه الجزائري في حالة ما إذا كان يخ م مصالحه  وذلك بتق يم المشر  به قام
 وا)ستامار

 المتعلق 02-42 رقم القانون من 90 الما ة نصيييت :االسيييتثماري المشيييروع ملكية نزع عدم ضيييمان-3
 سااااتاماراتا) تكون أن يمكن ال الملكية  نز  تحكم التي القواع  على زيا ة”  أنه: على ا)سااااتامار بترقية
 هذا على يترتب .به المعمول التشااااريع في عليها المنصااااوص الحاالت في إال اسااااتي ء مو ااااو  المنجزة

 الما ة هذه خ ل من الجزائري المشااااار   ااااامن وهنا .”ومنصااااا  عا ل تعويض الملكية ونز  االساااااتي ء
 المؤرخ 44-24 رقم القانون عليه نص ما إطار في إال للملكية نز  أي حصاااول ع م األجنبي للمساااتامر

 و1العمومية المنفعة أجل من الملكية بنز  المتعلقة للقواع  المح   4224 أفريل 91 في
 :2وعائداته المستثمر الرأسمال تحويل ضمان-2

 المساااااتامر الرأسااااامال تحويل  ااااامان من تساااااتفي ”  أنه: على 02-42 القانون من 95 الما ة نصااااات
 ق يةن حصااص شااكل في المال رأس في حصااص من انط قا المنجزة ا)سااتامارات عنه  الناجمة والعائ ات
 التنازل مويت بانتظام  الجزائر بنك يساااااعرها التحويل حرة بعملة وم ونة المصااااارفي  الطريق عن مساااااتور ة

 ووفق لمشارو  ل الكلية التكلفة حساب المح  ة ال نيى األساق  تفوق أو قيمتها تسااوي والتي لصاالحه  عنها
 .التنظيم طريق عن المح  ة الكيفيات

 ابليتهابق المصاااارح األسااااهم وأرباح للفوائ  الرأساااامال في ا)سااااتامار إعا ة خارجية  كحصااااص تقبل كما
 .بهما المعمول والتنظيم للتشريع طبقا للتحويل

 لعينيةا الحصاااااص على أع ه  األولى الفقرة في المذكورة ال نيا األساااااق  وكذا التحويل  ااااامان يطبق
 وأن جيا خار  مص رها يكون أن شريطة به  المعمول التشريع في عليها المنصوص األشكال حسب المنجزة
 .الشركات إنشاء تحكم التي وا)جراءات للقواع  طبقا تقييم محل تكون

 الناتجة الصااااافية الحقيقية الم اخيل كذلك أع ه  األولى الفقرة في المذكور التحويل  اااامان ويت اااامن
ن حتى أجنبي مصاا ر ذات ا)ساااتامارات وتصاافية التنازل عن  في امرالمساات الرأساامال يفوق مبلغها كان وا 

 " الب اية

                                                           
  .4224ماي  4مؤرخة في  94ع   ال الجزائرية  رسميةال الجريدة (1)

 الحسن معةجا واالجتماعية  واالقتصا ية القانونية العلوم كلية واالعمال  القانون مجلة الجزائر  في األجنبي االستامار  ماناتكريمة عباس   (2)
 http://www.droitetentreprise.com  على الرابط: 00و49  40/01/9044تاريخ   9044 مارس  41 الع   المغرب  سطات  األول 

   بتصر  من الباحثو

http://www.droitetentreprise.com/
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 اراتلإلساااتام إال ُيمنى ال وعائ اته المسااتامر الرأساامال تحويل  اامان أن ن حظ الما ة هذه خ ل فمن
 كزي المر  البنك قبل من ومسااااعرة التحويل حرة الصااااعبة بالعملة المال رأس في حصااااص بواسااااطة المنجزة
 جزائرية يةجنس من سواء ينمعنوي أو ينطبيعي أشخاص قبل من قانونية بطريقة الخارج من مستور ة وتكون

 .التحويل بتاريخ المطبق الرسمي الصر  بسعر التحويل ويكون أجنبية  أو

 عن تجةالنا األرباح وكذا اساااتاماره  عن الناتجة العائ ات وكذا المساااتامر الرأسااامال تحويل إذا في ااامن
 لمالا رأس قيمة تفوق األرباح هذه قيمة كانت ولو حتى االسااااااتاماري المشاااااارو  تصاااااافية عن أو التنازل

 .المستامر

 محل نتكو  أن بشارط الخارجي  المصا ر ذات العينية الحصااص أي اا التحويل  امان من تساتفي  كما
 .الشركات إنشاء تحكم التي وا)جراءات للقواع  طبقا تقييم

 جوان 2 في المؤرخ 00-05 رقم تحت الجزائر بنك نظام ص ور بع  وا حة الو عية أصابحت حيث
 مارا)سااااااااتا عن الناتجة واألتاو  األرباح أن على الذي ينص األجنبية  باالسااااااااتامارات المتعلق 9005
 ألجنبيةا المسااااهمة حصاااة يعا ل بمبلغ تحويلها يمكن المؤهلة النشااااطات في واألجنبي   الوطني المختلط

 ب ونو  بإجراء تلزم التي المعتم ة والمؤساااااساااااات للبنوك المهمة هذه فوض ق و ولاالجتماعي الرأسااااامال في
 … األجنبية  ا)ستامارات عن التنازل األرباح  نوات  باألتاو   المتعلقة التحوي ت آجال

 بقيمة أو لتنازلا مبلغ يعا ل بمبلغ التحويل يتم وتصاااااااافيتهم  ا)سااااااااتامارات عن بالتنازل يتعلق وفيما
 .األجنبي للمستامر العائ  للتسوية الصافي

 .األولية وكالبن قبل من المنجزة للتحوي ت الحقة مراقبة إجراء بحق الجزائر بنك فيحتفظ المراقبات  وعن

 االتفاقية لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر  الضمانات-ب

لع م  نظرا  انبلتحقيق الحماية للمساااااااااتامرين األجغير كافية وح ها  القانونيةال ااااااااامانات ال شاااااااااك أن 
وة تلجأ ال ول المصاا رة لإلسااتامار إلى وسااائل قانونية أخر  أكار قلذا اسااتقرارها وقابليتها للتع يل وا)لغاء  

 .لإلستامار الم يفةو مان  تتمال في عق  إتفاقيات انائية أو جماعية مع ال ول 

وفي هذا الساااياق فق  أبرمت ب  نا الع ي  من ا)تفاقيات ال ولية في مجال حماية وتشاااجيع ا)ساااتامارات 
 .عربيةبية أو مع  ول أخر  غير األجنبية سواء مع ال ول العر 

  ونظرا لتشااااابه معظم 1رانائية لحماية ا)سااااتاما اتفاقية 85أبرمت الجزائر  :الثنائيةالدولية  االتفاقيات-1
االتفاقيات التي أبرمتها الجزائر في مجال تشاااااااااجيع االساااااااااتامارات واحتوائها على نفس المبا ئ والمعام ت 

                                                           
(1)  KPMG : guide investir en Algérie, janvier 2017, p 46. 
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بين الجزائر و المبرم بين الجزائر والكويت  االتفاق :من بينها كنموذجفنج  الخاصااااااااة باالسااااااااتامار األجنبي 
 ووال انمارك

فعن االتفاااقيااة الجزائريااة الكويتيااة للتشااااااااااااااجيع والحمااايااة المتبااا لااة ل سااااااااااااااتامااارات  التي تم إبرامهااا في 
المؤرخ في  010-00بالكويت  وتمت المصاااااااا قة عليها بموجب المرساااااااوم الرئاساااااااي رقم  00/02/9004
الع ي  من ال مانات الممنوحة للمستامرين من ك  البل ين  ك مان التعويض  أقرت  فق  90/40/9000

عن ال رر أو الخسارة الذي يمنى بموجبه المستامرون التابعون ألح  المتعاق ين الذين تتعرض استاماراتهم 
 و في حالة الطوارئفي إقليم الطر  المتعاق  اآلخر أل اااارار أو خسااااائر بساااابب الحرب أو أي نزا  آخر أ

 وأو اورة أو أعمال شغب معاملة من الطر  اآلخر

كما أ ااااا  تعوي ااااا آخر عن األ اااارار أو الخسااااائر التي تلحق بالمسااااتامرين التابعين ألح  الطرفين 
نتيجة ل ستي ء المؤقت على ممتلكاتهم أو جزء منها أو ت ميرها  بحيث يكون التعويض فوريا كافيا وفعاال 

 .   بعملة قابلة للتحويل بحرية أو يسمى بتحويلها بحرية وب ون أي تأخيرويجب أن يس

بأنه ال يمكن أن تكون االساااااااااااااتامارات المنجزة على إقليم أح  الطرفين  االتفاقيةوعن نز  الملكية  تذكر 
مو ااااااو  نز  ملكية أو تأميم أو أي إجراء مماال إال لغرض يتعلق بمصاااااالحة وطنية للطر  المتعاق   وأن 

ون قا  اتخاذ على أساااااااااااااااس إجراء عا م التمييز وفقاا لإلجراءات المعمول بهاا  وبشاااااااااااااارط أن يكون مقاابل يك
تعويض فوري وكا  ويتم تح ي ه وفقا لمبا ئ التقييم المعتر  بها  وليا بالعملة التي يتم االساااتامار بها أو 

 .أية عملة أخر  قابلة للتحويل

  فورية لق ااايته من قبل سااالطة ق اااائية محلية في البلويحق للمساااتامر المت ااارر الحق في المراجعة ال
 .الم ي  ل ستامار أو سلطة مختصة مستقلة أخر  تابعة للطر  المتعاق 

أما عن تحويل الم فوعات المتعلقة باالساااتامار  في ااامن كل من الطرفين للمساااتامرين التابعين للطر  
وخااارج إقليميااه بعاا  الوفاااء بكاال االلتزامااات اآلخر التحوياال الحر للماا فوعااات المتعلقااة باااالسااااااااااااااتامااار  اخاال 

 .الجبائية  وتتم التحوي ت ب ون أي تأخير أو قيو  بعملة قابلة للتحويل بكل حرية

ذا تعذر ذلك خ ل المنازعاتوعن تسااااوية  أشااااهر من تاريخ طلب التسااااوية  02  فتتم بالطرق الو ية  وا 
ا إما )جراءات مناساااابة لتسااااوية النزا  متفق عليه الو ية فإن النزا  يعرض باختيار المسااااتامر طر  النزا 

ما )جراءات تسااااوية المنازعات في االتفاقية الموح ة السااااتامار رؤوس األموال في ال ول العربية  مساااابقا  وا 
ما عن طريق التحكيم ال ولي4240سنة   .  وا 

وفي   ماسااااايةت  بلو أما المنازعات التي تتعلق بتفساااااير أو تطبيق هذه االتفاقية فتحل من خ ل مشااااااورا
أشاااااااااهر من تاريخ طلب عق ها يجوز ألي من الطرفين عرض النزا  على محكمة  02حالة فشاااااااالها خ ل 

 .تحكيم لهذا الغرض بع  إخطار الطر  الااني كتابيا
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من االتفاقية فإنه ال يق م للمسااااااااااااااتامرين التابعين  08وعن مب أ المعاملة بالمال  فحسااااااااااااااب نص الما ة 
 .ميزة أو معاملة أو تف يل على المستامرين التابعين للطر  اآلخر للطر  المتعاق  أي

أما االتفاق المبرم بين الجزائر وال انمارك حول الترقية والحماية المتبا لتين ل ساااتامارات  فق  تم التوقيع 
-00وق  تمت المصااااااا قة عليه بموجب المرساااااااوم الرئاساااااااي رقم  95/04/4222عليه في الجزائر بتاريخ 

 .00/49/9000مؤرخ في ال 595

ويه   هذا االتفاق إلى تكاي  التعاون االقتصا ي  وذلك من خ ل توفير الشروط الم ئمة لمستامري 
 1.أح  الطرفين على إقليم الطر  المتعاق  اآلخر بناء على معاملة عا لة ومنصفة ل ستامارات المتبا لة

لتع   االتفاقيات ذات البع  ال ولي التي أبرمتها الجزائر مع  نظرا األطراف:الدولية المتعددة  االتفياقيات-2
اتفاقية تشااجيع و اامان االسااتامار بين  ول اتحا  المغرب العربي  واتفاقية الشااراكة سانختار ع ة  ول فإننا 

 .بين الجزائر واالتحا  األوربي

أبرمت  الجزائر أنفعن اتفاقية تشجيع و مان االستامار بين الجزائر و ول المغرب العربي  فنشير إلى 
معاااهاا ة مع  ول المغرب العربي تهاا   إلى إقااامااة اتحااا  المغرب العربي وبعاا  عااام ونصاااااااااااااا  من  خول 

االسااااااااااااااتامارات ة تتعلق بالمعااها ة حيز النفااذ  فكرت هاذه ال ول في تعزيز هذا االتحا  أكار فتم إبرام اتفاقي
من معاه ة إنشااااااااااااااء اتحا  المغرب العربيو حيث تم توقيع هذه االتفاقية  00الفقرة  09تطبيقا لنص الما ة 

وقاا   90/01/4220في الجزائر بين خمساااااااااااااااة  ول وهي: الجزائر  تونس  ليبيااا  المغرب  موريتااانيااا  في 
 .99/49/4220المؤرخ في  890-20صا قت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 

وعن ال ااااااااامانات التي كرساااااااااتها االتفاقية  فتتمال في  ااااااااامان حرية تحويل الرسااااااااااميل الذي نصااااااااات 
الذي يسااااااااامى لكل طر  متعاق  بحرية تحويل وب ون آجال و  من الفصااااااااال الاالث ل تفاقية 44 الما ة عليه

عر التحويل بعملة قابلة للتحويل بسااااارأس المال وعوائ ه أو أي م فوعات أخر  متعلقة باالساااااتامار  وينجز 
 .الصر  الرسمي الجاري به العمل من تاريخ التحويل

أما عن  ااامان التعويض عن األ اااارار  فق  أقرت االتفاقية تعوي ااااا عما يصاااايب المسااااتامر المغاربي 
من  ااارر نات  عن قيام الطر  المتعاق  أو إح   سااالطاته العامة أو المحلية أو مؤساااسااااته بالتسااابب بأي 
فعل أو امتنا  في إح اث  ااااارر للمساااااتامر المغاربي بمخالفته األحكام القانونية المكرساااااة في االتفاقية أو 

 .في القوانين النافذة في ال ولة التي يقع فيها االستامار

                                                           
 الحسن ةجامع واالجتماعية  واالقتصا ية القانونية العلوم كلية واالعمال  القانون مجلة الجزائر  في األجنبي االستامار  ماناتكريمة عباس  (1)

 http://www.droitetentreprise.com  على الرابط: 00و49  40/01/9044تاريخ   9044 مارس  41 الع   المغرب  سطات  األول 
 من الباحث. بتصر 
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في  ا)ساااااااااااااابانية بفالنساااااااااااااايا  والذي تم التوقيع النهائي عليه األورمتوسااااااااااااااطيهالشااااااااااااااراكة  اتفاق عنأماا 
 1 9005لي خل حيز النفاذ في الفاتى من سبتمبر  99/08/9009

  فق  حرص الطرفان من خ له على إعطاء أولوية خاصاااااة االتفاقوعن ال ااااامانات التي جاء بها هذا 
حيث  اتواالسااااااااتامار ل سااااااااتامارات المتبا لة عن طريق ترقيتها وحمايتها به   خلق مناخ مناسااااااااب لت فق 

على أنه تمنى المجموعة األوربية  00الما ة   ااامان المعاملة العا لة  والذي نصااات عليه  قاالتفات ااامن 
و ولها األع اء للمستامرين الجزائريين معاملة ال تقل رعاية عن تلك التي يحظى بها الممولون بالخ مات 

ول قة باالتفاق العام حاألع اااااء الملح  المماالة وفقا لقائمة االلتزامات الخاصااااة للمجموعة األوربية و ولها
للممولين بالخ مات التابعين للمجموعة األوروبية   الخ مات  وبالمقابل تمنى الجزائر نفس المعاملة  تجاارة

للفرو  المساااتقلة والفرو  التابعة لشاااركات المجموعة المنشاااأة على   و ولها األع ااااء  وتمنى نفس المعاملة
 .إقليم الجزائر

االتفاق التزام المجموعة والجزائر اعتبارا من  فت اااااااااااااامن األموال ؤوس وعن  اااااااااااااامان الت اول الحر لر 
التنفيذ  السااااااماح بالت اول الحر لرؤوس األموال الخاصااااااة باالسااااااتامارات المباشاااااارة في الجزائر  حيز  خوله

وتعاون الطرفين على توفير كل الظرو  ال ااارورية قصااا  تساااهيل ت اول األموال فيما بينها والتوصااال إلى 
 .لتامتحريره ا

أما عن  اامان التعويض  فإن أي ت بير أو ممارسااة ذات طابع جبائي  اخلي يؤ ي بطريقة مباشاارة أو 
غير مباشاااارة إلى التمييز بين منتجات أح  الطرفين والمنتوجات المماالة التي يكون منشااااأها الطر  اآلخر 

لمبا الت على شاااااااكل تح ي  ا خرالت ابير بتق يم تعويض للطر  اآل يلزم الطر  الذي ينوي اتخاذ مال هذه
حياااال الوار ات القاااا ماااة من هاااذا األخير  ويعاااا ل التعويض اآلااااار التجاااارياااة المجحفاااة النااااجماااة عن هاااذه 

 .الت ابير  كما يق م قبل اتخاذ الت بير الوقائي
 من أجل توفير الحماية القانونية للمسااااااااتامر األجنبي: ت عليها الجزائرقدالدولية التي صيييييا االتفاقيات-3

و مان اقته فإن الجزائر ق  صا قت على ع ة اتفاقيات  ولية أنشأت هيئات  ولية متعلقة ب مان وحماية 
االسااااااتامار أهمها: المركز ال ولي لتسااااااوية المنازعات المتعلقة باالسااااااتامار الذي تم إنشاااااااؤه بموجب اتفاقية 

 .4245ب اتفاقية سيول لسنة   والوكالة ال ولية ل مان االستامار التي تأسست بموج4225واشنطن سنة 

                                                           
يت من  9005مؤرخ في أفريل  452-05الرئاسي رقم  المرسوم .00/08/9005مؤرخة في:   04ع   ال للجمهورية الجزائرية  رسميةالجري ة ال (1)

 التص يق على االتفاق األوربي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجزائر والمجموعة األوربية وال ول األع اء فيها  
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  فق  وافقت الجزائر على اتفاقية CIRDI فعن المركز ال ولي لتساااااااااااوية لمنازعات المتعلقة باالساااااااااااتامار
وصاااااااااا قت عليها  94/04/4225المؤرخ في  08-25واشاااااااانطن المت اااااااامنة إنشاااااااااءه بموجب األمر رقم 

 و00/40/42251المؤرخ في  082-25بموجب المرسوم الرئاسي 

المتعلق  04-02المع ل والمتمم باألمر  00-04الجزائر ذلك في قوانينها السااااااايما األمر  وق  كرسااااااات
بتطوير االسااااااتامار الذي منى  اااااامانا ق اااااااائيا يتمال في إمكانية تسااااااوية المنازعات المتعلقة باالساااااااتامار 

 يوجب قواع  التحكيم التجاري ال ولبم

أكتوبر 44أنشاائت بموجب اتفاقية ساايول المبرمة في   فق AMGI أما عن الوكالة ال ولية ل اامان االسااتامار
المؤرخ في  05-25  والجزائر ورغبااة منهااا في  اااااااااااااامااان االسااااااااااااااتامااارات وافقاات عليهااا بموجااب األمر 4245

   و850-25 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 00/40/4225ام صا قت عليها في:  94/04/42252

 في الخطر الساااااااااياساااااااااي كع م الق رة على التحويلوفي مفهوم االتفاقية فإن الخطر غير التجاري يتمال 
 .النق ي  نز  الملكية أو التأميم  الحرب  قطع الع قة التعاق ية

وعن ال ااامانات التي تمنحها الوكالة ل ساااتامارات األجنبية  فتتمال في  ااامان تعويض الخساااارة  ففي 
ع طرق الوكالة بع  اساااتنفاذه لجمي حالة وقو  الكاراة المؤمن عليها يتق م المساااتفي  من ال ااامان بطلب إلى

الطعن ال اخلية الممنوحة له أمام ال ولة الم ايفة وبع ها تقوم بالتحقيق في صاحة التصريحات التي ق مها 
  3ولها لتتولى تس ي  المبلغ

وعن  امان تساوية الخ فات  تتص   الوكالة لكل الخ فات التي يحتمل أن تنشأ بين أع اء الوكالة 
اء والوكالة فيما يخص تفساااير أو تطبيق االتفاقية  أو في حالة انساااحاب أح  األع ااااء أو أو أح  األع ااا

ذا فشلت  خ   ناشائ حول مبلغ ال امان  وتتم تسوية الخ فات في الوكالة أوال عن طريق المفاو ات وا 
 .يتم اللجوء إلى التحكيم

                                                           
يت من المصا قة على اتفاقية تسوية  00/40/4225رخ في: المؤ  082-25المرسوم الرئاسي .22ع   للجمهورية الجزائرية  ال رسميةالجري ة ال (1)

 و4225مارس  44المنازعات المتعلقة باالستامار بين ال ول وربما ال ول األخر  المع ة في واشنطن في 

 ويوج  مقره بمقر البنك أي  4225ماارس  44هاذا المركز بموجاب اتفااقياة واشاااااااااااااانطن التي أعا هاا البناك الا ولي لإلنشاااااااااااااااء والتعمير في  وق  أنشئ
لمتعاق ة ابواشاانطن  حيث يتمتع بالشااخصااية المعنوية واالسااتق ل المالي وأهلية التعاق  وأهلية التقا ااي كما يتمتع أي ااا بالحصااانة على أرا ااي ال ول 

 9009جوان  00وق  اصاااااااطلى على تسااااااامية التحكيم الذي يقوم به  بالتحكيم المؤساااااااسااااااااتي  ونظرا لفعاليته فإنه إلى غاية  .من تأ ية وظائفه ليتمكن
 . ولة 450وصل ع   ال ول األع اء المصا قة على االتفاقية إلى 

 االتفاقية على الموافقة يت من 94/04/4225: في مؤرخ 05-25رقم  مر. أ0992، 03الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  (2)
 في المؤرخ 085-25 في المؤرخ 085-25 الرئاسي المرسوم بموجب عليها مصا ق االستامارات  ل مان ال ولية الوكالة إح اث المت منة

 و00/40/4225

 .50  ص 4221سنة  04ع     الاالستامارات ال ولية  مجلة ا) ارةعب  العزيز قا ري   راسة في العقو  بين ال ول ورعايا  ول أخر  في مجال  (3)
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وفرت   ستامار األجنبي فإنها تكون ق وهكذا وبان مام الجزائر ألهم الهيئات المكرسة للحماية ال ولية ل
الجو المناسب والشروط الكافية ل مان االستامارات األجنبية والسيما وأنها في جوالت مع المنظمة العالمية 

 .للتجارة التي تسعى جاه ة ل ن مام إليها
 السعودية العربية المملكة في المباشر األجنبي االستثمار ضمانات-ثانيا 

  والعجز والحراسة الق ائية غير التجارية المتمالة في التأميم  ونااز  الملكياة  والماصا رة تع  المخاطر 
معوقاااات تااا فقاااات  أخطرمن   األهلياااة وغيرهاااا عن تحويااال األموال  ومخااااطر الحروب واال ااااااااااااااطراباااات

 مانات لوع م توفر ا  تخو  المستامر األجنبي من خسارة أمواله االستامار األجنبي إلاااااى الااااا ول باااااسبب
ال اامانات االتفاقية وتشاامل االتفاقيات الانائية والجماعية و اامانات القانونية  و    منها ال ااماناتالمطمئنة

 .ال وليةو  التي تق مها المؤساسات ا)قليمياة ال مان  التامين وال مانات التي يوفرها عق   عق  االساتامار
 القانونية لالستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية الضمانات-أ

لكية م ب اامان احتاااااااااااااااارامإلى التعه  ل سااتامار بموجب أنظمة وقوانين تصاا رها  الم اايفةال ولة تسااعى 
ب ااامان المسااااواة وع م التمييز بين   و المشااارو  االساااتاماري  ااا  أي إجراء صاااا ر من األجهزة التابعة لها

التعويض العا ل    أي اعت اء عليه  وبا مان الاصر   االستامارية األجنبية والوطنية و مانالمشاريع 
 و المشرو  وأرباحه وعوائ  األجانب العاملين فيه والتحويال ألماوال

 :احترام الملكية ضمان-1
  ا)س مي ر وق  أولت المملكة العربية السعو ية عناية كبيرة للمال الخااص والملكياة كواجاب فر ه الش

هااااااااااااااا في 1412/8/27بتاريخ  90 /حيث ت امن النظام األسااساي للحكم الصاا ر بالمرسوم الملكي رقم أ 
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أسااااساااية في الكيان االقتصاااا ي واالجتماعي للمملكة  "أن  41  الما ة

  من 44ول مانها فق  نصت الما ة   وهي حقوق خاصة تؤ ي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة ا)س مية "
ملكه إال للمصااااالحة على  أح وال ينز  من  تكفل ال ولة حرية الملكية الخاصاااااة وحرمتها  ذات النظام بأن "

مما يعناااااي أن هاااااذا األمااااار مقيااااا  وتحرص ال ولة على تجنب المساس   ".أن يعوض المالك تعوي ًا عا الً 
طاااااااااااااااااق ولمقت ااايات الصاااالى العام حرصاااًا على ابات تعام تها بملكية المشااارو  األجنبي إال في أ ااايق ن

 .ال ولية واألار الذي يتركه على حركة االستامار في إقليمها

  42وق  حظر النظام األساسي للحكم في المملكة نز  الملكية بطريق المااااااصا رة حيااااااث نصت الما ة  
باعتبار   "مااااصا رة الخاصة إال بحكم ق ائيمنه  أنه تحظر المصا رة العامة لألموال وال تكااااون عقوبااااة ال
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لذلك شااااااا   النظام على أن تكون عقوبة  أن ذلك يؤ ي إلى حرمان المساااااااتامر من مشاااااااروعه  ون تعويض
 و1المصا رة بي  الق اء فقاط

 ولتشاااااااااااجيع االساااااااااااتامار األجنبي  حرص نظام االساااااااااااتامار األجنبي الساااااااااااعو ي على تق يم الع ي  من
وتوفير األمان للمسااااتامرين من خ ل  اااامان ع م مصااااا رة االسااااتامارات  حيث ال اااامانات للمسااااتامرين  

: "تتمتع منشا ت االستامار األجنبي بالمزايا والحوافز 2نص نظام االساتامار األجنبي الساعو ي على ما يلي
ً  ات كُ ع م جواز ُمصا رة االستامار  وال مانات التي تتمتع بها المنش ت الوطنية ومنها على سبيل الماال:

إال أنه  ."أو جزًء إال بحكم ق اااائي أو نز  ملكّيتها كً  أو جزًء إال للمصااالحة العاّمة ومقابل تعويض عا ل
 :قي  ذلك بال وابط اآلتية

 أن تستوجب المصلحة العامة ذلك؛ 
 أن يكون التعويض عا اًل؛ 
 أن يكون ا)جراء وفقًا لألنظمة والتعليماتو 

  مااااااااااان 08كما التزمت المملكة ب مان احترام الملكية من خ ل اتفاقاتها ال ولية  فق  نصت الماااااااااااا ة  
 :ما يلياتفاقية حماية وتشجيع االستامارات الموقعة بين المملكة وجمهورية النمسا علاى 

 " ليم الطر  ملين في إقتتمتع االستامارات الخاصة بمستامري أي من الطرفين المتعاق ين بالحمايااااة واألمن الكا
 ؛المتعاق  اآلخر

  ال تتم مصا رة أو تأميم االستامارات التي يقوم بها ماااااستامرون مااااان أي مااااان الطرفين المتعاق ين وال
يتم إخ اعها ألية إجراءات أخر  تترتب عليها آاار لهااااااا مفعول المصا رة أو التأميم وذلك من قبل 

ذلك للمنفعة العامة لذلك الطر  المتعاق  ومقابل تعويض  أن يكون الطر  المتعاق  اآلخر باسااااتاناء
عاجل ومناسااااااب وفعااااااال وبشرط أن تكون هذه ا)جراءات غير تمييزية وطبقا لألنظمة ال اخلية ذات 

 "التطبيق العام

اشتمل نظام االستامار األجنبي في المملكة على نصوص وا حة  :المساواة وعدم التمييز ضمان-2
"   منه على أنه:02ال مانات الممنوحة لرأس المال األجنبي والوطني حيث نصت الماا ة  تساوي بين 

و  والحوافز وال مانات التي يتمتع بها المشر  بموجب هذا النظاام بجمياع المزاياايتمتع المشرو  المرخص له 
 "والوطني حسب األنظمة والتعليمات

                                                           
كلية   سع  سعي  مقبل آل جمعان  التطورات القانونية في نظام االستامار األجنبي في المملكة العربية السعو ية  راسة مقارنة  أطروحة  كتوراه  1 

 و455  ص9004القانون  جامعة الخرطوم  أفريل 
 هو05/04/4894  في 04 م/ الما ة الخامسة من ال ئحة التنفيذية لنظام االستامار االجنبي الصا ر بالمرسوم الملكي رقم  من 08الفقرة   2 
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منش ت االستامار األجنبي والمنش ت الوطنيااااااااااااااة في حق كما اشتمل نظام االستامار على المساواة بين 
الحصاااااااااول على القروض الصاااااااااناعية  وفي الحصاااااااااول على المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب االز واج 
ال ريبي واتفاقيات تشجيع وحمايااااااااة االسااااااااتامارات التااااااااي تبرمها المملكةو با) افة إلى المساواة في حرية 

 و1كاء وغيرهم  وفي ترحيل الخسائر التي تحققها المنشأة إلى السنوات ال حقةانتقال الحاصص باين الاشر 
 التعويض: ضمان-3

لق  تكفلت المملكة بحرية الملكية الخاصة وحرمتها وان ال ينز  من اح  ملكاه إال للمصلحة العامة على أن يعوض 
من نظام االستامار األجنبي على ترسيخ هذا المب أ   44  كما نصت الفقرة األخيرة مان الماا ة  2المالك تعوي ًا عا الً 

ال تجوز مصا رة االستامارات التابعة للمستامر األجنبي ك  أو جزءا إال بحكم  :"وطمأنة المستامرين األجانب على انه
 " عليماتتال يجوز نز  ملكيتها كً  أو جزءًا إال للماصلحة العامة مقابل تعويض عا ل وفقًا لألنظمة والق ائي  كما 

بت إليه تذهب إلى ما ذهلذا فإنها لم   أن المملكة لم تكن مستعمره ل ولة أجنبية منذ نشأتها وهنا نو ى
 وهذا  ال ول المتحررة من االسااتعمار فااااااااااااااااي تأميم االسااتامارات األجنبية كنو  من اسااتعا ة الساايا ة الوطنية

اريع مشاااااااااإلى التركيز على ع م مصاااااااااا رة  المتحررة في تلك ال ول قوانين االساااااااااتامارالذي  فع وا اااااااااعي 
 عا لواالستامار األجنبي إال بحكم ق ائي أو نز  ملكيتها إال للمصلحة العامة ومقابل تعويض 

 :الصرف والتحويل ضمان-2

صر  تبحرية ال امانة المساتامر األجنبي منى المملكة على نظام االساتامار األجنبي المباشار في حرص 
مار فله شراء منش ت استا  عةو ر شالم األطرطالما كااااااااااان تااااااااااصرفه مشروعًا وفق  مشاريعه االستامارية في

   إلى الخارج وأرباحه حرية تحويل أمواله   ف ااااااا  عنمحلي أو أجنبي أو مشاااااااترك أو تملك حصاااااااص بها
يحاااااااق للمستامر األجنبي إعا ة تحويل نصيبه "بأنه    من نظام االستامار االجنبي01  حيث نصت الما ة

األرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصر  فيها بأية  أو مااااااااان فاااااااااائض التاااااااااصفية أو  حصتهمن بيع 
كما يحق له تحويل المبالغ ال رورية للوفااااااااء باااااااأي التزاماااااااات تعاق ياااااااة خاصاااااااة   وسيلة ماااااااشروعة أخااااااار 

 ."بالمشرو 

خارج و  االستاماري إلى الفبموجب هذا ال مان يحق للمستامر إعا ة تحوياااال نااااصيبه ماااان بيااااع المااااشر 
وال يوج  قيو  في المملكة على عملياااة تحويااال األماااوال للخارج سواء كانت هذه األموال نتاج بيع المستامر 
لحصاااته في المشااارو  االساااتاماري أو من فائض تصااافية المشااارو  أو أرباح تم تحقيقها أو بالتصااار  فيها 

إال أن تكون الوسيلة التي اختارها مشروعة ومنحااااااااااه الحرية بااااااااااأي وساااااااااايلة يراها ولم يقي  النظام المستامر 
 .الكاملة في التصر  في أمواله والوفاء بااللتزامات النظامية المفرو ة متاى كانت مستحقة األ اء

                                                           
 ، بتصرف من الباحث.429 452 455ص    صسبق ذكرهسع  سعي  مقبل آل جمعان  مرجع  :أنظر (1)

 و20أ/رقم   من النظام األساسي للحكم الصا ر بالمرسوم الملكي 44الما ة   (2)
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راعااااااااااات المملكة هذا الجانب  لذا  لمستامر األجنبااااااااااايل   ايشكل أمر الصر  والتحويل أهمية قصو  
وأولته اهتمامها من خ ل إيرا ه في اتفاقياتها مع ال ول األخاااااااااار  وذلك به   طمأنة المستامرين األجانب 

من   02  االستامار األجنبي في إقليمها  حيث نصت الما ة بالتزاماتها ال ولية تجاااااااااااه حمايااااااااااة وتااااااااااشجيع
ي من كل طر  متعاق  لمستامري الطااار  "ه: هورية النمسا على أناالتفاقياااة التاااي أبرمتهاااا المملكة مع جم

التحويل الحر للم فوعات المتعلقة باالسااتامارات وبعوائ  االسااااااااااااااااااتامارات التي بحوزتهم في   خرالمتعاق  اآل
 :إقليم الطر  المتعاق  األخر وبخاصة

  ؛االستامارالمبالغ األساسية وا) افية الخاصة بالمحافظة على أو زيا ة 
 ؛العائ ات 
 ؛المبالغ التي ت فع لس ا  القروض 
 ؛ا)يرا ات المتحققة من تصفية أو بيع كل أو جزء من االستامار 
 ؛التعويض المنصوص عليه في الما ة الرابعة 
  ؛الم فوعات الناشئة عن تسوية أي نزا - 
 ا)يرا ات والمكاف ت األخر  للعاملين المرتبطين باالستامار." 

التحوي ت  ون تأخير وبسااااعر الصاااار  السااااائ  في تاريخ التحويل إلى أي  ولة يسااااميها المسااااتامر تتم 
وفي حالة ع م وجاااو  سعر صر  سائ   يكون سعر الصر    ي يقبلها قابلة للتحويل الحراااااااااااااااااااااوبالعملة الت

تم التحويل  ون على أن ي  النق  ال ولي في تاريخ ال فع مطابقًا ألسااااااااعار الصاااااااار  التي يطبقها صاااااااان وق
هاذا ي ل و  تتجااوز الفترة شهرًا واح ًا بأي حال من األحوال من تاريخ تق يم طلب التحويال أالوعلااى   تأخير

 وعلى حرية ت اول النق  األجنبي وتحويله  ون معوقات هفي مجمل
 الخسائر ترحيل-5

في أي مجال من  حالة تعرض مشااااااارو  تجاري أو صاااااااناعي أو لق  راعى نظام االساااااااتامار الساااااااعو ي
مجاالت االسااتامار إلى تعار وخسااائر لحين انتظام مرحلة التشااغيل وا)نتاج بكامل الطاقة ا)نتاجية  وذلك 
بأن منى المساااااااتامرين األجانب حق ترحيل الخساااااااائر التي تحققها منشااااااا تهم إلى السااااااانوات ال حقة  وع م 

  فق  نص نظام االسااااااتامار 1أة أرباحا فيهااحتسااااااابها عن  التسااااااوية ال ااااااريبية للساااااانوات التي تحقق المنشااااااّ 
األجنبي السااااااعو ي على ما يلي: " تتمتع منشاااااا ت االسااااااتامار األجنبي بالمزايا والحوافز وال اااااامانات التي 
تتمتع بها المنشاااا ت الوطنية ومنها على ساااابيل الماال: ترحيل الخسااااائر التي تحققها المنشااااأة إلى الساااانوات 

 و2سوية ال ريبية للسنوات التي تحقق المنشأة أرباحا فيها"ال حقة وع م احتسابها عن  الت

                                                           
ل راسات اعب  اللطي  ابراهيم الشع ن  الحماية النظامية ل ستامار األجنبي في المملكة العربية السعو ية  راسة مقارنة  رسالة ماجستير  كلية   1 

 و55-58 ص   ص9042العليا  جامعة ناي  العربية للعلوم األمنية  الرياض  
 هاو05/04/4894  بتاريخ 04رقم  م/ بالمرسوم الملكي  من الما ة الخامسة من ال ئحة التنفيذية لنظام االستامار األجنبي الصا ر 02الفقرة    2 
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 المستثمر األجنبي وعمالته على المنشأة المرخص لها: كفالة-3

يتم العمل في المملكة العربية السعو ية بنظام الكفالة  ولذلك حرصت المملكة على أال يؤار هذا النظام 
 المساتامر األجنبي وعمالته على المنشاأة التي يؤسااسها أوعلى االساتامار األجنبي  فقررت أن تكون كفالة 

المشارو  االساتاماري الذي يؤساساه  ألنه ال يمكن قبول أي مستامر أجنبي القيام باستامار وهو على كفالة 
مواطن يتحكم في خروجه وعو ته  وق  تاور معه المشاااااك ت إذا كانت كفالته على الشاااااريك الساااااعو ي في 

ك  مما يجعل المستامر األجنبي يخشى من عواقب تلك المشك ت ويحجم عن فكرة حالة المساتامر المشتر 
 و1االستامار في المملكة نهائيا"

 االتفاقية لالستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية الضمانات-ب

  ة فيما بينهاالمتبا لاتفاقيات جماعية أو انائية لتشاجيع و امان الحماية ل ساتامارات بعق  ال ول تقوم 
إ افة إلى ق ر من الرعاية   كل ال مانات الكفيلة بالحماية    المخاطر غيااااااااااااار التجارياااااااااااااة حيث يحوي

  ولمواطني كل  ولة في ال ول األخر 

تمنحاااااااااه بموجباااااااااه االمتيازات وال مانات التي  كما ق  تبرم ال ولة مع المستامر األجنبي عق  اساااااااااتامار
أو يقوم المساااااتامر بالتامين على اساااااتاماراته في ال ولة ل   هيئات ال ااااامان ال ولية بموجب   كفلها النظام

 الم يفةو  عق   امان بعا  موافقاة ال ولاة

 و اااامانات يقررها عق    اااامانات تقررها االتفاقيااااااااااااااااااات ال وليااااااااااااااااااةومنه  فال اااامانات االتفاقية ا اة: 
 وو مانات يوفرها عق  ال مان  االستامار

 التي تقررها االتفاقيات الدولية: الضمانات-1

لك من االستامارات األجنبية  وذ على ت مين اتفاقياتهاا معاايير محا  ة لمعاملاةالم يفة تحرص ال ول 
مساواتهم بالوطنيين وهو ما يعر  بالمعاملة الوطنية  أو  خ ل رفع الح  األ نى لحقاااااوق األجاناااااب ل رجاااااة

  عليه رعايا  ولة أجنبية أخر  وهو ما يعر  بشااااارط ال ولة األولى بالرعاية بأف ااااال ما يمكن أن يحصااااال
 ما يلي:كتناولها نللتنظيم المباشر لتح ي  حقوق أطرا  االتفاق ورعاياها والتي س كما ق  تلجاأ الا ول

لمعيار اوق   رجت المملكة في ت مين اتفاقياتها ال ولية هذا  :األجنبيالوطنية لالستثمار  المعاملة-1-1
من االتفاقية الساااعو ية النمسااااوية حول تشاااجيع وحماية االساااتامارات   09 فقرة   00  حيث نصااات الما ة

االساااااااتامارات بمجااااااار  الاااااااسماح ب خولها وعوائ ها -وأنظمتهوفقًا لقوانينه -متعاق يمنى كل طر  " ه:على أن

                                                           
  نق  29  ص 4228اسماعيل محم  حسين  النظام القانوني ل ستامار االجنبي في المملكة العربية السعو ية  معه  اال ارة العامة  الرياض    1 

 و52ص   ذكره قسبعن عب  اللطي  ابراهيم الشع ن  مرجع 
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ات المعاملة التي يمنحها ل ساااتامار  الخاصاااة بمساااتامري الطر  المتعاق  اآلخر معاملة ال تقل أف ااالية عن
 "1وعوائ  االستامارات الخاصة بمستامريه

يعامل مواطنو  ول ه:" بأن  00  كما ت ااااااااامنت االتفاقية االقتصاااااااااا ية بين  ول مجلس التعاون في الما ة
المجلس الطبيعيون واالعتباريون في أي  ولة من ال ول األع اااااااااااااء نفس معاملة مواطنيها  ون تمييز في 

 ...."فة المجاالت االقتصا يةكا

ق  أخذت المملكة بمب أ تقيي  أعمال شرط ال ولة األولى بالرعاية و : الدولة األولى بالرعاية شرط-1-2
بنص صريى في االتفاقية التي تت منه فإذا تعلقت االتفاقية بمو و  قي  نطاق الشرط في إطار هاذا 

جلس الصا ر بقرار م وسوريا في مجاال التعااون القا ائيالمو و  ماً  اتفاقية التعاون بين المملكة 
  ا2ه1427/4/17تاريخ ب 90الوزراء رقم 

كما استبع ت من أعمال هذا الشرط الحقوق التي منحتها أو التااي سااتمنحها فاي المستقبل لبعض ال ول 
من   00  و  09  فقرة  90  األجنبية التي تربطها بها روابط ذات طبيعة خاصاااااااااااة حياااااااااااث نصت الما ة

 ون ا)خ ل بأحكاااااام   "اتفاقية التعاون باااااين  ول مجلاااااس التعااااااون الخليجي والجماعة االقتصا ية األوربية
النظاااام األساساااي لمجلس التعاون ل ول الخلي  العربية فإن هذه االتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبهاااا يجب 

لى سلطة ال ول األعا اء فاي مجلاس التعاون في القيام بأنشطة انائية أن ال تؤار بأي حال من األحوال ع
في قطاا  التعااون االقتصااااااااااااااا ي مع الا ول األع اااااااااااااااء في الجمااعاة أو في عقا  اتفااقيات ج ي ة للتعاون 
االقتصاااا ي تراها تلك ال ول األعااااااااااااااااا ااااء مناسااابة  كما ال تؤار بأي حال من األحوال على سااالطة ال ول 

س التعاون في القيام بأنشاااطة انائية في قطا  التعاون االقتصاااا ي مع بقية أع ااااء األع ااااء في مجلااااااااااااااااا
 ."جامعة ال ول العربية  أو في عق  اتفاقيات ج ي ة للتعاون االقتصا ي تراهاا تلاك الا ول مناسبة

 االتفاقية التي يقررها عقد االستثمار الضمانات-2

ق  أور ت نصاوصًا ملزماااااااااااااااة باستمرار األطر التشريعية  أن غالبية أنظمة وقوانين االساتامارمن رغم بال
ه:" من نظام االستامار األجنبي السعو ي على أن 16)  التي نشأ االستامار في ظلها  حيث نصت المااااا ة

المكتساابة ل سااتامارات األجنبية القائمة بصااورة نظامية قبل نفاذ هذا  ال يخل تطبيق هذا النظام باااااااااااااااالحقوق
 و"النظاام

أن السياسة العامة أو التوجه الذي اتخذته المملكة هو  مان االتفاقياااااااااااات التاااااااااااي تبرمها سواء    نج لذا 
  02  مااااع المااااشاريع االستامارية  حيث نصت الما ة  االسااااتامار عقااااو   االتفاقياااااتاالتفاقيات ال ولية أو 

                                                           
 SAGIA: https://mci.gov.sa/LawsRegulations/Projects المملكةلهيئة العامة ل ستامار في االلكتروني لموقع ال  1 
 و999ها  ص 4891  شوال 09 مجلة الع ل السعو ية  وزارة الع ل السعو ية  الع    2 
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 فيها رأس المال األجنبي في األحوالالمشروعات التي يستامر  ال تسري أحكاام هاذا النظاام علاى " هعلى أن
 :التالية

 وماااااااااااااع ذلاااااااااااااك فاااااااااااااإن ممارسة هذه المشروعات   إذا كانت قائمة بصورة نظامية قبل نفاذ هذا النظام
 ؛لنشاطها أو زياا ة رأس مالهاا تخا ع ألحكامه

 إذا صرح لها بمزاولة نشاطها في المملكة بموجب أنظمة أو اتفاقيات خاصة. 

 : االتفاقية التي يقررها عقد الضمان الدولي الضمانات-3

من  هل أح  ال مانات التي ينش ها المستامر األجنباي لماا يحقق يعتبر التأمين على االستامار األجنبيإن 
وبالطبع يختل  التأمين على االستامار عن التأمين الاذي تقوم به شركات التأمين الوطنية  .أمان وطمأنينة

ومخاطر الاورات والفتن والحروب عكس ما يتم العمل به  تغطية المخاطر غياااار التجاريااااةحيث يه   إلى 
 1.في وايقة التأمين  والتي ته   إلى تأمين المخاطر التجارية وتستبع  ما سواه

 2913-2999 الفترة المطلب الثاني: الواقع االقتصادي في الجزائر والمملكة العربية السعودية خالل

ى تشااااااخيص و ااااااعية كل في الجزائر والمملكة العربية السااااااعو ية ال ب  من يالمناخ االسااااااتامار ل راسااااااة 
على أكار   والتركيز 9042-9000االقتصا  الكلي للفترة مؤشرات  أ اءالتعر  على االقتصا ين  وذلك ب

التعر  لى إ  المتراكمة للسااااانوات الساااااابقة  وكذلك التطرق ئتعبر على النتاة  والتي الخمس سااااانوات األخير 
 وم   تطور البنية التحتية في كلى البل ينو  أهم الموار  الطبيعية والبشرية على

 الفرع األول: مؤشرات االقتصاد الكلي

 : االقتصاد الكلي في الجزائر مؤشرات-أوال 

  السااايما على المساااتو  9042و 4222إنجازات هامة في الفترة الممت ة بين  يالجزائر  قتصاااا الشاااه  ا
يجابية مال تلك المسااااجلة في  سااااانة  45الكلي  إذ لم يساااابق وأن سااااجلت المؤشاااارات االقتصاااااا ية تحساااانا وا 

من مسااى  يونها الخارجية  الجزائر  ااية  بف اال االرتفا  غير المساابوق في أسااعار النفط وهو ما مكنالما
ا  نساااااااااااب النمو وكذا م ااااااااااااعفة اساااااااااااتاماراتها العمومية السااااااااااايما في الهياكل القاع ية  مما أ   إلى ارتف

االقتصااااااااااااااا ي خ ل ذات الفترةو وألنهاا بقيات تعتما  على العاائ ات من المحروقات  فإن قطا  الطاقة ظل 
على القطا  من  الجزائر ح اث تع ي ت في قانون المحروقات ل مان سيا ةإ فع إلى  استراتيجيا  وهو ما

جهة واالنفتاح تجاه االسااااااااتامارات األجنبية من جهة أخر   مع العمل على تطوير أنوا  أخر  من الطاقة 
الساايما الغاز الصااخريو كما عرفت العشاارية الما ااية ارتفاعا في حجم االسااتامارات األجنبية المباشاارة في 

 .قطاعات مختلفة

                                                           
 .092  صذكره بقمقبل آل جمعان  مرجع س سع  سعي  (1)

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


 تحليل مناخ االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر والمملكة العربية السعودية :فصل الثانيال
 

 - 116 -  
 

  نمو االقتصادي: معدل-1

 %3,8 ب الحقيقي الخام يالنات  ال اخل في نموا 2015و 2014 ساااانة في الجزائري االقتصااااا  سااااجل 
ي  والصاااا والغابات الزراعة لقطا  الجي  األ اء إلى أساااااسااااا عا  النمو هذا  2013سااانة ي ف %4و9 مقابل

  2013.يف  +8,2% و  2014 يف   +2,5%  مقابلو 9045سنة  في  %+6,4  البحري

 %1و0 مقابل %0و0 إلى االقتصا ي النمو خفض  ت هورا 2016 ي سانةف االقتصاا ي النشااط شاه كما 
 لمحركةا األربعة القطاعات مسااااهمةومع ذلك فق  شاااه ت  ويالتوال على2014و 2015 يسااانتل %4و0و

 البناء   %9و8ية  +التجار  الخ مات   +4,8 %  الزراعة قطا  يف المتمالة في النات  ال اخلي الخام
   أ ناهو9-0 رقم وكما هو مو ى في الشكل    %0و5 + والصناعة   %8و8ية  +العموم واألشغال

 ( 2-3الشكل رقم )
 (2913-2999تطور معدل نمو النات  المحلي االجمالي للجزائر للفترة )

 
   ألع ا  مختلفةONSالمص ر: من اع ا  الباحث بناء على نشرات ال يوان الوطني لإلحصائيات  

  التجاري: الميزان-2

بفعل  9045مليار  والر سااااااااااانة  2و42عجزا ب  4225ساااااااااااجل الميزان التجاري للمرة االولى منذ سااااااااااانة 
وبال ابط ت هور اساعار النفط التي أ ت إلى انخفاض الصا رات النفطية التي  االنخفاض الحا  للصاا رات

   من اجمالي الصا راتو % 25تشكل نسبة تفوق 
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 (:2-2الشكل رقم )
 (2913-2999تطور رصيد الميزان التجاري للجزائر للفترة ) 

 
   ألع ا  مختلفةONSالمص ر: من اع ا  الباحث بناء على نشرات ال يوان الوطني لإلحصائيات  

 للنفقات المرتفع والمسااااتو  الخارجية   الموار  في الهام ل نخفاض كان لق  االصيييول االجنبية: صيييافي-3
 تقلص من بالرغم وهذا ي الوطن ل قتصاااااااااا  والخارجي ال اخلي على اال خار مباشااااااااارا تأايرا العمومية 
 :يلتسج تم إذ السلع  وار ات
مليار  204و414مقابل   مليار  والر34,81 لما يقارب الصااااااار  احتياطي انخفض  9042سااااااانة وفي 

 و9045مليار  والر سنة  400و488  و 9048 والر سنة 
قيمة ال ينار مقابل  مقابل انخفاض  %10و8 +إن االرتفا  في ساااااعر الموا  االساااااته كية  :التضييييخم-2

هااذا االنخفاااض    من جهااة أخر و10و8-  من جهااة  وباا رجااة أقاال مقاااباال اليورو  %44و42-  الاا والر
 2014ي ف المساااااجل بذلك مقارنة %) 14و8 + 9045في  ا)جمالي للت اااااخم ارتفا  طفي  يف سااااااهم

   أ ناهو9-5وهذا ما يو حه الشكل رقم     %29و9 
  (2-5الشكل رقم )

 (2913-2999تطور نسبة التضخم للجزائر للفترة )

 
   ألع ا  مختلفةONSالمص ر: من اع ا  الباحث بناء على نشرات ال يوان الوطني لإلحصائيات  
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 الموازنة: عجز-5

  مليار  والر 0442-مقابل      مليار  والر0و0419-قيمة   9045يناة سااااااااااااااناة الخز  عجز بلغ لقا 
 اخلي للخزينة بالنسااابة للنات  ال يمساااج  بذلك اساااتقرارا نسااابيا ق ر في الرصاااي  االجمال 9048خ ل سااانة 

 و9048  سنة %5و44-مقابل   9045  سنة %4و42- با الخام 

للخزينة ق ر  إجمالي عجز أف ااااات التطورات المتباينة )يرا ات ونفقات الموازنة إلى 9042وفي سااااانة 
  مليار  ينارو ولتغطية العجز لجأت الحكومة بشاااااكل أسااااااساااااي إلى عائ ات صااااان وق  ااااابط 4122- ب

 طريق القرض  مليار  ينار  كما لجأن الخزينة إلى التمويل عن 4و4000االيرا ات بسااااااااااااااحاب مبلغ ق ره  
 مليار  ينارو  2و041يقارب  بما االقتصا ي للنموالوطني 

ت صعوبات  خ ل السنوات الس االقتصا  السعو ي واجه: االقتصياد الكلي في السيعودية مؤشيرات-ثانيا 
  وفق انه 9048عام  أساااااعار النفط  ب ءا من منتصااااا  الما اااااية  تزاي ت حّ تها مع االنخفاض الحا  في

 من قيمتهو %50أكار من 

 خ ل السنوات الست  يظهر االنخفاض الملحوظ في  ل قتصا  السعو ي وباساتعراض المؤشارات الرئيسية
معظم المؤشااارات  وذلك وفقا ألرقام رسااامية اساااتن  إليها صااان وق النق  ال ولي الذي اختتم مجلسااااه التنفيذي 

 اورات الما ة الرابعة مع السعو ية  األسبو  الما يومش
 :االقتصادي نموال معدل-1

  أي اقترب من %4و0  ليتراجع إلى %8و5نحو  9049ا)جمااالي في  نمو النااات  المحلي بلغ معاا ل
 و9041الصفر تقريبا  حسب توقعات صن وق النق  ال ولي للعام 

-إلى الساااااااااااااااالااب  حيااث بلغ   9049عااام  %4و5كمااا تراجع إجمااالي النااات  المحلي النفطي الحقيقي من 
ل نفس خ  %1و4إلى  %5و5أما النات  المحلي غير النفطي الحقيقي فتراجع من  و9041عام   %2و4
 الفترةو

 المحلي اإلجمالي: النات -2

عام  مليار  والر 282مليار  والر  وتراجع إلى  102حوالي  9049ا)جمالي عام  النات  المحلي بلغ
 و9041مليار  والر عام  229و ويتوقع صن وق النق  ال ولي أن يبلغ 9042

وربما يرجع هذا االنخفاض إلى أساااااااااباب تتعلق بانخفاض أساااااااااعار النفط الذي يع  مصااااااااا ر ال خل الرئيس 
 للسعو يةو

ساااب بيانات الهيئة العامة لإلحصااااء  فإن الميزان التجاري للساااعو ية حقق فائ اااا ح الميزان التجاري: -3
  وبالطبع يتأار هذا الرقم كايرا % 50باااااااااااااااااااااااااا  9045مرتفعا عن عام  9042مليار لاير عام  429بح و  

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/88c046da-6b31-4c41-b849-4800b6bc8916
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/88c046da-6b31-4c41-b849-4800b6bc8916
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/53d88050-a683-48d8-a8f7-ea9016714eca
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/53d88050-a683-48d8-a8f7-ea9016714eca
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/1dba9660-45cf-4ea5-aed1-21290633c508
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/1dba9660-45cf-4ea5-aed1-21290633c508
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/2cde7e00-a006-48bd-b4ce-f207a5b78568
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/2cde7e00-a006-48bd-b4ce-f207a5b78568
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/32a46f07-2c44-4a0e-aa8a-2461f7fa6db5
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/32a46f07-2c44-4a0e-aa8a-2461f7fa6db5
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بطبيعة الصاااااا رات والوار ات  حيث يشاااااكل ارتفا  أو انخفاض أساااااعار البترول وحجم ا)نتاج عام  كبيرا 
 9044من إجمالي الصاااا رات  بل بلغت عامي % 15في تحركه  حيث شاااكلت الصاااا رات البترولية ج ا 

عن ما كانت أسااااعار البترول مرتفعة  وهذا يعكس  ااااع  القاع ة ا)نتاجية والتصاااانيعية % 41   9049و
لغ بوسااا سااال ا)نتاج وصاااوال لما يسااامى التصااانيع النهائي أو السااافلي  وعلى النقيض منه الوار ات  حيث ت

 .% 14وأخيرا المصنعة  %98ونص  المصنعة  %5و8نسبة الوار ات من الموا  الخام فقط 

لعربي ل   مؤسسة النق  ا  االحتياطي النق ي  بلغ صافي األصول األجنبية: صافي األصول األجنبية -2
إلى  9048  وارتفعت في عام 9049مليار  والر عام  2و281الساااااااااااااعو ي  البنك المركزي الساااااااااااااعو ي  

إلى  9041عااام حيااث من المتوقع أن تتراجع خ ل  منحاا ر الهبوط  مليااار  والر  قباال ان تباا أ 0و198
 مليار  والرو 2و819

  وتذبذب %2و9حوالي  9049"مؤشااار أساااعار المساااتهلكين" عام  مع ل الت اااخم بلغ التضييخم: معدل-5
  ويتوقع أن %5و0ى إل 9042هذا المع ل خ ل السااااااااااانوات التالية صاااااااااااعو ا وهبوطا حتى وصااااااااااال عام 

 و%1و4إلى  9041م عاينخفض خ ل 
ا)جمالي  من إجمالي النات  المحلي %49حوالي  9049في عام  عجز الموازنة بلغ: الموازنة عجز-3

على التوالي   % 9و41و %4و45إلى  9042و 9045في ذلاااك العاااام  وارتفع هاااذا العجز في عاااامي 
  في ظل ساياساة التقش  التي اتبعتها المملكة في ميزانية العام %0و2إلى   9041 ويتوقع أن يصال عام

 و9048وارتفا  أسعار النفط مقارنة بعام  9041

مليار  424مليار لاير  وعجز ق ره  420بإجمالي نفقات يبلغ  9041موازنة كانت السعو ية ق  أعلنت عن 
 مليار  والر و 4و59لاير  
 الثاني: الموارد الطبيعية والبشرية الفرع

المصااا ر الباطنّية والسااطحّية في مكان ما  وتظهر نتيجًة للعوامل الطبيعية في الاروات الطبيعّية  تكمن
تامر وتكمن الموار  البشرية في رأس المال البشري الذي يس سانّية في تشّكلها التي ال تت ّخل النشاطات ا)ن
عليه ساااااانعرض و  من ال ول الغنّية بالاروات الطبيعية والسااااااعو ية وُتعّ  الجزائر  لتحقيق التنمية المساااااات امةو

 أهم الاروات والموار  الطبيعية والبشرية التي يتميز بها كلى البل ين فيما يأتي:

 الطبيعية والبشرية في الجزائر الموارد-أوال

 ة في الجزائر:يالطبيع الموارد-1

 الموار  الُمتج ِّ ة في الجزائر  وتشمل ما يأتي: : تتنّو الُمتجدِّدة الموارد-أ

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/e9c931cc-0dad-4485-bc4c-81c82a0526b4
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/b503999d-3a12-4d1a-b58c-f6890371a67a
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/a561f45e-36e2-4218-95d7-d3ad3e0877b5
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/a561f45e-36e2-4218-95d7-d3ad3e0877b5
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/86aa58a9-3361-4009-9c5a-4d1f91b1d115
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/86aa58a9-3361-4009-9c5a-4d1f91b1d115
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: توجا  في الجزائر اروة مائّية متجّ  ة  حيث تتساااااااااااااااقط فيها األمطار والالوج  ويبلغ حجمها قرابة الما  -
عّ ة س و  تخزن في  بمليار متر مكعّ  4متر مكّعب كّل عام  وال ُيستَغّل من تلك الاروة سو   مليار 400

مائية  منها سااااااّ  بني هارون  والغرغار  وجر  التربة  با) ااااااافة إلى وجو  ع   من األو ية  مال: وا ي 
  نهر الشل   وسيبوس  ومجر ة  والشفةو

الغطاء النباتي في الجزائر بوجو  الغابات  والنباتات الصااااااااااااحراوية  والحشااااااااااااائش  وُتعّ   يتميز: الغابات -
الغااباات من أكار األغطياة النبااتية كاافًة  حيث تبلغ مساااااااااااااااحة الغابات في الجزائر ما يقارب أربع م يين 

  والبلوط  نوبرهكتار  تتمركز في المنطقة الشاااامالية من الب    وفي هذه الغابات الكاير من أشااااجار الصاااا
والفلين  واألرز  والزيتونو وتنتشار في الجزائر حشائش ا)ستبس التي تتمّيز بق صرها  وُق رتها على العيش 
والنمّو في المناطق شاااابه الجاّفة  كما تعيش فيها النباتات الصااااحراوية الشااااوكّية ذات الجذو  القصاااايرة  مع 

 العجرم  والقرن ل  والعلن ة  وال رينو  وجو  عّ ة أصنا  من النباتات األخر   مال: نبات

ساااااعة كّل عام؛ أي ما  0000تتعّرض الجزائر لإلشااااعا  الشاااامسااااي لمّ ة تزي  عن الطاقة الشيييمسيييي ة:  -
واط كل متر مرّبع  وهذا األمر ُيظهر م   اساااااااااااتفا ة الجزائر من األشاااااااااااعة الشااااااااااامساااااااااااّية منذ  500يوازي 

 خمسينات القرن العشرينو 

ًة في الجباااال ة في الجزائر: الثروة الحيوانييي   - توجااا  في الجزائر أنوا  عااا يااا ة من الحيواناااات؛ خااااصااااااااااااااااّ
والصحراء؛ ففي الجبال تعيش حيوانات من مال: الخنزير البري  وقرو  المكاك البربرّية  والغزال البري  أّما 

با   والغزالن  واعالب الصااااحراء  واألرانب الصااااحراوّية  كما تعيش ي الجزائر ف في الصااااحراء فتعيش ال ااااّ
خمة  والعقارب وق  أشاااارت ال راساااات إلى أّن الجزائر  والزواح  والحشااارات؛ من أهّمها أساااراب الجرا  ال اااّ
من اروات الوطن العربي  كما  %5و40تحتّل المرتبة الاانية في إنتاج األغنام بع  الساااو ان  وذلك بنسااابة 

  ي رأس بقرّي  وساااااّتة وعشااااارين مليون رأس من الماعزأّن إجمالي الاروة الحيوانية في الجزائر ُيق َّر بمليونَ 
 ووخمسين أل  رأس من الخيل بمختل  ُس الته

 فيا يلي:  وتتمال: الُمتجدِّدةغير  الموارد-ب 

يرتكز اقتصااااااااااا  الجزائر على الع ي  من الاروات النفطية  حيث تمّال تلك الاروات ما الثروات النفطي ة: * 
من ميزانيتها  وتحتل الجزائر المرتبة الخامسااااااااة عشاااااااار في احتياطي النفط العالمي  والمرتبة  %20يقارب 

من النفط  ةالاامنة عشار من حيث ا)نتاج  والمرتبة الاانية عشر من حيث التص ير  وتبلغ العائ ات المالي
 ما يقارب ستّين مليار  والرو 

: تحتل الجزائر المرتبة الخامسة من حيث إنتاج اروات الغاز  والمرتبة الاالاة من حيث ثروة الغاز الطبيعي  
تصااااااااا ير الغاز في العالم  وق  أصااااااااابحت تساااااااااتخ م الغاز الصاااااااااخرّي  واحتلت المرتبة الاالاة من مخزون 

 85احتياجات الجزائر من الغاز بحجٍم يصل إلى ما يقارب  الطبيعي وُيلّبي الغازاالحتياطّي العالمي منه  
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م  هذا 9000مليار متر مكعب في عام  55م  وساااااااااااو  يصااااااااااال إلى 9090مليار متر مكعب حّتى عام 
 با) افة إلى كميات التص ير التي ُتموَّل عن طريق البرام  االجتماعّية واالقتصا ّيةو 

ة*  ة؛ حيااث تحتوي العاا ياا  من الاروات : الثروات المعييدنييي  في الجزائر العاا ياا  من الاروات المعاا نيااة الُمهمااّ
المع نّية  أهّمها الفوسااااافات الذي يتركز في منطقة الكوي  وجبل العنق  والرصااااااص والزنك اللذان يتركزان 

رخام في الفي منطقاة عين البربر قرب منطقاة عنااباة  با) ااااااااااااااافة إلى الزئبق الموجو  في منطقة عزابة  و 
 منطقة سكيك ةو 

من  % 8و49في الجزائر الع ي  من الموار  المائية  فالمياه السااطحية تشااّكل ما نساابته : الموارد المائي ة* 
من موار ها الجنوبّية  ومّما يج ر ذكره أّن  %2و2الموار  التي تقع شااااااااامالها  أّما المياه الجوفية فنسااااااااابتها 

الجنوبّية في الجزائر التي تّتصاااااااااا  بأّنها عالية الملوحةو وهناك مصااااااااااا ر  ُهناك كمّياٍت من المياه الجوفّية
غير تقليا ياّة  تتماّال في معاالجاة الميااه العاا ماة وتخليتهاا  إال أّن هاذه الطريقة غير شااااااااااااااائعة  والجزائر بل  

في العام  وتساااااااااتخ م الجزائر ارواتها  0م810شاااااااااحيى بالماء  حيث إّن نصااااااااايب الفر  من موار  الماء هو 
المائية في رّي المزار   وهو القطا  الذي يسااااااااااتهلك كميات كبيرة من الماء  وق  انخف اااااااااات نساااااااااابة المياه 

  .1م9009في عام  %20م إلى 4220في عام  %40الُمخصَّصة للرّي من نسبة 

 البشرية في الجزائر: الموارد-2

 ولة عربية حساب تقرير أصا ره المنت   االقتصااا ي العالمي  49من بين  441حتلت الجزائر المرتبة ا
 ة التي انتزعت المرتبة األولى  ي  وكانت فنلن ا ال ولة الوح9042عن حصااااااااايلة رأس المال البشاااااااااري لعام 

نقطة  وفي ظل التغيرات التي يشااااه ها العالم  قال التقرير أنه وجب اليوم االسااااتامار  45مسااااجلة في ذلك 
تزوي ه و  وا ااااااحة البشااااااري كمور  اقتصااااااا ي  وو ااااااع للجيل القا م إسااااااتراتيجية مسااااااتقبلية في رأس المال 

 وبالق رات المعتم ة على التعليم التكنولوجي المستمر

مليون منصااااااااب عمل ج ي  خ ل الفترة الممت ة ما بين  5و9سااااااااتطا  االقتصااااااااا  الجزائري أن يسااااااااتح ث ا
 020000  وهذا ما يعني أن المع ل السنوي لخلق فرص العمل ق  بلغ خ ل الفترة ذاتها 9040و 9000

اُل هذه النتيجة الع  ية إلى التساااااااؤل حول الطريقة والكيفية التي أوج تها  منصااااااب عمل في ساااااانةو ت عو م 
لى محاولة مي في لرساالساتفساار عن نوعية مناصاب العمل التي تّم استح ااها  وعن  ور القطا  غير ا وا 

 ذلك  كما ت عو في الوقت نفسه إلى التساؤل حول ع قات ذلك بمسار تطور مع الت البطالةو 

هو فترة تاريخية خاصاااة ج ا بالنسااابة لساااوق العمل في  9040-9000ن الظر  الزمني المح   بااااااااااااااااا إ
 اتالتجاهوتساااامى االجزائر  ألن هذا األخير عر  تغّيرا ملحوظا حسااااب المعطيات االحصااااائية الرساااامية  

                                                           
   على الرابط:01:85  92/02/9044  موقع مو و   تاريخ االط  : أهم الاروات الطبيعية في الجزائرمرا  الشوابكة     1 

                                                                                                       https://mawdoo3.com / 
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 9040عامل  بحيث بلغت ساانة  مليون 09الح ياة لتطور حجم الفئة الناشااطة بتح ي  نمو هذه الفئة بااااااااااااااا 
فق    مليون عام   أما في مجال الشاااااغل 4و4تقارب  9000ميلون عامل بع ما كانت سااااانة  4و40ح و  

مليون عام  ساانة  1و2إلى مليون لتصاال  0عرفت الفترة نفسااها ارتفاعا محسااوسااا في الي  العاملة بحوالي 
 مليون عاملو 1و2في ح و   9000بع ما كانت سنة  9040

انعكست حالة المؤشرات ا)يجابية للتشغيل على نسب البطالة التي شه ت انخفا ا محسوسا  فبع   لق 
مليون بّطال  04و4يعا ل  9040أصابى الع   سنة  9000مليون سانة  4و9ما كان ع   البطالين يقارب 

أي بانخفاض يقارب مليون بّطال في سانوات مع و ةو إذا تواصال هذا األ اء االستانائي الذي تعكسه فقط  
  و%40 هذه األرقام فإن ع   البّطالين سينزل تحت عتبة المليون ونسبة البطالة ستنزل تحت حاجز

 صااااااااااااائية غيرال يزال تحليل توجهات سااااااااااااوق العمل في الجزائر قائما على قاع ة منظومة المعلومات ا)ح
المتكاملة  وهذا ما ساااابقت ا)شااااارة إليه قبل ذلك  لذا تبقى التحقيقات الساااانوية التي يجريها ال يوان الوطني 

 و1لإلحصاء حول الشغل المص ر المقبول للمعطيات ا)حصائية بالنسبة لنا لح  الساعة

عيوب  ا ثعموما على  األخر برام  وسااااياسااااات التشااااغيل في الجزائر كغيرها من ال ول العربية  انطوت
ا الحقيقية لساااااااااوق الشاااااااااغل وهي: تكلفتها العالية  تغطيته االخت الترئيساااااااااية  جعلتها تفشااااااااال في معالجة 

واساتعراض عينة البرام  المنفذة في إطار سااياسااات تحساين سااوق الشااغل المنخف ااة  وتأايرها المح و  في 
ذها مختل  مراحل و ع السياسات وتنفي الجزائر يعكس  اع  مساتو  جمع البيانات وع م اساتعمالها في

 ووتقييمها

وق يستن  إلى بيانات كافية حول س التح ي  نطاق السياسات والجهات المستفي ة  وم مون البرام  إن 
الشاااغل  مما يجعل هذه الساااياساااات غير متصااالة بواقع الساااوق و ي اااع  فعالياتها  فالبيانات التي تجمعها 

غل غير شاملة وغير قابلة للمقارنة  وهذا ما يفسر قلة استخ ام صانعي نظم المعلومات الخاصة بسوق الش
ذا ما توفرت  الساااياساااات لهذه البيانات  ولم توج   راساااات مفصااالة  قيقة لتقييم برام  أ اء ساااوق الشاااغل  وا 

توفر  الفهي تركز على النتائ  المحققة على الم   القصااااااااااااير  وليس على الم يين المتوسااااااااااااط والطويل  و 
 واألجلت على أار البرام  على العمالة طويلة معلوما

وا احة إلى تصاميم سياسات تحسين أ اء سوق الشغل بشكل متكامل لتوفير خ مات  إن حاجة الجزائر
تطلب ذلك ي لكنمع متطلبات العمل  و  المؤه تومواءمة  والتوجيه المهنيمتكاملة للمسااااتفي ين  كالت ريب 

العامة العاملة على و اااااع الساااااياسااااااات وتنفيذها  بما في ذلك مكاتب  الوكاالتتعزيز التنسااااايق بين جميع 
 و التشغيل العامة  ومراكز الت ريب المهني وغيرها

                                                           
االط  :    تاريخ9049 انسانيات محم  صايب ميزات  بانوراما سوق العمل في الجزائر: اتجاهات ح ياة وتح يات ج ي ة  مجلة  (1)

   https://journals.openedition.org/insaniyat/13490الرابط: على   04:00  92/02/9044
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ر نا را ما توفإن اشاااااااااااااكالية نقص المعلومات والتقارير الشاااااااااااااكلية عن ساااااااااااااوق العمل في الجزائر والتي 
 ألعمالال راسااااات حول متابعة هذه تتوفر ا المعلومات عن أعمال الصاااايانة التي تسااااته   البنى التحتية و 

ومن  والعامة األشاااااااااااغاللعامة الناس  مما ي عو إلى النظر في م   اسااااااااااات امة النتائ  التي تحققها برام  
 والوا ى أن الجزائر تفتقر إلى تقييم أار البرام  على خفض نسبة البطالة

  المسااااااااااااااتفياا ين لمتاا ربين أومعظم مراكز أو برام  التاا ريااب العااامااة توفر معلومااات فقط عن عاا   اإن  
وتفتقر معلومات عن نتائ  الت ريب من حيث التشاااااغيل وال خل المحقق منه ساااااواء عن الم   القصاااااير أو 

لعمومية  ا ا) اراتتم توفيرها عن طريق حاليا  أن مناصااب الشااغل المسااتح اة ن حظ  المتوسااط أو البعي 
هناك نسااااااابة معتبرة من المناصاااااااب و  وفي توفير وليس خلق مناصاااااااب شاااااااغل األكبرالتي أخذت النصااااااايب 

المناصاااب المساااتح اة  ؛المهني ا) ماجبرنام  ؛ برنام  عقو  ما قبل التشاااغيل: المساااتح اة هي عن طريق
الورشااات التي تسااتعمل الي  العاملة الكايفة  والتي تعتبر في معظمها مناصااب مؤقتة ظرفية  مما  في إطار

 .1ا فيما بع  إلى البطالةأ   بأصحابه
 : العربية السعودية الطبيعية والبشرية في المملكة الموارد-ثانيا

 ة في السعودية:يالطبيع الموارد-1

ي ااااااااام قطا  الزراعة كً  من الزراعة المساااااااااتقرة وقطا  البا ية التي تعتم  على مياه األمطار  :الزراعة-أ
والغاباتو ويمكن تقسااايم ا)نتاج الزراعي في المملكة إلى با) اااافة إلى مصاااائ  األساااماك وموار  المراعي 

قطاعين: الزراعة المساااتقرة وقطا  البا ية وللقطا  األول الذي يشااامل إنتاج المحاصااايل وا)نتاج الحيواني  
تاريخ طويل في التنمية بالمناطق الشامالية والشاارقية والوسااطى والجنوبية الغربية  حيث تكفي مياه األمطار 

أما القطا  الااني: فامة مساااااااااااحات كبيرة من األرا ااااااااااي ذات المرعى  ألرا ااااااااااي الجافة المتناارةولزراعة ا
 وكفي احتياجات الرعي التقلي ية لقطاعات البا يةتالخ راء المتناارة والتي 

  من إجمالي مساااحة %1و99  مليون هكتار تشااكل  2و84تبلغ المساااحة الصااالحة للزراعة بالمملكة  
 و2  مليون هكتار4و0تبلغ مساحة األرا ي القابلة ل ستص ح   المملكة  في حين

مليون كيلومتر مربع  95و9تتميز المملكة العربية السااااااعو ية بمساااااااحتها الواسااااااعة  التي تبلغ : الغابات-ب
وموقعها الجغرافي في تنو  مظاهر سطحها واخت   تكويناتها الجيولوجية ومناخها من منطقة إلى أخر   

الطبيعيو وتشااااااااااااااغل  يووجو  العا يا  من البيئات الطبيعية  وبالتالي بالتنو  الكبير في تركيب الغطاء النبات
  مليون هكتار  أي ما يعا ل 1و9الغابات الطبيعية في المملكة العربية الساااااااعو ية مسااااااااحة تق ر بحوالي  

  من إجمالي المسااااااااااحة الكلية للمملكةو وتوج  معظم هذه المسااااااااااحة في المنطقة الجنوبية الغربية %9و4 
                                                           

أ    المجل  84  جامعة ام البواقي  الع   العلوم االنسانية  مجلة 9048-9040واقع سياسة التشغيل في الجزائر في الفترة ما بين  زيا ة كوار  (1)
 و909  ص9041  يسمبر

 و 491ص  ها4800الرياض    وزارة االقتصا  والتخطيط ها 4805-4800خطة التنمية الاالاة وزارة االقتصا  والتخطيط   (2)
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  ويع  إم اً ا إ افًيا من مياه الجريان السطحيوالباقي ينتشار في الو يان والرو اات والفياض التي تتلقى 
  من جملة مساااااااااااااااحة الغابات في %25العرعر أهم األنوا  التي ت اااااااااااااامهاا غاابات المملكة  حيث يمال  

 و1المنطقة الجنوبية الغربية
المملكة من المحافظة على مركزها الريا ي في الصااناعة  : تمكنتالطبيعيالخام )النفط( والغاز  الزيت-ج

ي مالبترولية كأكبر منت  ومصااااااااااااا ر للبترول في العالم  وباحتياطات مؤك ة تسااااااااااااااوي ربع االحتياطي العال
من االحتياااطي الكلي المؤكاا  من الغاااز الطبيعيو كمااا اسااااااااااااااتمرت في  %8المؤكاا  من النفط الخااام ونحو 

 و ق العالمي للبترول سواء من خ ل منظمة األوبك أو خارجهاسياساتها المتزنة تجاه السو 

  مليون برميل 44وعلى المسااااااااتو  ال اخلي حافظت المملكة على مسااااااااتو  ق راتها ا)نتاجية المقررة نحو  
  مليون برميل 4و929يومًيا من النفط الخام  كما حافظت على مساااااتو  االحتياطي المؤك  عن  مساااااتو   

يات المنتجة باكتشاااااااااااافات ج ي ة  هذا مع بناء المزي  من خطوط األنابيب ومرافق حيث جر  تعويض الكم
ا)نتاج ومحطات المعالجة با) ااااااافة إلى بناء زيا ة ع   الناق ت التي تمتلكها  واسااااااتمرت المملكة كذلك 

 و2في تطوير احتياطاتها من الغاز الطبيعي ورفع ق راتها ا)نتاجية
 البشرية في السعودية: الموارد-2

لذلك فهي  نساامة مليون  92على الرغم من شااساااعة مساااحة المملكة العربية السااعو ية  إال أنه يسااكنها 
عيشية أف ل بحيث يق ر العمر   وتتوفر فيها ظرو  م%949وباااااااااااااا تتميز بمع ل نمو سكاني مرتفع ق ر 

 3سنةو 10المتوقع عن  الوال ة 
  :تتوز  قوة العمل السعو ية بصفة رئيسية في ا اة قطاعات من المهن: العاملة في المملكة القوى-أ

  وأخيرا المهن % 24و91  ام المهن الفنية والعلمية بنساااااااااااااابة %22و94الخ مات  وهي األعلى بنساااااااااااااابة 
  ونوعيًا  تتركز النساااااااء من قوة العمل السااااااعو ية في المهن الفنية % 52و0ا) ارية  وهي األ نى بنساااااابة 

 .والعلمية

  ام قطا  الخ مات  % 01و84أما قوة العمل غير السعو ية  فتتركز في قطا  ا)نتاج والتشيي  بنسبة 
 %.48و4وتأتي المهن ا) ارية األ نى بنسبة 

 .ووفقا للنشاط االقتصا ي  تتركز القوة العاملة السعو ية في األنشطة التالية تنازليًا: ا) ارة العامة  والتعليم

                                                           
 و42 ص ها 4894العبيكان   الرياض  آل الشيخ  اقتصا يات الموار  الطبيعية والبيئية حم  (1)
 و 581ص ه  4895 الرياض   وزارة االقتصا  والتخطيط ها 4892/4800-ها4895/4892وزارة االقتصا  والتخطيط  خطة التنمية الاامنة  (2)
 على الرابط: 45:80  92/02/9044م   تاريخ االط   :9040ها 4808/4805السعو ي في أرقام  والتخطيط  االقتصا وزارة االقتصا    3 

                                                                                                                      https://www.mep.gov.sa/ar 
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لة غير السااااااااعو ية فتنشااااااااط في المجاالت التالية تنازليًا: تجارة الجملة والتجزئة  العاملون مع أما القوة العام
 .األسر  وصي  األسماك

وتبلغ القو  العاملة في المملكة العربية السعو ية  وفقًا لنتائ  بحث القو  العاملة في  ورته الاانية الذي 
م   9002هااااااااااا الموافق أغسطس 4800ر شعبان أجرته مصلحة ا)حصاءات العامة والمعلومات حتى شه

 1سااانة فأكار منهم  أكار من 45من إجمالي ع   الساااكان  % 2و82أي ما نسااابته  فر  م يين  2حوالي 
 %2و28م يين فر ًا تشكل نسبتها  4أما ع   المشاتغلين منهم في المملكة فبلغ  و  يين فر ًا من الذكورم

 %.4و42يمال الذكور منهم  العمل من إجمالي قوة 

 نأشاااااااارت نتائ  البحث إلى أن أكار من الاي قوة العمل الساااااااعو ية تتركز بين االفرا  الذين أعمارهم بي
ولإلناث   % 2و25لت النسااااااابة لنفس فئة العمر وللذكور ساااااااج  % 5و21سااااااانة أي ما نسااااااابته  95-88

  %5و22 يين  اخل قوة العمل بلغت وأو حت نتائ  البحث أن نسبة التعلم بين السكان السعو و %0و11
  وتشير ا)حصاءات إلى أن المجتمع %5و24ولإلناث بلغت   % 4و22وسجلت نسبة التعلم بين الذكور 

الساااعو ي ال يزال في حاجة إلى مشاااروعات اساااتامارية قا رة على توظي  الفئات الحاصااالة على شاااها ات 
  .عليا
فإن ل   المملكة العربية السااااااااعو ية  المحتملة إذا كان الشااااااااباب يعني القوة الكامنة : البشيييييرية الموارد-ب

الكاير منهاا  فالواقع ال يموغرافي للشااااااااااااااباب الماق  والم رب إلى جانب تركيز الحكومة على تنمية الموار  
لحكومة ا البشاااااارية من شااااااأنه أن يوفر إمكانيات متميزة للمسااااااتامرين األجانبو إن المشاااااااريع المشااااااتركة مع

ن الو ع اليوم يق م  السعو ية والقطا  الخاص انباق عنها إع ا  جيل من الم يرين والفنيين المختصين  وا 
كان هناك ارتفا  في ع   من المهنيين من الشااااااااااااااباب حيث  .فرصااااااااااااااًا هائلة في مجالي الت ريب والتطوير

صاان وق تنمية الموار  البشاارية   السااعو ي المتخرجين من الجامعات السااعو يةو وق  قامت الحكومة بإنشاااء
لت ريب الشاااااباب الساااااعو ي على المهارات الوظيفية  في وقت تسااااامى فيه المملكة للشاااااركات بالتوظي  من 

 .الخارج  إذا لزم األمر

 : غير السعوديين العمال-ج

ويشااااااااكل  فأكار من إجمالي ع   السااااااااكان غير السااااااااعو يين  % 12,4ويشااااااااكل العمال غير السااااااااعو يين 
التعلم بين السااكان غير  نساابة وتبلغ السااعو ية من إجمالي قوة العمل غير  % 1و22المشااتغلون ما نساابته 

 و% 8و29السعو يين  اخل قوة العمل تبلغ 

 والر للسااااعة الواح ة  مقارنة  4,41تبلغ تكلفة العمالة غير الماهرة في المملكة العربية الساااعو ية نحو 
وتوفر المملكة المؤسااسااات و و  والر لكل ساااعة في فرنسااا99ساااعة في المكساايك و والر لكل  9,20باااااااااااااااا 
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التعليمية األساااااسااااية الحكومية والخاصااااة ومرافق البحث والتطويرو وي ير القطا  الخاص أي ااااًا الع ي  من 
 .1المعاه  المهنية والحرفية الرئيسية

 المال البشااااااري الصااااااا ر عن المنت  حلت السااااااعو ية في المركز الرابع بع   ول عربية في تقرير رأس 
 .فيما يتعلق باالسااااااتفا ة القصااااااو  من ا)مكانات االقتصااااااا ية لمواطنيها 9042االقتصااااااا ي العالمي لعام 

وكانت السااااااعو ية في و ااااااع أف اااااال قلي  من بعض  ول مجلس التعاون الخليجي التي جاءت في مراكز 
من أفرا  القو  العاملة   %20االستفا ة من مواهب عالميا مع  41متأخرة على قائمة تقرير لتحتل المركز 

مؤشرا  عبر قياس رعاية المواهب من خ ل التعليم   82حيث يعتم  التقرير في تق يم نتائجه السنوية على 
 .وتنمية المهارات  والتوزيع في جميع مراحل الحياة والتشغيل

 الثالث: البنية التحتية الفرع

 التحتية للجزائر والمملكة العربية السعو ية كما يأتي:سنعرض أهم مقومات البنية 
 التحتية في الجزائر البنية-أوال

يعتبر النقل واح  من الركائز األسااااااساااااية للتنمية المسااااات امة واالز هار ألي بل و وعليه فإن ل: النق قطا -أ
ا)نتاج على االجتماعي و تواج  نظم نقل فعالة وشابكات ح ياة  اروري لتحقيق التنمية االقتصاا ية والرفاه 

وق  عر  قطا  النقل في الجزائر تحوال حقيقياو حيث تم إنجاز ع   كبير من  نطاق واساااااع وحماية البيئةو
طور ا)نجاز لجعل هذا القطا  أكار كفاءة وفعالية للمساااهمة في التنمية االقتصااا ية  وأخر  فيالمشاااريع 

 .للب  

ة  الجزائرية واح ة من أكبر الشبكات األكار كاافة في القارة ا)فريقيعتبر شبكة الطرق تالطرقات:  شبكة-1
كلم من الطريق الوطني وأكار من  92 940 كلم من الطرق  منهاااا 449 222حياااث يقااا ر طولهاااا ب 

كلم والذي سيربط م ينة عنابة  4 942هيكلو كما سايتم اساتكمال هاته الشابكة بجزء هام مق ر ب  8240
 .ة تلمسان في أقصى الغربفي أقصى الشرق بم ين

الجزائرية في تطور مساتمر بف ل برنام  تح يث الطرقات السريعةو نذكر منها إنجاز  شابكة الطرقإن 
كلم  وا)ط ق القا م لمشااااااااارو  انجاز الطريق السااااااااايار  4 942الطريق السااااااااايار شااااااااارق غرب الذي يبلغ 

 كلمو 4090لله اب العليا بطول 
كلم  إذ شه ت في اآلونة  450و9شبكة السكك الح ي ية في الجزائر ب تق ر : السكا الحديدية شيبكة-2

األخيرة كهربة بعض المقاطع لو اااااع قطارات ذات سااااارعة فائقة قريبا من شاااااأنها أن تربط الم ن الرئيساااااية 
 للب  و

                                                           
 :على الرابط 44:00  92/02/9044 االط  : السعو ية  تاريخوزارة التجارة واالستامار  (1)

                                         https://m.mci.gov.sa/AboutKingdom/Pages/SaudiEconomy.aspx  

https://m.mci.gov.sa/AboutKingdom/Pages/SaudiEconomy.aspx
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 و هذه الشاابكة مجهزة SNTFالنقل للسااكك الح ي ية الوطنية   قبل شااركةتسااير شاابكة السااكك الح ي ية من 
 محطة تغطي خاصة شمال الب    منها: 900أكار من اب

  922 كلم سكك مكهربة 
  005 سكك مز وجة 
  045 4 سكك  يقة 

كلم من السكك الح ي ية  4000 مشرو  كهربةمن بين مشاريع السكك الح ي ية في طور ا)نجاز نذكر 
نجاز   من السكك الح ي يةو كلم 0000وا 

 كلمو 40 545لح ي ية إلى طول شبكة السكك ا وصل 9048بحلول عام 
على   ماجل نالجزائر قطا  النقل الجوي بطريقة تجعل منه وسااايلة حقيقية  طورت: الجويالنقل  قطاع-3

مليون أورو   200مليار  ينار   20الصااااااااااااااعي ين ا)قليمي وال وليو إذ أنه ساااااااااااااايتم إنفاق ميزانية تق ر ب 
الخطوط الجوية الوطنية  ساااتقتني شااابكةو كما 9041-9040لتج ي  أساااطول الجوية الجزائرية خ ل الفترة 

في  والمتواج ة حاليا 121 طائرات من نو  بوينغ 0مقع ا وستقوم بتج ي   450 ج ي ة بسعةا ث طائرات 
 و كما ستتم عملية شراء طائرتي شحن لنقل الب ائعوالخ مة

 ٪45ق ر ب  الخطوط الجوية الجزائرية مع ل نمو إجمالي لحركة المرور تسجلخ ل الموسم الصيفي 
 مليار  ينارو 52بلغت إيرا اتها  9044 وفي عام

م يين  2هو األكار أهمية حيث يستقطب  الجزائر وليةو إن مطار  40مطارا منها  05تمتلك الجزائر 
ل التي تهيمن على سااااااوق النق الخطوط الجوية الجزائرية هي شااااااركة الطيران الوطنيةتع  مسااااااافر ساااااانوياو 

 شركات خاصة أخر و 4الجوي  الذي سجل منذ افتتاحه للمنافسة 

و   الصاااااااااين والشااااااااارق األوساااااااااطنحو أوروبا  إفريقيا  كن ا تتكفل الخطوط الجوية الجزائرية بع ة رح ت
وهناك ع ة شركات طيران أجنبية ل يها رح ت نحو الجزائر نذكر منها: التونسية للطيران  الخطوط الجوية 
للملكيااة المغربيااة  الخطوط الجويااة الفرنساااااااااااااايااة  ا)يطاااليااة للطيران  إيغااال أزور  ليفتنزا  الخطوط الجوياااة 

 التركية  الخطوط الجوية البريطانيةو
والمؤسااااااااسااااااااة الوطنية للنقل   CNAN  تعتبر الشااااااااركة الوطنية الجزائرية للم حة البحري:النقل  قطاع-2

عمل على العابرة  ت  السااااااااااافينةالبحري للمساااااااااااافرين ممالي قطا  النقل البحري في الجزائرو معظم العبارات 
 إيصال الركاب إلى الشواطئ األوروبية  ونقل الب ائع إلى جميع أنحاء العالمو

 منها: ميناء تجاري نذكر 44االنشطة التجارية ال ولية تتم عن طريق النقل البحري  عبر معظم 
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الجزائر  وهران  عنابة  ساااااكيك ة  أرزيو / بتيونا  بجاية  مساااااتغانم  غزوات  جيجل  تنس و لسو أما فيما 
اسااااااااتاناء عملية بمن هاته ال اسااااااااتفا ةيتعلق بأعمال ترميم الهياكل األساااااااااسااااااااية للموانئ فإن ع   قليل منها 

 محطات النفط والغازو
 :الطاقات المتجددة قطاع-ب

إن إ ماااج الطاااقااة المتجاا  ة في مزي  الطاااقااة الوطنيااة يمااال تحاا يااا كبيرا من أجاال الحفاااظ على الموار  
طني للطاقات و األحفورية  وتنويع فرو  إنتاج الكهرباء والمسااهمة في التنمية المسات امةو بف ال البرنام  ال

ن المتبعة م م السااااياسااااات الطاقوية واالقتصااااا ية  تتموقع هذه الطاقات في صاااامي9000-9044 المتج  ة
طر  الجزائر  الساااايما من خ ل تطوير الطاقة الشااااامساااااية وطاقة الرياح على نطاق واساااااع  وا  خال فرو  

 الحراريةو ة الشمسيةالكتلة الحيوية  تامين استعا ة النفايات   الطاقة الحرارية واألر ية  وتطوير الطاق

-9045إن ساعة برنام  الطاقة المتج  ة المطلوب إنجازه لتلبية احتياجات السوق الوطنية خ ل الفترة 
 و9090ميغاواط منه بحلول عام  8500ميغاواط  حيث سيتم تحقيق  99 000 يق ر ب 9000

 يلي:يتوز  هذا البرنام  حسب القطاعات التكنولوجية كما 
 ميغاواطو 515 40مسية: الطاقة الش -   
 ميغاواطو 040 5 الرياح:طاقة  -   
 ميغاواط 9000 الحرارية:الطاقة  -   
 ميغاواطو 4000 الحيوية:الكتلة  -   
 ميغاواطو 800 للطاقة:التولي  المشترك   -   
 ميغاواط 45 األر ية:الطاقة الحرارية   -   

من حجم  مليار متر مكعب 000 با خار الطاقات المتج  ة  ساااايساااامى من ميغاواط 99000إن إنتاج 
 و9048مرات االسته ك الوطني لسنة  4الغاز الطبيعي  أي ما يعا ل 

ت عيما لهذا البرنام  أنشااااااااااأت الحكومة الجزائرية " المعه  الجزائري للبحث والتطوير للطاقات المتج  ة" 
البحاث والتطوير للكهربااء والغااز  الوكالة الوطنية لترقية وكاذا شاااااااااااااابكاة مراكز للبحاث والتطوير ماال مركز 

 وترشي  استعمال الطاقة  مركز تطوير الطاقات المتج  ة ووح ة تطوير مع ات الطاقة الشمسيةو

 : واالتصالتكنولوجيا اإلعالم  قطاع-ج

ائم على ك ء قإن التق م في مجال تكنولوجيا ا)ع م واالتصاال أصبى في غاية األهمية لبناء اقتصا  
قلب  في وجعلهاحيث ف ااااااالت ال ولة الجزائرية تطوير تكنولوجيا ا)ع م واالتصاااااااال  المعرفة والمعلوماتو

 استراتيجيات وسياسات التنمية االقتصا ية واالجتماعيةو
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لبل  الاالث على أنها ا للتكنولوجيات الج ي ة  تم تصاااااني  الجزائر واساااااتخ امهاكذلك  وبعنوان إنجازاتها 
ألكار  ينامية" في العالم من طر  الهيئة ال ولية ل تصااااااااااااالت  والتي تعتبر أعلى هيئة  ولية في مجال "ا

االتصاااااااااااااااالت  كماا تم ترتيبهاا مع البل ان اللذين أنجزوا "تق ما محرز" في مجال تطوير تكنولوجيا ا)ع م 
 إذ حققت الجزائر إنجازات هامة في هذا القطا   نذكر منها: واالتصالو

ام  والتي عين قز -تعتبر وصاااالة األليا  البصاااارية الجزائر: عين قزام-الجزائر وصيييلة األلياف البصيييرية:*
 -  جزءا ال يتجزأ من وصاااالة األليا  البصاااارية الجزائر العاصاااامة  الجزائر تصاااال إلى غاية ح و  النيجر 

  أبوجا   نيجيريا و –زين ر النيجر 

هذا المشارو  الذي تم إط قه في إطار الشاراكة الج ي ة لتنمية افريقيا  موجه لو ع هذه البنية التحتية  
األوروبية عبر نقاط  مع ال ول ول ااامان االتصاااالتحت تصااار  ساااكان ال ول الا ث وكذا ال ول المجاورة 

 التواصل الموجو ة في الجزائر عن طريق الكاب ت البحرية لألليا  البصريةو
  :فالنسيا-البحرية: وهرانوصلة األلياف البصرية  *

إن إنجاز وصالة األليا  البصارية البحرية  اورفال   والتي تربط م ينة وهران بم ينة فالنسيا بق رة ت فق 
لتعزيز الولوج لخ مات  أتى اساااااااتراتيجي اساااااااتاماركلم  تمال  520جيغابيت وبطول يبلغ  822تصااااااال إلى 

عنابة  يربط م ينة والذي SMW4شاااااااااااابكة ذات جو ة عالية  وهذا على شاااااااااااااكلة الكابلين الموجو ين وهما 
 بالماو العاصمة بم ينة يربط م ينة الجزائر الذي Alpal2بم ينة مرسيليا  و

فيما يخص الهات  النقال  إن هذا المجال في أوج التوساااااااع من خ ل المنافساااااااة الحا ة : الهاتف النقال* 
مليون مشااااااااااااترك مع توفير  11في السااااااااااااوق الجزائريةو حيث بلغ ع   المشااااااااااااتركين حوالي  لا اة متعاملين

إن خ مة الهات  النقال بالجزائر عرفت إساااااااااتعمال تكنولوجيا الجيل  ووبأساااااااااعار تنافسااااااااايةعروض متنوعة 
  تم 0282والتي تم تعميمهااا تاا ريجيااا في جميع أنحاااء الوطن  ومع  خول عااام  0281منااذ عااام  3Gالااث الاا

ذات الت فق العالي والتي ساااااامحت بتسااااااهيل الحياة الرقمية للمؤسااااااسااااااات  1Gالجيل الرابع  إط ق تكنولوجيا
 والمواطنينو

صااااااااا ح إن النظام الصاااااااااحي الجزائري مسااااااااير من طر  وزارة الصاااااااااحة  الساااااااااكان : الصييييييحة قطاع-د وا 
بإ ارة مؤسااااااسااااااات الع ج االسااااااتشاااااافائي والقطا  الصااااااحي  ب ورها والتي تقوم   MSPRH  المسااااااتشاااااافيات

 العموميو

مراص   1  وCRSمجالس إقليمية للصحة   21توج  خمس مناطق صحية عبر جميع أنحاء الوطن مع 
 م يرية للصحة والسكن  م يرية في كل والية و 11 و على الصعي  الوالئي يوج  ORSإقليمية للصحة  

تتميز هذه الخريطة الصاااااااحية الج ي ة من خ ل إنشااااااااء مؤساااااااساااااااات : و المناطق الصااااااحية 21لل خريطة  
  والتي تتمال مهامها في  مان تنفيذ برام  الوقاية EPSP  عمومية للصحة الجوارية المستقلة في تسييرها
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هي  سات عمومية إستافائية مستقلة اي ا في تسييرها ومهامهاؤسمتق يم الرعاية الطبية األساسية وبإنشاء و 
 و1تق يم مجموعة واسعة من خ مات الرعاية الطبية للسكان وكذا محو الفوارق الجغرافية

ية أح  أوجه بالسااااااااااااعو شااااااااااااكل عملية تهيئة وتطوير البنية التحتية ت السييييييييعودية:التحتية في  البنية-ثانيا
األولويات االساااتامارية الحالية والمساااتقبلية لتحقيق النمو االقتصاااا ي المسااات ام بالب    مسااااتفي ة من العائ  
الما ي المساااااااااتمر على الم   الطويل من صاااااااااا راتها من النفط والغاز الطبيعي  فأنشاااااااااأت الطرق المعب ة 

بساااخاء على قطا  االتصااااالت وشااابكات توزيع الكهرباء والساااكك الح ي ية والمطارات والموانئ  كما أنفقت 
 .والمياه والمستشفيات والجامعات والم ارس

ويمال شااااااااااريانا حيويا لتوفير بيئة م ئمة ل سااااااااااتامار في كل المجاالت   النقل والمواصييييييالت: قطاع-أوال
عا ا لجااذب وقااطرة  فع ل قتصااااااااااااااا  الوطني من خ ل تقاا يم خا ماات نقال الب ااااااااااااااائع والركااب  ومجااال وا

يجا  المزي  من فرص العمل  .استامارات القطا  الخاص في مشروعات النقل  وا 

تقوم السااياسااة السااعو ية في قطا  النقل والمواصاا ت على تشااجيع  ور القطا  الخاص في االسااتامار  
من خ ل الساااااااماح للمساااااااتامرين بتنفيذ عمليات بناء وتشاااااااغيل وصااااااايانة وا  ارة الطرق الساااااااريعة والخطوط 

ح ي ية ومحطات نقل الركاب المركزية  وغيرها من مشاااااااااروعات النقل المختلفة  مع كفالة حق ال ولة في ال
 .استر ا  تلك المشروعات بع  انتهاء م ة التعاق 

حياث تقوم شاااااااااااااابكاة الطرق المعبا ة في المملكة ب اااااااااااااامان حركة نقل الموار  الطبيعية  والموا  األولية  
كيلومتر لتربط جميع أنحاء المملكة ببع اااها  000و55الشااابكة لمساااافة والب اااائع واألشاااخاص  وتمت  هذه 

 .البعض

اساااتمرارا لخططها التوساااعية لشااابكة الساااكك الح ي ية  أطلقت الساااعو ية حزمة من المشااااريع التطويرية  
كخط الحرمين السااااااريع وخطوط شااااااحن الب ااااااائع الاقيلة  والتي سااااااو  تربط المناجم بالمناطق الصااااااناعية 

قطااار نقاال الركاااب في ماا ينااة مكااة المكرمااة والرياااض وجاا ةو كمااا يتم بناااء مطااارات جاا ياا ة في والموانئ  و 
أماكن مختلفة  فهناك واح  قي  ا)نشاااااااء في م ينة األمير عب  العزيز بن مسااااااااع  االقتصاااااااا ية  وآخر في 

 .م ينة جازان االقتصا ية  با) افة لمطارات أخر  تتم توسعتها وتطويرها

عو ية األكار حيوية في الشرق األوسط  فحصة المملكة من النقل الجوي في المنطقة وتع  مطارات السا
في  40في المائة  فإيران بنساااااااااابة  94في المائة  تليها ا)مارات العربية المتح ة بنساااااااااابة  92تصاااااااااال إلى 

 في المائة  با) اافة إلى تساع  ول أخر  في الشرق األوسط  وذلك من 49المائة  ومن ام مصار بنسابة 
خ ل أربعة مطارات  ولية ت ااااااااااامها أرا اااااااااااي الب  و وفي الساااااااااااياق ذاته  يتم حاليا تطوير المطارات في 

                                                           
 ، على الرابط:00:02، 08/08/5008موقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، تاريخ االطالع:  وزارة الصناعة والمناجم، (1)

          http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-transport .بتصرف من الباحث 
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المملكة بشاااااكل مساااااتمر لتحساااااين المرافق وزيا ة الق رة االساااااتيعابية  فعلى سااااابيل الماال يمكن اآلن لمطار 
  وتشااااااااااااامل الخطة ال اااااااااااااخمة« 040إيرباص »الملك عب  العزيز ال ولي بج ة إيواء طائرات بحجم طائرة 

 .9005مليون مسافر بحلول عام  40- 10المو وعة لتطوير المطار أن ترتفع ق رته االستيعابية إلى 
هي في طور البناء أو التحسااااااااين  فق  تم مؤخرا الب ء بتشااااااااغيل ميناء رأس الخير   البحرية: الموانئ-ثانيا

 وكما أن العمل مستمر في إنشاء ميناء ج ي  في م ينة الملك عب  اهلل االقتصا ية

مرفأ   440تمتاز السعو ية بشبكة موانئ هي األكبر في منطقة الشرق األوسط؛ إذ تحتوي موانئها على 
مليون طن  وقااا  تمكنااات موانئ المملكاااة من منااااولاااة أكار من  959وبقااا رة اسااااااااااااااتيعاااابياااة إجماااالياااة تبلغ 

ومن هذا   9002في المائة مقارنة بالعام  9و4  وبزيا ة نساااااااااااابتها 9040مليون طن في عام  001و489
 .في المائة لغرض االستيرا  88في المائة لغرض التص ير وتفريغ  52الحجم المتناول فق  تم تحميل 

مليون  02و80ويعتبر ميناءا الجبيل وج ة األكار از حاما بين موانئ المملكة؛ إذ يبلغ حجم المناولة فيهما 
مليون طن   وجيزان   24و09مليون طن على التواليو وتليهماااااا في ذلاااااك موانئ ينبع   20و80طن و
 .و با

تقوم الهيئة الملكية للجبيل وينبع ب ور إ ارة وتطوير ع ة مواقع صاااناعية في كل من  الصييناعية: المدن-د
كيلومتر مربع  وتقع  042و4الجبيل وينبع  حيث تقع الجبيل على سااااااحل الخلي  العربي وتغطي مسااااااحة 

كيلومتر مربعو وحتى يومنا هذا فق  تم إيجا   41و4ينبع على ساااااااااااااااحال البحر األحمر وتغطي مساااااااااااااااحاة 
مليار  والر من االسااااااااااااااتامارات العامة  488وظيفة في هاتين المنطقتين كنتيجة لما مجموعه  000و401

كيلومترا مربعا من  20والخاصااااااااااااااةو وتقوم هيئة الم ن الصااااااااااااااناعية ومناطق التقنية  م ن  بإ ارة وتطوير 
رها م ينة سااااا ير للصاااااناعة واألعمال والتي يتم تطويرها لتمت  على م ينة صاااااناعية  أكب 98األرا اااااي في 

 .كيلومترا شمال م ينة الرياض 490كيلومترا مربعا وتقع على بع   92مساحة 

تقوم الشااااركات المطورة الموافق عليها والمرخص لها من قبل م ن بتطوير ساااات م ن صااااناعية خاصااااة 
وم ينة المياه والطاقة  وم ينة الفنار  وم ينة العجيمي   إ ااافية  وهي م ينة العبيكان الصااناعية الخاصااة 

 .وم ينة البوابة الصناعية الخاصة  ومجمع رابغ لتقنية الب ستيك الخاصة

ما يناة الملك عب  اهلل االقتصااااااااااااااا ية األكبر بين أربع م ن اقتصااااااااااااااا ية ح ياة في المملكة والتي تم  تعا 
لهيئة العامة ل ساااااااااتامار في المملكة عملية تطوير هذه تمويلها بشاااااااااكل رئيس من القطا  الخاصو وتقو  ا

مليار  والر من النات  االقتصاااااااا ي في كل عام  وتشاااااااجيع  450الم ن  وته   بذلك إلى إيجا  ما قيمته 
تطوير إقليمي متوازن  والمسااع ة في تنويع موار  االقتصا   وخلق أكار من مليون فرصة عمل واستيعاب 

 .مليون شخص 5و8
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خ مات وال والموانئشاااااااااااااه ه الساااااااااااااعو ية من اهتمام بتطوير البنية التحتية في الطرق والمطارات ما تإن 
العامة يحتاج إلى وقفة وتركيز في أن تتم االسااتفا ة من هذا ا)نفاق الكبير على التطوير في خلق وظائ  
للساااعو يين والق ااااء على ظاهرة العمالة المخالفة التي تساااتغل خ مات البنية التحتية  وهي حق للمواطنين 

 .1وللمقيمين النظاميين
ار األجنبي في الجزائر والمملكة العربية السعودية بمؤشرات قياس المبحث الثالث: تقييم مناخ االستثم

 مناخ االستثمار الدولية

لق  تطور مفهوم المناخ االسااتاماري ت ريجيا إلى أن أصاابى يحتوي على توليفة من العوامل االقتصااا ية 
  يةإلى التروي  للقطر والفرص االسااااتامار  ال ول الم ااايفةواالجتماعية والساااياساااية التي تساااعى من خ لها 

ن لم تصل إلى  رجة  متزاي اونظرا ألن هناك ع  ا  من المؤشرات العالمية لقياس مناخ االستامار  والتي وا 
 وال وليال قة والمو وعية  إال أنها تعتبر من محسنات قرار االستامار 

  من تبذل جه ا كبيرا عن طريق تبينهما الع ي إن الجزائر والمملكة العربية السعو ية من بين ال ول التي
 باالعتما  على مناخ االسااااااااااتامار لكلى ال ولتينساااااااااانحاول تقييم لذا   ا)صاااااااااا حات في شااااااااااتى القطاعات

ال ولية المتاحة المساااااااتخ مة في قياس م   م ئمة ظرو  بيئة االعمال الجزائرية والساااااااعو ية  المؤشااااااارات
  هاولجذب المستامرين ل ستامار في أرا ي

 المطلب األول: التقييم وفق المقومات االقتصادية

مكانات القطر  في  ةتكمن مؤشرات قياس مناخ االستامار وفق المقومات االقتصا ي مؤشر أ اء وا 
  مان جاذبية االستامار  نبينهما كما يلي: ومؤشر

مكانات القطر في جذب االستثمار الفرع األول: التقييم وفق مؤشر أدا   وا 

 :  الجزائرحالة 

مكانات القطر في جذب االسااااااااااتامار االجنبي  ومن خ ل  المباشاااااااااار بناء على تقاطع مؤشااااااااااري أ اء وا 
عالميا في مؤشاااااار اال اء في جذب  15المرتبة  احتلت الجزائر أن  أ ناه ن حظ 9-4بيانات الج ول رقم  

  9001عالميا ساانة  494 ت هور إلى الرتبةتل   9009-9000االساتامار االجنبي المباشاار خ ل الفترة  
و أما بخصوص مؤشر االمكانيات فن حظ تحسن مستمر 9002عالميا سنة  49لتحتل الرتبة   ام تتحسن

مقارنة  9002ساااااااانة  11  إلى الرتبة 9000عالميا سااااااانة  28فمن الرتبة    9002-9000خ ل الفترة  
 االمكانياتو األقل من أن هناك انخفاض في اال اء عموما يعني مما  9005سنة  22بالمرتبة 

                                                           
تاريخ االط  :  و9040  49240أولوية استامار ج ي ة ل مان نمو اقتصا ي مست ام  الع    «ووالبنية التحتية السعو يةالشرق األوسط    1 

 بتصر  من الباحثو  http://archive.aawsat.com   على الرابط: 42:50 40/02/9044
 

http://archive.aawsat.com/
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 (2-1الجدول رقم)
 2996-2999وضع الجزائر والسعودية في مؤشر االدا  واالمكانيات في الفترة  
 ترتيب المؤشر عالميا  البلد

0222-0220 0221 0222 0221 0221 0228 

 82 115 128 117 118 75 مؤشر االداء الجزائر

مؤشر 

 االمكانيات
94 66 67 69 71 77 

 88 38 11 11 12 38 مؤشر االداء السعودية

مؤشر 

 االمكانيات
831 30 08 08 01 08 

 من اع ا  الباحث اعتما ا على بيانات المؤسسة العربية ل مان االستامار: تقرير مناخ االستامار ألع ا  سنوات مختلفة المص ر:

مكانات 9-4: من خ ل بيانات الج ول رقم  السيييييعوديةحالة    أع ه  وبناء على تقاطع مؤشااااااااري أ اء وا 
عالميا في مؤشر اال اء  04المرتبة  احتلت المملكةأن القطر في جذب االستامار االجنبي المباشر ن حظ 
عالميا سااانة  54 هور إلى الرتبة ت   لت9009-9000في جذب االساااتامار االجنبي المباشااار خ ل الفترة  

و أما بخصوص مؤشر االمكانيات فن حظ تحسن 9002عالميا سنة  42بة   ام تتحسن لتحتل الرت9002
و 9002سنة  92  إلى الرتبة 9000عالميا سنة  404فمن الرتبة    9002-9000مستمر خ ل الفترة  

 هناك تحسن في اال اء واالمكانيات وتصن  المملكة من مجموعة ال ول السباقةويعني أن 
 ر ضمان جاذبية االستثمارالفرع الثاني: التقييم وفق مؤش

 4و98في المؤشاااار العام للجاذبية من قيمة الجزائر  ارتفعت 9042-9040خ ل الفترة حالة الجزائر: -1
إلى  9040سااااانة  49  ومع ذلك فق  تراجعت في ترتيبها من الرتبة 9042سااااانة  9و08إلى  9040سااااانة 
 و 9042سنة  41الرتبة 

 (:2-2الجدول رقم)
 2913-2913أدا  الجزائر والسعودية في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار في الفترة  

 ترتيب المؤشر عالميا  البلد

0283 0281 0281 0282 

 3190 3398 32.2 24.1 القيمة الجزائر

 11 11 85 82 الترتيب

 1198 1193 1098 3893 القيمة السعودية

 12 11 13 12 الترتيب

 اع ا  الباحث اعتما ا على بيانات المؤسسة العربية ل مان االستامار: تقرير مناخ االستامار ألع ا  مختلفةالمص ر: من 

في المؤشر العام للجاذبية من  قيمة المملكة ارتفعت 9042-9040خ ل الفترة السعودية:  حالة-2
سنة  52من الرتبة حيث انتقلت في ترتيبها  ولق  تحسنت  9042سنة  2و81إلى  9040سنة  0و04
 و 9042سنة  82إلى الرتبة  9040
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 المطلب الثاني: تقييم بيئة أدا  األعمال

 يالاااااا ولاااااا الااابااناااك مااان سااناااوياااا ياااصااا رالذي  األعااااامااااااال أ اء ساااهاااولاااة مااؤشااارويتم تقييم بيئة ا اء االعمال 
 وا)جاراءات القوانين مختل  تأاير م   بقياس ويهتم  9000 سنة منذ وذلاااك  الا ولاياة الاتاماويال ومااؤسااسااة
 االقتصا يةو األو اا  في الحكومية

 سهولة أدا  االعمال رالفرع األول: التقييم وفق مؤش
 لساااااانة ال ولي بنكالتقرير األخير لل  أ ناه  و 9-0بيانات الج ول رقم   إلااااااااااااااااااااى اسااااااتنا ا الجزائر: حالة-1

  ولة  442أصل من 9045 سنة في 458 المرتبة إلى المؤشر هذا في تراجعها الجزائر واصالت  9045
 زالااااااااااااااات ما الجزائر أن يبين ما  9002 ساانة 409 والمرتبة  9044 سانة 480 المرتبة تحتل كانت بع ما
لهذا  ونةالمكالعشرة  الفرعية لمؤشراتل استقرائنا خ ل ومنو االستاماري هامناخ إصااااا ح على قااااااااااا رة غير

 40 لةالمرح تتطلب حيث للمشاااارو  القانوني الكيان تأساااايس مؤشاااار في تراجعاأن هناك  ن حظالمؤشاااار  
 فإن البناء  رخص على الحصاااااول يخص فيما أماو مرحلة لكل يوما 99 بمع ل وايقة 48و إلزاميا إجراء
جراء؛ وايقة 41يتطلب  األمر  ولتقريرل  يصااانت آخر خ ل من 491 المرتبة في الجزائر صااانفت لذلك وا 

 من االسااتفا ة مؤشاار في 414 الرتبة في جاااااااااااااااااءت كما الملكية  تسااوية في 451 المرتبة لجزائرا واحتلت
 لجزائرا ي ع البنك جعل ما وهاو المجال  هاذا في القوانين مرونة عا م إلااى ا)شااااااارة مع البنكية  القروض
 تامرونالمس يواجه حيث أف ل بحماية المساتامر تمتع ع م وي حظ المؤشار  هذا في البل ان أساوء  امن
و الااااجاااابااااائااااي ال غط خفض على الجزائر إقاااااااا ام رغاااام والاااارسااااوم  ال رائب تسوية مجال في ع ي ة مشاكل
 حلت فق  ماااتاااوا اااعاااا  الاااجااازائاااري الترتيب ظااال ذلااااااك ومااااااع الاااجاااماااركاااة  عمليات فاااي تحسنا التقرير والحاااااااااظ
 والتصفية مرحلة يخص فيما 21 والمرتبة والرسوم ال رائب مجال في 412 المرتبة في الجزائر

 (: 2-3الجدول رقم)
 2913-2992وضع الجزائر والسعودية في مؤشر بيئة االعمال في الفترة 

 ترتيب المؤشر عالميا 
 2913 2915 2912 2912 2919 2996 2992 البلد

 / 152 153 133 133 133 125 الجزائر
 191 26 23 12 13 15 38 السعودية

 94/02/9044تاريخ االط    http://ar.knoema.com/atlasاعتما ا على بيانات موقع اطلس بيانات العالم:  المص ر : من اع ا  الباحث 

 السعودية:  حالة-2
  404حققت المملكة العربية الساااااااااااااعو ية المركز الاااااااااااااااااااااااااااا    أع ه 9-0بيانات الج ول رقم  اااااااااااااوء  على

  وهذا ما يبين ت هور كبير في بيئة االعمال في 9049ساااااااااااانة   49بع ما حققت المرتبة    9042ساااااااااااانة
ات تساااااوية الخ ف تساااااعى المملكة  ومًا إلىوعليه   المملكة نظرا لحالة ال ساااااتقرار االمني مع  ول الجوارو

يجا  مناخ استاماري يتسم و  بالمرونة واالستقرار مع تقليل المعوقات وا)جراءات غير ال رورية؛ وذلك من ا 

http://ar.knoema.com/atlas
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خ ل مراجعة مستمرة أل اء القوانين االقتصا ية النافذة من أجل تحسينها وم ءمتها وجعلها مرنة وحساسة 
 .للمستامر المحلي واألجنبي  وته   من ذلك إلى إح اث نقلة اقتصا ية نوعية

 التقييم وفق مؤشر التنافسية العالميةالفرع الثاني: 

 الاسايااساات تااااوجاااياااه فااااااااي مااااااهاااااامااااااة أ اة ويااااااااعاااااااا يص ر هذا المؤشر عن المنت   االقتصا ي العالمي  
 ومواطن القوة نقاط لتفحص وأ اة العالمية التنافساااية األو اااا  في وتأايرها االساااتامار وقرارات االقتصاااا ية

 واألعمال أ اء بيئة في ال ع 

-9042  لعام العالمي التنافسية تقرير  أ ناه  وعلى ما ور  في 9-8من الج ول رقم    :الجزائر حالة-1
 عالميا 42 مرتبةال إلااااى لتصلبمرتبة واح ة  تق ما عرفتلهذه الفترة  الجزائري االقتصا  تنافسية أن 9041
في  األ اء تحسن يااااارجاااااع  و 9042-9045الفترة  خااااا ل 41  المرتبة ماااااع مقارنة  ولااااااااااة 488  بين مااااان

 السااااتااااااااامااااارا باااامااااناااااخ مباشرة ع قة لها التي المعايير بعض تحسن إلى لااااجاااازائاااارل العالمي التنافسية مؤشر
  والى المرحلة االنتقالية التي يعيشها االقتصا  الجزائري من االقتصا  المعتم  الاااماااساااتاااااااماااريااان وناااشااااطاااات

على  قاءمحاولة االبعلى الكفاءة والفعالية إلى االقتصاا  المعتم  على المعرفة واالبتكار  وكذلك من خ ل 
 االستقرار على مستو  االقتصا  الكلي وحجم السوقوحالة 

 (:2-2الجدول رقم)
 2913-2995والسعودية في مؤشر التنافسية العالمية في الفترة  وضع الجزائر 
 عالميا ترتيب المؤشر البلد

9005 9002 9001 9002 9040 9049-
9040 

9048 -
9045 

9045-
9042 

9042-
9041 

 01و8 24و0 00و8 40و0 22و0 25و0 24و0 24و0 / القيمة الجزائر
 42 41 12 21 45 22 / 92 12 الترتيب

 40و8 48و8 40و5 40و5 25و8 15و8 55و8 / / القيمة السعودية
 00 92 98 90 94 91 84 / / الترتيب

 94/02/9044تاريخ االط    http://ar.knoema.com/atlasاعتما ا على بيانات موقع اطلس بيانات العالم:  المص ر : من اع ا  الباحث 

أن االقتصااا  السااعو ي   أع ه ن حظ 9-8: من خ ل الج ول رقم  المملكة العربية السييعوديةحالة  -2
خرا بمرتبة واح ة  لتصاااااال إلى  تميز بأ اء التنافسااااااي منخفض  حيث سااااااجل تأ  9041-9042خ ل فترة 

 و9042-9045خ ل الفترة  92 ولة  مقارنة مع المرتبة  488من بين  عالميا 00المرتبة 
 الثالث: تقييم سياسات االستثمارالمطلب 

ما: ه لتقييم سااااياسااااات االسااااتامار في الجزائر والمملكة العربية السااااعو ية اتمؤشاااار  08سااااو  نسااااتخ م 
مؤشر م ركات الفسا   مؤشر الحرية  ومؤشر كوفاس للمخاطر القطريةالمؤشر المركب للمخاطر القطرية؛ 

 االقتصا يةو 

http://ar.knoema.com/atlas
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 التقييم وفق المؤشر المركب للمخاطر القطرية :الفرع األول

 الا ولاي الا لايال  PRS GROUP  ماجاماوعاة عاان شاهارياا الاقاطارياة لاالااماخااطار الاامااركااب الاامااؤشاار يااصاا ر
 ةواقتصا ي سياسية مالية   الكلية المخاطر لقياس المؤشر هذا ويه    4240 عام منذ القطرية للمخاطر

 لسياسيةا المخاطر تقويم مؤشر: هي فرعية مؤشرات ا اة من المؤشر هذا ويتكونو باالستامار المرتبطة

 ومؤشر ؛%95 بنسبة االقتصا ية المخاطر تقويم ومؤشر المركب؛ المؤشر من %50 نسبة يشكل الاااااااااااذي
 فااااي الاااماااؤشااار ارتاااافااااع كالاماا تاناخافاض الااماخااطارة  رجااااااااااااة إنو وعليه  ف%95 بنسبة المالية المخاطر تقويم
 والمؤشر قيمة انخفاض حاالاة فااااي الاماخااطارة  رجااااااة تااارتااافاااع حااايااان

 بااااااااااا رجاااااااااااة تااااااااماااااااايااااااااازت الاااااااااااجااااااااااازائااااااااااار أن أع ه  ناااااااااا حاااااااااااظ  9-5من خ ل الج ول رقم   الجزائر: حالة-1
 على يااا ل ماااا  9045 إلى 9009الفترة  خااا ل منخف ة إلاااى ماااعاااتااا لاااة بااايااان ماااا تاااااااااراوحااااااااات ماااااااااخااااااااااطااااااااارة

 واالستامار مناخ تحسين حاااايااااث ماااااان الااااااجاااااازائاااااار و ااااعاااايااااة تااااحااااساااان
 (:2-5الجدول رقم)

 2915-2992في الفترة  القطريةركب للمخاطر مالوضع الجزائر والسعودية في مؤشر 
 درجة المخاطرة البلد

9009 9000 9008 9005 9002 9040 9044 9040 9048 9045 
 0و22 0و21 0و24 0و24 0و19 4و10 4و10 5و15 4و25 4و20 القيمة الجزائر

 رجة 
 المخاطرة

 معت لة معت لة معت لة معت لة منخف ة منخف ة منخف ة منخف ة معت لة معت لة

 14 / 14 11 0و40 10 5و49 5و40 5و12 5و19 القيمة السعودية
 رجة 
 المخاطرة

منخف ة  منخف ة منخف ة
 ج ا

منخف ة 
 ج 

منخف ة  منخف ة
 ج 

 منخف ة / منخف ة منخف ة

إلى  9009 الكويت  منالمص ر: من اع ا  الباحث اعتما ا على تقارير مناخ االستامار في ال ول العربية  المؤسسة العربية ل مان االستامار  
 و9040

 السعودية:  حالة-2
 ماا تاااراوحااات ماااخااااطااارة باااا رجااااة تااامااايااازت السعو ية أن أع ه  ناااااااا حااااااظ  9-5من خ ل الج ول رقم  

التحسن الكبير  على ياااااااااا ل مااااااااااا  9045 إلى 9009الفترة  خاااااااااا لج ا  منخف ة إلااااااااااىمنخف ة  بااااااااااياااااااااان
 واالستامار مناختهيئة  حاااايااااث ماااااان المملكة و ااااعاااايااااةل

 للمخاطر القطرية COFACEالفرع الثاني: التقييم وفق مؤشر 

عن المؤسااااااسااااااة الفرنسااااااية ل اااااامان التجارة  4222يصاااااا ر مؤشاااااار كوفاس للمخاطر القطرية منذ ساااااانة 
يبرز م   تأار االلتزامات المالية للشااااركات مخاطر ق رة ال ول على الساااا ا   و     ويقيسالخارجية  كوفاس

  باالقتصا  المحلي وباألو ا  السياسية واالقتصا يةو
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 نتيجة 9008: صااانفت الجزائر وفق مؤشااار الكوفاس  ااامن  رجة الم ااااربة خ ل سااانة الجزائر حالة-1
 لكنالما ااي  لقرن من ا التسااعينيات في عرفتها التي المسااتقرة غير والسااياسااية االقتصاا ية لبيئةلت اعيات ا

و الاما اارباة مان بااا ال االسااتااااامااار  رجااااااة إلااى وانااتااقاال الاامااؤشاار هااااااذا مااسااتااو  تحسن 9005 ساانااة بحلول
 لتحسن نتيجة  أ ناه 9-2رقم  الاجا ول فايكما هو مو ى  9045 ساناة حاتاى الا رجاة ناافااس على وحااافااظ

  9001 ساناة والر  400 يافاوق صااار  احاتايااطاي عالاى تاوافارهاا مان الانااتاجاة لاالااجاازائاار المالية الااو ااعاايااة
 لىع الاحاصاول أجال مان أكااار العمل يحتم الاذي األمااار الم اربة  رجاااة مان جااا ا قريبة تاابااقااى أنااهااا غااياار

 االقتصا ية المؤشرات خ ل من المهيأة واآلليات A1 األولى االستامار  رجاتل وأنسب أحااااااااساااااااان تصني 
 وا)قليمية

 (:2-3الجدول رقم)
 2915-2992في الفترة  كوفاس للمخاطر القطريةوضع الجزائر والسعودية في مؤشر 

 درجة المخاطرة البلد
9008 9005 9002 9001 9004 9002 9040 9044 9049 9045 

 B A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 الجزائر
 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 السعودية

إلى  9005الكويت  من االستامار المص ر: من اع ا  الباحث اعتما ا على تقارير مناخ االستامار في ال ول العربية  المؤسسة العربية ل مان 
 و9045

الكوفاس السعو ية صنفت وفق مؤشر  أن ن حظ  أع ه 9-2من خ ل الج ول رقم  السعودية:  حالة-2
 اتاوافارها مان الانااتاجاة المالية الااو ااعاايااة لتحسن نتيجة  9045-9008االستامار طوال الفترة  من  رجة 

 النات  عن الفوائض المالية الكبيرة للصا رات النفطيةو صااار  احاتايااطاي عالاى
 : الفرع الثالث: التقييم وفق مؤشر مدركات الفساد

  ن حظ تذبذب في قيمة مؤشر م ركات الفسا   ففي سنة 9-1الج ول رقم  من خ ل الجزائر: حالة-1
  ام ت هور إلى أن حقق قيمة 9002سنة  04مقارنة ب  94 المؤشر بلغظهر تحسن طفي  في  9002

عالميا  404ومع ذلك فن حظ تأخر في الترتيب بالنسبة للجزائر  حيث احتلت المرتبة و 9042سنة  00
 و9002عالميا سنة  48المرتبة مقارنة ب  9042سنة 

 ( 2-2الجدول رقم)
 2913-2993في الفترة  مدركات الفسادوضع الجزائر والسعودية في مؤشر 

 ترتيب المؤشر عالميا البلد
9002 9001 9004 9002 9040 9044 9049 9040 9048 9045 9042 

 00 08 02 02 08 08و92 92 94 09 00 04 القيمة الجزائر
 404 29 404 24 404 444 401 444 29 22 48 الترتيب

 00و82 00و59 00و82 00و82 00و88 41و80 00و81 00و80 00و05 00و08 00و00 القيمة السعودية

 29 82 52 20 21 51 54 / / / / الترتيب
 94/02/9044تاريخ االط    http://ar.knoema.com/atlasاعتما ا على بيانات موقع اطلس بيانات العالم:  المص ر : من اع ا  الباحث 

http://ar.knoema.com/atlas
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إلى  في قيمة مؤشر م ركات الفسا  ت هور ن حظأع ه   9-1من خ ل الج ول رقم السعودية:  حالة-2
تحساااان ساااانة   ام 9040ساااانة  81مقارنة ب  59 المؤشاااار قيمة بلغ 9045  ففي ساااانة 9045غاية ساااانة 

عالميا  54ومع ذلك ن حظ تأخر في الترتيب بالنساااااااابة للسااااااااعو ية  فمن المرتبة و 82حقق قيمة و  9042
 و9042سنة  29إلى المرتبة  9040سنة 
 االقتصادية الحرية مؤشروفق  التقييم الرابع:الفرع 

يت ستر  وول صاااحااايااافاااة ماااااااااع بااااااااااالشاااااااااتاااااااااراكيص ر مؤشر الحرية االقتصا ية سنويا عن معه  هيرتاج 
 و4225عاااااام ماااناااذ  The Wall Street Journalجورنال  

 الاجازائار فااي االقاتاصاا ياة الاحارياة مااؤشاار قااياامااة  أ ناه ن حظ أن 9-4: من الج ول رقم  الجزائر حالة-1
 الحرية منطقة في تقع الجزائر أن يعني ما  4و50و 2و84 بايان 9042-9045 الاافاتارة خاااااا ل تااااااراوحاااااات
 الااماارتاباة إلااى لااتااتااراجااع  ولااااة 412 أصاال ماان 9000 ساانااة 22 المرتبة بذلك واحتلت  المقي ة االقتصا ية

 و االقاتاصاا ياة الحرية مؤشر يغطيها  ولااة 442 أصال مان 9042 ساناة  450
 اراتاباهاام تاااا هااااور إلاااااى االقااااتااااصااااا يااااة  الاااحااارياااة ماااؤشااار  امان لالاجازائار الاااماااتاااأخااار الاااتااارتاااياااب ياااااااارجااااع

 ل األعاماا مانااخ تهيئة فااي الاناظار إعااااا ة  ااااارورة يااؤكاا  ما وهااااااااذا لااه  المكونة الفرعية الاامااؤشاارات  ااماان
   ويح  من ت فق االستامار االجنبي المباشرواألجانب المستامرين قرارات في ياؤاار بااعاتابااره

 (2-8الجدول رقم)
 2913-2999في الفترة  ةالحرية االقتصاديوضع الجزائر والسعودية في مؤشر 

 ترتيب المؤشر عالميا البلد

9000 9005 9040 9044 9049 9040 9048 9045 9042 

 4و50 2و84 4و50 2و82 0و54 8و59 2و52 9و50 4و52 القيمة الجزائر

 450 451 481 485 480 409 405 444 22 الترتيب

 40و29 40و29 90و29 20و20 50و29 90و22 40و28 20 5و22 القيمة السعودية

 12 11 11 40 18 58 22 58 02 الترتيب

 94/02/9044تاريخ االط    http://ar.knoema.com/atlasاعتما ا على بيانات موقع اطلس بيانات العالم:  المص ر : من اع ا  الباحث 

  السعودية: حالة-2
 تااااااراوحااااات السعو ية فااااي االقااتااصااا يااة الااحااريااة مااؤشاار قااياامااة  أع ه ن حظ أن 9-4من الج ول رقم  

 الحرية منطقة في تقع السعو ية أن يعني ما  40و29و 5و22 بااااااياااااان 9042-9000 الاااااافااااااتاااااارة خاااااااااااااااااا ل
 الامارتاباة إلاى لاتاتاراجاع  ولاااة 412 أصاال ماان 9000 ساانااة 02 المرتبة بذلك واحتلت  متوسطة االقتصا ية

 و االقاتاصاا ياة الحرية مؤشر يغطيها  ولااة 442 أصال مان 9042 ساناة  12

 

http://ar.knoema.com/atlas
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 خالصة الفصل:

 وذكر أهم خصاااااائصااااااه  والتطرق لمقوماته االساااااتاماربمناخ  التعري إلى  الاانيفي الفصااااال  تعر ااااانا
منها والتكميلية  ام بينا مؤشاااارات قياسااااه وتقييمه  ام تطرقنا إلى المناخ االسااااتاماري المتاح في  األساااااسااااية

كلى ل االقتصااااااا يالجزائر والسااااااعو ية وركزنا على ال اااااامانات والمزايا النظامية وكذلك أهم مكونات الواقع 
 البل ين واخير  قمنا بتقييم مناخ االستامار باستخ ام مؤشرات  ولية لكلى ال ولتينو

ن هناك تحسااااااان كبير في التشاااااااريعات والقوانين المشاااااااجعة للمساااااااتامرين االجانب منهم أوتوصااااااالنا إلى 
في  يةالساااتامار ا البيئةلم تنعكس على الواقع الذي يكشااا  على تحسااان طفي  في  هاوالمحليين  لكن نتائج

 ستفحالاوهذا ق  نرجعه إلى والذي لم يعكس تلك المجهو ات المبذولة  الجزائر والمملكة العربية السعو ية  
 الفسا  والبيروقراطية وزيا ة ت خل ال ولة في النشاط االقتصا يو

  ووجو  وتحسان في البنية االسااساايةالكلية هناك اساتقرار في المؤشارات االقتصاا ية كما توصالنا إلى أن 
 التحولو  إلى االق   و  اقتصا  البل ينوفرة في الموار  الطبيعية لكلى البل ين  وهذا يبين م   جاهزية 

 كلى ال ولتين في مراكز متأخرة ال تصااااااااااني المؤشاااااااااارات ال ولية لقياس مناخ االسااااااااااتامار نا ل بينتكما 
وع م  ل ينالبائي في كلى  اااااع  الجهاز االحصاااااق  يرجع إلى   وهذا ما في كليهماتعكس الواقع الحقيقي 

 تصريى المسؤولين باألرقام الحقيقية  اعتقا ا منهم أنها تؤار على االمن القوميو

مناخ االسااتامار في الجزائر والسااعو ية  ساانتعرض في الفصاال الاالث عر اانا في هذا الفصاال لواقع وبع   
 ينوفي كلى ال ولتالتنويع االقتصا ي في ظل وفرة الموار  الطبيعية واقع عملية  بالتفصيل إلى
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 : الفصل تمهيد

لقد عكفت الدول على اصالالالمن ومتوو اال اصا صالالالالدال صر الحصالالالو اليداا و موا  الوواود اصا صالالالالدال  
أن بحضالالالالالالاال ا صالالالالالالفت بحماال بلدان أيالدال العالما  متوا صع والدتال صر ااوادا اال على ووود اا صالالالالالالالد  وياد 

لويلر  كوان المال ج ا والوسالالالالالالالالت  اصكبو صر والسالالالالالالالاالسالالالالالالالال اصا صالالالالالالالالدال الخالوعال باللحواول بالسالالالالالالال وواو ا حثو
اصعواللر وقالومل باللوسالالالالالالالالالالالالالتول الضالالالالالالالالالالالالحافل للوواود اصا صالالالالالالالالالالالالالدال اصخو   وال سالالالالالالالالالالالالبا اخ مصت تاكلال صر 
اا صالالالالالالالالالالالالدا اال  وال عحلاال  دوب اغتوال الباللذل للدوو الت  اوكن أن  لحبع تتا القةالعالت اصخاو  صر  حدال 

د  وح ود  بشالالالالالالالالالالكل كباو صر اا صالالالالالالالالالالالدا اال على تاكلاال اصم العر  ياا تلت البلدان المفةال لسالالالالالالالالالالموات عدا
صالدوا اال ون الوواد اصولال )الصمالعل اصس خواعال( بحاد  عن وتالتو اصا صالد اليداا القالئ  على تاكل 
و وازن  ول صالالياه تتا اصخ مل أو ال شالالالوا الااكلر  اع ودت تتا الدول على سالالاالسالالالل ال موا  اصا صالالالالد  

عالت اصخو  كاللزواعل والسالااليل والخدوالت صضالالم عن الصالالمالعالت ال يوالال الوو كز  على  موال بالار القةال
وغاوتال ون الصالالالمالعالت اغخو  وال ر سالالال سالالالالت  صر  موا  وصالالالالدو اصاوادات وبالل اللر زاالد  وصالالالالدو الدخل 

 )المال ج الويلر اصعواللر(.

 ال اللال: المقالة وحاللعلوسميالول صر تت الفصل 
   ؛وؤشوات ااالسعأت  و  أتوا عاصا صالد : وفاو  ال موا 
 اصا صالداالت الواحال بان وصو  الوواود الةباحال ومقو اال؛ 
 . أتوال القةالع المفةر صر اصا صالد العزائو  والسحود 
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 مؤشرات قياسهأهم أهميته و ، المبحث األول: مفهوم التنويع اإلقتصادي
  و حدد الصر دواسالالالالالالالالالالالالال ا   واغكالداواانلقد أخت وفاو  ال موا  اصا صالالالالالالالالالالالالالد  بحدا واسالالالالالالالالالالالالحال عمد الباليثان 

يدد وواود بالةمال ةالاوال    شالالالكل أغلا صالالالالدوا االعمد الدول ال ر وليل به ضالالالووو   ع لاصالالال ةووت أتواو 
 .أسحالوتال يسا السوق الحاللوال والوحوضل لوخالةو مضوباال أو امااالو أسحالوتال

على أسالال  صكو  ععد  وضال  الباف صر سلل وايد ع  أ  أن اصا صالد  اقو عوتو متوال ال موا   وغن 
ي ى اضالالالالالالالالالالالالون  يقاق أكبو ادو ووكن ون عوائد اصم الر وبالل اللر او فالع الدخل الوةمر  كوال او بة وفاو  

 الوع و   على دخما  ادو اا صالد مشالالة عال موا ع: أياالمال ب موع وصالالدو الدخل ون خمل خلق أكثو ون 
 على امةو  اا صالد   موا  وعود ون وصبد أ  أمع 1.وال صا صالد  ادعد وواصد الوصالدو ذهه  شالكل وتكتا
 وماال. بحف على بإصواة وح ود  أو و وكز  وغاو و موعل- خدوال أو سلحال إم العال اةالعالت وعود

 سمحوف صر تتا الوبيا بحف وفالتا  ال موا  اصا صالد  و  تكو أتوا ع وأت  وؤشوات ااالسع. 
 لدول النفطيةفي امفهوم التنويع االقتصادي وأهميته المطلب االول: 

 خملاال ون متوا ال ر الوؤال بالخ مف البحف بحضالالاال عن  خ لف و حدد   حالواف اصا صالالالد  لل موا 
 الصالالالالدوات بااكل ون اوبةعووما   الدخل  وبوصالالالالدو بالإلم الر ال موا  اوبة السالالالاالسالالالل  صوما  ون تتا إلى

 .السلحال
  :الفرع األول: مفهوم التنويع االقتصادي

 :أت  ال حالواف محوف عددا ون الر وصاوال
ا   قسالالالال خمل ون اصا صالالالالالدال الوخالةو يع  خفف سالالالالاالسالالالالل تو اصا صالالالالالد  ال موا  ان: التعريف األول

 ي ورو  للذالال ضالالالووو  غمع وتلب لما صالالالالد  الااكلر البمالء عالد ا  و  ضالالالوالمالت عد  بان الو اليل اصصالالالول
 صااال  صالالالالدالاصا  وال موال اصا صالالالالد  الموو دوعل ون اوص  ياا  اصا صالالالالد  اصون و حزاز ل قوال للبلد

 .2نالسكال ون اداالو ز  الحدد تات للبلدان باللمسبل خصوصالا  دااصصو  ون كبوأ لحدد عول صوص واخلق
 كيل ل قلال وخالةو اصا صالد و حزاز اصون اصا صالد  و قسا ال موا  عولال ف على اال حو  تتاواوكز 
 اصصول الو اليل. عمد اس ذمل عوا الضوالمالت 

                                                           
وكالمال ال موا  اصا صالالالد  الوسال قبلال  وعلل الومصالالوو  عالو 1 ل بذداد  حياللوا كالت  وحلل وعلر ويود أيود  اصا صالالد الحواار بان الااومل الواحال وا 

المون اصا صالالالالد   ك الخلاج –اصا صالالالالد  صر دول  حالون  صالالاليافل الخلاج  ال موا ةوويل أ اليسالالالمر  . مقم عن: عوصالن22  ص 4102  42الحدد 
 .4100اصول 

2 Abdulla Al Ameri, Why is Economic Diversification Important in the UAE, Language Centre, UK. 2013 
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 ام الر خملاال نو ا   ال ر الحولال بحمع اصا صالالالالد  ال موا  اغووبر اص يالد خبواء واحوف التعريف الثاني:
 موا و  عال ون الصالالالالالدوات أسالالالالواق  موا  الى اؤد  الت  باللشالالالالكل اصا صالالالالالدال الوم عالت ون و زااد ود 

   .1ثالمال عال ون المفة عن بحادا الدخل وصالدو

واوكز تالالتا ال حواف على أن ال موا  عولاالالل ام الالالر لحالالدد ون الوم عالالالت ووعاالالل لل صالالالالالالالالالالالالالالالداو خالالالور اةالالالع 
 الويوواالت. 
 وخلق صم الرا تاكل  موا  لىإ  ادف عولال بحمع   اضالالالالالالا أ اصا صالالالالالالد  ال موا  احوف كوال :الثالثالتعريف 
 ا صالالالالالد اص صر الوئا  القةالع ااوادات على الكلر اصع والد امخفف بياا  للدخل وَوِلد  عداد  اةالعالت

 ولع صوص  وصاو على واالدو  أعلى وضالالالالالالصل ااول تات عداد  وعالصت ص ه لىإ الحولال تتا سالالالالال ؤد  تإ
  .2الةوال اغعل صر الموو وحدصت وص  لىإ ساؤد  وال وتتا  الوةمال الحالولل لألاد  م العالإ كثوأ

 صالالالالالالالالالالالدالاصا  القالعد   و ان وويلل إلى واصم قالل الوياد الووود على اصع والد  قلال ال موا  وا ضالالالالالالالالالالون
 التا ر ك فالءاص ميو ا عع سلا  وةمر اا صالدبمالء  احمر وال وتو إم العال  االعد  وخلق عالاوالزو  الصمالعال

 3اةالع. ون أكثو صر

ت  صر  سال (الخدوالت.الصمالعل   كاللسااليل اةالعالت أخو  ) تو خلقال موا  أن واوكز تتا ال حواف على 
 زاالد  الدخل الوةمر.

 مفةر اوغ اا صالالالالالد  ةواو ةواق عن وعالئدا ع المفة اةالع اصع والد على  خفافع صاو :الرابعالتعريف 
 ز دووو حزا الحال  القةالع دوو  خفاف مفسالالالالع الوات صر أخو   إاوادات ووصالالالالالدو غاو مفةال وصالالالالالدوات

 ع.4ال موال صر الخالص القةالع

ال موا  وتلالالالب ب حزاز دوو القةالالالالع الخالالالالص خالالالالور  ون اغسالالالالالالالالالالالالالالالالال  الاالالالدف واوكز تالالالتا ال حواف على
 الويوواالت.
 لوسالالالتول عرال دوا اصمخفالف أمع على لع صامتو المفةال  اصا صالالالدات ال موا  صر والأ :الخامسالتعريف 
 لمفةالا غاو القةالعالت وسالالالالالالتول صر ال دواعال الزاالد  وقالبل اصعواللر الويلر المال ج صر المفةر القةالع
 دو الوصالالالالال أو المفة ون الوسالالالالال خوعل الكواالت  خفاف عن مالع  غاو اصمخفالف تتا اكون أن على صاع 
موال وماال    5المفةال. غاو اغخو  اصم العال القةالعالت صر الويلر المال ج زاالد  ةواق عن وا 

                                                           
 .10ص  4112دوشق,   40وتكو  ساالسالت وا  الزواعال الووكز الوةمر للساالسالت  السووال  موا  الصالدوات الزواعال  اليوود  بشاو  1
 .22  ص4112  الحوبر المقد صمدوق تبر  ابو الحواق  صر المقدال الساالسل وموه الشبابر  سمالن 2

3 Le- Yin Z HANG, UNFCCC, « Workshop on Economic Diversification », Teheran, Islamic Republic of Iran 

18-19 October 2003, p 07. 
 .422-422  0891 باووت  الحوبال  ضلاالم داو واإليصالئال  اصا صالدال الوصةليالت ووسوعل  هيكل اورص الحزاز عبد 4
 صا صالداتا صر اصعمبر اصس ثوالو دوو الحلوال المدو  الى وقد  بيا الحواق  صر الخالص القةالع دوو و حزاز اصس ثوالو  شعا  اليالصت  واد  5

 .14  ص 4112  لبمالن الحواااان  اغعوالل وعالل وا يالد اصموالئال والساالسالت ال قد  وحاد الحوبال 
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اصخو  كاللصالالالمالعل والسالالالااليل صر المال ج اصم العال موو وسالالالالتول القةالعالت  واوكز تتا ال حواف على أن
 الويلر اصعواللر أكبو ون مسبل وسالتول القةالع المفةر صاع وتتا خالص بالصا صالدات المفةال. 

 خمصل لوال سبق اوكن صاالغل  حواف لل موا  اصا صالد  للدول المفةال على أمع:
)السالاللحال ال غاو المفةوسالالالتول القةالعالت اصم العال ال دواعال صر زاالد  اللالبمالء الااكلر لما صالالالد ب إعالد ع 

غاو  الصالالالالالدواتوالوص  ون مسالالالالبل واليد ون موو الصالالالالدوات المفةال  والخدوال( صر المال ج الويلر اصعواللر
وحدل الموو ل يقاق  موال لوص  ون ل حزاز اصون اصا صالالالالالالالالالالالالالالالد  و ل المفةاالل ون يع  الصالالالالالالالالالالالالالالالدوات الوةماالل

 ع.الود  الةوال علىوس قو   اا صالدال

 وأهدافه أهمية التنويع االقتصادي الفرع الثاني:

 و كاللاف عاود اكلف ام العع واحاال كالن ووودا تاإ خصالالالالالوصالالالالالال وايد  ووود على وال اا صالالالالالالد اع والد إن
ل عمد والوخالةو خالصالالالال لل قلبالت و حَوفو  وسالالالال قو غاو اصا صالالالالالد وال اعحل وثم  كاللمفةصقة   اسالالالال خواعع

لتا  لعح الدول المفةال لسالالالالالاالسالالالالالل  موا  الوواود ون  ا.سالالالالالحالو أوون ث   دتوو  علاع  امخفالف الةلا الحاللور
 أعل  فالد  الوخالةو اصا صالدال الوي ولل 

 :1أتوال ال موا  اصا صالد  صاوال الر : و كوناالقتصاديالتنويع  أهمية-أوال

ن أن ال ر اوك ون الوخالةو قلال لى الإ عولال ال موا   قود الصدوالت الخالوعال:يوالال اصا صالد ون  -أ
عال   غماال  قلل اصع والد على اغمشةل اصا صالدال ال ر اوكن أن  خض   لاال اصا صالد بشكل ا حوف

ز ال ر   وا -اصخو   القةالعالتوسالتول  مسبل لل قلبالت الدووال والصدوالت الخالوعال  ون خمل زاالد 
اصوو   اإلعواللرالمال ج الويلر ون  - ب ووابة أوالوال وخلفال و  القةالعالت الصمالعالبوصووات اليع  واو م

 لل ضّاقلاصع والد على س وونز السلحر ال وك وال يوو ون الخالوعال والداخلال لى  حزاز ال عالو إالت  اؤد  
 .دخلوايد للون الصالدوات وعلى وصدو 

ون خمل  و موع اصس قواو والمووالا صالد اص ايقق :الموواصا صالد  والوص  ون وحدل اصس قواو   يقاق-ا
موا  الااكل بادف زاالد  المال ج عن ةواق    اس ذمل الواز  المسبال والوواود الةباحال ال ر ا و   باال البلد

لى خلق وزاد ون صوص ال شذال و حزاز الموو اصا صالد   صضما عن إوالت  ساؤد  بدووا   اصم العر
ون  وو الت  اوص  ون القو  الشوائال للحولل الويلال واقللاغ  الواللال عاوادا إ يسان الوازان ال عالو  وزاالد  

 .اصخ مصت السحوال

عداد  لوعود متوا   و حدد شذل ومالصااخلق اصا صالد الو موع  ومالصا شذل واليد ون البةاللل: خلق-ر
زاالالالد  القالالاول و  وبالل اللر  قلاص البةاللل  و موعلخلق الوزاد ون صوص الحول ال ال ر  سالت  صرالصمالعالت 

                                                           
(  وساللل والعس او  كلال WTOال عالو  الخالوعال للحواق بان ضوووات ال موا  اصا صالد  و يداالت اصمضوال  الى ) أمتو: ووو  خضاو سلوالن  1

 .02  02 ص  4102اصداو  واصا صالد  عالوحل بذداد 



 التنويع االقتصادي في ظل وفرة الموارد النفطية لث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفصل الثاال
 

-145- 

 

 لاداووسالتول الوزاد ون   و  ةواو الوشالوا  القالئولأون خمل ااالول الوشالوا  العداد   الوضالصل الويلال
 .والخدوالتم الر السل  إالحالولل الوةمال صر 

 : االقتصادي التنويع أهداف-ثانيا

 اةالعالت خلق اكون صر وماال خالصالالالالالالالالالالالل  المفةالعالول و الادف ون ال موا  اصا صالالالالالالالالالالالالد  صر الدول إن 
 بواوج  وض ةواق عن وتلب المفةر  القةالع على الكلر اصع والد  خفافصر   سالت  للدخل وولد  عداد 

 الود  لىع وسالالالالالال قو   موال لضالالالالالالوالن اصم العر الااكل ل موا  الو اليل الوزااال صسالالالالالال ذمل وكثفل اسالالالالالال ثوالوال
  فالد  لىإ اؤد  بدووا الت  المفة  على ال ال  شبع اصع والد افوضالاال ال ر الوخالةو ون وال خلص الةوال 
 ر اإلاواداتص  سالال ةا  تتا الدول ال يك  ال ر  يدد صر السالالوق الحاللوال  وبالل اللر أسالالحالو المفة صر ال تبتا
 ضالالالالالبة رص اصا صالالالالالالد ادو  و حزاز السالالالالالواحل  ال موال و او  اسالالالالال وواو ضالالالالالوالن عن ضالالالالالما ص الحالول  والمفقالت
 الوسالالالالالالال و  ووص  البةاللل وحدل اسالالالالالالالالت  صر خفف وتتا و شالالالالالالالعا  الصالالالالالالالالدوات خالور الويوواالت  الواودات
 :1كالآل روعلاع متكو ون أتداف ال موا  اصا صالد   للوواةمان. الوحاشر

 خملن واإلا صالالالالالد  الموو  وحدصتصر زاالد   اإلا صالالالالالد : اسالالالالا  ال موا  اصسالالالال ثوالوال قلال الوخالةو * 
شالالالالالةالت على عدد كباو ون الم اصسالالالال ثوالواتص وزا  اصسالالالال ثوالوال.   و قلال الوخالةو اصسالالالال ثوالوزاالد  صوص 
  الصر عدد الال وما اصسالالالالالالالالالال ثوالواتالمالعول عن  وكاز  لب اصسالالالالالالالالالال ثوالوال   اقلل ون الوخالةو اصا صالالالالالالالالالالالدال

 ي كالواتواصالوسالالالالالالالالالليل  المزاعالت)والدولال  واليوائق( والعفالف والفاضالالالالالالالالالالمالت الزصزل ) الةباحال صاللتووف
سلباال  ك ووال امح بحف الوم عالت  واس امبصالديل صر إم الر و سواق  واوااد  ليق أض (والخدوالت الواللال

 امحك  المشالالالالالالالالةالتون ا و وزاحاال على عدد كباو  اصسالالالالالالال ثوالوات. لتلب صإن  موا  اصسالالالالالالال ثوالوالعلى الحوائد 
 .وازاد ون عوائدتال اصس ثوالوالاقلص ون الوخالةو و الوم عالت  على 

زااال عداد  و إلى  يقاق اإلا صالالالالالالالالد : اؤد  ال موا  اإلم العر قلاص الوخالةو ال ر ا حوف لاال الااكل * 
لى او كالزا عالوم عالت  أو  على إم الر وم ج وايد أو عدد الال ون اصا صالالالالالالالدعواء  قلاص وخالةو اع والد 

الوةمر بإم الر وم ج وحان  اصا صالالالالالالالالالالالالالالالد اةالع وايد أو على عدد ويدود ون القةالعالت. صحمدوال او بة أداء
  (لوةالة االقةن  البن  الشال   )سلحل زواعال  أو ( المفة  الذالز  الفوسفالت)سواء أكالن سلحل اس خواعال 

سبالا غإن امخفالف أسحالو أو ةلا تتا الوم ج   ص(السااليل الواللال وال عالوال  ال حوان  )الخدوالتأو خدول 
الدو للوخالةو. وباللوقالبل  صإن  موا  وص اإلم العر حواف الااكل  باللضووو  إلىداخلال أو خالوعال ساؤد  

ال كالن على وم ج ويدد أا لما صالالالالالدالوفوة  اصع والدالم الئج السالالالاللبال المالعول ون  سالالالالوف اقلص ون اإلم الر
أ   صا صالالالالالالالد اإلم العرأن الااكل (Tenareyro and Koren (7002  ))دواسالالالالالالل صقد بامت  .موعع ووصالالالالالالدوا

                                                           
السحود   ووال وقدول للوؤ وو اصول لكلاالت اداو  اصعوالل بعالوحالت دول وعل  ال حالون وودون عوف الخةاا  ال موا  والموو صر اصا صالد  1

 18-12  ص 4102 صافو  02-02لدول الخلاج الحوبر  الواالف  خمل الف و  
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وكابل ال  ا حوف للخةو عمدوال ا خصالالالالالص صر اةالعالت تات دوعالت عاللال ون ال قلا  وعمدوال  كون دولل
 .القةالعال عاللال ال وكز

صالالالالالالدتال اا   قلاص الوخالةو الوؤدال إلى امخفالف يصالالالالالالل الصالالالالالالدوات:  ح ود بحف الدول ال ر ا سالالالالال * 
الوم عالت  صحمد  على  صالالالالالالالالالالالالداو وم ج وايد أو عدد ويدود ون اإلا صالالالالالالالالالالالالالد بدوعل ضالالالالالالالالالالالالحافل ون ال موا  

ص   ووال اؤد  إلى  قلااغعمبر امخفالف أسالالالالحالو الوم عالت الوصالالالالدو    مخفف عوائد الصالالالالالدوات ون المقد
 اصا صالدال.  إوكالمال الدولل صر  ووال الواودات أو  ووال عولال ال موال

لوالل البشو  ا صر زاالد  إم العال الحول ووأ  اإلا صالالد   الوالل البشالو : اسالا  ال موا  أد  إم العال و زاال* 
 اإلا صالد . الموو وحدصتاؤد  بالل اللر إلى وص  و 

ون زاالد  عدد  جالمال  اإلا صالد : اسا  ال موا  اإلم العالاالت ال شالبكال بان القةالعالت  وةاد دوعل الحم* 
د ون ال حثاوات الحداومع  االت ال شالالالالبكال صاوال باماال  ووال امع الوم عل صر  قوال الحم لاصا صالالالالداالقةالعالت 

 اإلا صالد . الموو ال علىال ر  محك  إاعالبا م الرإلالخالوعال صر ا

الع  عن  وكز الماإلا صالد  : اؤد  ضحف ال موا  اإلعواللر قلال ال تبتا صر وس واالت المال ج الويلر * 
د أثب ت وااإلعواللر  الويلر  صر عدد ويدود ون الوم عالت إلى  تبتا وليوت صر وس واالت المال ج اإلم الر

موو ال عكسالالالالالالال بوحدل الوعد  اسالالالالالال قواو وسالالالالالال واال ع عماإلعواللر بحف الدواسالالالالالالالت أن ل قلا المال ج الويلر 
الع  ون زاالد  الم اإلعواللر قلاص ال تبتا صر المال ج الويلر  بحن اصسالالالالالالالال م الر. وبالل اللر اوكن اإلا صالالالالالالالالد 
يوب   أكدت بحف الدواسالالالالالت . واداإلا صالالالالالد الموو  وحدصتإلى وص   سالالالال ؤد  اإلا صالالالالالد دوعل ال موا  

 مشالالالالالالالالالالالالالالر  و  قلبال اغالالقةالالعالالت  إلى  قلبالال اغكثوعولاالل ال مواالل ون القةالالعالالت  خمل اإلم الالعرالااكالل 
قةالعر ال وكز ال  موال  و مالاص دوعلال قلبالت المالعول ون الصالالالالالدوالت على الوسالالالالال و  الكلر عبو عولال ال

 .خاو غلحولال ال موال  و زاادتال صر ووايلاال ا اغولىصر الووايل 

اس قواو  و  الحاللوال  اغسواقوص  وحدل ال بالدل ال عالو : اؤد  امخفالف أسحالو الوم عالت الوصدو  إلى * 
الخالوعال   ح ود ال عالو  إلى  دمر صر وس و  وحدل ال بالدل ال عالو . صحمدوال  الواودات أسحالو-أو او فالع  –

 ت وقالبل أسالالالالالحالواأسالالالالالحالو الصالالالالالالدو  على  صالالالالالداو وم ج وحان  صإن امخفالف أسالالالالالحالوا سالالالالالاؤد  إلى امخفالف
الدوات  ووال الصالالالالال غسالالالالالحالوالقاالسالالالالالال  اغواال  الواودات م اعل للوزن الوا  الت  اشالالالالالذلع تتا الوم ج صر  وعاه

  موع الصالالالالالالالالالالالالالالالدوات  صإن وخالةو امخفالف الوا   سالالالالالالالالالالالالالالالو  الالدولل عواء  عالو اال الخالوعال. أوال عمدوالاحمر خ
كباو ون السالالالالالالل  والخدوالت  ووال اؤد  إلى  قلاص  الصالالالالالالالدوات سالالالالالالوف   وزع على عدد غسالالالالالالحالوالقاالسالالالالالالر 

 الوصدو   وبالل اللر او فالع وحدل ال بالدل ال عالو . الخسالئو المالعول عن  قلا أسحالو السل 
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ازاد ون و    وايقق ال موال الوسالالالالال داول اإلا صالالالالالالد ن ال موا  ايفز الموو غلاد الفوص الوتافال  تلب  و * 
واولد  على الحواللل    وكل تلب اؤد  إلى زاالد  الةلااصا صالالالالالالالدالدوعل ال وابة وال شالالالالالالالبب بان القةالعالت 

 .البةاللل وحدصتالفوص الوتافال  واقلص ون 

خوعالت و نغ  اصا صالالالالالالالالالدوالخلفال صر  اغوالوالال موا  الوأسالالالالالالالالر الووابة  احزز الوضالالالالالالالالالصل:زاالد  القاول * 
ث  إلى  الوتافال وون إم العال لقةالع آخو  كوال اسالالالالالا  ال موا  صر  ولاد الفوص ودخمتالقةالع سالالالالال شالالالالالكل 

 الوضالالالالالالالالالالالصل الو ولد  اةالعاال واسالالالالالالالالالال قواوتال  ووال اؤد  إلى  زااد القاول اإلم الراو فالع دخول عوائد عمالصالالالالالالالالالالو 
 .الوويلا
عبو  الد اإلا صالالالالالالالالالموو  وحدصتال ر  مالولت  قلا الدواسالالالالالالالالالت  حزاز ال موال الوسالالالالالالالال داول: أثب ت بحف * 

 سبالاأ ثماوعد   وكن الحداد ون الدول الفقاو  للوصول إلى  موال وس وو  ووس داول  أن تمالب  الزون 
 اإلا صالد :وئاسل كالومل وواء تلب  و بة عواحاال بضحف ال موا  

 صر إم الر و صداو عدد الال ون الوم عالت؛   خصص الدول الفقاو   - 
 للصدوالت الكلال؛   حوف الدول الفقاو  بصوو  و كوو  وشداد    -
 الصالالالالالالالالالالالالالالالدوالالالت على القةالالالعالالالتأثو الكلر م اعالالل  اإلا صالالالالالالالالالالالالالالالالد او فالالالع يالالد  ال قلبالالالت على الوسالالالالالالالالالالالالالال و    -

 الو خصصل. 
و عبو الزون  المو وحدصتباللوقالبل إلى اس قواو  سال ؤد  اإلا صالالد وبالل اللر  صإن او فالع دوعل ال موا  

 .و يقاق ال موال الوس داول

 التنويع االقتصادي محفزات الفرع الثالث: 

حداد لقد اال  البمب الدولر بوواعحل ال  و تمالب الحداد ون الحواول الوؤثو  صر  يفاز ال موا  اصا صالالالالالالالالالالالالالد 
ون الدواسالالالالت  وصالالالمفاال صر أوبحل صئالت  ضالالال  اصصالالالميالت اصا صالالالالدال والحواول الااكلال   صر الحداد االوم

شالالالالالالالوكل ون شالالالالالالالوكالت  404و ذاوات اصا صالالالالالالالالد الكلر والوواود الةباحال  كوال االوت دواسالالالالالالالل يداثل شالالالالالالالولت 
توال: الويفزات الداخلال والويفزات الخالوعال. وصر يان  إلى موعان الويفزاتال صالالالالالالالالالالالالداو ب صالالالالالالالالالالالالماف  لب 

  شالالالالالالالالالالالالوالالبول الويفزات الداخلال على ا فالااالت ال صالالالالالالالالالالالالداو ووسالالالالالالالالالالالال و  خبوات اغصواد وتاكل الوواود  شالالالالالالالالالالالال 
 الويفزات الخالوعال   ضون: الومالصسل الشداد  والوسالصل ال ر  فصل الشوكالت الوصدو  عن اصسواق.و 

ل موا  االم الالئج ال ر  وصالالالالالالالالالالالالالاللالالت إلااالال وخ لف الالالدواسالالالالالالالالالالالالالالالت ال ةباقاالالل ال ر االالوالالت ب يلاالل ويفزات ون و  
  :1الر والصاموعزتال   ال ر  ض  الحمالصو ال اللال اصا صالد 

 : ضونو  :االقتصادية االصالحات-أوال

                                                           
ل العالوحل اصسمواأيود عدمالن الةاة وأما  الحوو   يقبل وال بحد المفة صر الوولكل الحوبال السحودال: وسوغالت ال موع اصا صالد   وعلل  1

 .20  ص 4109  10  الحدد 42  السحودال  الوعلد اصا صالد واصداو   عالوحل القصا  كلالللدواسالت اصا صالدال واصداوال  
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ر دع  دووا ص لحا عولال  يواو ال عالو   :)التخلص من المعوقات التجارية بين الدول( التجـارة تحرير-أ
 ويال واوثل  يواو ال عالو  وصالالالالالوص وفالومالصسالالالالالل واصسالالالالال ثوالو و سالالالالالالت  صر  وصاو صوص الحول وزاالد  الدخل. 

لألسالالالالالالالالالالالواق بمسالالالالالالالالالالالبل الصالالالالالالالالالالالالدوات والواودات إلى المال ج الويلر اصعواللر  وتمالب الحداد ون اآلثالو اصاعالبال 
اصوو الت  ازاد ون عدد الشالالالالوكالت القالدو  على   لإلم العالصر الحالول الكلر  للوصالالالالول الوف ون إلى السالالالالوق

 صالدوات.لى زاالد   موع الإ بالإلضالصلال صداو 
واقال  بيصالالالالالل اصئ والن الويلر إلى يصالالالالالل ائ والن القةالع الخالص صر المال ج  إلى التمويل: الوصــــول-ب

القاوالل بالاللوعوع إلى االالعالد  باالالمالت وؤشالالالالالالالالالالالالالالوات ال موال الحاللوال تالتا واوكن ال حوف على   الويلر اصعوالاللر
 للبمب الدولر. 

 :و  وثل صر االقتصاد الكلي: متغيرات-ثانيا

الحالالا القةالالع الخالالص صر وحت  الالدول الو قالالدوالل دووا تالالوالالال صر ال موا  اصا صالالالالالالالالالالالالالالالد  الخـاص:  القطـاع-أ
HERTOG( 4100وال موال اصا صالدال. واد  وصل )

صر دواسل بحموان ع القةالع الخالص واصصمن صر  1
ل و وصاو صوص الحو الوسالالالالال داولإلى أن وسالالالالالالتوالت القةالع الخالص لل موال  دول وعل  ال حالون الخلاعر ع

ا الدول    ال خةاة لع صر تت أال بكثاو ووالصر دول وعل  ال حالون الخلاعر والوولكل الحوبال السالالالالالالالالحودال 
مدوماساالوقالومل و  الدول اغخو  تات ال وكابل اصا صالدال الو شالبال وثل الموواج و شالر   .وا 

آخو. لى إو خ لف دوعل ال حثاو ون اةالع  القةالعالتاؤثو صر وخ لف و : االجنبي المباشــر االســتثمار-ب
وعلى أال يالل  تمالب دلال او  على أن اصسالالالال ثوالو اصعمبر الوبالشالالالالو اؤثو صر ال وتاف الصالالالالمالعر وازاد 

 ون ال موع اصا صالد .
و  ضالالالالون عدد السالالالالكالن صر الدولل ووأ  الوالل البشالالالالو  وموعال الوؤسالالالالسالالالالالت صااال   الهيكلية: العوامل-ثالثا

الحواوالالل تات أثو صر ال موع اصا صالالالالالالالالالالالالالالالالد . وازداد ال موع بزاالالالد  السالالالالالالالالالالالالالالكالالالن ياالالا اكون بوقالالدوو و حالالد تالالتا 
الشوكالت الويلال الوصول إلى أسواق كباو  واصس فالد  ون وصووات اليع . و سوه الوواود البشوال للشوكالت 

زاد الوؤسالالسالالالت   ب ذااو موةاال ال خصالصالالر ون  صالالما  السالالل  اغولال إلى السالالل  القالئول على الوحوصل. كوال
اصا صالالالالالالالالدال ون ثقل شالالالالالالالوكالت اغعوالل و  اه الفوص غمشالالالالالالالةل عداد  ون خمل  وصاو البائل اصسالالالالالالال ثوالوال 

 الصداقل.
 الموارد الطبيعية: –رابعا 

ون  لا  صقة اوكن أن  فشالل صر اصس فالد    شالاو متوال مقول الوصالالدو الةباحال إلى أنع الدول الذمال
. صإمع عولكن اوكن أن اكون أداؤتال أسالالالالالالالوأ ون الدول ال ر  و لب أال وال اوكن ون  لب الابالت  تبل الةباحل

                                                           
1  Hertog Stephan, The private sector and Reform in the Gulf Cooperation Council. Kuwait Programme on 

Development, Governance and Globalization in the Gulf States, Retrieved 05/07/2018 from  

 http://eprints.lse.ac.uk/54398/1/Hertog_2013.pdf. 
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اوكن المتو إلى الوواود الةباحال بوصالالفاال محول أ  مقول  بحال لحد  عواول   ضالالالون عود  المتال  الوؤسالالسالالالر 
الدو الةباحال بدواسالالالالالل أثو الوصالالالالال 7000سالالالالالمل  Vander Ploegالعاد . واد اال   وكولوالواللر وووالوسالالالالالالت الي

   .7007-0720على وس و  العود  الوؤسسال بالس خدا  الوماج الوقةحر خمل الف و  
 المطلب الثاني: مؤشرات قياس التنويع االقتصادي

 داء اصا صالد  لأل وصقال وتلب وخ لف ان  وعووع ان إلى اصا صالد  ال موا  ااال  وؤشوات  قسا  اوكن   
 :الر كوال وتتا اصا صالد  ال وكاز دوعل يسا وكتا

 :الكلي االقتصاد بأداء المتعلقة التنويع مؤشرات الفرع االول:

 :أتواالمتكو   اصا صالد  ال موع دوعل لقاال  الوؤشوات ون الحداد بتمال
 لوسالالالالالالالتول الوئوال لالمسالالالالالالب خمل ون الوؤشالالالالالالو تتا لىإ الوصالالالالالالول ا  : الهيكلي التغير ودرجة معدل-أوال

 عن ضما ص  اصعواللر الويلر المال ج صر المفةال غاو القةالعالت وقالبل  المفة وبالغخص اصولال القةالعالت
 جللمال  اليقاقال الموو وحدصت ااال  خمل ون وكتلب الزون  و  القةالعالت تتا إسالالالالاال  امخفالف أو موو

 واللالاصع القاول صر اةالع لكل الوضالالالصل القاول سالالاال إ مسالالبل ااال  أ  اةالع  كل يسالالا اصعواللر الويلر
 ل ذااوا وقداو المسالالالالالبل تتا  ةوو احك  تإ اصعواللر  الويلر للمال ج الوكومل اصا صالالالالالالدال القةالعالت لكل

اوكن يسالا وسالتول كل اةالع صر المال ج الويلر و   .1الوةمر الدخل ووصالدو اصم الر تاكل صر اليالصل
                     :2اصعواللر ون خمل الصاذل ال اللال
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 أن:ياا    
- (ir(وثل مسبل وسالتول القةالع  :)iصر المال ج الويلر اصعواللر؛ ) 
- (iP( وثل المال ج صر القةالع  :)i؛) 
- (tP(وثل المال ج الويلر اصعواللر صر السمل  :)t.) 

 شواتالوؤ  ون الوؤشو تتا احد: الوطنية الصادرات حجم في النفطية غير الصادرات مساهمة نسـبة-ثانيا
 غاو الدواتالص وسالتول مسبل زادت صكلوال المفةال  اصا صالدات صر اصا صالد  ال موا  دوعل لقاال  الاالول
 تاإ باللحك و  اصا صالالالد   ال موا  دوعل او فالع على تلب دل  الكلال الصالالالدوات وعووع صر اصولال المفةال
 امخفالف على ادل تتا صحن الكلال الصالدوات وعووع ون عداا  وو فحل مسبل  شالكل المفةال الصالالدوات كالمت

                                                           

  4110اغو  الو يد   ماواووب   للمفة اللعمل اصا صالدال واصع والعال لدول غوا آساال)اصسكوا(  ال موا  اصا صالد  صر البلدان الوم عل  1 
 .04ص

-4110سالل  عبد اليسن وسن ووصحا عبد الحاللر ثالوو يسان  اصا صالد الحواار صر تل الااومل الواحال وو ةلبالت ال موا  اصا صالد  للود  ) 2
 . 041  ص 4102  كالمون اصول 02(  وعلل اصا صالد الخلاعر  كلال اصداو  واصا صالد  عالوحل القالدسال  الحدد 4102
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 رص المفة سالالالالالالالالالالاللحل على اصع والد صر صواةاإل أ ( السالالالالالالالالالالاللحر ال وكز) وزاالد  اصا صالالالالالالالالالالالالد  ال موا  دوعل
 :2واوكن  وضاه تلب ون خمل الصاذل ال اللال .1الصالدوات
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   …………(02) 

 ياا أن:

- (iعدد السموات؛ :) 
- (RXOوثل مسبل الصالدوات المفةال؛  :) 
- (ix)وثل الصالدوات المفةال؛  : 
- (iXوثل إعوالل الصالدوات  :). 

 ا صالالالالالالالدالاص القةالعالت على الحالولل القو   وزا  صر الكفالء   دل: العاملة القطاعي للقوى التوزيع-ثالثا
 على ووزعل  القو   لب كالمت صكلوال اصا صالالالالد   المشالالالالة  موا  ود  على المسالالالبال واغتوال لإلم العال وصقالا 

  صالالالالداصا أيالدال المالوال صاللدول ال موا   ون وحامل دوعل على تلب َدل   ومئول وبمسالالالا القةالعالت وخ لف
 الدالاصا صالالالالال القةالعالت على الحالولل القو   وزا  مسالالالالالبل صر اخ مل ون  حالمر وماال المفةال وخصالالالالالوصالالالالالالا 
  لب ون اغكبو المسالالبل على والخدوالت كاللزواعل الومخفضالالل اصم العال تات القةالعالت  سالال يوت إت الوخ لفل 
 الوغ  على لالحالول القو  ون ومخفضالالل مسالالبل كاللمفة الحاللال اصم العال تات القةالعالت  سال قةا صاوال القو  
  .3اصعواللر الويلر صر المال ج  القةالع تتا وسالتول مسبل او فالع ون

  وتاف اغاد  الحالولل وصق الصاذل اآل ال:واوكن يسالا وسالتول كل اةالع صر 
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…………(03) 

 ياا:
- (Ri:) ( وثل مسبل وسالتول القةالع iصر اغاد  الحالولل؛ ) 
- (iL( وثل الحالولان صر القةالع  :)i؛) 
- (tL:) (وثل الحالولان صر عوا  القةالعالت اصا صالدال خمل السمل t). 

                                                           
 .04ص   سبق تكواووع  اللعمل اصا صالدال واصع والعال لدول غوا آساال)اصسكوا(   1
 .040  ص سبق تكواسالل  عبد اليسن وسن ووصحا عبد الحاللر ثالوو يسان  ووع   2
 .41ص   سبق تكواووع  ووو  خضاو سلوالن   3
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اغتوال المسالالالالالالالالالبال واوثل تتا الوؤشالالالالالالالالالو  درجة أهمية الواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي: مؤشــــــر-رابعا
ون المالالال ج الويلر اصعوالالاللر  والاالالدف ومالالع وحوصالالل وحالالالل  اصع والالالد الو زااالالد على الخالالالور  ومحبو  لإلاوادات

 علاع باللصاذل ال اللال:
i 100

M
DM

GDP
  …………(04) 

 ياا: 
- (DM وثل  :)دوعل أتوال الواودات؛ 
- (iMوثل الواودات؛  :) 
- (GDP.المال ج الويلر اصعواللر :) 

 .الحكومة ايرادات مجموع الى النفطية غير االيرادات نسبة تطور-خامسا

 ةوو اصاوادات المفةال كمسبل ون وعووع إاوادات اليكوول  أو  ةوو اصاوادات غاو  الوؤشو تتا اوثل
كالمت مسالالالالالالالالالالالالالالبل اصاوادات غاو المفةال ون اعواللر اإلاوادات الحالول صر  الزون  صكلوالالمفةال خمل ود  ون 

  والحك  ون تلب عمدوال  كون تتا المسالالالالالالالالالالالالالالبل صر او فالالع  دل تلالب على زاالالد  دوعالل ال موا  اصا صالالالالالالالالالالالالالالالد 
امخفالف دل تلب على امحدا  دوعل ال موا  اصا صالالالالد  للدولل. واوكن ال حباو عن تتا الوؤشالالالو ون خمل 

 لصاذل ال اللال:ا
2

i 1

100
re

Rro
RE

 
  

 
 …………(05) 

 ياا:
- (Rroوثل مسبل اإلاوادات المفةال؛  :) 
- (reوثل اإلاوادات المفةال؛  :) 
- (REإعواللر اإلاوادات اليكووال :)1. 

 ي:االجمال المحلي الناتج في الخاص القطاع مساهمة نسبة-سادسا 

 تالوالا  ؤشالالواو اصعواللر الويلر المال ج  كوان صر الخالص القةالع لوسالالالتول المسالالبال اصتوال او فالع اشالالكل
  :دمالاأ المسا خمل ون الوؤشو تتا على واس دل اصا صالد   ال موا  دوعل لقاال 

 حك وا اصعواللر  الويلر المال ج  كوان صر الخالص والقةالع الحال  القةالع ون كل وسالتول مسبل  ةوو -
 و ةووا؛ اصا صالد  موا  دوعل زاالد  اصا صالد  المشالة صر الخالص القةالع وسالتول موو   
 بلمس زادت صكلوال الثالبت  الوالل لوأ  اصعواللر ال واك  صر والخالص الحال  القةالعان وسالتول مسبل -

                                                           
 .044 040  ص سبق تكواووع    سالل  عبد اليسن وسن ووصحا عبد الحاللر ثالوو يسان 1
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  ؛كفالء ب لوواودا واس ذملع اصا صالد  موا  على تلب دل كلوال ال واك  تتا صر الخالص القةالع وسالتول  
  حمر  الولكال ون الخالص القةالع يصل صزاالد  والحال   الخالص القةالعان بان اصصول ولكال  وزا  -
 .1اصا صالد  موا  زاالد  وبالل اللر الكلر اصا صالد  باللمشالة توا عأ زاالد   

 السلعية الصادرات وتركيز تتعلق بتنويع مؤشرات الفرع الثاني:
 مباماال كوال الر:ومس ةا  ال وااز بان ثمثل أمواع ون وؤشوات ال موا  

  (:Diversification Index) التنويع مؤشر-أوال

1

2

ij ji
j

h h
s 





…................(06)      

(  والت  اقا  اميواف يصالالالالل صالالالالالدوات السالالالالل  الوئاسالالالالال لدولل UNCTADاغومك الد ) واحوف بوؤشالالالالو
. لالوئاسالالال صر الصالالالالدوات الحاللواوحامل صر إعواللر صالالالدوا اال  عن يصالالل الصالالالالدوات الوةمال ل لب السالالل  

وا واون تتا الوؤشالالالالالالو بان الصالالالالالالفو والوايد  بياا كلوال اا وا الوؤشالالالالالالو ون الصالالالالالالفو كلوال كالمت دوعل  موع 
البق تاكل الصالدوات الوةمال و  تاكل الصالدوات وعمدوال اصالل الوؤشو إلى الصفو ا ة الصالالدوات أعلى 

 .2الحاللوال
 (.jون عولل صالدوات أو واودات البلد ) (i) (:  وثل يصل السلحلhij) -   :ياا

        - (hi:) يصل السلحل (i. ون عولل صالدوات أو واودات الحالل ) 
 ( ون إعواللر الصالدواتiواقا  تتا الوؤشو مصاا السلحل ) 

 (Concentration Index) التركز مؤشر-ثانيا

واحد وؤشالالالالو عامر ون أصضالالالالل وقالاا  ال وكز وأبسالالالالةاال  واحوف  :3(Gini Coefficient)جيني  مؤشـــر-أ
 (.ABC(  ووساليل وثلا االئ  الزاوال )ABواةو الوثلا ) وميمى لوومزبمسبل الوساليل الويصوو  بان 

 : مؤشر جيني(3-1الشكل رقم)

 

 

 

                                                           
 .02  ص سبق تكواووع  ووو  خضاو سلوالن   1
 .022  ص4118ال قواو اصا صالد  الحوبر  2
وودون عوف الخةاا  أثو ال موا  اصا صالد  على الموو صر القةالع غاو المفةر السحود   الوعلل الحوبال للحلو  اصداوال  وعل  المشو  3

 .404 400عالوحل الكوات  ص   14  الحدد 09 الحلور  الوعلد
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 وتمالب عد  صاغ ليسالا وؤشو عامر  وماال:

 

 

 ياا:

kx  :  للو ذاو الكلر) اليصل القةالعال ون المال ج الويلر ال كواو ال عواحر المسبر ال صالعد
 اصعواللر( الت  اوثل الويوو اصصقر.

ky ( ؛عدد القةالعالت)الوأسر : ال كواو ال عواحر المسبر ال صالعد  الت  اوثل على الويوو 

n :.عدد القةالعالت 

( الت  اوثل الوسالالالالالالالالالالالالالالوا  ال الول صر  وزا  التالتو   والوايد 1  واون ااول وؤشالالالالالالالالالالالالو عامر بان الصالالالالالالالالالالالالفو )
( الت  اوثل عد  الوسالالالالالالالالوا  ال الول  و كون عد  الوسالالالالالالالالوا  عاللال عدا إتا زادت ااول الوؤشالالالالالالالو 0الصالالالالالالالياه )

-  1.02) (  وو وسالالالالالالالالالالةل إتا  واويت بان1.2-  1)بان (  وعاللال إتا  واويت ااول الوؤشالالالالالالالالالالو 1.2عن)
 (.  1.02(  وضحافل إتا امخفضت عن )1.2
  :(Entropy Index) انتروبي مؤشر-ب

 وال وكاز اصا صالد  ال موا  لقاال Entropy وؤشو إلى 0711 عال ( Gibson( و)Smith)ون كل  وصل
 تات واحخت الصالالالالالالالمالعالت  وخ لف بان الدخل  ولاد أو الحالولل اغاد   وزا  وقالومل ةواق عن القةالعر 
 اص ال: الصاذل الوؤشو

EI   = ∑ 𝑠𝑖  Ln (
1

𝑠𝑖
) = − ∑ 𝑆𝑖  𝐿𝑛(𝑆𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1
    …………(08) 

 ياا: 
- (Siحمر  :) اصا صالد . المشالة صر ال شذال ون الصمالعل يصل 
 .مسباالا  كباو  موا  على تلب دل (EI)الوؤشو ااول او فحت كلوال  -
   ال موا امخفالف أ   (ال خصالص)ال وكاز مسالبل او فالع إلى( EI)الوؤشالو ااول امخفالف اشالاو يان صر -
تا  وا (.ال م امحدا ) لع يد أعلى صر ال خصص احمر أنّ  تتا صإنّ  اغدمى يدتال صر الوؤشو ااول كالمت وا 

تا - أّن  أ  العالت القة عوا  بان الحالولل الاد  وزا  صر الوسالوا  إلى اشاو تتا صإنّ  و كالصئالا  الوؤشو كالن وا 
  ال . ال موا 

  اصا صالالالالدال القةالعالت بان ال شالالالذال  وزا  تتا الوؤشالالالو إلى اشالالالاو (:Ogive Indexاوكايف ) مؤشــر-ج
 ال اللال: الصاذل واحخت
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OI=  ∑  𝒏
𝒊=𝟏

(𝒔𝒊−
𝟏

𝒏
)^𝟐

𝟏

𝒏

   …………(09) 

 ياا:
- (n :)اصا صالد. صر القةالعالت عدد تر 
- (siتو :) ال شذال ون القةالعر اصا صالد  المشالة مصاا أ  ال شذال  يصل. 
 كالن الوؤشو تاإ(OI)  اصا صالد ؛ ال موا  زاالد  على ادل صإمع للوايد  وسالواالا 
 كالن إتا (الوؤشوOI)  ال . اصا صالد  ال موا  أن احمر تتا صإن للصفو  وسالواالا  
 عمدوال الحالدل ال وزا  ا يقق (سالو  يصل ال شذال si(وقلوا عدد القةالعالت )n)  ( : أsi=1/n وتت  )

 وثاللال. الحالولل الاد ون اةالع كل يصل أن احمر
 الوؤشالالالالالالالو ااول او فالع ادل (OIعلى )  القةالعالت بان اصا صالالالالالالالالد  المشالالالالالالالالة  وزا  صر الوسالالالالالالالالوا  عد 

  .1الوخ لفل
 (HERFINDAL-HIRSHMAN) هيرشمان-هرفندل معامل-د

 ل وكااا ااال  على اح ود والت  اصا صالالالالالالالد   ال موا  ااال  صر شالالالالالالاوعالا  الوؤشالالالالالالوات كثوأ واح بو ون
 الوحالول تات واةبق  الدواسالالالالالالل صر الوح ود  ويسالالالالالالا الو ذاوات أخو    الو  البماو  وال وكاا  الو  الااكلر
 ن  واس خد وحا اةالع صر أو الصمالعل صر وقداو ال وكز لقاال  أصما  صو  ال موا   إت لقاال  واس  بشكل
  وحان ةالعصر ا أو وحامل صمالعل صر اصي كالو ود  اصوواكال سالبقال لقاال  الويالك  ابل ون كباو  بصووا
 صر  اال مو دوعل  ود  لوحوصل )UNCTAD(وال موال لل عالو   يد الواصو   ومتول ابل ون اسالالالالالالال خد  كوال

واحك  وؤشالالالالالالالو تاوشالالالالالالالوالن دوعل اع والد صالالالالالالالالدوات دولل على عدد الال ون الوم عالت   2ال صالالالالالالالداو اةالع
صئل ويدود  ون الشالالالالالوكالء ال عالواان ) موا  اغسالالالالالواق(. كوال ابان ود  اخ مف و موع أو  )ال وكاز( أو على

 شالالالالبع تاكل الصالالالالدوات صااال عن تاكل صالالالالدوات الحالل . بوحمى أمع اقا  مسالالالبل اميواف يصالالالل صالالالالدوات 
 تالسالل  الوئاسالال لدولل وال صر إعواللر صالالدوا اال عن يصالل الصالدوات الحاللوال ون  لب السل  صر الصالدوا

كلوال الت دوعل  (0)  بياا كلوال اا وا ون (0 1) على وسالالالالالالالالال و  الحالل . و  واون ااول تتا الوؤشالالالالالالالالالو بان
 موع الصالالالدوات و صالالبه أكثو عوضالالل للصالالدوالت اصا صالالالدال لكوماال  ق صالالو على عدد الال ون الوم عالت 

 أو على عدد ويدود ون أسواق ال صداو.

                                                           
صداو  ا والاه شباا الشوو  وأيود عبد الوزاق عبد الوضال  ضوووات ال موا  اصا صالد  صر الحواق  وعلل الكوت للحلو  اصا صالدال واصداوال  كلال 1

 .12  ص4102  42 واصا صالد  عالوحل واسة  الحدد
 .18  ص سبق تكواووع  ود   السح اصا صالد صر والموو الخةاا  ال موا  عوف وودون 2
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ومك الد وايسالالالالالا ون االعد  باالمالت ع اصالالالالالدو عن اغوكوم تاوشالالالالالوالن-تاوصمدالتوال وؤشالالالالالو أباللوغ  ون 
ر مع صر الواا  اثاو عد  إشكالصت صأ. ص وو د  واسالحل يول الصالالدوات يسا الدول والسل  ولسلسلل زومال

ياا اح ود ااالسالالالالع على الوزن المسالالالالبر للوم عالت صر إعواللر الصالالالالالدوات  وون ث  اح بو اصا صالالالالالد  دصل ع.
أكثو  موعال عمد اع والد صالالدوا ع على عدد كباو ون السالل   واح بو أكثو  وكزا عمدوال اوثل وم ج أو بحف 

ل كباو كشالالالالالالالالكل  وباحر(  صاو اوعه بشالالالالالالالال)يسالالالالالالالالالبع الوم عالت مسالالالالالالالالبل كباو  ون صالالالالالالالالالدوا ع. وباللمتو لةواقل 
الوم عالت ال ر  وثل عزءا تالوال ون اعواللر الصالالالدوات  وبخالصالالالل الصالالالدوات الوئاسالالالال. وم اعل لتلب اكون 

 كلشوبالل اللر لن امخفف أو ا يسالن الوؤشو ب  صالالدواتالوؤشالو أال  حثوا بتاوو وم عالت عداد  ضالون ال
تا ص اوصو ت  صل إلى تلبإص إتا كالن لاتا الوم عالت يصالالالالالالالالل كباو  ون إعواللر الصالالالالالالالالالدوات. بالإلضالالالالالالالالالكباو 

  وصالالمحل  إعالد   صالالداو...(  وص عن وي واتال ال كمولوعر أولال)الصالالالدوات الوؤشالالو وحلووالت عن موعال 
 تاوصمالالدال وحالالالوالل واحوف  .1ن ون  يلاالل دامالالالواكاالل أو عود  تالتا الصالالالالالالالالالالالالالالالدواتوال قمر  وبالالل الاللر ص اوكّ 

  2:ال اللال الواالضال باللصاذل تاوشوالن

 ياا:

(xi) : المال ج الويلر صر القةالع(i؛)                      ……(07)   

(x :)(اعواللر المال ج الويلر اصعواللرGDP)؛          

(n :))؛عدد وكومالت المال ج )عدد القةالعالت 

 كالمت: صإتا ( H  ≤1≥  0أ  ) والصفو  الصياه الوايد بان الوؤشو تتا ااول   واون

*(H=1 :)صقة ايدو  مشالة على وو كزا اصا صالد صااال اكون ال ر الياللل وتر وحدووالا  اكون ال موا  نإص . 

(*1H=صإ :)اصا صالد صر  ال   موع وعود على ادل تلب ن. 

  وزا  رص لما صالالالالالالالد الحاللال القدو  على  دل تاوشالالالالالالوالن تاوصمدال لوحالول الومخفضالالالالالالل القا  نإص وعلاع
 القا  الللي صر تلب ون الحك  وعلى  اصا صالدال القةالعالت ون اصكبو الحدد على و كالصئ بشكل مشالةال ع
 .للوحالول الوو فحل
اد  شالالالالالالالالالاو  :3التنويع في إطار دالالت الهامش المكثف ونظيره الموســــــع للصــــــادرات العربية قياس-ثالثا

بحف الوؤشوات إلى  موا  و وو لصالدوات بحف اصا صالدات الحوبال  لكماال ص  يدد وصدو تتا ال موا   
وتل ا حلق اغوو ب صالداو وم عالت عداد  أو ب سالواق وم عالت ميو شالالوكالء  عالواان عدد  أو بكم اغووان 

 وحال. 
                                                           

وسالء اصس داول صر اصا صالدات الحوبال  اصصداو الثاللا  1  .28ص  4109 قواو ال موال الحوبال  ال موا  اصا صالد : ودخل ل صواا الوسالو وا 
 .18  ص سبق تكواووع  السحود    اصا صالد صر والموو الخةاا  ال موا  عوف وودون 2
 .10،22، ص سبق تكواووع  ، 8102، االصدار الثالث  قواو ال موال الحوبال 3
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العد  ا  و يداد وصالدوا  وتلب ون خمل اواد اال  صمدوق المقد الدولر ب ةواو وماعال يداثل لقاال  ال مو 
ان أسالساان  اس مالدا لوؤشوان صوعا الصالدوات باالمالت وو د  لكالصل دول الحالل   و   ااال  و قاا  ال موا  صر 

 وتوال: 

(: ياا احك  الزاالد  صر عدد Extensive export diversification* ع ال موا  الووسالالالالالالالالال  للصالالالالالالالالالالدواتع )
د وبحل وؤشالالالالالوات صوعال  وصالالالالالأوتلب اسالالالالال مالدا إلى ااال   عدد الشالالالالالوكالء ال عالواان.وم عالت ال صالالالالالداو أو صر 

 الزاالد  صر ال ذاو صر الصالدوات الوو بة بةباحل الوم عالت  أو اغسواق  او كلااوال. بوحمى ااال :

 إدخالل وم عالت عداد  إلى أسواق عداد  )الوؤشو الواب (؛ -

 لوؤشو الخالو (؛إدخالل وم عالت عداد  إلى اغسواق القالئول )ا -

 مفالت الوم عالت القالئول إلى أسواق عداد  )الوؤشو السالد (؛ -

  موا  الوم عالت القالئول صر اغسواق القالئول )الوؤشو السالب (. -

(: صاو اوصد  ةوو يصص Intensive export diversification* ع ال موا  الوكثف للصالدواتع )
لب اسالالالالالال مالدا إلى ااال  ثمثل وؤشالالالالالالوات صوعال   حلق بوصالالالالالالد وتصالالالالالالالدوات الوم عالت أو الشالالالالالالوكالء ال عالواان. 

 الوم عالت القالئول على اصسواق: 
 تل عوصت او فالعال )الوؤشو اصول(؛ -
 تل عوصت امخفالضال )الوؤشو الثالمر(؛ -
 الوؤشو الثاللا(.)و وافال تل عوصت امقواضال  -

واح بو بلد وال أال  موعال على. أكلوال كالمت ااول تتا الوؤشالالالالالالالالالالالالالوات ومخفضالالالالالالالالالالالالالل كلوال دل تلب على  موا  
عمدوال  كون عالئدات صالالالدوا ع  و كز على عدد الال ون القةالعالت أو عدد ويدود ون الشالالوكالء ال عالواان  

 باللوغ  ون كومع اد اصدو الكثاو ون السل  الوخ لفل أو ا العو و  الحداد ون الدول. تتا
 يالمطلب الثالث: العالقة بين النمو والتنمية والتنويع االقتصاد

  ةلا عولال ال موا  إيداا  يوصت تاكلال صر اا صالالالالالالالالالدات الدول  بوحمى  ذاو ال وكابل اصا صالالالالالالالالالدال 
ون اةالالعالالت تات ام الالعاالل و الدماالل إلى أخو  تات إم الالعاالل وو فحالل  وتلب صر إةالو  يقاق وحدصت ووعبل 

 لموو الدخل اليقاقر للفود.

 االقتصاديةالفرع االول: العالقة بين النمو والتنمية 

موو المال ج الويلر اصعواللر على اا صالالالالالالالد البلد  وو  أخت  يول أثوبدأ العدل ادوو بان اصا صالالالالالالالداان 
بدأ تمالب  قالوا صر وعاالت المتو. صويالولل  ذاوات الوي ولالل على الااكالل اصا صالالالالالالالالالالالالالالالد  صر اليسالالالالالالالالالالالالالالبالالن 

د ايقق مووا وليوتال صر   ومقةل البدء صااال أن اصا صالالالالالالد ا0828عال   كوســــوفاصا صالالالالالالد  السالالالالالوصاال ر 
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المالالال ج الويلر اصعوالالاللر  وو  تلالالب  االالد ص امةو  على  مواالالل يقاقاالالل ةالالاللوالالال أمالالع ل  اصالالالالالالالالالالالالالالةيالالا ب ذااو 
ويسالالالو  صر الااكل اصا صالالالالد  الوةمر. والفكو  ال ر امةلق وماال كوسالالالوف تر ا خالت ال ذاو الااكلر صر 

 ذاو صر وسالتول تو ال كوسوفعمد اكلر الوقصود اصا صالد وحاالوا لل وااز بان الموو وال موال  وال ذاو الا
القةالعالت اصا صالالالالالالالالالالالالالدال صر  كوان المال ج الويلر اصعواللر لصالالالالالالالالالالالالالله وال اوكن عد  اةالعالت دامالوال تات 

 .1ما صالد الوةمر على الود  الةوالوفحول او  صر  حوان ال ةوو التا ر ل

أن الموو  والااكل اصا صالالالالالالالالالد ع ( صر ك البع عالمووS.Kuznetsواحوف اصا صالالالالالالالالالد  سالالالالالالالالاوون كوزم   )
اصا صالالالد  تو الزاالد  الوسالال وو  للسالالكالن والمال ج الفود . بوحمى أن وحدل الموو ص بد وأن افوق وحدل موو 
السالالالالكالن  أوال إتا كالن وحدل موو السالالالالكالن وسالالالالالواال لوحدل موو الدخل الكلر  صإن و وسالالالالة مصالالالالاا الفود ون 

 دلوح-الكلراصا صالالالالالالالد  تو عبالو  عن )وحدل موو الدخل  الدخل سالالالالالالاتل ثالب ال وتتا احمر أن وحدل الموو
 .2الموو السكالمر(

ماليال أخو  صإن الموو اصا صالالالالالالالالالالالالالد  احمى يدوا زاالد  صر الدخل الفود  اليقاقر ولا  المقد    وون
وال الدخل أ صاللدخل المقد  اشاو إلى عدد الويدات المقدال ال ر ا سلواال الفود خمل ص و  زومال )عالد  سمل( 

اليقاقر صاو الدخل المقد  وقسالالالالالالالو  على الوسالالالالالالال و  الحال  لألسالالالالالالالحالو أ  أمع اشالالالالالالالاو إلى زاالد  كوال السالالالالالالالل  
والخالدوالالت ال ر ايصالالالالالالالالالالالالالالل علااالال الفود ون امفالاع دخلع القوور  وص بد أن  كون الزاالد  الو يققل صر الدخل 

 .3بع  ولاست زاالد  وؤا ل سوعالن وال  زول بزوال أسبالعلى الود  الةوال

 وليدوا الموو اصا صالد  ص بد ون  يقاق شوةان أسالساان توال:

أ  أن  اكون وحالالدل الموو صر الالالدخالالل القوور اصعوالالاللر اليقاقر أكبو ون وحالالدل الموو السالالالالالالالالالالالالالالكالالالمر. أن-0
 .(الموو السكالمر وحدل-اليقاقر= وحدل الموو صر اعواللر الدخل القوور )وحدل الموو اصا صالد  

لموو ا وحالالدل)أن الزاالالالد  الو يققالالل صر الالالدخالالل الفود  ا حان أن  كون يقاقاالالل ولاسالالالالالالالالالالالالالالالت مقالالداالالل  أ   أن-4
 .4ال ضخ ( وحدل-المقد اصا صالد  اليقاقر= وحدل الزاالد  صر دخل الفود 

أوال ال موال صار: عولال  ذااو شالالالالالالالول   ضالالالالالالون  ذاوات تاكلال صر ودخمت ووخوعالت اصا صالالالالالالالد  كوال أن 
 احد عمصوا أسالساال صر تتا الحولال. ال ذاو الااكلر

                                                           
 .09  ص4102الوك ا العالوحر اليداا    0ة موو  ويود عباد الكصا  ال موا  اصا صالد  صر تل  يداالت الثوو  المفةال  1
 .00  ص0411  الداو العالوحال للمشو وال وزا   اصسكمدوال  وصو  4ةعةال عبد القالدو  ا عالتالت يداثل صر ال موال   2
 .22  ص4112ععوال وآخوون  دواسالت متوال و ةباقال  الداو العالوحال للةبالع والمشو  وصو   3
 علاالء ويود علر أصوف  أثو الموو اصا صالد  على ال يول الااكلر صر القةالع الصمالعر الفلسةامر  وساللل والعس او  كلال ال عالو   العالوحل 4

 .42  ص 4102اصسموال غز   
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وال موال وفاو  أكثو ا سالالالعال ون وفاو  الموو  وتر وفاو  ووكا  وتر عولال ولاسالالالت ياللل  كوال أماال آلال 
إلى عالما كوماال إداو  ووسالالالالالالالل  يقاق أتداف وويلال ضالالالالالالون إةالو غالاالت إمسالالالالالالالمال ويضالالالالالالالوال تات أبحالد 

 وع وحال.

لل وماال أوبحل: الموو اصا صالالالالد   وال يوصت الااكلال ال ر  ةالل كالصل ولل موال وؤشالالالوات و داخلل وو كالو
أوعع ال خلف  و يسن وةود لموعال الياال  الوحموال والوالدال غصواد الوع و  و كوا  مسق إع والعر اادف 

 .ال موال الوس داول()الو حالابل إلى  وسا  الخاالوات الو اليل للوواةمان بحعباللا  

مفةاالالالل االالالد أتولالالالت المتو إلى والالالد  وعود بمالالالالء إم الالالالعر وةالالالالاالالالل تا االالالل ووص  القالالالدو  واميت أن الالالالدول ال
الع أسالالالالالحالو فال كمولوعال. وبتلب أصالالالالالبيت وشالالالالالكلل ال موال صر اا صالالالالالالدات الدول المفةال أكثو  حقادا بحد او 

ان أصواد ب المفة و زااالد عالالئالدا الع المفةاالل  صالحخالتت يكووالالت تالتا الالدول اصت والال  بحولاالل  وزا  تالتا الحالالئدات
 ) موال الضاالع(.ا  وسور تتا الموة ون ال موال  العال الياللر

كوال بامت ال عوبل أن الثوو  المفةال اوكن أن  كون مقول أو محول على اا صالد الدول الوم عل للمفة  إت 
اسالالالالالالالال خدا  تتا الثوو   و شالالالالالالالالاو ال عالوا خمل الحقود الوالضالالالالالالالالال إلى أن الدول  كفالء اح ود تلب على ود  

يالالل كالالالصالل ال يالداالالالت ال ر  واعااالالال تالالتا الالالدول   المفةاالالل صرالمفةاالل اع والالدت اع والالالدا وةلقالالال على الحالالالئالدات 
. و شاو  عالوا ال موال صر الدول المفةال  ووماال ومةقل اصع والعالسواء أكالمت اصا صالدال أ  الساالسال أ  

 01.2( ون 0889-0894) الخلاج الحوبر إلى تبوة و وسالالالالالالالالالالالالالالة الالدخالل بالدص ون زاالالد ع خمل الود  ون
 .آصف دوصو 2آصف دوصو إلى 

وبتلب اد صشالالالالالاللت تتا ال عالوا صر خلق موا  صا صالالالالالالالد وةمر االدو على الصالالالالالالوود واسالالالالالال وواو الموو صر 
الود  الةوال  وامذوسالالالالالالت صر سالالالالالالاالسالالالالالالالت اسالالالالالال ثوالوال غاو كفؤ   أدت إلى إغواق وحت  الةالاالت اصم العال 

 وم عل.الو اليل واميواصاال عن القةالعالت ال

ولقد بدأت وسالالالالالالالالالالالحلل ال ذااوات الااكلال ات والوال واسالالالالالالالالالالالحال على مةالق الفكو اصا صالالالالالالالالالالالالد  واموات ال ةباق 
بالخ مف وسالالالالالالال واال اال  ولقد  زااد ات وال  اصا صالالالالالالالالداان بقضالالالالالالالالاال اصخ مل صر تاالكل اصم الر و موعاال خمل 

بالباال و  اصخ مل و يلال أسالالالبداال المصالالالف الثالمر ون القون الحشالالالوان  صر ويالوصت وسالالال وو  ل وصالالالاف تالت
وخصالالالالالالالالالئصالالالالالالالالاال صر الدول المالوال عالول والمفةال خالصالالالالالالالالل  وتلب بادف  يداد الحقبالت الوئاسالالالالالالالالال أوال   لب 

  مصت عن ةواق إيداا  ذاوات تاكلال واسحل.خاصا صالدات  ي ى  س ةا  ال خلص ون  لب اص

اللموو ص بحن الموو اصا صالالالالالالالالالالالالالد  وال موال اصا صالالالالالالالالالالالالالدال وفاووالن وخ لفالن اخ مصال كباوا  مو وعلاع صإممال 
لال اسالال وعا باللضالالووو  يدوا  ذاوات تاكاصا صالالالد  اشالالاو إلى زاالد  وؤشالالوات اصا صالالالد الكلر إص أمع ص 

صالالالالالالالد  ا صر العواما اصا صالالالالالالالدال أو اصع والعال  أوال ال موال اصا صالالالالالالالدال صار تالتو    ضالالالالالالون الموو اص
 كحيد وؤشوا اال الاالول عمدوال اكون وقوومال بيدوا  ذاوات صر الااالكل اصا صالدال أو اصع والعال...الخ.   
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 التنويع االقتصاديو  ومتطلبات استدامة النمو الهيكلي التحولالفرع الثاني: 

الااكل  يك  عنأ  اوكممال إصالالالالالالداو    ولكن صاح بو ال ذاو الااكلر أيد وؤشالالالالالوات ال موا  اصا صالالالالالالالد 
 باالمالت عن ال وزا  المسبر لتلب الااكل  تل تو تاكل سلا  و موعلدامال  ت وصو  إتاإص دولل وال لاصا صالد  

أ  تاكل وشالالالوا وخ لو أو تاكل ام العر صالالالمالعر أو زواعر. ول يداد الحمال بان ال يول الااكلر وال موا  
 سبالا يدوثع وأت  و ذاوا ع.اصا صالد  ص بد ون وحوصل وفاو  ال ذااو الااكلر وأ

 ير الهيكلي:يالتغ مفهوم-أوال

اسالالال خد  وصالالالةله عالااكل اصا صالالالالد ع عوووال لوعووعل واسالالالحل ون و ذاوات اصا صالالالالد الكلر. صوحت  
الوقالاا  ال قلادال للااكل اصا صالالالالالالالالالالالد    وثل بيصالالالالالالالالالالل القةالعالت اصا صالالالالالالالالالالالدال ون القو  الحالولل  وأموالة 

( صر العوامالالالا الكواالالالل ون الموو S.Kuznetsالالالالدخالالالل. بيالالالا) والو ذاوات ال ر  قا   وزا  اصسالالالالالالالالالالالالالال امب 
وزاد ون ال فصالالال ب الصرع  و   صيص تتا الفئالت الثماوال موال اصا صالالالدال وال ذااو الثق لألو اصا صالالالد  

حلقل لو المال ج الويلر اصعواللر وبحف الو ذاوات ا القةالعالت اصا صالالالالالالدال ون كوال أضالالالالالالف  يلال يصالالالالالل
بالالل عالالو   وأكالد على أن ال يول الااكلر تو م اعالل للموو اصا صالالالالالالالالالالالالالالالد   وأثبت أن ال يول ون الزواعل إلى 

( أضالالف خوسالالل صئالت ون Chenery-Syrquinالصالمالعل و  الموو تو سالول وئاسالال لل يول الااكلر. أوال )
وال حلا   وال يضالالالالالالالالالالالالالالو  وال يول و ذاوات ال يول الااكلر وتر: اصسالالالالالالالالالالالالالال ثوالالالالالالالو  واصاوادات اليكوواالالالالالالل  

يد الوالد  الواللن ال ذاو الااكلر تو: زاالد   واك  وأ  إويسالالالالالالا  شالالالالالالامو  ص .1الداووغواصر اا والبشالالالالالالو  وا 
صم قالل إلى إلى ا بالإلضالالالالصل ذااوات عتوال صر تاكل اصم الر والةلا وال عالو   واسالالال خدا  عمالصالالالو اصم الر  

إلى وويلل  للوصول  وا  الياال  بالل واز  و  زاالد  دخول اصصوادزاالد  وسال واالت ال ودن ووحدصت ال حلا  و 
ال يول الااكلر وال ر اوكن  و ذاوات 0898و 0820سالالالم ر   شالالالامو  صر دواسالالال ع واد عدد ال موال الو قدول.

 صئالت: (12)أن  صمف صر خو 
ن وال حدان  والخدوالت( والزواعل  الصمالعل )الوئاسال الت  اوثل يصالل القةالعالت اصا صالدال  :االنتاج-أ

 ؛المال ج الويلر اصعواللر و   فصال الصمالعالت ال يوالال

دوات والواودات واشالالالول يصالالالل اصسالالال امب الحال  والخالص واصسالالال ثوالو واصدخالو الويلر والصالالالال :الطلب-ب
  ون المال ج الويلر؛

اء الوواد اغولال والذت يصالالالالالل)الويلر واشالالالالالول  وكابل الصالالالالالالدوات والواودات كمسالالالالالبل ون المال ج  :التجارة-ج
غتائال  صالالالالالالالدوات الوواد  زواعال  صالالالالالالمالعال  صالالالالالالالدوات-الوو فحلوالسالالالالالالل  والخدوالت تات القاول الوضالالالالالالالصل 
 ؛اصولال  صالدوات الوم عالت الوصمحل(

                                                           
1 Chenery, Hollis et syrquin, Moises. Patterns of Development, (1950-1970).Oxford University Press for the 

International Bank for Reconstruction and Development , London.1975. 

  .00ص سبق تكوا  ووع  مقم عن: علاالء ويود علر أصوف  
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زواعل  صالالالالالالالالالالمالعل  خدوالت( ووحدل )اصا صالالالالالالالالالالالدال اشالالالالالالالالالالول  وكابل الحواللل ون ياا القةالعالت  العمالة:-د
 صر القو  الحالولل  والبةاللل؛مالا وشالوكل التكوو واص

  الودن سكالنوحدل الخصوبل ووحدل  وا  الياال  عمد الوصد   مسبل  السـكانية واالجتماعية: المتغيرات-ه
 اغوال  وؤشو  وزا  الدخل.

ا واصق الموو اصا صالالالالالالالالالالالالالالالد  خمل عولاالالل ال مواالالل و   ذاوات صر الااالالالكالالل اصا صالالالالالالالالالالالالالالالداالل واصع والالالعاالالل   
 حزاز اصم العال واصب كالو. واحد ال يول الااكلر أيدد الوداو  الاالول صر اا صالالالالداالت والوؤسالالالسالالالالت بال عالا 

  واسالالالالعد (Arthur Lewisال موال وال ر بدأت صر المصالالالف الثالمر ون القون الحشالالالوان بواالد  اصا صالالالالد  )
و الااكل يصا  الدول المالوال غموالة ال يول الااكلر صر وضالال  اسالال وا اعاالت  مووال أكثو وضالالويال سالالالعال م

 .1اصا صالد  واصع والعر اصوثل

بعولل ال ذاوات صر البمال اصا صالالالالالالالالالدال الوةلوبل صسالالالالالالالال داول او فالع الدخل احوف الل يول الااكلر ص إتن 
 :2 يلال الااالكل وصق وماعان  توال وا   .والوصالتال اصع والعال

اص واصسالالالواق والوؤسالالالسالالالالت وآلاالت  خصالالال يلال الااالكل اصا صالالالالدال بياا اا   بكافال عول اصا صالالالالد  -
 الوواود و وزاحاال.

عولاالت ةوالل وو شالبكل لل يول الااكلر الوصاليبل للموو  واوكز تتا الوماج على التواتو الكلال وثل  -
 اا.دال صما   ال يضو  ال يول الزواعر وال ر  شكل عمالصو الموو اصا صالد  الي

 :3غسبالا عد   وماال اصا صالد وواصق للموو الااكلر ال ذاو واوع  ال
 : االيجابي في الدخل الفردي التغير-1

كلوال  ذاو دخل المال  ميو اصو فالع صإن موة اس امكا  ا ذاو  صالغصواد التان لداا  دخل ومخفف عدا 
والسالالكن والومب ( وص ابقى لداا  شالالرء غغواف السالالااليل والسالالفو أو  الذتاء)اغسالالالسالالال اكسالالبون يالعال ا  

 .سل  اصس امب الدائول أو الوصالتال. باموال صر الدول الذمال و  وس و  عالل ون الدخل الفود 
 : في االنتاج كلما تغير النمو االقتصادي التغير-2

 الصس ثوالوصاو فالع دخول اصصواد   و ايدا ال ذاو صر اصم الر الوواصق لل ذاو صر الموو اصا صالد  
ل ر ايسن ةوق اصم الر وال كمولوعاال وكتلب اازاد ون وحدل اصم الر    الت  ادع  الحول (الوالد  والبشو )

 و ؤثو صر ال ذاو الااكلر.   وص  إاوادات الحمالصو اصم العال
                                                           

 .12،18، ص8112 الوحاد الحوبر لل خةاة  الكوات  ، السنة السابعة،47نصر ربيع، قياس التحول الهيكلي، مجلة جسر التنمية، العدد  1

  الوحاد الحوبر لل خةاة  الكوات  22الحبال  بلقالس   القةالعالت اصا صالدال وال يول الااكلر  بومالوج ال دواا التا ر عبو اصم ومات وا  أنظر:  2
 .00-12   ص4100

 .033-038، ص 8101االردن، -، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان0القرشي محمد الصالح، علم اقتصاد التنمية، ط 3
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 :بين التثبيت الهيكلي والتنوع الهيكلي العالقة-ثانيا

ال ووال ون صمدوق المقد الدولر والبمب الدولر وشووة ب ةباق ساالسالت وحامل و  ضون عالد  وال اكون 
(  أوال Stabilizationسالالالاالسالالالالت ال كاف الااكلر وكومان: اصول تو سالالالاالسالالالالت ال ثبات أو  يقاق اصسالالال قواو)

( Adjustmentالثالمر تو سالالالاالسالالالالت ال كااف اصا صالالالالد   وال كاف وصالالالةله وحخوت عن الكلول اصمعلازال)
( Structural change) ( إلى أن ال ذاو الااكلرHelleinerواشالالالالالالالالالالالالالالاو تامماو)  حمر ال ذااو أو ال حالدال 

 اشالالالالالول وعووعل ون السالالالالالاالسالالالالالالت الووعال (Adjustment Structural) وو بة بالل موال  وال حدال الااكلر
إلى إصالالالالمن عالما الحوف  و شالالالالاو دواسالالالالالت أخو  إلى أن سالالالالاالسالالالالالت ال ثبات  وكز على عالما الةلا أ  

 ساالسالت ال ذااو  وكز على عالما الحوف.

 جانب الطلب: سياسات-أ

 وكز سالالالالاالسالالالالالت ال ثبات الااكلر على  قااد الةلا  و شالالالالول وزاعال ون إعواءات  قلال اصمفالق  و يوال 
على  تتا السالالاالسالالالت ل ذااو الةلا الكلر سالالواءاصمفالق: وتر سالالاالسالالالت اا صالالالدال كلال لل قشالالف  و سالال خد  

عالت  ازان الودصو السالالالالالالل  والخدوالت الويلال أو الوسالالالالالال وود   بادف  خفاف الحعز صر الووازمل  و يسالالالالالالان و
و خفاف وحدل ال ضالالالالالالخ  ون خمل ا بالع سالالالالالالاالسالالالالالالالت واللال ومقدال  صاللسالالالالالالاالسالالالالالالالت الواللال:  خفاف اصمفالق 
اليكوور  وزاالد  اصاوادات اليكووال  أوال الساالسالت المقدال:  يداد سحو الحولل ووص  سحو الفالئد   و و بة 

تتا السالالالالالالاالسالالالالالالالت إلى إعالد   دولر  و ادفباللود  القصالالالالالالاو  وأغلا اصياالن ودعوول ون صالالالالالالمدوق المقد ال
 اصا صالد إلى وسالوا ال وازمر السالبق لمخ مل بالع بالوا ةالوئ واالبل لممحكال .

 جانب العرض: سياسات-ب

 وكز سالالاالسالالالت ال حدال الااكلر على سالالاالسالالالت الحوف  و ادف ون تلب إلى  ذااو الوضالال  ال وازمر أو 
اص   ون خمل وص  كفالء   خصالالال االو المال ج الويلر اصعواللر  شالالالكالل ال وازن صر تاكل اصا صالالالالد  وزاالد 

وا ةلا تلب  حدال سالالالالالالالالحو الصالالالالالالالالوف  و يواو ال عالو  و يواو سالالالالالالالالحو الوم وعالت  و يواو سالالالالالالالالوق  الوواود 
 الحول  و ةباق ساالسالت الخصخصل.

وعلاع اوكن القول بحن الااكل اصم العر لدولل وال احمر كافال  كوان اا صالالالالالالالالالالالد تتا الدولل  أ  أمشالالالالالالالالالالةل 
اةالعالت اصم الر  واصتوال المسالالالبال لكل وماوال  وةواقل اصو بالة باماوال  ومسالالالبل اسالالال احالا كل وماوال للقو  

ال( أ  ا  ذااوا )موعاال وكواال موا  اصا صالالالالالالالالالالالد    ةل إن عولالالحالولل. وبمالء على وال سالالالالالالالالالالبق اوكن القول 
( امقل ووكز الثقل Change Structural)تاكلاال ( أو  ذااوا Transformation Structural)تاكلاال  يوص 

 .1لقةالعالت الوكومل للااكل اصا صالد ون اون اةالع إلى آخو 

                                                           
الوك ا العالوحر اليداا    0ةموو  ويود عباد كصا العبوو    عوبل دول الخلاج الحوبر صر ال موا  اصا صالد  صر تل وصو  الثوو  المفةال   1

 .42 42كمدوال  ص   اصس4102
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للموو اصا صالالالالالالالالالالد  تو عوتو عولال ال موال اصا صالالالالالالالالالالدال  صوال على الدول ال ر  كباووحدل  احد  يقاق
  و   بوصو  صر الوواود إص ان  يالالالدا  ذااو كباوا صر تاكلاالالالال اصم الالالالعر  أ  إيالالالداا  موع ام الالالالعر الالالالت  
عمصالوا أسالالسالاال ون عمالصالو عولال ال موال اصا صالالدال  والت  احمر:  يوال اصا صالالد القوور ون اا صالالد 

ولر إلى اا صالالالد و موع  وشالالكل ون القةالعالت اصم العال الوخ لفل  وخالصالالل الصالالمالعالت اليداثل والخدوالت أ
 اصم العال تات اوزان مسبال و مالسبل وو وازمل.

لق اال يإن الوفالتا  اغوبحل ال اللال )الموو  ال موال  ال يول الااكلر  ال موا  اصا صالالالالد (  شالالالكل سالالاللسالالاللل 
عمد يدوا  ذاوات تاكلال واسالالالالالالالالالالالحل و وثلل صر زاالد  وو ف . وومع و صا صالالالالالالالالالالالالد  وحدل موو ااصولى  يقاق 

يداا  ذااوات عتوال صر تاكل اصم الر والةلا وال عالو   واسالالالالالالالالالال خدا    واك  وأ  الوالل الوالد  والبشالالالالالالالالالالو  وا 
مكون  واد وزاالد  دخول اصصزاالد  وس واالت ال ودن ووحدصت ال حلا  للى اصم قالل إضالصل بالإل عمالصو اصم الر

   و قدول. اا صالدالأوال   يقاق  موال 

 الفرع الثالث: إشكاالت بطء التحول الهيكلي وقصور القدرات في الدول العربية

اوكن الوبة بان م الئج الوسالالالالو ال موو  الحوبر واصالالالالوو اسالالالال داو ع  و يداالت موعال الااالكل اصا صالالالالالدال 
واصم العال ال ر  حسالالالالالالسالالالالالالت علااال اصا صالالالالالالالدات الحوبال خمل الحقود السالالالالالالالبقل وتو اصوو الت  ا ةلا  قاا  

يداد موعال ر سالالال وكن بدووتال ون  القدوات اصم العال الياللال ل يداد ال يداالت ال ر  واعع الدول الحوبال وال 
. 1لى امعالز ال يول الااكلر وايقق بدووا الموو الوسالالالالالالال دا إال موا  اصا صالالالالالالالالد  الوةلوا الت  اقودا بدووا 

 .وصاوال الر محوف لحدد ون العواما الوو بةل بةباحل  لب اصشكالصت الااكلال
 (:3-2) الشكل رقم

 مراحل تحقيق االستدامة االقتصادية 

 
وسالالالالء اصسالالال داول صر اصا صالالالالدات الحوبال  اصصالالالداو الثاللا    4109الوصالالالدو:  قواو ال موال الحوبال  ال موا  اصا صالالالالد : ودخل ل صالالالواا الوسالالالالو وا 

 .21ص
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 ح بو ال ذاوات الوسالالالالالالالالالالالالال وو  صر الااكل اصا صالالالالالالالالالالالالالالد  ون اصووو  بطء التحول الهيكلي في الدول العربية:
 . واالد وثقالت الحداد ون الدواسالالالالالالالالالالالالالالالت ال ةباقال الدولال دوو ال موا  الواوالل صسالالالالالالالالالالالالالال الداوالل الموو اصا صالالالالالالالالالالالالالالالد

ةاللل ص و  ووعالت الموو  اصا صالالالالالالالالالالالالد  صر الدول المالوال صر  خفاف ال قلبالت صر المال ج الويلر اصعواللر وا 
اصا صالالد  الووعبل. والوا  تمال  ال حكاد على أتوال موعال تاكل اصا صالد صر اس داول الموو اصا صالد . 

 ذاو ال كمولوعر وثم ام ج اةالعالت اا صالدال عداد  واقلص اةالعالت أخو  تات  كمولوعاال أال  ةووا  صالل
 وا فالعل ال ذاو ال كمولوعر و  ال ذاو صر الةلا لايدا ال ذاو صر تاكل اصم الر صر الدولل.

اصا صالالالالالالالالد  ( الحمال بان ال يول صر الااالكل اصا صالالالالالالالالدال واسالالالالالالال داول الموو 0-4واوضالالالالالالاله الشالالالالالالالكل ) 
وال مواالل الوسالالالالالالالالالالالالالال الداوالل. ياالا اؤد  ال يول الااكلر إلى تاوو اةالالعالالت دامالواكال عداد   حول كويوكالت 
للموو  ووال اقود إلى زاالد   موا  اغمشالالالالالالالالةل اصا صالالالالالالالالالدال  و ةواو بحف اصمشالالالالالالالالةل اصا صالالالالالالالالالدال اصخو   

وال. ل وثوو صر سالالالمسالالالل القال الحاللث  زاالد  وقدو  الدولل على الوشالالالالوكل بشالالالك وبالل اللر زاالد  اصم العال وون
دلع  خمل زاالد  وح نو مشةل س محك  ااعالبال على  وكان الدولل ون اس داول الموو اصا صالد كل تتا اغ

ةالاللالل والد  ووعالال الع الووعبالل  و قلاالل يالالصت  وافالع و قلبالال الع اال و واالد ل يقاق ال مواالل الوسالالالالالالالالالالالالالال الداوالل بالحمواع  وا 
وال أماال سالال حعل بإوكالمالت الليالق باللدول الو قدول ال ر  وكمت صحلاال ون اصا صالالالدال واصع والعال والبائال  ك

  .1إمعالز تتا ال يول
 (: العالقة بين التحول الهيكلي واستدامة النمو االقتصادي والتنمية المستدامة3-3الشكل رقم)
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 .20ص ووع  سبق تكوا   4109 قواو ال موال الحوبال  اصصداو الثاللا  1
 

 استدامة النمو االقتصادي التحول الهيكلي
 

 التنمية المستدامة

 
قطاعات ظهور *

ديناميكية جديدة تعمل 
 كمحركات للنمو.

* زيادة تنويع االنشطة 
 االقتصادية.

* ترفيع بعض االنشطة 
 االقتصادية.

 * زيادة االنتاجية.
* زيادة القدرة على 
المشاركة بشكل مثمر 
في سالسل القيمة 

 العالمية.

زيادة معدل النمو *
 االقتصادي.

* إطـــالـــة مـــدة موجـــات 
 النمو الموجبة.

* تقليـــــل حـــــاالت توقف 
 النمو االقتصادي.

 .* تقليل تقلبات النمو
 

* إمـكـــــانيـــــة تحقيق 
 االستدامة التنموية.
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 Structural Change)الااكلر وؤشالالالالو ال ذاو  بواسالالالالةل اصا صالالالالالد واوكن ال حباو عن ال يول الااكلر 

index-SCI  مسالالالالالالبل الوواود ال ر  وت إعالد   وزاحاال بان القةالعالت اصا صالالالالالالالدال خمل ص و  ون  اوثل( الت
 الزون.

ولكر   وكن الدول الحوبال ون  حسالالالا  وسالالالالو وسالالال دا  لمووتال اصا صالالالالد   ص بد ون  يقاق الو ةلبالت 
 وو ف  للموو اصا صالد ؛ وةول ص و ع؛ امخفالف و او   تبتبال ع و قلبال ع. ال اللال: وحدلاصسالسال 

 بين وفرة الموارد الطبيعية ونقمتها. االقتصاديات الريعية  :الثاني المبحث

حالمر عولل اصا صالالالالالالدات صر الحالل  الثاللا ون وشالالالالالكلل بماوال و وثلل صر ضالالالالالحف  موع وصالالالالالالدو الدخل  
ويدود على المشالالالالالالالة اصا صالالالالالالالد   غاللبال وال اكون تتا القةالع ووودا ةباحاال ص اخلق ااول  اةالعوسالالالالالالاةو  
البلدان ب  ل  وبسالالالالالالالبا الوودود الحالعل الت  ا ايع صر أغلا اليالصت اذو  اليكووالت صر وح بو وضالالالالالالالالصل 

ض  و  بع كووود إلاوادات الدولل وكوصالدو دخل لما صالالد ككل  وتو وال ادعو إلى ضالووو  واعحلاال  ك فر
 .ساالسالت  مووال  وكن ون  موا  وصالدو الدخل

 مفهوم الريع والدولة الريعيةاالول:  المطلب

 ةوو وفاو  الوا  ون اغوف إلى والالال صر بالالالةماالالال ولحالالل ال ةوو ال كمولوعر سالالالالالالالالالالالالالالالالت  صر  حالالدد تالالتا لقالالد 
 وتمال سمحوف بشرء ون ال يلال وفاو  الوا  والدولل الواحال.الوفالتا  

 وم الريع:مفه الفرع االول:
 واحمر صر وحالع  اللذل الموالء والزاالد   وكل زاالد  وا   واقالل أوف وواحل بف ه الوا  أ  الخصبل.

وفاو  اصا صالالالالد  للوا   صاحود الفضالالالل إلى دافاد واكالودو الت  أعةالا وحمالا اصا صالالالالد  الويك  صر الأوال 
اعال الدخل اإلضالالالالصر ون اصوف الزو ك البع يول وبالدئ اصا صالالالالد السالالالاالسالالالر للضالالالوائا  صاللوا  عمدا احمر 

الو ح ر ون الواز  اصا صالالالالالالدال ون اسالالالالال حوالل ويد  الوسالالالالالاليل مفسالالالالالاال  بوال ا عالوز عالئد اصوف الوسالالالالال حولل 
للذوف مفسالالالالالالالالالالالالع  أ  وال ا عالوز الكلفل عمد  سالالالالالالالالالالالالالو  عمالصالالالالالالالالالالالالو اصم الر ون عول ووأ  والل  صإن اصوف 

ولمال الودخمت مفسالالالالالالالالالالالالاال ون بتوو وأسالالالالالالالالالالالالود  الخصالالالالالالالالالالالالبل  م ج غلل اكثو ون اصوف الودائل ي ى لو اسالالالالالالالالالالالال ح
ن اغوف الخصالالالا ون اليدال تو وا   وامسالالاليا وفاووع على حوواالا...وعلى تتا اغسالالالال  اوكن العز  ب

ووازات الووا  والحواول الةباحال وومع    اشالالالالالالالالالالالالالال قالق وا  الومع  الت  امةبق على الوا  الو ح ر ون إم الر 
 .1احر عمدوال  كون كلفل اإلم الر أال ون سحو البا الوواود الةباحال وثل المفة والذالز الةب

                                                           
وبال حأعاالد عبد الوضال عبدال وعدمالن كالت  عبالو الشابالمر  اإلا صالد الواحر وأثوا صر بمالء دولل الحواق واو ع  وعلل الوس مصوال للدواسالت ال 1

 . 422  ص 4102  22  الحدد 00والدولال  العالوحل الوس مصوال  الحواق  الوعلد 
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واشالالالاو أاضالالالال وفاو  الوا  إلى موع ون المتال  اصا صالالالالد  الت   ااون صاع صالالالالدوات الوواد اغولال صر 
اصا صالالالالالالالد  وتلب على وسالالالالالال و  البمال اصا صالالالالالالالدال للمال ج الويلر اصعواللر  وأاضالالالالالالال على وسالالالالالال و  الواللال 

 .1الحالول

 صالالالالالالدال عالوا ع بالمع تلب العزء ون الدخل الت  افوق الكلفل اليدال لإلم الر شالالالالالالولل و حوف المتوال اصا
تالوشالالالالالال وحامال للوبه. وون زاوال أخو  اوكن  حواف الوا  بكل وال افوق السالالالالالحو الوةلوا لحوف عمالصالالالالالو 

ن ااإلم الر صر السوق. كوال اؤكد آد  سواا على أتوال ال وااز بان اصعو او الوبه كحمالصو  دخل صر  كو 
السالالالالحو  والوا  الت  ام ج عن السالالالالحو  بوحمى ادخل الوا  صر  كوان اغسالالالالحالو بشالالالالكل وخ لف عن اصعوو 
واغوبالن  صإتا كالن او فالع أو امخفالف اصعوو واصوبالن اح بو سالالالالالالالالالالالببال صو فالع أو امخفالف اغسالالالالالالالالالالالحالو  صإن 

مف صالالالالالالالالف اشالالالالالالالالاو إلى اخ الو او فالع او امخفالف الوا  اح بو م اعل صو فالع أو امخفالف اغسالالالالالالالالحالو  وتتا 
 الوا  اخ مصال عتواال عن صوو الدخل اصخو .

لكن وال اشالاو إلاع وصالةله عالوا ع تمال إلى تلب القدو ون الدخل المال ج عن اسال ذمل البائل اصا صالدال 
والسالاالسالال واصع والعال ال ر   واعد باال وصالالدو الدخل دون أن ام ج تلب عن مشالالة اا صالالد  أو ووالوسل 

 ول. ةواق اصم الر والحسواال  صاللدولل الواحال تات اا صالد  داولر  ح ود على دخل ص ا   كسبع عن 
  و اد اؤون وواأوال حواف اغوسالالالالالالالالالالالالالال  للوا  تو بوحمى الالدخالل الالت   ؤومالع وميالل أو تبالل ون الةباحالل  

ال  )ام كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال وحان وداخال واحال خالوعال لبلد وال  وايصالالالالالالالل تلب صر ياللل كون أواضالالالالالالالاع وووا  عالواال دولاال
 قل سااليال  صضم عن تلب اوكن أن اكونالسوا (  أو يان  كون وووا غمالباا الب وول أو اد  كون ومة

 ووثم باللوسالعدات والابالت الدولال  وعلى ضوء تلب اقس  الوا  على ثمثل أاسال   تر:
 لثووات الوحدمال والذالبالت والمفة؛الةباحر: وا وثل صر الوواود الةباحال كال الوا -0
كواال صر ون ياا ووامئاال أو  ي اصسالالالالالالالالالالالالالال وا اعر: وا يقق تلب م اعل لواز   و بة بووا  الدولل الوا -4

  كون كوم ج ساالير؛ةوق ال عالو  أو لواز  عاوساالسال كالإلشواف على الوووات الوالئال أو اد 
ال يوالر: واشالالالالالالالالالالول تتا الوا  ووال   لقالا الدول ون وحومالت وومه وتبالت و يوامت الحالولان   الوا -0

 .2صضم عن أشكالل الدع  اصخو 

عةالء وفاو  الدول الواحال إووسالالالالالالالالالالالالالت بحن الفضالالالالالالالالالالالالالل صر  او  والاكل مفهوم الدولة الريعية: الفرع الثاني:
صر بيثع الووسو ع موة ووشالكل ال موال اصا صالدال صر  الوحمى الياللر إلى الباليا اصاوامر يسان وادو 

اصواد  بحماال تر الدول ال ر   لقى واوعال ضالالالالالالالالخول ون .0821سالالالالالالالالمل  ع والومشالالالالالالالالووإاوان ياللل-الواحالالدول 

                                                           
الحوبر  الووكزلدولل الواحال العزائو وثالص  وعلل عووان للحلو  اصع والعال واصمسالمال  خاللد ومع  امااالو أسحالو المفة وويالوصت اصصمن صر ا 1

 .001  ص4102  09  الحدد لألبيالا ودواسل الساالسالت
صر الحواق  وعلل الذو  للحلو  اصا صالدال واصداوال  عالوحل  والاه شباا الشوو    شخاص الووف الاولمد  ووقووالت اصمن اصا صالد الواحر 2

 .8-9  ص4101  02  الحدد 10الوعلد الكوصل  
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واد  خ لف وعاالت المتو بشحن  يداد الوداخال الواحال أو الدولل  .1أعالما أو شوكالت أو يكووالت أعمبال
 واحال.على اع بالو الحوائد المفةال عوائد  إص أن تمالب ا فالق عال  الواحال 

وةوو يالز  ببمو  تتا الوفاو  وشالالالخص أوب  خصالالالالئص وئاسالالالال  شالالال وب صااال الدول الواحال صر الحالل  
الحوبر  وتر الالدخل الواحر تو الدخل السالالالالالالالالالالالالالالالئد صر اصا صالالالالالالالالالالالالالالالد؛ ا ح ى الوا  ون الخالور بياا ص اي الر 

وعووع  الل وناصا صالالالالالالالالد إلى اةالع إم العر او ؛  شالالالالالالالالكل اغاد  الحالولل الوذلل صر  يقاق الوا  مسالالالالالالالالبل ال
 .2( تر الو بقر الوئاسر للوا  الخالوعرالدولل)اليكوولالقو  الحالولل؛  كون 

اوكن  حواف الالدولالل الواحال المفةال بحماال  لب ال ر  ح ود بوحت  صالالالالالالالالالالالالالالالدوا اال و ووال وازاما اال الحالول و 
اةو الدولل صااال ب أو  سالالالخال  والذالز والوم عالت المفةال والبا ووكاواالئال(  و ول المفة)المفة على  صالالداو 

 :4و ةلق صفل الدولل المفةال على بلد وال وتلب عمدوال .3على وحت  الحوائد المفةال
 اكون وم عال ووصدوا صوايال لكواالت تالول ون الب وول الخال  كوالد  أولال وااومل على الصالدوات؛ 
   الب وولر؛اح ود الااكل اصا صالد  واصع والعر القالئ  بصفل أسالسال على الوا 
   على كباو  بصالالالالالالفل-ومقل   اسالالالالالال خواراسالالالالالال كشالالالالالالالف-ووايلعاح ود ون اعل اسالالالالالال ذمل المفة صر عوا  

  قماالت الشكالت الحاللوال  أ  دولل  ف قو إلى ال ةوو ال كمولوعر.
  يةلريعللعوائد االمصادر الخارجية الثاني: اقتصاديات الدول و  المطلب

ن أ  صإةمق صالالالفل الدولل الواحال لاسالالالت باللضالالالووو   بدوو  اصم الراح بو الوا  وقداو الدخل غاو الوو بة 
موال  التول مسالالالبل وسالالالدوعل اع والدتال على الوواود الواحال ) على يسالالالا كون ومزول للدولل صر كل الف وات وا 

ع الوحمى اد   يول الدولل ون واحال إلى شب(  وباتا المال ج الويلر اصعواللر ون الحالئدات الواحال الخالوعال
 .ل أو باللحك  م اعل للوض  اصا صالد  والساالسر الت  ايك  اا صالد  لب الدولواحا

 دها على الموارد الريعيةتقسيم الدول حسب اعتما الفرع االول:
 :5إلىدوعل اع والدتال على الوواود الواحال بيسا اوكن  قسا  الدول  
ون  %01الخالوعال مسالالبل  زاد عن  وتر  لب البلدان ال ر  شالالكل وسالالالتول الحوائد الواحال :ريعية دول-والأ

 لمفةالا الدولالمال ج الويلر اصعواللر  و حد الدول الوصالالالدو  للمفة والدول الوصالالالدو  للوواد الخال   ص سالالالاوال 

                                                           
عالوو عوال يسن ووالم  يبش الةحول  إشكاللال ال مالاف بان الوا  المفةر وال موال الوس داول صر الحواق  وعلل الذو  للحلو  اصا صالدال  1

 .012  ص 4102  21  الحدد 00 واصداوال  عالوحل الكوصل  الوعلد
 .030خالد منه، مرجع سابق، ص  2
  4100أصوال  10 –والو   01علر ووزا  الحواق: الواا  واآلصالق اصا صالدال  ووال وقدول للوؤ وو اغول لشبكل اصا صالداان الحواااان  باووت  3

 .19إن داومز  ص  -صمدق تولاد 
العزائوال صر تل ال يوصت اصا صالدال  وساللل والعس او  كلال الحلو  اصا صالدال وعلو  ال سااو  عالوحل بال مل  عاسى وقلاد  اةالع الويوواالت   4

 .42  ص 4112/4119السمل العالوحال 
 .18  ووع  سبق تكوا  ص  شخاص الووف الاولمد  ووقووالت اصمن اصا صالد الواحر صر الحواق والاه شباا الشوو   5
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  ح ود ل را الواحال للدول مووتعالا  ”والعزائو ولاباال الحواق الااال الخلاعر ال حالون وعل  دول“ الحوبال
  قو  وال ر مفة ال إلاوادات وتامل السالالالموال وازاماال اال  كون ياا وواحع  المفة على اصا صالالالالدال سالالالاالسالالالال اال
 ؛اليكوور القةالع لووتفر ووا ا أو  ي ال بمى أو  مووال وشالوا  صر بإمفالااال
إلى أال  %02الخالوعر ا واون بان  الواحر  لب الدول ال ر اكون صااال الحالئد وتر: ريعيةشــبه  دول-ثانيا
ون المال ج الويلر اصعواللر أاال كالن وصالالالدوا  وامدور  يت  لب الوعووعل أغلا البلدان المالوال  %01ون 

   لبمالن  اصودن  وصو  الاون...(؛)سووالوعدد كباو ون الدول الحوبال وثل 

إن الدول ال ر  و لب اا صالدات و موعل  شكل القةالعالت الوم عل مسبل : ذات اقتصادات منتجة دول-ثالثا
ون المال ج الويلر اصعواللر  حد دول إم العال  وصر تتا الياللل  سالالالالالالالالالالت  القةالعالت اصم العال كاللقةالع كباو  

الصالمالعر والزواعر وسالتول احاللل صر  يقاق الدخل القوور  وصر تتا الياللل ص  وثل الحالئدات الواحال إص 
لحال  سالالالالالت  صالالالالالدوا اال السالالالال مسالالالالبل ضالالالالئالل ون المال ج  وخاو وثالل على تلب الدول الصالالالالمالعال الو قدول ال ر

 بمسبل كباو  صر ال عالو  الدولال.
 الدولة الريعية واالقتصاد الريعيالفرق بين الفرع الثاني: 

 اعص اكون بياا واحر بالا صالالالالالالد و صالالالالالل صوعر متال  حماالب الواحال الدولل لوشالالالالالاالمر عالكووووصالالالالالف 
 الدولل أن نيا صر الدولل  مفقاال بوصالالووصالت عوتوال بصالالوو  الودعو  اصا صالالالد تلب تو الواحر اصا صالالالد

 صر اكون احرالو  واصا صالد الواحال الدولل بان ال فواق بحن أاضالالا  واضالاف خالوعر وا  ون ودعوول مفسالاال
إن الدولل الواحال تر ال ر اشالالالالالالالالكل صااال الوا  . 1الواحال الةباحل صر باللضالالالالالالالالووو  ولا  الدولل إاواد ومشالالالالالالالالح

الخالوعر مسالالالالالالالالبل كباو  ون الدخل و مشالالالالالالالالذل أالال ون السالالالالالالالالكالن صر  ولاد الواوع  واؤول صر وعولع لليكوول 
مفالاع على   صواد الوع و .أوال ر   يك  صر  وزاحع وا 

صاو اصا صالد الت  اشكل صاع الوا  الخالوعر مسبل كباو  ون الدخل واكون غكثوال  أوال اصا صالد الواحر
العر  تو اا صالالالد  داولر ولا  اا صالالالد ام   إت أن اصا صالالالد الواحر السالالكالن دوو صر  ولاد الوا  واسالال ذملع

الد  صر ع وبتلب  كون الدولل الواحال متال  صوعر و صالل بالا صالالد واحر  وأن اصا صالد الواحر تو اغسال 
   أوال خو  ون خمل اصمفالق الحالالعالت اغ كوان دولل واحال  كون الوسالالالالالاة بان القةالع الوم ج للوا  والقة

  ر:ر صار كالآلأوعع ال شالبع بان الدولل الواحال واصا صالد الواح
والدولل الواحال   يدد أسال  بوعود وا  تو وصدو خالوعر اشكل مسبل  الحمال بان اصا صالد الواحر إن-أ

 كباو  ون الدخل الو يقق صر البلد والحا دووا أسالالالالالالسالالالالالاال صر الياال  اصا صالالالالالالدال  وبتلب صإن الوا  الخالوعر
  احد وصفال للدولل الواحال واصا صالد الواحر على السواء.

                                                           
 بعماف. لألبيالا الخلاج وؤسسل وداو لوشاالمر عالكووو 

 :( على الوابة04:11. )09/12/4109   الواخ ”واإلشكاللال الوفاو “ الواحر   الووكز الداوواواةر الحوبر  اإلا صالدويود مبال الشاوى 1
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إن اصخاو عالد  وال اولد دوص واحال إتا كالمت الدولل  س يوت الواحال  و بة بالصا صالالد الواحر  إت  الدولل-ا
 وال  خلق اا صالدا واحاال. أن دوللل على الحوائد الواحال  وص اصه القو 

 اصخ مف بان اصا صالد الواحر والدولل الواحال صاوكن  يدادتال كالص ر: وععأأوال 

 الدولل الواحال  سالت  اغالال؛غلبال صر  ولاد الدخل  باموال الواحر  سالت  اغ اصا صالد-أ

الدخل  ن عوائدأالدخل الواحر  حود للوسالالالالالالالالالالتوان صر  يصالالالالالالالالالالع صر اصا صالالالالالالالالالالد الواحر صر يان  عوائد-ا
 الواحر  حود لليكوول صر الدولل الواحال؛

الواحال   يك  بإمفالق و وزا  عوائد الدخل الواحر على اغمشالالالالالالالالةل اصا صالالالالالالالالالدال الوخ لفل باموال ص  الدولل-ر
 ؛ن اغوو كتلب باللمسبل لما صالد الواحراكو 

الواحر ص اولد باللضووو  دولل واحال  باموال الدولل الواحال ولاد  اا صالد واحر ي وال  بوحمى ص  اصا صالالد-د
السااليل  دات)عالئكال  ون اا صالد واحر بدون دولل واحالد واحر صر يان اد اك وعد دولل واحال بدون اا صال

 1الولان صر الخالور...(.لبلد وحان   يوامت الح
 والعلة الهولندية الريعية الدولةخصائص الثالث:  المطلب

مع ويع  اصسالال فالد  و  حدد خصالالالئص الدول الواحال يسالالا وصالالدو الوا  الخالوعر وود  الوسالالالتول صاع 
 .باللحلل الاولمدالوود   ةوو ياللل تتا الدول ي ى اصصالبل 

اع بوت لاز أمدوسالالن أن الدول الووسالالالوول باللواحال  كون عالد  دوص  خصــائص الدولة الريعية: الفرع االول:
 سالالالالالالالاللةال  واوع  تتا إلى الةالب  الخالوعر لإلاوادات المفةال. وعلى تتا اغسالالالالالالالالال   أوكن  فسالالالالالالالالاو الةالب  
ال سالالالالالالالالالالالالالاللةر لاالتا اصا صالالالالالالالالالالالالالالالداالالت  بالاللمتو إلى والال صر ياالالز االال ون إوكالمالت واللال تالئلل  وكماال ون  ووال 

. واوكن  لخاص آثالو الوواود الو ح ال ون 2الوشالالالالالاد د  اصسالالالال عالبل لو ةلبالت اليوكول وؤسالالالالسالالالالالالت اوحال وع
 :3الخالور  وخالصل  لب الو حلقل بصالدوات المفة والذالز  صر ثمثل آثالو

 أو الالمفة الصالالالدوات ةواق عن اح ر الواحال الدولل دخول ون اغعت  القسالال  غن متوا: الضــرائب أثر -أ
 ون لدوللا وواود و كون للدولل الواللال السالالاالسالالل أولواالت ضالالون اح ر ص الضالالوائا  يصالالال صإن الخال  الوواد

 على الضالوائا وضالذة أثو اصالبه لتلب وم اعل عداا  ويدود  للدولل الحالول اصاوادات وعووع الر الضالوائا
 وولوحد أو ويدود  للدولل الشالالالالحا وسالالالالالءلل  صالالالالبه تلب إلى واسالالالال مالداا  كلاالا  وحدو  أو عداا  الال الوواةمان

 صر لوواةمانا ضذة ون ال قلال إلى اؤد  الضوائا  واع  أن الضوابر اغثو بشالحن الكال ا واو    أاضالالا 
 ؛ال مفاتال السلةالت على الواالبل

                                                           
 .01  ووع  سبق تكوا  ص  شخاص الووف الاولمد  ووقووالت اصمن اصا صالد الواحر صر الحواق شباا الشوو   والاه 1
 .030خالد منه، مرجع سبق ذكره، ص  2
 :( على الوابة04:11. )09/12/4109   الواخ ”واإلشكاللال الوفاو “ الواحر   الووكز الداوواواةر الحوبر  اإلا صالدويود مبال الشاوى 3

                                                                                                                https://democraticac.de/?p=25453  

https://democraticac.de/?p=25453
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 علا علأ ون ال عداد ون ادو على اإلوكالمال للدولل المفةال الدخول على اليصول اوصو: النفقات أثر-ب
 وكالمالاص  وصو وص العالو  اصمفالق ميو الدولل خزامل  وعع وعالد . شالالالالكلاالا  تلب كالن ولو الحال  الوأ  وضالالالالال
 حود  وعالصت صر اغووال وؤو   وتاف إلى  وال الحالد  صر الدولل غن  ال ي ال البمى على لإلمفالق
 اصت وال  لر و  ص صار. وضالالالالت  وكسالالالا الوواةمان على لتلب اصسالالال حواضالالالر بالغثو و ا   السالالالوا   باللوبه
 ولر  وال بقدو للو خصالالالصالالالان  الومتول والوؤسالالالسالالالالت المالضالالالج الخالص والقةالع الوالتو  الحول او  ب حوان
 لىع يصالالالالولا  عواء اسالالالال حواضالالالالال ووشالالالالالوا  اغود اصالالالالاو  وشالالالالالوا  على لإلمفالق اغولى باللدوعل اصت وال 
 ون عالو ال اصمفالق زاالد  ةواق عن  سالال ةا  الدولل صإن تلب إلى واضالالالف. الومالل السالالالل الواحال الدخول
 السالالالالالالالالل  دع  ون الواحال الدولل و ادف. الواسالالالالالالالالحل البةاللل على وال سالالالالالالالال و كالتبل عول صوص أاعالد أعل

 . الحال  الوأ  اس االء  فالد  إلى اصس امكال
 :(تشكيل المجموعاتموالية ) ضغط قوي تكوين أثر-ج

 واصو االزات الالوالل ال سالالالالاامت اصو االزات و قدا  لاال ووالال ضالالالالذة او   كوان الواحال الدولل  سالالالال ةا 
 صر الوتالأمص  مت  وتر. الوخاللفل ال متاوالت أو اليك   عن الوسال قلل ال متاوالت أوال  يالئما  الواوف بادف
 ثلو الودمر الوع و  صووع كل صإن بحووتال   ح وو وسالالالالالال قلل شالالالالالالبع وعالوا   شالالالالالالكال أو الدولل عاالز إةالو

 شالالفالصالوال الوسالالالءلل على القدو  لاال لا  شالالكلال ومتوالت تر اليكووال وغاو الودمال والوؤسالالسالالالت اغيزاا
  ةذر بكلبشالال أشالالبع الحماالت تتا ولكون. اليك  وؤسالالسالالالت على باللواالبل والقاال  اصع والعال  الحماالت صر
 داواتإ صر الفسالالالالد وا زوع والوسالالالور القالمومر الوسالالالالو عن اميوف مشالالالالةاال صإن الوسالالالوال  الوؤسالالالسالالالالت على
   واع و  اصا صالالالدال  ال موال ميو الووعع اإلا صالالالد  المشالالالة صالالوا الوواةمان سالالحر ا واع  ولتا. الدولل
 صر اليالصل المقص لسد الخالور ون البضالئ  اس اواد إلى اليك  احود ولتا. الوةمال الوم عالت  ولاد باللةب 
 صر برالسالل الوازان تالتو  اوضالاله وال وتتا. اصسالال اواد صر وليوتل زاالد  إلى اؤد  وال وتو الويلر  اصم الر
  .الواحال الدول غاللبال صر الخالوعال ال عالو 

 :1أن الدول الحوبال الواحال   صف باللسوالت ال اللال الووزوب ويود عبال  او  يالود
 ون الدول  وماال وال إن الدولل الواحال كر  وصالالالالالف كتلب صبد وأن   سالالالالال  بخصالالالالالالئص أسالالالالالالسالالالالالال دون غاوتال

البل باللحلل   واي واللال اصصالالالوأالولل الحالئدات الواحال ويع  الوشالالالالوكل صر  ولاداا حلق بيع  الوا  الخالوعر 
 .الاولمدال

لى ع صر الحقود اغخاو  االالد عوالاللالالالدول الواحاالالل ال يول الوالالالد  الكباو الالالت  ةوأ على تالالتا وع وحالالالت  إن
لواحال يكال  والحقلال االوةلقل لل  ذااو اغموالة اصع والعال لاتا البلدان  كوال وأن  واوا اليك  والسالالالالالالالالالالاللةالت

 :اح رإعوالل أت  السوالت الوش وكل بوال  والزالت تر الوساةو  على تتا الوع وحالت واوكن
                                                           

 يالود عبال  ويود الووزوب أس الت القالمون بعالوحل بالبل  

 (09:11) 09/12/4109امتو: يالود عبال  ويود الووزوب  سوالت الدول الحوبال الواحال  كلال القالمون  عالوحل بالبل  الحواق.  الواخ اصةمع:  1
   uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=19900http://www.uobabylon.edu.iq/:على الوابة ووعود

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=19900
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 حد تتا السالالالالالالول ون أت  الوحالااو ال ر ا واف علااال  شــــبه التام على الريع كمصــــدر للدخل: االعتماد-1
 لمال ج الويلرالحاللال صر ا ومسالالالالب ع صالصو بالة باللوصالالالالالدو الخالوعال صر  ولاد الدخل  وصالالالالاف الدولل الواحال 

 ؛الواحال  لب البلدان صا صالداتتوال السو الن الومزو الن  اإلعواللر

الدول الواحال بااومل اةالع المفة على القةالعالت  اا صالالالالالالدات  صالالالالالف هياكل االنتاج المحلي:  ضــــعف-2
 لب ل اإلعواللر ويلرلى وسالالالالالالالالالالالالالالالتو ع صر المال ج الإو  على أتواالل تالتا القةالع الواحر عمد المتو   اغخو 
 ؛ولاست دولل وم عل ص دولل  وزا  للوا إتر  القول بحن الدولل الواحال وال وون تتا اوكن. البلدان

اجي وبين الجهد االنتالعالقة بين تيار العائدات الريعية التي تؤول إلى حكومات هذه الدول  انفصــــام-3
فة  الم  و بة بالالالاللسالالالالالالالالالالالالالالوق الحالالالاللواالالالل والةلالالالا علىإن عالالالئالالالدات المفة   يالالالدد بقو  خالالالالوعاالالل للمجتمع ككــل. 

لودخمت للمفة. تلب غن ا الويلر اإلم الرصالل داعاالت صر أسالالالالالالحالو تتا الوم ج  ح بو ومفصالالالالالاللل عن  كاللاف 
 ح بو صر غالال  الودخمت ال ر لاال  كلفل صوصالالالالالالالل بدالل لوةلوبل لل مقاا واسالالالالالالال خوار المفة على اغال  لبا

 ؛الحالئدات المفةال بوثالبل تبل يو  ون تبالت الةباحلالضآلل لدوعل اوكن وحاال عد 
م ومن ث ،إن تيار العائدات الريعية يؤول بأجمعه أو نســـــبة عالية منه إلى فئة صـــــغيرة أو محدودة -4

 ق ضالالالالالر ال واز  وتكتا معد أن صكو  الدولل الواحال على الغالبية من الســــكان: اســــتخدامهيعاد توزيعه أو 
ود  ون ولتلب معد أن صئل ويد  ماليال أخو  ن ماليال وبان خلق الثوو  و وزاحاال ونبان اغالال واغغلبال و

صر يان اق صالالالالالالو دوو الذاللبال   عمالصالالالالالالو الثوو  ) الوا  الخالوعر( الوع و   يصالالالالالالل بشالالالالالالكل وبالشالالالالالالو على
ص إاكون دوو الدولل وال تو  اصا صالالالالداتوصر وثل تتا   تتا الثوو  اسالال خداوالتالسالالالكالن على  الحتوى ون

 ؛اغخو  اصا صالدال بان اةالع المفة وبان بقال القةالعالت وساة
االنفاق العام نســــبة كبيرة من الدخل القومي دون الحاجة لفرض الضــــرائب ودون الوقوع في  يشــــكل-5

 صر  لب الدولعجز ميزان المدفوعات أو مصــــاعب تضــــخمية وهو ما تعاني منه الدول النامية االخرى، 
دولل لل اسالالالالالالوهووال   ل  واز دول الوا  بسالالالالالبا ضالالالالالخالول الحالئدات الواحالمفالق اليكوور أت  سالالالالالواشالالالالالكل اإل

  الويلر  اصا صالالالالدأصالالالبيت وسالالال قلل عن او   الواحال أن  وكز دووتال صر  وزا  الومالص  والوكالسالالالا بياا
قلل  الخالصالالالل لوصالالالد ال خصالالالاصالالالالالت  وبالل اللر صإن تتا الدول  مفق و  لاع تو إعداد البواوجإوكل وال  ي الر 

 ؛الضوائاون مسا 

 ص صااال تو متو اال للحالئد كومع وأخةو والالعقليـة الريعية في النظرة إلى العائدات النفطية:  ســـــــــيطرة-6
ون متال  إم العر. صاللحقلال الواحال  و  صر الوا  عوما  احدو أن اكون وزاالا أو يتالا أو صالالالالالالدصلا ولا  عزءاا 

 او بة باال ون عاد ووخالةو  وون تمال اتاو ولا  يلقالل صر عولاالل إم الالعال ووال  ومحزصا او بة بالاللتووف
 ؛واإلم العالال حالوف بان الحقلال الواحال 
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كل شالالالالالالالالالالالالالالرء و وصو كل  صالاللدولل تر ال ر  حةردولة والمجتمع عالقة من طرف واحد، بين الـ العالقـة-7
 علاع ون والل أويول وقداو وال ايصالالالالالل  وبالل اللر صإن ويوو الحمال بان الوواةن والدولل   ويوو  شالالالالالرء
   فالق العوااوو    ووضالالالالالالالالالوعالا للمقالش أو الوةاللبل صر بحف الدول السالالالالالالالالالاالسالالالالالالالالالال . صل   حد اليقوقخدوالت

 ؛لى الوميلإلاع لا  يقالا وك سبالا بل تو أاوا إ ضوماالا على أن وال اسحون
المجتمعات الريعية بعدم تحمل المســـــــــؤولية والفقر الشـــــــــديد في تقاليد العمل الجماعي  إتســـــــــمت -8

كوال أن وصو  وأ  الوالل ال ر  وازت باال  والرغبات المجنونة في االثراء بال ســبب ومن دون عمل إنتاجي.
على  الد اح ودلى إا صإون اا صالد واحر اح ود باللدوعل اغولى على المفة   لب البلدان ل   م قل بالصا صالد

 صس ثوالو؛ وتلب لحد  وواكبل  لب الوصو  ون وأ  الوالل الثقالصل المزول  و موعل وو عدد  وصالدو

ن ألب تاحمر   لى الدوللإوبالشالالالالالالالو   إتا كالمت ااوادات الوا   تتاالدولة الريعية شـــــرائي ريعية،  تخلق-9
 بالليصالالالالالالول على الوا  ون وخ لف لا و  شالالالالالالوائه وع وحال أخو   سالالالالالالوه اصو بالة   ةلا المخبل اليالكول 

كوال   ص ون خمل وكمء ويلاانإ والو  مشالالالالةاال  اوكن أن اللشالالالوكالت اغعمبال صصوبدع  وماال   الوصالالالالدو
  ؛اإلداوالوحالوم ا   ل سااو س حان باللوواةمان  أن غاللبال الشوكالت والوؤسسالت

 جميع دول العالم تقريبا يكون الناتج المحلي اإلجمالي محددا رئيســيا لحجم اإليرادات الحكومية في-11
لواحاالل الحوباالل اغوو اخ لف  والالوالالا صإن اصاوادات الخالوعال ا أوالال صر الالدول. غماالال  ح والد على الضالالالالالالالالالالالالالالوائالا

 .والويدد  لحولال موو المال ج القوور اإلعواللروبالشو صر المال ج الويلر  المفةال  ؤثو بشكل

 في الدول الريعيةولعنة الموارد العلة الهولندية  الفرع الثاني:

 المرض الهولندي: مفهوم-أوال

 لةباحالا الوواود اك شالالالالالالالالف اخلفاال ال ر صااال الووغوا غاو اآلثالو عن الاولمد  الووف وفاو  احبو
ال اإلم العال القةالعالت على  ال واخرو  الكسل ياللل إلى مسبل اصس  باتا وسور الصمالعر  القةالع وخصالوصالا

 اك شالف بحد 0821-0811 الوالضر القون ون اغول المصف صر الاولمد  الشحا أصالبت ال ر الوتافر
 . 1الشوالل بيو صر والذالز المفة

 لقةالعالتا بان ال وازن ون بموع ا واز الاولمد  اصا صالالالالد كالن الوالضالالالر القون خوسالالالاماالت أواخو ي ى
 على زالذال ون كباو  كواالت اك شالالالف    أن إلى القةالعالت ون وغاوتال والصالالمالعل الزواعل وثل اصا صالالالدال

  يول ااي الاولمد   اصا صالد  الواخ صر صالصلل  يول مقةل بوثالبل كالن الت  اغوو. الشوالل بيو ساليل
  كون عواول على اإلاوادات  يقاق صر أسالالالالالسالالالالال بصالالالالوو  اح ود اا صالالالالالد وتو واحر اا صالالالالالد إلى تلب أثو

 أصالالالالالالالالا عالوال 02 وخمل لتلب وم اعل. وغاوتال والسالالالالالالالااليل المفة وثل ويدود  صااال الوواةمان وسالالالالالالالالتول
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 صر الحول عن الحزوف ون ياللل  ولد إلى إضالالالالصل اصسالالال امكر  والبتر الثواء ون ياللل الاولمد  الوع و 
 .الخدوال والوشالوا  اإلداوال اغعوالل صر الحول إلى واص عالا والصمالعال  الزواعال القةالعالت

 الزواعال و  الصالالالمالعال القةالعالت صر اإلم العر  الوسالالال و  و دمر المفةال اإلاوادات يصالالالالل او فالع تل وصر
  0828 عال  صر الوالئل صر 2.9 إلى لاصالالالالل  0820 عال  صر الوالئل صر 0.2 ون البةاللل وسالالالال و  او ف 

 على السالالالالالالالالالالاللب امحك  الت  اغوو ال عالو   الوازان صر صالئف  ولد م اعل الويلال الحولل ااول واو فحت
 واو فالع لال الوي الحولل ااول او فالع م اعل عاللال ال صالالالداو  كلفل أصالالالبيت ياا المفةال  غاو الصالالالالدوات
 مف  صرو  الحاللوال  اغسالالواق صر الومالصسالالل على ادو  أال المفةال غاو الصالالالدوات عحل ووال اإلم الر  كاللاف
 .1الوس وود  السل  على الويلر الةلا ازداد الوات

ال الاولمد  باللووف سالالالالورو   ون وأول  عالواال 01 ون أكثو ومت الحاللور الصالالالالحاد على وحووف أمع علوا
 اقولو  .0822 الثالمر  شالالالالالالالوان/ موصوبو 42 صر البواةالمال اإلاكوموواسالالالالالالالت وعلل الوصالالالالالالالةله تتا مشالالالالالالالو

 صر خالالسالالالال الوواود اك شالالالالالف بحدع الووف تتا عن موبل عالئز  على اليالئز سالالالال اذلز عوزاف البووصاسالالالالوو
 أن ذوااصالل الحالولل  القو  صالالالفوف بان اإلعالال تالتو  و فشالالالر البةاللل ون و زااد  وحدصت واعاوا تولمدا
 لا  صضالالاللأ واإلعالال الحعز اسالالال يقالاالت أن اك شالالالفوا وتالئف عن البيا صر صشالالاللوا التان الاولمداان الحوالل
 ."البةاللل بالس يقالاالت اصك فالء ون والدااال

 اودالوو  اسالالالالالالالال ذمل صر ال وسالالالالالالالال  بان الحمال إلى امصالالالالالالالالوف الاولمد  للووف الكالون الحال  الوحمىإن 
 ال ر حمالال مف  وتر ال يوالال  الصالمالعالت وعالل صر اصمكوالش وبان  زواعال أ  كالمت وحدمال الةباحال
 وزاد ووبوال الوةمال  للحواللل الالل عول صوص  خلق الوات مف  وصر  الواللال الحوائد ون وزاد إلى  فضالالر

 لويلالا الوم عالت  صالالداو امكوالش تل صر ووةلوبل خالصالالل بواالوات   و   أعمبال عالولل او  اسالال اواد ون
 ال بالدل غسالالالالواق السالالالالحوال للومالصسالالالالل  صالالالالود  كالد وص عال ون المسالالالالبال وزااالتال بإةواد  فقد ال ر الوصالالالالمحل
 .2أخو  عال ون الدولر ال عالو 

  :3المرض الهولندي اسباب-ثانيا
 صاوال الر: ال ر   وثللووف الاولمد  اأشالو عدد ون اصا صالداان إلى اسبالا لقد 

: تو م اعل إلعالد   خصالالاص الوواود وثل وأ  الوالل والحول ون القةالعالت تأثير حركة عوامل االنتاج-1
اغخو  ميو اةالع اسال خوار الوواود الةباحال  وم اعل تلب امخفالف وسالتول القةالعالت اصخو  صر المال ج 

عواللر الصالدوات وون   ث  زاالد  ال وكاز وامخفالف ال موع؛الويلر اصعواللر وا 
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ل او فالع الدخل المال ج عن  صداو الوواود الةباحال والت  اؤد  إلى زاالد  وتو م اعأثر حركة االنفاق: -2
الةلا على السالالالالالالالالل   وعلى الحولل الويلال  وتلب مالع  عن  قداو او فالع الحولل الويلال  ووال اعحل الحولل 

سالالل  ووال صأعلى مسالباال  والم اعل تر او فالع أسالالحالو السالل  القالبلل لل عالو  وون ث  خسالالالو  صر القدو  على الومال
اؤثو وو  أخو  على اةالع الصالالالالمالعل ال يوالال ون ياا امخفالف وسالالالالالتو اال صر المال ج الويلر اصعواللر 

 الصالدوات وامخفالف صوص اصس خدا ؛واعواللر 
ا واز اةالع الصالالالالالالالالالالمالعالت ال يوالال بالع والدا على الخبوات اصعمبال  باموال اصع والد : امتداد الخســــــارة-3

د الووالوسالالالالت اصاعالبال  وال حل  عن ةواق الووالوسالالالل الوب كو  وال قد  ال كمولوعر  على الخبوات الويلال اول
لخسالالالو ( ا )او دادوتكتا صإن امخفالف المال ج الصالالمالعر مال ج عن  حثاو يوكل عالول الخسالالالئو غاو الوبالشالالو  

 صع والدا على الخبوات اصعمبال.
 ماالأ إص  واكبا اا صالداال موو السبحامالت وم صف ي ى باللمفة الذمال دولال عالشت الموارد: لعنة-ثالثا

 عال  رصو  .صر اا صالدا اال  واعحالتص و   الحشوان القون ون ال سحامالت وبداال لثوالمامالتا وحت  اوضت
أكدت   ياا عالوالا  ثمثان ابل علاع كالمت ووال يالصا  أصقو أوبب دول ومتول مصف أضيت  4112

 ا صالدال. اصلحمل التر ووصو اال المفةال الوواود ا صالدال أن ثوو  اصدواسالت ال

 واودوال إاوادات ىعل اصع والد زاالد  انب الحكسالالالالالالالالالالال المالحع الوواود لحملع  حمر لعنة الموارد: مفهوم-1
ل وث  و عدد لا اوغ وواودلا  لب و يدادا أخو  عال ون ا صالالالالالالد اص الموو صتووحد عال  ون الةباحال

وواود كالن لأداء البلدان المالوال الذمال بال أن لىدواسالالالالالالالالالالالالالالت عداد  إ اوو شالالالالالالالالالالالالال دن والمفة والواود عوووال.وحاللا
 و  الف صر؛ صقد أتاوت دواسالالالالالل  مالولت أعضالالالالالالء ومتول أوبب باللوواود  و االفق البلدان صر اواأضالالالالالحف ون مت

يققت البلدان المالوال  سالالالالالالالالالمواال  صر يان % 0.0حدل وبأن وحدل دخل الفود صااال  واع    0822-0889
 1.مفساالصر الف و   % 4.4وحدل مووا بالمفةال غاو 

 الوواود رإم ال عن المالعول اصا صالالالد على اغعل ةوالل السالاللبال اآلثالو على الوواود لحمل صوضالالال و وكز
 . علااال الضوائا وصوف

 تباطؤ نمو االقتصاد حالة زيادة النفط أسباب-2

  بالةح  المفة ازداد كلوال أمع ياا  اا صالالالالالدال لحمل تر المفةال الثوو  أن و خصالالالالصالالالالل دواسالالالالالت  شالالالالاو
 :2ال اللال لألسبالا أيوالع  قلبت أو  اصا صالد

                                                           
اصميداو لموتعل  حثاو إم الر المفة صر الداوواواةال صر ساالق أةوويل ع لحمل الوواودع وعلل ساالسالت  وعواتو إدوا    يلالديوالن عبد اليق  1
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  ح ود لمفةل الوم عل الدول وحت  وأن خصالالالوصالالالالا  المفة  أسالالالحالو ب قلبالت وثاقالا  إو بالةالا  اإلا صالالالالد إو بالة* 
 ."دوصو الب ووع أيالد  اا صالد على صقة

  حالمر بالا  قوا للمفة الوم عل الوئاسالالالالالالالال الدول صإن المفةال  واإلاوادات الموو وحدصت   ضالالالالالالالالعف عمدوال* 
 وصالالالالاللت عمدوال  0822 عال  المفةال الصالالالالدول أثمالء يدا وال وتو الوفالعئل  الوكالسالالالالالا إداو  صر وشالالالالالكل
 .وس واال اال أعلى إلى المفةال اإلاوادات

بدووا  سالالالت  الت  اغوو وسالال واال ع  أال إلى وصالالوصا  0892و 0891 الحالوان بان المفة سالالحو فالامخف* 
 .الفود دخل و وسة تبوة صر

 حدوث لعنة النفط: أسباب-3
 توو  ا  يكووال ون  الاالئل اإلاوادات يع  ون يصالالالل على ليصالالالولا باللمفة الذمال الدول وواةموةلا  -
 ؛اليكووالت اد إلى الدولال الشوكالت اد ون الثوو  ام قلت عمدوال ال حوا   يوكالت بحد يدا وال
 اداتإاو  على اليصالالالالول صإن لتا الوشالالالالالوا    ووال صر المفة إاوادات على اليكووالت ون الحداداع والد  -

 الوم عل لبلدانا ون عدا كباو عدد كون  فساو صر اسالعد وتتا الدولل   و لكاال ال ر اغصول با  عبو اح ر
 ؛داوقواةال غاو للمفة
 الت  غووا وتو صالالفقال اال  إلخفالء المفة شالالوكالت و  اليكووالت ؤ واة صر   سالالبا المفة عالئدات سالالوال -

  لود  ةوالل. اليك  صر اغمتول بقالء  ساال صر اسالت 

 الدواتصالالالالال  ؤد  ال اللال: الووايل وصق عالةباحال الوواود لحملع آلال  شالالالالال ذل اشـــتغال لعنة الموارد: آلية-4
 القوال لحوللا تتا  عحل ث  الويلال  الحولل ااول ون الوص  إلى اغوو أول صر الةباحال الوواود وبالار المفة

 تمال الوشكل واكون الدولال  اغسواق إلى ولوعاال و  َصحِّا    مالصسال أال الصالمالعال  أو الفميال الصالالدوات 
 الوواود واتصالد أن احمر وتتا .وال موال للموو باللمسبل أيسن  كون وال غاللبال اغخاو  الصالدوات تتا أن صر

 إلى لوحالدنا اسالال ذمل اةالع اؤد و . ال صالالما  عولال عن اإلا صالالالد و صالالوف الموو   َيوِّف الخال  الةباحال
لى اغواضالالر ون الكثاو ال اال   القةالع تات واسالال قةا. الحوالل ون الام عددا اشالالذل باموال  الولكال  وكز وا 

  وسالالال و   أال أواف  سالالال خد  ال ر والخدوالت السالالالل  و صالالالداو الصالالالمالعر اإلم الر يسالالالالا على اصسالالال ثوالوات
 .1المال  ون أكبو لحدد الشذل و وصو الولكال دائو 

لاص ل خ وال داباو  السالالالالالالالالالالالاالسالالالالالالالالالالالالت ون وخ لفل أمواعالا  البلدان وخ لف  ي الر لعنة الموارد: الحد من كيفية-5
 :2وماالاصا صالد ون لحمل الوواود  متكو 
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  :النفطية اإليرادات حجم تقليص -أ

  عالوز  ص بياا اليالعع  بقدو واسالالالالالالالال خواعع اغوف  بالةن صر المفة على اإلبقالء احمى الخاالو تتا
 صإن د لل عد االبل غاو أصالالالل تر الوحدمال الثوو  غن متواا   الوعد  اإلمفالق على اليكوول ادو  اإلاوادات

لى وو  ووفالعئالا  ضالالالالخوال مقداالا   دصقالا  ام ج سالالالال خواعاالا تا   عدادا اوكن ص مفد و ى لكمع اغبد  وا   اسالالالال ثوو وا 
 وصالالالوف  رص بالدخالوا شالالالباع اغوف بالةن صر  وكل صإن لتا   القالدول اغعاالل وسالالال و  وص  صاوكمع بيكول
 ةواقاال رص الحاللوال وولب ال إودادات  كون صاوال الزون  وووو و  عااو   و ف  ياا عصالئد  عاكسالالا وسالالوف

 .المضوا إلى
 : المقايضة عقود استخدام-ب

 ماالال صر ودح  عالول بسالالل  وبالشالالو  عوقالاضالال  بوسالالحاال مقدال  وباللغ وقالبل مفةاال البمد  با  أن ون بدصا 
 باللفحل العتب – وزاوباال وزاوبالبو  وماعاواال أمذوص صااال بوال – عداد  بمد أن باد علااال  اليصالالول الوةالف
 صبدصا  وقالاضالالل ال صالالفقالت بالسالال خدا  الصالالاماون اولكاال وا يالدات لشالالوكالت الوحدمال اليقوق ون وغاوا ب ووص
 .لالوس قب صر خدوالت و قدا   ي ال بمى بإمشالء وعوداا  اليكووالت تتا  لقت الضوائا   لقى ون

  :مباشرة المواطنين على النفط عائدات توزيع-ج

 ا لقى ياا .الوبالشالالو ال وزا  أسالاللوا كل التوال الكمدال ألبو ال ووقالةحل اغوواكال أصسالالكال وصال اسالال خدوت
 سالالالالمواالا  واوزع  قوابالا  الوصال مفة عالئدات (0/2) خو  0822 عال   حسالالالال  الت  الدائ  أصسالالالالكال صالالالالمدوق
 0011 الوايد  اليصالالالل ااول كالمت 4118 عال صر  .أصسالالالكال وواةمر لعوا  الوسالالال يقل الفالئد  ون يصالالالل
 صر اودت ع صسالالالال حواف ا االص ون اناالسالالالالاالسالالالال أن لدوعل الوبالشالالالالو ال وزا  شالالالالحبال موت واد  قوابالا  دوصو
 .العواوو أوال  البومالوج تتا عن الدصالع

 سالالالالال بو  لكن واوال  واول  كون اد يكووال لبواوج الو الن ال ووال سالالالالالاخفف اصعواء تتا أن صالالالالالياه
 يا إلى بدووا اؤد  الت  اغوو الضوائا  صوف بواسالةل الووزعل اغووال ون عزءا  سال ود أن اليكووالت
 لالوسالالالالال يا ون اتل المتال  تتا  ةباق أن إص. والويالسالالالالالبل الوسالالالالالالءلل ون بوزاد الوةاللبل على الوواةمان
 .والباوواواةال الومخفف الدخل تات البلدان صر  ةباقع

  :"اإليرادات مركزية ال"  المحلية أو اإلقليمية الحكومات إلى األموال من جزء تحويل-د

 ائال والب  اصع والعال ال كاللاف عن  حوضالالالالالالالالالالاال أووال صر اليق اإلالاوال لليكووالت اكون أن امبذر
 الوواود وكزالو ص أن و  والذالز  المفة وشالالالالالالالوا  اسالالالالالال ضالالالالالالالص اال عواء   يولاال رال  ال ي ال البمال و كاللاف
 اسالالال خوار نع المالعول الواللال الفوائد  قالسالالال  على  مةو  إماال. ال كاللاف  خفاف ون أبحد تو وال إلى  تتا
 .اإلالاوال اليكووالت و  الوواود
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 السعوديو في االقتصاد الجزائري النفطي قطاع الأهمية  :المبحث الثالث

 صا صالدالا ال موالدع  خةة  علىالوسالتول الكباو  صر  المفةال لدولصر ا رالمفةالقةالع  أتوال  تاو
 السل  وواالالالالالالالالالاللل  صحبل ضوووال عومت ون الب وولال الحوائد  وصوا والون خمل ؛ و  موا  القالعد  اصم العالل

 ع والعالواص اصا صالالالالالدال ال موال و يقاق الحالول الووازمل  ووالوكذلك  ؛والخدوالت واصسالالالال امكال الوأسالالالالواللال
 كواوال  صالالالالالمالعل) االعد  صالالالالالمالعال بمالء صر اسالالالالال ذملاال اوكناسالالالالال وا اعال  والد  عمكو  وون ؛وبالشالالالالالو بشالالالالالكل

 غال صمالعالت أخو . الضوووال  الرماص عمالصو أيد عمكو  إلى بالإلضالصل ...( والب ووكاوالواالت

  :2116-2111خالل الفترة  االقتصاد الجزائريأهمية القطاع النفطي في األول:  المطلب

اوثالل القةالالع المفةر اةالالعالال بالاللغ اليسالالالالالالالالالالالالالالالسالالالالالالالالالالالالالالاالل واغتواالل  صاو اةالع كباو بدوعل  عحلع اؤثو على  
صر  عوسالالالالالتو ون خمل   اصخو  ار القةالعالت اصا صالالالالالدالالوقالومل بب  عو بدو ضالالالالخالو  اصا صالالالالالد الوةمر

 %02ان   واون ب بمسبل-اح بو أيد أت  وؤشوات اغداء اصا صالد  للدول  الت - المال ج الويلر اصعواللر
 ون اعواللر اصاوادات اليكووال. %22و %02بان   واون مسالالالالبل صاوال  وثل الحالئدات المفةال   %22 إلى

صر  رالمفةالقةالع أتوال  ولدواسالالالاللون يع  الصالالالالالدوات الكلال   %82 الالالالالالالالالالالالالالالالالالتتا القةالع ال و فوق صالالالالالدوات
 م حوف إلى الوؤشوات ال اللال:اصا صالد العزائو  

  أهمية االيرادات النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي: الفرع االول:

 ا صالالالالالالدالاص والخدوالت السالالالالالل  لعوا  للدولل الويلال باللحولل المقدال القاول الويلر المال ج إعواللر اوثل
 .أعمبال وأ ويلال اصس ثوالوات  لب كالمت سواء ويدد   زومال ص و  خمل الدولل  لب داخل الوم عل الماالئال

 لصالالللا تات والخدوالت الةباحر والذالز الخال  المفة اسال خوار مشالالة» المفةر القةالع وسالالتول او فالع إن
لدلال  4112 سالالالالمل %22 إلى الثالب ل بالغسالالالالحالو اصعواللر الويلر المال ج صر «الوكوو  المفةال باللوم عالت

 .صر  كوان المال ج الويلر اصعواللراةالع المفة الكباو لما صالد العزائو  على ع والد اصعلى 

 يقق أمع باملو الوم عل  الكواالت  واع  إلى الثالب ل بالغسالالحالو المفةر للقةالع الوضالالالصل القاول  واع  واحز 
 .المفة اسحالو  يسن م اعل وتلب  4104سمل  در ولاالو 2202.2 باللذال %00 مسب ع الثالب ل اغسحالو صر مووا

( 4102-4102خمل الف و  )اغتوال المسالالالالالالالالبال لمشالالالالالالالالالة اةالع المفة الخال  بالغسالالالالالالالالحالو الثالب ل  إن  واع 
ببالار المشالالالالالالةالت اصخو   اصوو الت  اوضالالالالاله وقالومل ااالسالالالالالال  اصدمى حد ال ر و  %41أال ون  وال ر بلذت

العالت توال المسالالبال للقةبلذت اصصر يان  صر المال ج الويلر اصعواللر  مشالالالة تتا القةالع دتوو وسالالالتول 
كوال تو وبان صر . 4112( لحال  %22وقالبل ) 4102عال  ( %90غاو المفةال( وال مسالالالالالالالالالالالالالالب ع )اصخو  )
  ال اللر: العدول
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 (:3-1الجدول رقم )

 (2116-2111خالل الفترة)( GDP)مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي 

 السنوات
الناتج المحلي اإلجمالي 

(GDP) 
 )مليار دينار(

الناتج المحلي للقطاع 
 (HGDP) النفطي

 )مليار دينار(

النسبة المئوية 
(HGDP/GDP) 

% 

 سعر النفط
 دوالر

2000 4123.5 1616.3 %39 49.2 
2001 4227.1 1443.9 %34 42.2 
2002 4522.8 1477.0 %33 42.4 
2003 5252.3 1868.9 %36 49.4 
2004 6149.1 2319.8 %38 09.2 
2005 7562 3352.9 %44 22.2 
2006 8514.8 3882.2 46% 22.2 
2007 9352.9 4089.3 %44 22.8 
2008 11043.7 4997.6 %45 88.8 
2009 9968.03 3109.1 %31 24.0 
2010 11991.56 4180.4 %35 91.4 
2011 14589 5242.5 %36 112.9 
2012 16209.6 5536.4 %34 000 
2013 16647.9 4968 %30 018 
2114 02449.2 2222.9 %27 011.4 
2115 02214.0 0002.0 %19 20.0 
2116 17416.1 0142.2 %17 22 

 الداوان الوةمر لإليصالئاالت  العزائو بالغواال   أعداد وخ لفل الوصدو:            

 صر وس ووا  ةووا (4102-4111) الف و  خمل شاد العزائو  اصا صالالدون العدول أعما مميت بحن 
 2040.2الثالب ل ون  بالغسالالالالالالالالالالالالحالو  عااو بالو فالع تلب  عّلى  (GDPللمال ج الويلر اصعواللر) الموووحدل 

لايقق وبلغ  4102ااو ع سمل    وامخفضالت4102ولاالو در سالمل  02449.2 إلى 4111ولاالو در سالمل 
 .4102ولاالو در سمل  02212.9ا لابلغ ااول لاو ف  وعددو ولاالو در   02214.0

  (4102-4111)الف و   ص واز بثما ووايل خمل( HGDPالمال ج الويلر للقةالع المفةر) ةوو  أوال
 :(4110-4111 وازت الوويلل اصولى )

صم الر  ياا اكواالت اسالالالال قواو و  سالالالالحالو الب وول أ تبتا المال ج عن و ب تبتا صر ااول المال ج المفةر   
  در على ال والر ولاالالالالو 0929.8وولاالالالالو در  0202.0بان  لاالالالتا الوالالالد  ااوالالالل المالالالال ج المفةر  واويالالالت

 .% 02إلى  %08( ون GDPامخفضت مسبل وسالتو ع صر  ولاد المال ج الويلر اصعواللر)و 
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 تي ى بلذ  %021 المفة بالالالالالالالالالالالالالالالأسحالو صر كباو   بزاالد ص وازت  : (4119-4112أوال الوويلل الثالمال )
ولاالو در  2882.2بلغ االمال ج المفةر باللضالالحف لوال أد  إلى زاالد    (دوصو للبووال 88.8) 4119سالالمل 
  .  % 22وااومال على الااكل القةالعر للمال ج الويلر اصعواللر بمسبل  4119سمل 

ج المال  تاكل صر مسالالالالالبل وسالالالالالالالتول المال ج المفةر صااال امخفضالالالالالت : (4102-4118)وال الوويلل الثاللثل أ
  وكالن أعلى ااول لع ال ر  ح بو %00زاالد  المال ج المفةر بمسبل باللوغ  ون  %02الويلر اصعواللر إلى 

 000إلى الويوواالتسالالالالحالو أ و فالعصر تلب احود ص سالالالالباوالولاالو در   2202.2وبلغ ب 4104 تلب سالالالالمل
دوصو للبووال   22إلى المصالالالالالالالالالالالالالالف ل بلغ  المفة  االو  أسالالالالالالالالالالالالالالحالو  وبحد 4102وصر سالالالالالالالالالالالالالالمل  .دوصو للبووال

ولاالالالالو در  0142.2ياالالالا  واع  وحالالالدل الموو للمالالالال ج المفةر لابلغ   %42وامخفالالالالف كواالالالل اصم الالالالر ا 
 .  %02بمسبل وسالتو ع صر المال ج الويلر اصعواللر  تا صو او 

ون  وإن  واع  وباللغ المال ج المفةر و تبتباال بسالالالالالالالالالبا  دتوو اسالالالالالالالالالحالو الب وول وامخفالف يصالالالالالالالالالل العزائ
سالالالالالالالالمل  %2.8الكوال الوم عل  دواعاال ل  اؤد إلى  واع  المال ج الويلر اصعواللر ولكن أد   بالةؤ مووا ون 

. و واع  تاومالالل القةالالالع المفةر على تاكالالل المالالال ج الويلر اصعوالالاللر 4102سالالالالالالالالالالالالالالمالالل  %0.0إلى  4110
 (.GDPون ) %91واو فالع وسالتول القةالعالت اصخو  بحكثو ون 

 (3-4) :الشكل رقم
 تطور نسبة مساهمة الناتج النفطي من الناتج المحلي االجمالي في االقتصاد الجزائري

 2116-2111للفترة 

 
 .( أعما0-0وا  )الوصدو: ون اعداد الباليا اع والدا على ايصالئاالت العدول 

 النفطية في االيرادات العامة الجبايةأهمية  الفرع الثاني:

سالالالالالالحالو أو  على وسالالالالالال   يدد ضالالالالالالحا اال باد أن و  ح بو العبالال الب وولال وذت  وئاسالالالالالالر إلاوادات الدولل  
وو الت  اعحل الوازامال الحالول صر العزائو يسالالالالالالالالالالسالالالالالالالالالل صر اصسالالالالالالالالالواق الحاللوال  اغ ويصالالالالالالالالالل كل دوللالمفة 

 و فالعتلب بالو بال( باللزاالد  )صدول ااعالال ر  يدا عواء  قلبالت أسالحالو الب وول  سالواء كالمت  لمضالةوابالت
 الووازمل الحالول للدوللأن اسالالالالحالوتال  وبوال مخفالف الصالالالالدول سالالالاللبال( وتلب باللمقصالالالالالن)بأسالالالحالو الويوواالت أو 
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س وواو ص أسالساال اقةالع الويوواالت احد ويوو ل اصاعالبر داءصالغ ووال الساالسالت اصا صالدال    تر وصدو
 البمد.س قواو  مفات وخ لف الساالسالت اصا صالدال صر وا

 (:3-2الجدول رقم )
 (2116-2111مساهمة الجباية النفطية في اإليرادات الكلية خالل الفترة )

 السنوات
 اإليرادات العامة

 )مليار دج(

 الجباية النفطية

 )مليار دج(
 %النسبة المئوية 

 سعر النفط

 دوالر

 كمية االنتاج

 برميل يوميا 1111

2000 0229.0 0020.4 22% 49.2 796 

2001 0212.2 822.2 22% 42.2 777 

2002 0210.4 824.8 28% 42.4 730 

2003 0822.2 0492 22% 49.4 942 

2004 4448.8 0292.2 22% 09.2 1,311 

2005 0190* 4020* 22% 22.2 1,352 

2006 0208.8 4202 22% 22.2 1,369 

2007 0292.8 4200.8 22% 22.8 1,372 

2008 4814.2 0202.2 28% 88.8 1,356 

2009 0422.2 0842 28% 24.0 1,216 

2010 0122.2 0210.2 28% 91.4 1,190 

2011 0298.9 0248.2 22% 112.9 1,162 

2012 0912 0208 21% 000 1,200 

2113 0982.0 0202.8 20% 018 1,203 

2114 0842.9 0222.2 21% 011.4 1,193 

2115 2224.2 0244.8 09% 20.0 1,157 

2116 2100.2 0294.2 02% 22 1,146 
 : ون اعداد الباليا اع والدا علىالوصدو:         

 ؛ الداوان الوةمر لإليصالئاالت  العزائو بالغواال   أعداد وخ لفل *               

 ؛18/019 قواو صمدوق المقد الدولر *                       
 .4102* الباالن اصيصالئر لومتول اوبب               

افز  كباو  وسالالالالالالالالالالالالالالعلت وحدصت موو عد شالالالالالالالالالالالالالالادت المفةال  ( أعما مميت أن العبالال0-4ون العالدول )
ياا بلذت أكبو ااول لاال وقدو    (4112-4111) خمل الف و  %001وو فحل أان  ضالالالالالالعفت بحكثو ون 

مو فالع ل ولاالو در متوا 0020.4أان يققت  4111  وقالومل بسالالالالالمل 4112ولاالو در سالالالالالمل  4202بالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
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عصالالالالو كال وامال الت   حثاوات إسالالالب وبو و  00يداا ون عال  وكتلب ل داعاالت أ المفةسالالالحالو ال دواعر صر أ
الو أسحيسن و اصا صالد الحاللور عالصا ع  ادوبحد اس ود  ون عال أخو  4112سمل ضالوا خلاج الوكساب 

 4118سالالالالالالالالمل  حالوسالالالالالالالاللأل %02ا امخفالف  اال ونصالالالالالالالالاليبووال  4119المفة بحد  داعاالت اصزول الواللال 
ولاالو در سالالالالالالالمل  0294.2و  تلب يققت العبالال المفةال م الئج و تبتبل ادوت ا و . 4119وقالومل بسالالالالالالالمل 

وتلب واع  ل دتوو يصالالالل الدولل ون اصم الر  ولاالو در  4200.8أان بلذت  4112وقالومل بسالالالمل  4102
 والسقوة اليو غسحالو المفة. 

( 4102-4111إلاوادات الحالول للدولل خمل الف و  ) الموو الكباو لأعما   (0-4) لعدولواوضالالالالالالالالالالاله ا
 4111وقالومل بسمل  4102ولاالو در سالمل  2100.2بلذت ااول ي ى ( ووات  10ياا  ضالالعفت ثما)

لوسالالالالالالالالالالالالالالالتوالالل الكباو  للعبالالاالالل الب وولاالالل صر اإلاوادات اأن كوالالال مميت ولاالالالو در.  0229.0 وبلغأان يققالت 
  باموال امخفضالالت 4112و 4112 4112صر السالالموات  %21  عالوزت ال عاللالسالالعلت مسالالب وال ر اليكووال
والوميت أن امخفالف اسحالو المفة ل   ؤثو على  .4102سمل  %02ل صل إلى  4119بحد سمل  دواعاال 

ياا  اليكووال اإلاواداتاصاوادات الحالول للدولل وتلب بسالالالالالالالبا او فالع مسالالالالالالالبل وسالالالالالالالالتول العبالال الحالدال صر 
مسالالالالالالالبل وسالالالالالالالالتول العبالال امخفضالالالالالالالت صر يان   4102سالالالالالالالمل  %24إلى  4101سالالالالالالالمل  % 21ام قلت ون 

الب وولال خمل تتا الوويلل  ياا اوع  تتا الى عولل اصصالالالالالالالالالالميالت الكباو  ال ر بالشالالالالالالالالالالو اال اليكوول ون 
ال و وثلت تتا اصعواءات ال صياي اعل زاالد  وداخال العبالال الحالدال و فالد  ازول امخفالف اسحالو المفة 

ال ر وضالالحت على أسالالال  اص واف سالالحو المفة  4102 . و دعو ووازمل سالالمل4102و االمون الواللال صر إةال
 وزاالد -الوأسالالالالالالواللالصر المفقالت  وحتوع- %18دوصو للبووال صر الو وسالالالالالالة إلى  خفاف اصمفالق  02عمد 

صر  %02ااوادات الضوائا  و ش ول وعووعل اعواءات  حزاز اصاوادات على زاالد  مسب اال  % 12مسب اال 
اسحالو الواود  ووص  وحدصت ضوابل القاول الوضالصل على اس امب الواود والكاوبالء  وزاالد  الضوائا على 

ياا سالالالالالالالتوت تتا اصصالالالالالالالميالت صر الوص  ون مسالالالالالالبل وسالالالالالالالالتول العبالال الحالدال صر   سالالالالالالعال السالالالالالالالاالوات. 
  (.0-2وكوال موضيع صر الشكل ) اصاوادات الحالول.

 الجباية النفطية في االيرادات الحكومية في الجزائر للفترة  مساهمة:(3-5الشكل رقم )
 در( )ولاالوالويد                         (2111-2116)                              

 
 ( اعما.0-4الوصدو: ون اعداد الباليا اع والدا على باالمالت العدول وا  )                
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إلى غالال سالالالالالمل  4118بداال ون سالالالالالمل  دوصوا 02 عمد المفة لبووال ووعحاال سالالالالالحوا العزائولقد اع ودت 
 لغب والت  اإلاوادات  ضبة صمدوق إلى الفالوق ب يوال ل قو   دوصو 011 سحوا صالق عمدوال ي ى  4102

 سالالالمل ون اغول المصالالالف وخمل .الوازامال صر الياللر الحعز  ووال ا   وومع  4102 صر دوصو ولاالو 20
 وقالبل دوصو  ولاالو 04.2 وسالالالال و  عمد ل سالالالال قو الويوواالت صالالالالالدوات ون البمد وداخال  واعحت 4102
 .4102 سمل ون الف و  مف  صر دوصو ولاالو 09.0

ع والد العزائو على ااوادات الوواد الاادووكوبومال اعحلاال  تل عوضالالالالالالالالل بشالالالالالالالالد  لل قلا صر أسالالالالالالالالحالو إن ا
ووبوال اؤثو   الحاللوال الكباو   وضحف الةلا عوال تو و وا المفة الحاللوال صر وواعال الوخزومالت المفةال 

يكووال   صالإلاوادات العلى اصمخفالف صر أسالالالالالحالو المفة أاضالالالالالال على اصسالالالالال ثوالو صر القةالع الاادووكوبومر
 يت الضالالالالالالذة خالصالالالالالالل وال اشالالالالالالكلع السالالالالالالخة اصع والعر المال ج عن  خفاضالالالالالالالت اصمفالق اليكوور والزاالدات 

 لبةاللل بان الشبالا. الضوابال واو فالع وس واالت ا

 النفطية في الميزان التجاري: الصادراتأهمية الفرع الثالث: 

 إت  ي ل الصالالالالالالالالالدوات المفةال وواحال بالوزا صر للعزائو الحا المفة دووا اسالالالالالالالالالسالالالالالالالالاال صر ال عالو  الخالوعال  
الوازان ال عالالالو  للعزائو.   بان لمالالال أتواالالل اصاوادات المفةاالالل صر  يالداالالد ااوالالل الحعز أو الفالالالئف صر الوازان 
ال عالو  للعزائو ون خمل الحمال الةودال بان  ةوو الحالئدات المفةال ووصالالالالالالالالالالالالالالاد الوازان ال عالو  وتو وال 

 .(0-2اتاوا الشكل وا  )
 (3-6الشكل رقم: )

 في الجزائر الصادرات ورصيد الميزان التجارياجمالي مساهمة الصادرات النفطية في 
               (2116-2111للفترة ) 

 
 10وا  على الوليق ا اع والدون اعداد الباليا  الوصدو:                  
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  تاو أتوالالصالالالالالالالالالالالدوات والصالالالالالالالالالالالدوات المفةال و ةودال بان إعواللر الحمال الون العدول أعما مميت 
الصالالالالالالالدوات  ياا بلذت  ون إعواللر % 89و  %82تاومل صالالالالالالالدوات المفة بمسالالالالالالبل   واون بان المفة صر 

 22.08أان يققت وبلذال ادوا   4119إلى غالال  4114الصالالالالالدوات المفةال زاالد   دواعال بداال ون سالالالالمل 
ولاالالالو دوصو كالالحعلى ااوالالل خمل الف و  متوا  29.28لى ولاالالالو دوصو صر يان او ف  اعوالالاللر الصالالالالالالالالالالالالالالالالدوات ا

االالل والحالالاللالوالالاللاالالل   ومتوا ل بحالالالت اصزوالالل دوصو/ للبوواالالل( 88.8لبلوغ اسالالالالالالالالالالالالالالحالالالو المفة وسالالالالالالالالالالالالالال واالالالت كباو  ) 
ولاالو  22.24 ااول ل يقق المفةال سالالحالو الب وول  االوت وحع مسالالبل الصالالالدواتأوو  امخفالف  4119سالالمل

 عواللال.اصصالدوات باللمسبل للولاالو دوصو  22.08دوصو و 

الدوصو اصوواكر واصيداا ال ر شاد اال ومةقل الشوق اصوسة وشوالل اصواقاال   وبحد امخفالف  4100وصر سمل 
دوصو للبووال يسالالالالالا ايصالالالالالالئاالت البمب الووكز  العزائو   وون  004.8او ف  سالالالالالحو الب وول لابلغ وا  ااالسالالالالالر ا 

 الصالدوات.اعواللر ون  %89 لشكلوولاالو دوصو  20.220ل إلى خملع او فحت ااول الصالدوات المفةا

دوصو للبووال  018سحالو المفة الحاللوال او فحت الى وال اقوا أ تبتا صر  4102-4100شادت الف و  
دوصو للبووال  22لى وس واالت ااالسال ادوت بالال إ 4102ث  امخفالف  دواعر ي ى وصل سمل  4100سمل 

 اال صر  مفات سالالالالالالاالسالالالالالالال الوصالالالالالالدو الدول وحاال وبكت أعلى  وازن سالالالالالالوق المفة و وتلب غسالالالالالالبالا خالوعال أثوت 
 :1اصا صالدال  وون تتا اصسبالا

 ولاون بووال اوواال؛ 04لى إ 4102او فالع ام الر الو. .أ ون المفة  ياا وصل سمل  *
 * امخفالف الةلا الحاللور على الةالال؛

 لى وس واالت ااالسال؛ إاو فالع سحو صوف الدوصو * 
ن لى ياللل ال وازن  وإ إلعالد ع* سالالالاالسالالالالت اصوبب: وصضالالالت ومتول اصوبب ال دخل صر السالالالوق المفةال 

ولاون بوواالالل  وتلالالب خوصالالال ون صقالالدان  14خمل  قلاص يع  اصم الالالر صو صالالالالالالالالالالالالالالالالص الفالالالئف الوقالالدو ا 
اوانيص اال لصالله الدول الومالصسل كووساال   .وا 

  كوال شالالالالالاد ومه  صالالالالالالعداال خمل 4102-4111 و  واد سالالالالالعل الوازان ال عالو  وصالالالالالادا ووعبال خمل الف
ياا يقق وصالالاد الوازان ال عالو  أعلى ااول لع سالالمل   زاون و   يسالالن اسالالحالو المفة  4119-4114الف و  
تاو و  دوصو. 22.08ولاالو دوصو عمدوال يققت كتلب أعلى ااول للصالالالالالالالالالدوات المفةال  21.2بوبلغ  4119

ال حثاو  ووال ابو   دتوو اسالالالحالو الب وول  وتتا   عمد4102و 4102سالالالم ر صر الوازان ال عالو  خمل  عزالح
الوازان ال عالو   إت ا واف اسالالال قواو و وازن تتا اغخاو على وسالالال و  وصالالالاد الكباو للصالالالالدوات المفةال على 

  الوداخال المال عل عن الصالدوات المفةال وال ر  يدد بدووتال بوس و  أسحالو المفة صر اصسواق الدولال.

                                                           
 للدواسالت الواللال  الوعلل العزائوال 4102-4111  أثو  ةوو أسحالو المفة على الساالسل الواللال للعزائو خمل الف و  يوز  بن الزان و ولاد اوومقل 1

 .99  ص4102  10  الحدد عالوحل وواللوالويالسبال  
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 :(2116-2111)خالل الفترة  السعوديقتصاد االأهمية القطاع النفطي في الثاني:  المطلب

 اي ل المفة وكالمل تالول صر اصا صالالد السحود  بالع بالوا الحوود الفقو  والووود اغسال   وون الوحووف
 على  ق صالالالو ص ولكن خالوعال كالمت أ  داخلال  وخ لفل بو ذاوات سالالالحوا ا حثو اسالالال وا اعال سالالاللحل المفة بحن

  الوم عل سالالالالوئا للدول واصا صالالالدال السالالاالسالالال ال ةووات عنصقة  ولكن كتلب  المفةر اإلم الر وسالال واالت
 . الحاللوال المفة أسواق صر الو حالولان لمفساالت إضالصل  والوس الكلالوصدو  وماال 
 أهمية االيرادات النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي: الفرع االول:

لوولكل الحوبال ل اإلعواللر الويلر المال ج ون اغسد مصاا على والذالز المفة بشالقاع المفةر القةالع اسال يوت
 .لحاللوالا المفة أسواق صرال ذاوات  ويول  يتاا صالد الوولكل  اض  غمع سلباال أووا تتا واحد  السحودال
ون المال ج  4102سمل  %42و 4119سمل  %20مسبل ( HGDP)القةالع المفةرون مال ج الشكل لقد 

لاير ولاالو  492.08( ون 4119-4111 زااالد المالال ج المفةر صر الف و  )ياالا الويلر اصعوالاللر للوولكالل. 
 0292.02ولاالو لاير إلى  212.2اصعواللر ون الويلر ولاالو لاير كوال  ةوو كتلب المال ج  0190.40 إلى

 (. 0-2)الشكل. ولاالو لاير عمد مف  الف و . كوال تو ووضه صر 

مسالالالالالالالبل بامخفف المال ج المفةر و حثوا بالغزول الواللال الحاللوال و دتوو أسالالالالالالالحالو المفة   4118وصر سالالالالالالالمل 
  على ال والر (%01-و %21-أ  )  (GDP)المالالالالال ج الويلر اصعوالالالالاللرأكبو ون مسالالالالالالالالالالالالالالبالالالالل امخفالالالالالف 

 .4119سمل  %20بحدوال كالمت  %21 اوامخفضت وحاال وسالتول القةالع المفةر صر المال ج 

  غاوت اليكوول السالالالالحودال سالالالالمل اصسالالالالال  ليسالالالالالا المال ج الويلر اصعواللر  واد أد  4101وصر عال  
صر السالالالالالالالالالموات اصخاو  بسالالالالالالالالالبا الزاالد  صر يصالالالالالالالالالل  رتلب إلى امخفالف موو المال ج الويلر اصعواللر اليقاق
صر  مف  السالالالالالالمل  صر %40.4بدص ون  %22.0لى إالقةالع المفةر  صقد او ف  وسالالالالالالالتول القةالع المفةر 

 وكوال سموضيع صر الشكل ال اللر:   قلصت وسالتول القةالعالت غاو المفةال.يان 
 (3-7)الشكل. 

 (2116-2111في الناتج المحلي االجمالي في السعودية للفترة ) السعودي يبين مساهمة القطاع النفطي

 
 .14الوليق وا  باالمالت الوصدو: ون اعداد الباليا اع والد على 
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دوصو  001.44وبلغ  4104الحوبر الخفاف( واو فالعاال ل بلغ سالالالالالالالالالالالالمل  )المفةوو   حالصر أسالالالالالالالالالالالالحالو الب وول 
 للبووال  شكل مال ج القةالع المفةر مصف المال ج الويلر اصعواللر. 

  وامخفضت وسالتول المفة %0.2بمسبل  4100لقد موال المال ج الويلر اصعواللر بالغسحالو العالوال عال  
  4100عال  % 22إلى  4104عال   %21سحالو العالوال ون صر المال ج الويلر اصعواللر للوولكل وصق اص

ووحدل  4104سالالالالالمل  %8.2باللوقالومل و  موو اعلى بلغ  %0.2مسالالالالالباال بلغ  بةرءأ   سالالالالالعال وحدل موو 
ولاالو  0481.28( بقاول %2-سلباال ادوا ) ا. كوال سعل المال ج المفةر موو 4100سالمل  %42.0موو بلغ 
. واحز  تلب بشالالالالالالكل وئاسالالالالالالر إلى بقالء اسالالالالالالحالو المفة عمد وسالالالالالال واالت وو فحل صر اصسالالالالالالواق 4100لاير عال  

 لى ازداالد ام الر الوولكل ون المفة والذالز والب ووكاوالواالت.إ بالإلضالصلالحاللوال خمل السموات الوالضال  

بوواالالل اوواالالال صر  ولاون 8.20لى إ  عولالالت السالالالالالالالالالالالالالالحوداالالل على زاالالالد  وحالالدل ام الالالعاالالال 4102وصر عالالال  
. ياا ابقت الوولكل وس واالت اصم الر عاللال  4100ولاون بووال اوواال صر عال   8.20الو وسة بدص ون 

غماال االوت بوحاللعل الوزاد ون المفة الخال  صر وصالالفال ان توال وصالالفال  سالالال وا )وشالالووع وشالال وب بان شالالوكل 
دأت اواوكو السالحودال وسالالاموبب( ال ر بوشال وب بان شالوكل  وشالووع)امب  أواوكو السالحودال و و الل( ووصالفال  

ولاون بووال اوواال صر شالالالاو داسالالالوبو  وتو  4.44. كوال عاللعت الوصالالالالصر الويلال 4102الحول صر عال  
  وتلب غن الوولكل 4114أعلى وسالالالالالال و  ا   وحاللع ع صر غضالالالالالالون شالالالالالالاو وايد ومت شالالالالالالاو امالاو صر عال  

 لاد الةالال.االوت بالس خدا  الوزاد ون المفة الخال  بوحدل اوور ل و 

 21.82ل بلغ وسالالالالال و  ااالسالالالالالر ا وامااالو اسالالالالالحالو المفة  4102ومتوا للصالالالالالدول المفةال الحاللوال سالالالالالمل 
ج الويلر المال  ون (%42) و مخفف وسالالالالالالتول مال ج القةالع المفةر إلى الوب  4102سالالالالالمل  دوصو للبووال
  .ولاالو دوصو 210.00 ادوا بوبلغو اصعواللر 

 إم الر صر زاالد  سالالالالبباال باللوحووف    صالالالالل عواول إلى( 4102و 0892)لسالالالالم ر  الابوة موب ال  زَ   حو 
 لدانب ا خت اال واءاتإع وكتلب  (أوبب) للب وول الوصالالالالالالدو  البلدان بومتول أعضالالالالالالالء غاو بلدان صر المفة
 داي واضالالالالصل إلى تلب. الةلا ضالالالحف واواسالالال و و  السالالالوق  صر يصالالال اال على لليفالت سالالالحااال صر أوبب

 لكن الحتا   الوكود بداال صر 4119 عال  صر الةلا عواول إلاع دصحت لألسالالالحالو اغعل اصالالالاو امخفالف
 .الواود على الحاللور الةلا صحود و  اغسحالو ام حشت وال سوعالن

 4102-4111المال ج الويلر اصعواللر بالغسالالحالو العالوال إلى امخفالف مووا خمل الف و    شالالاو باالمالت
( %0.04-  %00.2-  %8.8-  %4.8-( بمسالالالالالالالا )4102-4102-4118-4110صر السالالالالالالالموات )
مف  ر صالمال ج الويلر للقةالع المفةر صالمخفف موو   أوال بالمخفالف أسالالالالالالالالالالحالو المفة الوبالشالالالالالالالالالالووتلب لل حثو 
وتمال مميت اصو بالة الكباو للمال ج على ال والر.  (%8-  %22-  %08-  %04- )بمسالالالالالالا السالالالالالالموات 
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لمال ج موو ا امخفالفالويلر اصعوالاللر بالاللقةالالع المفةر أ  كلوالال زاد امخفالالف موو القةالع المفةر كلوال زاد 
 (0-9)الشكل. كوال تو ووضه صر و  الويلر اصعواللر والحك .

 (:3-1الشكل رقم)
 ط للفترةالنفباألسعار الجارية القائم على النفط وغير القائم على  السعودي االجماليالناتج المحلي  نمو

1991-2116 

 
. لوولكلا صر الحالول الواللال واسالالالال داول الموو  يقاق أوال   يداالت افوف المفة أسالالالالحالو امخفالف ازال ص
 دوصواا  22 إلى لاصالالالالالالالل 4102 عال  أوائل صر للبووال دوصواا  01 بلغ شالالالالالالالاو  و وسالالالالالالالة ون ال حالصر ووغ 

 ال ع صر بلذ ع الت  توو اال وسالالال و  مصالالالف ون بكثاو أال تلت 4102 عالمفر صر اغسالالالحالو صإن للبووال 
 ون %21 ون وأكثو الحالول الووازمل إاوادات ون %91 ميو اشالالالالالالالالكِّل والذالز المفة اةالع وغن. 4102
 .اغسحالو بالمخفالف لل حثو عوضل  زال ص الوولكل صإن الويلر المال ج إعواللر

 شالكلت الحالئدات المفةال الويوب اصسالالسر: الحكوميةأهمية االيرادات النفطية في االيرادات الفرع الثاني: 
  وال ر    الوازامال الحالول إلاواداتلحعلل ال موال صر الوولكل الحوبال السالالالالحودال  لكوماال الوصالالالالدو الوئاسالالالالر 

زاز وال شالالالالالالالالذالر. إن اسالالالالالالالال داول عولال ال موال   ةلا  ح وعاااال ل لبال و ةلبالت اصمفالق الحال  اصسالالالالالالالال ثوالو  
ول المفةال ميو اصسالالالالالالال ثوالو صر أصالالالالالالال اإلاواداتاصسالالالالالالال ثوالو اصوثل للحالئدات المفةال  وون ث   حزاز  وعاع 

  سالت  صر  موا  القالعد  اصا صالدال للوولكل. ام العال وس داول

مخفالف ا   إلى4114إلى  4111صر السالالالالالالموات ون لقد اد  اصميسالالالالالالو صر الةلا الحاللور على المفة 
إلى امخفالف الةلا الحاللور  4112 سالالالالالالملال بالةؤ اصا صالالالالالالالد  اصاوادات المفةال للوولكل  واد أد  كتلب 

  دتوو عم ج عم ووال  سالالالالالالالالالالالحالو المفة صر الوب  اصول ون السالالالالالالالالالالالملأامخفالف  صربدووا  أثوعلى المفة الت  
ولاالو لاير سالالالالمل  604.47ولاالو لاير بحدوال يققت  562.19ق وبلغ ل يق 4112صر عال   الاوادات المفةاص

  ون اصاوادات اليكووال % 98شالالالالالالالالالالالالكلت زاالد  كباو  صر اصاوادات المفةال  4119وشالالالالالالالالالالالالاد عال   .4112
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 4118ولكن صر عال   المفة ون اصا صالالالالالالالالالالالالالالداالت المالشالالالالالالالالالالالالالئل.و حز  الزاالد  الكباو  الى الةلا الوو ف  على 
ر لى تلب اصوضالالع اصمكوالشال ال إ سالببت اصزول الواللال الحاللوال صر تبوة اصسالحالو والصالالدوات. اضالالف 

 .%22.94بمسبل المفة  إاواداتد  الى امخفالف كباو صر أسالدت صر الدول الو قدول وال 

وقالبل  4102لاالو لاير خمل عال  و 800.22ميو إلى  % 00.22المفةال بمسالالالالالالالالبل  اإلاوادات واعحت لقد 
ون % 92المفةال ميو  لإلاوادات  ياا بلغ المصالالالالالالالالالاا الوئو  4100صر عال  % 8.2امخفالف مسالالالالالالالالالب ع 

 .((0-0)وا   )عدول4100صر الحال   %81وقالبل  4102اليكووال خمل سمل  اإلاواداتاعواللر 
 (:3-3الجدول رقم )

 (2116-2111خالل الفترة )في السعودية النفطية في اإليرادات الكلية  االيراداتمساهمة 
 السنوات

 اإليرادات العامة
 (لاير)مليار 

 النفطية داتااالير 
 %النسبة المئوية  (لاير)مليار 

 سعر النفط
 دوالر

2000 258.1 214.424 0.83 26.81 
2001 228.2 183.915 0.81 23.06 
2002 213 166.1 0.78 24.32 
2003 293 231 0.79 27.69 
2004 392.3 330 0.84 34.53 
2005 564.3 504.54 0.89 50.21 
2006 673.682 604.47 0.90 61.1 
2007 642.8 562.19 0.87 68.75 
2008 1100.99 983.37 0.89 95.16 
2009 509.81 434.42 0.85 61.38 
2010 741.62 670.27 0.90 77.82 
2011 1117.79 1034.36 0.93 107.82 
2012 1247.4 1144.82 0.92 110.22 
2113 1156.36 1035.05 0.90 106.53 
2114 1044.37 913.35 0.87 97.18 
2115 615.91 446.4 0.72 49.85 
2116 519.45 333.7 0.64 40.96 

   وخ لفلى باالمالت ال قواو السمو  لوؤسسل المقد السحود  غعداد عل : ون اعداد الباليا اع والداالوصدو           

ل  دات اليكوواا( ادمالا اصو بالة القو  بان ااوادات المفة واعواللر اصاو 0-8اوضالاله الشالالكل الباالمر وا  )
وسالالالو  أاضالالالال. ص المفةال بالإلاواداتاليكووال اغخو  وو بةل عمالصالالالو اصاوادات  أنإلى و عدو اصشالالالالو  تمال 

 اداتاإلاو م ون اعواللر اصاوادات اليكووال  إص ان او فالع الواودات وثم  باللوغ  أماال  شالالالالالالالالكل ووودا ضالالالالالالالالئا
 المفةال اؤد  إلى زاالد  يع  الواودات  وبالل اللر اعو   يصال وسو  أعلى وقالبل تتا الواودات.
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( بمسالالالالالالالالالالالالالالا  عالوزت 4102-4111 ااون اإلاوادات المفةاالل على اصاوادات الحالالوالل صر الوولكالل صر الف و  )
 001.44  دوصو 012.94)  بلذت خملاال اسالالالحالو المفة وباللغ ااالسالالالال 4104  4100 سالالالم رصر  81%
ا  4102كوال يققت اصاوادات المفةال أدمى مسالالالالالالالالالالالبل لاال ون اإلاوادات الحالول سالالالالالالالالالالالمل ( على ال والر  دوصو
ولاالو لاير كإاوادات اعواللال  وبلذت عمدتال اسالالحالو المفة  208.22ولاالو لاير وقالبل  000.2وبوبلغ  22%

والشالالالالالالالكل الباالمر ال اللر اوضالالالالالالاله  دوصو للبووال. 21.82ا  4102فضالالالالالالالل ااالسالالالالالالالال خمل سالالالالالالالمل وباللغ ومخ
 اصو بالة الوثاق بان اصاوادات المفةال واصاوادات اليكووال للولكل الحوبال السحودال.

 (3-9الشكل. رقم)
 (2116-2111دات الحكومية للفترة )افي اجمالي االير السعودية دات النفطية امساهمة االير 

 
 أعما. (0-0الوصدو: ون اعداد الباليا اع والدا على باالمالت العدول وا )

 النفطية في الميزان التجاري الصادراتأهمية الفرع الثالث: 

احد المفة أت  صالالالالالدوات الوولكل ون السالالالالل  وأبوز بمود يسالالالالالا وصالالالالاد الوازان ال عالو   لتا صالل ذاو صر 
أسالالالالالالالالحالوا وكوال ام العع اؤثو على وضالالالالالالالال  الصالالالالالالالالالدوات العواللال وومع على وصالالالالالالالالاد الوازان ال عالو   وةبقال 

الف و   خمل  %22وؤسالالالالالسالالالالالل المقد السالالالالالحود  السالالالالالموال شالالالالالكلت الصالالالالالالدوات المفةال أكثو ون  إليصالالالالالالئاالت
  بلذت الصالالالالالالالالالالالدوات  4119-4111خمل السالالالالالالالالالالموات  %99  وبلذت المسالالالالالالالالالالبل  أكثو ون 4111-4102

  4112ولاالو لاير سالالالالالمل  769.935  وقالبل 4119ولاالو لاير سالالالالالمل  1053.86المفةال وبلغ كباو ادو ا
 4119ولاالو لاير سالالالالالالالمل  0022.29وال وص  ون ااول الصالالالالالالالالدوات اصعواللال ي ى بلذت  %02بزاالد  ادوتال 

. ياا  ةوو وصالالاد الوازان ال عالو  إاعالباال %02أ  بزاالد  ادوتال  4112ولاالو لاير سالالمل  922.21وقالبل
 .4112وقالومل بسمل  %08بمسبل 

-) الالالب وصادا ياا امخفف  4119صر سمل   حثاوات اصزول الواللال الحاللوالو حثو وصاد الوازان ال عالو  ب
وااول ( %09-) الالالالالالالالالالالالالالالالالال واع  اعواللر الصالالالالالدوات بوتتا بسالالالالبا   4119سالالالالمل وقالومل ب 4118( سالالالالمل 20%

 .( %24-)الالصالدوات المفةال ب

ون  %92.0شالالالالالالكلت الصالالالالالالالدوات المفةال يوالر  4100وو   حالصر اصا صالالالالالالالد السالالالالالالحود   وصر سالالالالالالمل 
دوصو للبووال  107.82اعواللر صالالالدوات الوولكل السالاللحال. وبلغ و وسالالة سالالحو المفة الحوبر الخفاف ميو 
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  وصاوال اخص ام الر الوولكل ون المفة الخال  بلغ و وسالالالالالة ام الر الوولكل 4101 سالالالالالملدوصو  22.94 وقالبل
 .4101ولاون بووال اوواال صر الحال   9.2ولاون بووال اوواال وقالبل  8.0ميو  4100لحال  

سالالالالالالالالالالمل  %29د  او فالع اسالالالالالالالالالالحالو المفة وكوال ام العع إلى او فالع ااول صالالالالالالالالالالالدوات الوولكل المفةال ا وأ
كوال تو ووضالالاله صر السالالالالبق.   باللسالالالملوقالومل  %22  ياا زادت ااول الصالالالالدوات اصعواللال بمسالالالبل 4100

  الشكل الووالر.
 (3-11) :الشكل رقم

  2116-2111مساهمة الصادرات النفطية في رصيد الميزان التجاري السعودي للفترة 
 )الوحدة مليار لاير(                                                                

 
 ( أدمالا.0-2) الوصدو: ون اعداد الباليا اع والدا على باالمالت العدول وا 

(  ياا يققت ااول 4119 -4111يققت الصالالالالدوات المفةال السالالالحودال  يسالالالمال وليوتال خمل الف و  )
 4118 و دتووت سمل 4111ولاالو دوصو سمل  422وقالومل باليوالر  4119ولاالو دوصو سمل  0120.92

 0422.22ادوتال  4104ولاالو دوصو  وعالدت لمو فالع ي ى يققت أكبو ااول لاال سالالالالالالالالالالمل  200.28ل بلغ 
وقالومل بالمخفالف  (%20-) ادوابالمخفالف أ  ولاالو لاير  220.0بلذت  4102خمل عال  ولاالو دوصو  و 

  4102( وقالومل بسمل %90-بالالالالالال)  4102سمل    و دتوو وصاد الوازان ال عالو (%18-)الالالالالالب 4102سمل 
. والسالالالالبا امااالو اسالالالالحالو الب وول بمسالالالالبل 4102بسالالالملوقالومل  %21ا  4102سالالالالمل  وصالالالالادا والت   يسالالالن

صر الصالالالالالالالالدوات ( اوضالالالالالالاله وسالالالالالالالالتول صالالالالالالالالدوات المفة 0-2والعدول وا  ) .4102وقالومل بسالالالالالالالمل  29.2%
 اصعواللال للوولكل الحوبال السحودال.

الوضالالال  الواللر للوولكل السالالالحودال صر الوسالالال قبل اح ود وبشالالالكل وئاسالالالر على ثمثل عواول تر: يع  إن 
  ووحدل صوف الحولل وقالبل الدوصو اصوواكر. اصم الر المفةر و ةوو أسحالو المفة
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 (3-4الجدول رقم )
 (2116-2111خالل الفترة)حجم الصادرات الكلية في السعودي مساهمة القطاع النفطي 

 السنوات
الميزان التجاري       

 (دوالر )مليار
 إجمالي الصادرات

 )مليار دوالر(
صادرات القطاع النفطي 

 )مليار دوالر(

 %النسبة المئوية 
لصادرات النفط من 
 الصادرات االجمالية

2000 177.40 481.21 264.951 1.91 

2001 138.00 422.81 223.532 1.99 

2002 150.70 420.21 238.587 1.99 

2003 193.26 028.22 307.591 1.99 

2004 294.94 224.21 414.059 1.99 

2005 454.34 222.02 604.063 1.98 

2006 529.94 280.02 703.69 1.98 

2007 536.31 922.21 769.935 1.99 

2008 743.73 0022.29 1053.86 1.91 

2009 367.88 242.02 611.49 1.92 

2010 541.05 820.28 807.176 1.92 

2011 874.17 0022.24 1191.051 1.92 

2012 873.03 1456.51 1265.55 1.92 

2113 778.94 0218.24 1207.08 1.92 

2114 632.24 0492.04 1067.09 1.90 

2115 108.30 220.01 573.41 1.22 

2116 162.80 299.21 513.47 1.22 
 ى باالمالت ال قواو السمو  لوؤسسل المقد السحود  غعداد وخ لفلعل الوصدو: ون اعداد الباليا اع والدا

 الثالث: صناديق الثروة السيادية كأداة استخدام العوائد النفطية المطلب

 إلى لحاللوالا اغسواق صر الب وول أسحالو ل قلبالت الخالضحل المفةال اإلاوادات على الو زااد اصع والد أد 
 ون كثاوال االوت اصخ مصت تتا ولوحاللعل  العزائو ووماال للمفة الوم عل للدول الواللال  حقاد السالالالالالالالاالسالالالالالالالل

 واواعد الأتداصا صر اشالالالالال وكت لكماال وسالالالالالواال اال  حددت صالالالالالمالداق بإمشالالالالالالء للب وول الوم عل والوصالالالالالدو  الدول
ل وكتلب باللوولكل الحوبال السحودا ع.الوواود ضبة صمدوقع ا العزائو صر تتا الصمدوق سور ياا عولاال
 وؤسسل المقد الحوبر السحود  )سالوال(عصمدوق اصصول اصعمبال ل وع عصمدوق اصس ثوالوات الحالول اع 
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  :الثروة السياديةق يداماهية صن الفرع االول:

 والالالالالضر ال القالالالالون خوالالالالساماالالالالالت ومت اغاالالالالل عالالالاللى ةوالالالالالل  صالالالال و  إلى الساالالالالالدال الثوو  صمالالالالالداق مشالالالالح   وع 
 الكوا االالل اصسال ثوالو تائالل وتالو ,0820 عالال  الكواالت دولل صر الساالالدال للثالوو  صالمدوق أول إمالشالء  الال  ياالالا

 عال  40 إلى ث  صقة  ثمثل إلى الالالالالالالالالالصمالداق عالالالالالالالالالدد وصالالالالالالالالالل 0828 عالالالالالالالالالال  وصر(. لمس ثوالو الحالول الاائل)
 خمل رالدول  الوس و  عالالاللى تالالالالئما  موالالالوا الالالالساالدال  الثالالالوو  صمالداق شادت واد على وس و  الحالل . 0888
 ا دوتياا  .4119صر وم صف سمل  صمدوااال 20 ميو إلى عددتال لاصل اغخاو   عشو  الخو  السموات

 0.2 وبلغ ومع  1دوصو  والاون 2.0 بوبلغ 4100والو  صر السالالاالدال الثوو  صالالمالداق أصالالول وعووع ااول
 عن و الصالالالالالد اإليصالالالالءات أيدا  شالالالاوياا  .مالشالالالئل وبلدان مالوال بلدان  و لكاال كحصالالالالول دوصو  والاون

 29 اآلن الحالل  صر ا واعد أمع إلى  4102 صافو  صر  SWF Institute عالسالالاالدال الثوو  صالالمالداق وحادع
 وون. دوصو  والاون 2 ميو اسالالالالال ثوالوا اال ااول إعواللر وابلغ دولل  خوسالالالالالان   ب  سالالالالالاالدال  ثوو  صالالالالالمدوق
 بمسالالالالبل أ  دوصو   والاون 2 ميو والذالز باللمفة وماال الوو بةل اصسالالالال ثوالوات  بلغ الصالالالالمالداق  تتا ضالالالالون
 ماالو الوو بةل اصسالالالالالالال ثوالوات  بلغ باموال السالالالالالالالاالدال  الثوو  صالالالالالالالمالداق اسالالالالالالال ثوالوات ااول إعواللر ون 22%

 .اإلعواللر ون %20 بمسبل أ  دوصو   والاون 0 ميو والذالز  المفة بخمف أخو   بوعالصت

 لف و  المتك عالتبا اال وأن للمفة  و صالالالالالالّدو  بدولل بدأت اد السالالالالالالاالدال الثوو  صالالالالالالمالداق أن غوابالا  اكن ول 
 وضالالالالانغ لخدول وبدئاالا  و عدت الصالالالالمالداق تتا إن ياا أسالالالالالسالالالالالا  اغولال الوواد و م عر ات وال   ثاو ةوالل

 : 2أسالساان

 ولالاغ الوواد و صالالالالالداو إم الر على الوح ود  الدول اا صالالالالالالدات على السالالالالالائل اآلثالو  فالد  :الغرض األول
 و يقاق موا ال  غوف الصالالالالمالداق تتا  خد  وبالل اللر غخو   ص و  ون أسالالالالحالوتال صر اليالد  ال قلبالت م اعل

 عوائد  يققل المفة  أسحالو او فالع أواالت صر الو يققل الفوائف اسال ذمل خمل ون اصا صالالد   اصسال قواو
 .أسحالوا  واع  عمد المقص   حّوف

 ياا لساالدال ا الثوو  بصمالداق الوا ول الدول  م عاال ال ر اغولال الوواد بةباحل صالو بة :الثاني الغرض
 صر الحدالل يقاق  غوف ا ةلا وبالل اللر وس قبما  للمضوا االبلل الةباحر والذالز المفة وثل وواود  ح بو
 للوواد م علالو للدولل الوئاسال الصالدوات و يصمت ون أعزاء اس ثوالو ا   أن اغعاالل بان الثوو   وزا 

 .مضوباال يالل القالدول لألعاالل بدخل  ح ر بياا اغولال 

                                                           
 ال موال  يقاق صر اؤداع أن والعموا العموا بان لل حالون اوكن الت  الدوو   قواو أال البلدان مووا  وؤ والالالالو اغوالالالال  الو يالالالالد  لل عالالالالالو  وال مواالالالالل عماف 1

 .00  ص4100  اصو  الو يد  ماواووب وعماف  والوس داول الشالولل
 :الحاللور  ووكز الوس قبل لألبيالا والدواسالت الو قدول   الواخ اصةمع اصا صالد صر الساالدال الصمالداق وس قبل: مووتعالا  ايود الصف ر  الخلاج 2

 ،  http://rawabetcenter.com/archives/26203 على الوابة:. 04:01، 12/12/8102

http://rawabetcenter.com/archives/26203
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 الوواد وم عر على صقة  ق صالالالالالالالو ص عحل اال بصالالالالالالالوو   ةووت اد الصالالالالالالالمالداق صكو  أن تمال ا ميت لكن
 االدالالسالالال الثوو  صالالالمالداق إمشالالالالء على  حول أصالالالبيت الصالالالان  وأسالالالاال وعلى الدول  ون عدد صثول اغولال 

 أياالمالا و  للدولل  اصا صالالالالالد  الحالئد  حتا  أعل ون الخالوعال  ال عالوال الوحالومت ون صوائضالالالالاال صسالالالال ثوالو
 ووالوسالاللل صح الصا  تواعالا  الصالالمالداق تتا وثل اعحل أن اوكن بوال لاال  تالول ومالةق صر سالالاالسالالر مفوت لووالوسالالل

 .الحاللوال الساليل على المالعول اصا صالدال القو 

 سعل اال ل را الكباو  الوس وو  للفالالالالالالوائف م اعالالالالالالل الالالالالالالساالدال  الثالالالالالالوو  لالالالالالالصمالداق الو مالالالالالالالور اصم شالو وعالء 
 .للمفة الوصدو  والدول اآلساوال اصا الصالدات والن الحداد صر العالوال اليسالبالت

 و وعوالالالت  ال عالواالالالل للوالالالوازان الووا االالالل واغوضالع اغولال السل  أسالالالحالو او فالالالالع إلى الفوائف تتا و وع 
 ون كثاو ح قدا  وس و  اصي االةاالالت وبلذالت. الووكزاالل البمالوب  لالد اغعمباالالل اغصالالول صر سوا   الالواك  إلى

 ثاواك أن وغ  اصا صالدال  أو الواللال الصدوالت وواعال صر اغوالالالالن تالالالالوش والالالن كالصاالالالاال ااالالالدو  االالالوصو أمالالالع الدول
 والوولكل وووسالالالاال الو يد  الحوبال اإلوالوات دولل و ح ر تالئلل  مووال اي االعالت اواعع صازال الدول تتا ون

 الصالالمالداق أكالالالالالالالالالالالالالالالالبو  ضالال  ال ر الدول بان ون والموواج الكوات ودولل والصالالان وسالالمذالصوو  السالالحودال الحوبال
 .الحالل   وس و  على الساالدال

تات  ع صالالالالالمالداق أو  و ابالت لمسالالالالال ثوالو 1ماالواحوف صالالالالالمدوق المقد الدولر الصالالالالالمالداق السالالالالالاالدال على أ
دال غغواف اا صال و مشالئ اليكوول الحالول صالمالداق الثوو  الساالدال. غوف خالص  ولكاال اليكوول الحالول

دول صر أتداف واللال  وسالالالالالال خ ل يقاق  االكلال  وتر صالالالالالالمالداق  ي فت بالغصالالالالالالول أو   ولى  وتافاال أو إداو 
لثوو  و مشالالالالالح صالالالالالمالداق ا. اغعمبال  ثوالو صر اغصالالالالالول الواللالتلب اسالالالالال وا اعاالت اسالالالالال ثوالوال   ضالالالالالون اصسالالالالال

عولاالت المقد اغعمبر الوسالالالالالالالالالوال  أو عالئد  أو السالالالالالالالالاالدال صر الحالد  وح ود  على صوائف وازان الودصوعالت 
الو يققل ون الصالالالدوات السالاللحال  أو كل تتا الوواود  الخصالالخصالالل  أو صوائف الواللال الحالول  أو اإلاوادات

 وع وحلع.
 و  حلق. حاالعوا امالسا وايد  حواف على الحثوو اصحا ث  وون الساالدال  الثوو  صمالداق   شالبع ص
 والخص. الصمالداق على لليكوول الفحلال باللساةو  الوخ لفل ال حوافالت ون الحداد بان الوئاسال صالتمخ اص

 :2ال اللر الميو على  الساالدال الثوو  لصمالداق الوواز  السوالت بمب دوا شع أعدا خالص  قواو
 -0 الووكز ؛ البمب اي االةالت عن بحادا ومفصلل إداو  -4                                  ؛الساالدال-0

  واضيل؛ االمومال وسئولاالت وعود عد -2     عمبال؛غا متالحو و  أكبو بقدو ال حالول
  ود؛غا ةوال اس ثوالو  أصق -2              الوخالةو؛  يول على أكبو ادو -2
 .الدولل على تلب وودود ل حزاز اس وا اعال اس ثوالوات صر ال حالول اي واللال-2

                                                           
، مجلة اقتصااديات شامال ايريقيا، جامعة شالا، العدد الساادس السداسي ا ول، عبد الوعاد اد   الصالمالداق السالاالدال واغزول الواللال الحاللوال الواتمل1

 .3-8، ص 8111
 .12  ص4104   اصا صالد الساالسر لومةقل الخلاج  ووكز الدواسالت الدولال واصالاوال  عالوحل عووع الون  اةو 10ال قواو الووعز وا   2
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 : السيادية الثروة صناديق أنواع: الفرع الثاني
 صإمع  4112 أك وبو صر الالالالالالالالالالالالالالالالالدولر المقد صالالمدوق عن الصالالالدو الحاللور الواللر اصسالال قواو  قواو بيسالالا

 والالالالالن والقالالالالالصد اغتالالالالالداف : روتالالالالال الوحالااو ون عدد وصق الساالدال الثالالالالالوو  صالالالالالمالداق  الالالالالصماف االالالالال   والالالالالال عالد 
 .اغصالول ووالصدو العذواصاالل  والومةقالل  اصسال ثوالو

 :1تر مواعأ خوسل إلى الساالدال الثوو  صمالداق  وااز اوكن  حساساال  والن الوئاالسر الذالوف وبيالسا 
 و يقاق ل كك واصا صالد للدولالالالالالل الحالول الووازمل يوالال صر اغسالسر تدصاال وا وثل: االستقرار صناديق-1

 ؛المفة لالصوخ السل   أسحالو  قلبالت عن المالشئل وازان الودصوعالت  قلبالت وقالبل عول اال صوف سحو اس قواو
ـــناديق-2 ـــاطي صـ ـــدخرات) احتيـ ـــال( مـ ـــة األجيـ  إلى الو عدد  غاو اغصول  يواالالالالالل إلى و االالالالالدف: القادمـ

 ؛ موعال أكثو أصول يالصتل
 اغصالالالالالالالول صئل ضالالالالالالالون الذاللا صر  دور أصالالالالالالولاال ص زال ال ر وتر: االحتياطيات اســــتثمار شــــركات-3

 صر الوخالةو ون الوزاد ل يول الو زااد  بوغب اال و  واز الووكز   الوصالالالالوف  لد باال الوي فت اصي االةال
 ؛لالالدو  اصي االةاالت لياالز  البدالل الفوصل  كاللاف ون اليد ث  وون  أعاللى عوائالد  يقاالق سبال

 اصع والعر  الشقان تات الوالالالالالالالالالشالوا   وواالالالالالالالالالل عالالالالالالالالاللى الحالالالالالالالالالالد  صر  الالالالالالالالالسالعد ال ر وتر: التنمية صناديق-4
 ؛الوحمر اصا صالد صر الوي ول المال ج موو  حزز أن اوكن وال ر واصا صالد 

 لووازماللا صر الويالدد  غاو الةالوئل ال قالعالد ال زاوالالت  ذةالر وتالالر: التقاعــد طــوار  احتياطيات صناديق-5
 (.ال قالعد وحالشالت صر اغصواد اش واكالت بخالمف والصالدو والن) للدولالل الحالوالل
 :2ىإل دخلاال وصالدو يسا الساالدال الصمالداق  صماف   كوال ا 
ـــة سيادية صناديق) األولية المواد عوائد طريق عن الممولة الصناديق-أ  وماال ك صالالالالالمالداق وتالالالالالر (:نفطيـ

 أمع وتلب .المفةال صالالدوا اال والن أسالسالالال  الالح ر وواودتال أن أ  المفةال وأسالسال اغولال للوواد الوصدو  الدول
 كالن إتا ووال المضوا  بقالبلاالل وحتواال ا س  ال ر الوواود تتا اس ذمل و او  إشكاللال الدول تتا أوال   ةون
 يما  قالصمالدا صكو  الدول تالتا وعدت ولقد. الميقل لألعاالل كيق وكالوماال صر وماال عزء إبقالء الواعا ون

 ون آخو بشالالكل الةباحال الوالالالالالالالالالالالالالالالالواود إيالالالالالالالالالالالالالالالالمل ا   بياا الثووات تتا صر اغعاالل مصالالاا على للويالصتل
 ؛الموواعر صالمدوقالو  الكوا ال  اصس ثوالو تائل صمدوق الصمالداق تتا بان وون. اغصول

 دتالالالالالالالالالالالالالالالالالالوواو    وثل: (نفطية غير ســيادية صــناديق)التجارية  المدفوعات بفوائض الممولة الصــناديق-ب
 صر دووعالالالالالالالالالالالالالالو  الصمالداق ون الموع تتا أن الحل  و  الصوف  واي االةالت ال عالو  الوازان صالئف صر أسالسال
 اي االةالت ون الحاللور اإلعواللر اليع  أن تلب  والصالالالالالالالالالان سالالالالالالالالالمذالصوو  غواو على المفةال  غاو الدول

  زااد . ولقد4119 سمل دوصو  والاالالالالالالالون 2 عالالالالالالالالوزل    حالتوت وال سوعالن الووكزال للبموب اغعمبال الحومت
                                                           

ووكز اصوالوات للدواسالت   0ةدواسالت اس وا اعال   الخلاعال  سلسللشواف شحبالن وبووب  صمالداق الثوو  الساالدال بان ال يداالت الذوبال واآلصالق  1
 .02  ص4118اصوالوات    022والبيوا اصس وا اعال  الحدد 

 .0-4ص ووع  سبق تكوا  عبد الوعاد اد   الصمالداق الساالدال واغزول الواللال الحاللوال الواتمل   2
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 اس ةالعت ولقد. الوبلغ تتا 2\2 المالوال الالالالدول و ولب. دوصو  والاون 0 بالالال لويدتال 4112 سمل صر يعواال
  مالصسالالالالا اال بفضالالالالل الم امال  أوواكال صر خالصالالالالل تالول  واللال صوائف  يقاق المفةال غاو الدول ون الكثاو

 إلى االدصح ووال الويلر  اصسالالالال ثوالو اي االعالت عن افاف بوال الحاللوال اغسالالالالواق وسالالالال و  على ال صالالالالداوال
 مقدال ةاالتكالي اال باللوالل اصي فالت بان وازمالت أن بحالد ساالدال  صمالداق إلى الفوائف تتا ون عزء  يوال

 ؛عوائد لاال ايقق بوال اس ثوالوتال أو

 القةالالالالالالالالالالالالالالالالالع لخوصالالصالالل واسالالحل بواوج الدول ون كثاو دخلت :الخوصــصــة بفوائض الممولة الصــناديق-ج
 الالالالالالالالالالاللالخوصص بومالالالالالالالالالالالالوج عوائد بلذت صومسال صفر. ضخول واللال عوائد على يصولاال إلى أد  ووال الحووور

 02 يعالالالالالالالالالالالالالالالال  4119 غالال إلى سالالموات أوب  خمل الخوصالالصالالل عوائد تذبل العزائو وصر. دوصو ولاالو 24
 الحوووال  امالالواز  ل وواالل وبالشالو  اوعااالال والن صوماالال. الحوائالد لاالتا الالدول اسال حوالصت و  بالان دوصو  ولاالو
 ائدالحو  تتا لضخالول ومتالالالالالالالالالوا. الالالالالالالالالالداون وسالالالالالالالالالداد اصا صالالالالالالالالالالد تاكلل إعالد  بواوج ل ووال اغياالن بحف وصر

 ما صالد ل اصس احالبال الةالاالالالالالالالالالالل والالالالالالالالالالن أكبو اكون الحووور اإلمفالق صر كباو  وس  إلى  قود أن ون و خوصال
 الوؤسسالت كون ون وامةماال .صاالع الال يك  علالالى الوقدوو غاو ال ضخ  ون ياللل إلى اؤد  أن اوكن والت 

 ؛لساالدا صمالداق إلى الخوصصل عوائد والن عالزء أو كل  يوال ا   اغعاالل لعوا  عال  ولب تر الوخوصصل

 ازامالالو صر صالئضالالالالالالال  يقق لوال وبالشالالالالالالو  اليكووالت بحف  لعح :الميزانية بفائض الممولة الصــــناديق-د
 ول وعاع االل ع والن عوائالد  يقاالق اصد الواللال اغصول صر صس ثوالوا الفالئف تتا  يوال لىإ للدولل الحالول

 اللعوء ا   وسالال واتال واو فالع الفوائف تتا  يقاق  والر اميت ولوال. ثالمال عال ون اصا صالالالدال الوحةاالت
 .الموواعالر الصمدوق وثل أصضل  بشكل و موا اال اس ثوالوتال اصد ساالدال صمالداق  كوان إلى

 المصادر المالية لصناديق الثروة السيادية (3-11الشكل رقم: )

 
زااو  بلقالسالالالالال   دوو صالالالالالمالداق الثوو  السالالالالالاالدال صر  ةواو ال ووال اصسالالالالالمور صر تل  ةووات اصا صالالالالالالد السالالالالالاالسالالالالالر الخلاعر  وم د  صقع الوصالالالالالدو:  

 .09  ص 4102والحول الخاو   دبر   اصا صالد اصسمور  دائو  الشؤون اصسموال
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 الجزائر ة فيق الثروة السيادييداصن الفرع الثالث:

إن اصع والد الكباو للدول الوم عل والوصدو  للمفة صر وازاماال اال الحالول على اإلاوادات المفةال سوف 
وس قبلال الوخالةو الام ار عالعم أو آعم وساحقد كثاوا الساالسل الواللال للبلد  ولوحاللعل الوض  و فالد  

المالعول على ال قلبالت الوفالعئل غسحالو المفة  االوت الحداد ون الدول وون باماال العزائو بإمشالء صمالداق 
ساالدال  لاال أسوالء و حدد  ولكن   قالة  ون ياا اواعد إمشالئاال وأتداصاال. ياا سور تتا الصمدوق صر 

و سوى  (FONDS DE REGULATION DES RECETTES(ع )FRRالعزائو بال عصمدوق ضبة الوواود)
  .صر بحف البلدان بصمالداق ال ثبات أو صمالداق المفة

 غسحالو الب وول الوح بو اصو فالعوازتال  ال ر  4111صر سمل  (FRR)ضبة الوواود  صمدوق أمشئ
إاوادات  نو العزء اغكبوال ر  شكل إاوادات العبالال الب وولال ااول صر وال زاد   وقالومل باللسموات السالبقل

  .1الوازامال الحالول

حو سالالالالعلى  اع ودتصالالالالالوول أثمالء إعداد الوازامال الحالول للدولل ال ر  واواواتاليكوول إعواءات  ا ختت
دوصو  08 يددت وصقع إاوادات الوازامال الحالول  ويدد تتا السحو بالالالالالالالالالالالالالال   ووعحر و وا  غسحالو الويوواالت

لسالالالالالمل  وصود 22  و4102دوصو لسالالالالالمل  21  و4102دوصو ي ى سالالالالالمل  02  و4119ي ى سالالالالالمل  للبووال
للبووال بان السالحو الووعحر والسحو السوار  عولت اليكوول  دوصو 8.2وأوال  صالوق وصالل إلى   .4109

 تتا الفالئف ون خمل إمشالء صمدوق ا ولى  لب الواال . او صالصالعزائوال على 
تو صالالمدوق ام ور :  Fonds de régulation des recettes: (FRRالموارد )صــندوق ضــبط  تعريف-أوال

  وتو عبالو  014-010الخالص وا   ال خصالالاصإلى اليسالالالبالت الخالصالالل للخزامل وباللضالالبة إلى يسالالالبالت 
 تتا زاوا وال أت و  .عن يسالالالالا يكوور لد  بمب العزائو باللدامالو العزائو  بحموان صالالالمدوق ضالالالبة الوواود

 الحالول  الووازمل و مفات إعداد ووبالدئ لقواعد  خض  ص أماال أ  الحالول  الووازمل عن وس قلل أماال اليسالبالت
 ."البولوالنع ال شواحال السلةل لواالبل  خض  ص أماال كوال

 غسحالو علىأ وس و  عن المال عل العبالئال القا  صوائف اإلاوادات ضبة صمدوق إاوادات بالا صر واقاد
 .لصالالالالمدوقا بسالالالالاو الو حلقل اإلاوادات كل إلى بالإلضالالالالالصل الواللال  االمون صر الو واحل  لب على الويوواالت

 .الصمدوق لاتا الوئاسر باللصوف اآلوو تو باللواللال الوكلف الوزاو أن على الواللال االمون وامص
  :صندوق ضبط الموارد عمل مجال-ثانيا

   وثل لالوئاسا الوتافل أن بالع بالو البلد داخل أسالالسال ا وكز اإلاوادات  ضالبة صالمدوق عول وعالل إن 
 سالالالالالال و و على وسالالالالالال قبم ايدا اد ععز أ  ل ووال واسالالالالالال حواللاال الب وولال العبالال صوائف او صالالالالالالالص صر

 ةواق نع الويدد  الوازامال و وازن مفقالت ضبة أ  الويوواالت أسحالو امااالو م اعل للدولل الحالول الووازمل
                                                           

 .4112و ضومل االمون الواللال لسمل  48/04/4110ب الواخ  صالدو -09للوزاد ون ال فالصال أمتو: العواد  الوسوال العزائوال  الحدد  1
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 و  اقبالل مس وسالتو ع خمل ون البلد خالور او د الصمدوق عول وعالل أن الحل  و  السمو   الواللال االمون
 .1الخالوعر الوداومال و خفاف سداد صر العزائو بمب

 :ضبط الموارد صندوق تعديالت-ثالثا

 الالوالل االمون خمل ون وتلب الوواود  ضالالالالالالبة بصالالالالالالمدوق الو حلقل واغسالالالالالال  القواعد بحف  حدال    
 :ال اللر الميو على 4102  4112  4112

 الواللال االمون خمل ون واغسالال  القواعد بحف  حدال    الصالالمدوق  لحول إ والوال :2114 ســنة تعديل-1
 49 ل الوواصق 0242 القحد  ت  12 صر الوؤوخ 44- 10 االمون ون 22 للوالد  وصقال 4112 لسالالالالالالالالمل

 عوان 42 صر الوؤوخ 14- 4111 وا  القالمون ون 01 الوالد   حدال على مصالالالالت ال ر 4110 داسالالالالوبو
 :ح را كوال و يوو  4111االمون الواللال ال كوالر لسمل  نوالو ضو  4111

 ضالالبة صالالمدوقع وعموامع 014- 010 وا  خالص  خصالالاص يسالالالا الخزامل ك البالت صر اف ه :01الوالد  
 :اليسالا تتا صر واقاد . عاإلاوادات

 :اإليرادات باب في-أ
 افوق  قداوات االمون الواللال؛ااوادات عبالال ب وولال  وس و  عن المال ج القاول صوائف* 

 *  سباقالت بمب العزائو الووعال لل سااو المشة للوداومال الخالوعال؛
 .الصمدوق بساو وو بةل أخو  اواداتأال إ *
 :النفقات باب في-ب
 إاوادات عبالال ب وولال اقل عن  قداوات االمون الواللال؛ حواف مالاص القاول المال ج عن وس و  * 
 الوداومال الحوووال.اليد ون * 
 ؛اليسالا تتابصوف  الوئاسر اآلوو تو لواللالا وزاو* 
 .ال متا  ةواق عن الوالد  تتا أيكال   ةباق كافاالت  يدد* 

 إلاوادات عداد يسالالالالالا إضالالالالالصل    صقد 4112 لسالالالالمل الواللال لقالمون 22 الوالد  مص  يلال خمل وون
 الوض   يسن لبت واحود الخالوعال  للوداومال المشة لل سااو الووعال العزائو بمب  سباقالت وتو الصمدوق
 وبلغ 4110 داسالالالوبو ماالال بلذت ياا الصالالالالحبل  الحولل ون اي االةال ع او فالع م اعل العزائو لبمب الواللر
 صر   وثل لللوداوما المشالالالالة لل سالالالالااو عداد  اسالالالال وا اعال العزائو بمب إ بالع وكتا دوصو  ولاالو 04.84 ادوا
 .اس يقالااال آعاللاال يلول ابل أ  الخالوعال  للداون الوسبق الدص 

                                                           
(  اةوويل دك وواا  0891/4102دواسل ااالسال  يلالال لياللل العزائو ) –العبالال الب وولال صر  يقاق ال وازن اصا صالد   اليواد  دوواعال ر عبد  1

 .422-422  ص 4102/4102كلال الحلو  اصا صالدال وال عالوال وعلو  ال سااو  عالوحل ا  البواار  
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 اغّول وبالالالالالا  42 صر الالالالالالالالؤّوخلوا 14-4111 وا  الالالقالالالمون ون 01    حدال الوالد    :2116 سنة تعديل-2
بمص  4111 لالسالالمالل الالال الالكالوالالااللالر الالاللالالاالللوا االالالمالون  الضالالونلووا 4111 سالمالل االالالومالالالاالالالو 42 الالالالواصقلوا 0240 عالالالال 

اولاو سالالالمل  02تالالالالالالالالالالالالالالالالال الوواصق لالالالالالالالالالالالالالالالالال 0242عوالد  الثالمال  08وؤوخ صر  12-12ون اصوو وا   42الوالد  
 وتتا مصاال:. 4112  الو ضون االمون الواللال ال كوالر لسمل 4112

 0240 عالالالالالالالالالال  اغّول وبالالالالالالالالالا  42 صر الالالالالالالالالالالالؤّوخلوا 14-4111 وا  الالالالقالالالالمون ون 01 ّد لوالا  الالالحالالالّدل :42 الالالالّد لوا
 :اح ر كوال و يّوو 4111 لالسالالمالل الالال الالكالوالالااللالر الالاللالالاالللوا االالالمالون  الضالالونلووا 4111 سالمالل االالالومالالالاالالالو 42 الالالالواصقلوا

 ضبة صمدوقع وعموامع 014- 010 وا  خالص  خصاص يسالالا الخزامل ك البالت صر اف هع : 01الوالد  
 :اليسالا تتا صر واقاد  عاإلاوادات

 :تباب اإليرادا في-أ
 الواللال؛ إاوادات العبالال الب وولال ل قداوات االمونصوائف القا  المال عل عن وس و   عالوز  *
 ؛الخالوعال بكافال صّحاللل  سباقالت بمب العزائو الووعال ل سااو الوداومال *
 . حّلقل بساو الصمدوقالوكل اإلاوادات اغخو   *

 :النفقات باب في-ب
 ولاالو دامالو عزائو ؛ 221وصاد الصمدوق عن  ووال ععز الخزامل دون أن اقل  *
 .الحوووال داومالالو  خفاف *
 .اليسالا لاتا الوئاسر بالالالاللالالالصالالوف اآلوالالالو تالالالو اللالالالّاالالالللوبالالالال الالكالالاللالفالو الالالالوزاالالالو إن

 .ال ّمتا  ةالواق عالن الالّد الو تالالالتا أيالالكالالالالالال   الالةالالبالالاالق كالالاالالفالالاالالالالالت  يالالالالّدد
ولاالو دامالو عزائو  ياا ص اوكن  221وعداد تتا ال حدال اكون صر  سالالالقاف وصالالالاد الصالالالمدوق عمد وبلغ 

 ووال الحعز صر الووازمل ون وصالالالالالالالالالاد الصالالالالالالالالالمدوق عمد بلوغع تتا القاول. و لعح عمدتال الدولل لةوق أخو  
وتلالالب للويالالالصتالالل على  ( وثم.أو اصصالالالالالالالالالالالالالالالداو المقالالد  دون  ذةاالالل المقود ةبالالالعالالل)ال قلاالالد  كالالالل وواالالل غاو 

 اس وواوال وشالوا  ال موال.
 اغّول وبالالالالالالالالالا  42 صر الالالالالالالالالالالالؤّوخلوا 14-4111 وا  الالالالقالالالالمون ون 01:     حدال الوالد  2116سنة  تعديل-3

بمص  4111 لالسالالمالل الالال الالكالوالالااللالر الالاللالالاالللوا االالالمالون  الضالالونلووا 4111 سالمالل االالالومالالالاالالالو 42 الالالالواصقلوا 0240 عالالالال 
داسالوبو سمل  49تالالالالالالالالالالالالالالال الوواصق لالالالالالالالالالالالالالالال 0209وبا  اصول  49وؤوخ صر  02-02ون االمون وا   040الوالد  
 . وتتا مصاال:4102  الو ضون االمون الواللال لسمل 4102

 عالالالالالالالالالالالالال  اغّول وبالالالالالالالالالالالالا  42 صر الالالالالالالالالالالالالالالالؤّوخلوا 14-4111 وا  الالالالالقالالالالالمون ون 01:  حدل ايكال  الوالد  040الوالد  
  الوحدلل 4111 لالسالالمالل الالال الالكالوالالااللالر الالاللالالاالللوا االالالمالون  الضالالونلووا 4111 سالمالل االالالالالالومالالالالالالاالالالو 42 الالالالالالالالواصقلوا 0240

 والو وول  و يوو كوال اح ر:
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 ضبة صمدوقع وعموامع 014- 010 وا  خالص  خصاص يسالالا الخزامل ك البالت صر اف ه: ع 01الوالد  
 :اليسالا تتا صر واقاد  عاإلاوادات

 : بدون  ذااو.باب االيرادات في-أ

  باب النفقات: في-ب
 *  ووال ععز الخزامل؛

 *  خفاف الوداومال الحوووال.
 .اليسالا لاتا الوئاسر بالالالاللالالالصالالوف اآلوالالالو تالالالو اللالالالّاالالالللوبالالالال الالكالالاللالفالو الالالالوزاالالالو
 .ال ّمتا  ةالواق عالن الالّد الو تالالالتا أيالالكالالالالالال   الالةالالبالالاالق كالالاالالفالالاالالالالالت  يالالالالّدد

واكون ال حدال تمال صر ال خلر عن  سالالقاف وصالالاد صالالمدوق ضالالبة اإلاوادات  و وب عولال  ووال ععز 
 الادوء بحد ياللل اصسالالالالالالالال مفالو القصالالالالالالالالو  حك  لمال يالللوتتا ال حدال االخزامل وةلقال بدون ااود وص شالالالالالالالالووة  

 ل را الب وول اسالالحالو  يسالالن بفضالاللتلب و    الضالالوائا...() ال قشالالف  زاالد   4102و  4102للدولل سالالم ر 
 وقالومل %00  مالتز  و يقاق زاالد  صر اصاوادات الحالول 4102صر بدااالت سالالالالالالالالالالالالمل دوصو 22 ال  عالوزت
 الخزامل ععز ا واع  ان الدولل  وا و   (دوصو ولاالو 20) دامالو ولاالو 2202   وال ر ادوت بال4102 بسمل
 .%9 إلى %02 ون سامخفف بياا 4102 بسمل وقالومل المصف بميو
  ص الالالالالالالالالالالالالو  صر  يالالالالالالالالالالالالالولع ون امةماال أتوا ع الوواود ضبة صمدوق اس ود :دصندوق ضبط الموار أهمية-رابعا
 :1اآل ال قالةالم صر وأتوا ع دووا إاضالن واوكن لليكوول  الواللال للساالسل وصحالللوئاسال  أدا  إلى وعاز 
 الدولل؛ وداومال ون ال قلال صر للصمدوق الواللال الوواود وسالتول 
 الوةمر؛ اصا صالد وصليل اخد  وسالو صر و وعاااال الب وول صوائف ضبة 
 الحالول؛ الوازامال صر الحعز  ذةال 
 قلالو حل الوشالالالكمت بوحاللعل اا   أن صإوال أتداصع  يسالالالا وزدوعل أدواوا الصالالالمدوق احخت أن اوكن 

 أن وكنا كوال  ع ثبات أو ضالالالالالبة صالالالالالمدوقع اوثل وتمال  قداوتال  سالالالالالوء وأ المفةال اإلاوادات ب قلا
 ع.ادخالو صمدوقع اسوى وتمال الوقبلل لألعاالل المفة إاوادات ون عزء خالواد صر اس خد 

وواود    وّثلو : 2117-2111خالل الفترة  :واســــــتخدامات صــــــندوق ضــــــبط االيرادات موارد-خامســــــا
 بالإلضالصل لواللال ا االمون ل قداوات اغخاو  تتا  عالوز عن الّمال ج الب وولال العبالال ااول صالئف صرالصمدوق 

 .الّصمدوق ب سااو الو حّلقل اغخو  اإلاوادات كلّ  إلى
دامت خمل ال ح تلب وكالن إمشالالئع  ومت وضالحا ع صر تالول  ةّووات الوواود ضالبة صالمدوق سالّعلياا 

  .4102االمون الواللال   4112االمون الواللال ال كوالر   4112اوامان الواللال  على اتداصع عبوال ر اعوات 
                                                           

صر  لزغاالا شالالالالالالالالالالالالالالاوزاد ويلاور يلاوالل  القةالالع المفةر بان واا  اصو بالة وي وال الزوال صر اصا صالالالالالالالالالالالالالالالد العزائو   وعلل اصكالداوال الحوبال الوف وي 1
 http://www.ao-academy.org/docs/academy_magazine_9.pdf. على الوابة:  20  ص4100الدموالوب  الحدد ال الس   الدموالوب  
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صر ( أدمالا موضالالالالالالاله أت  ال ةووات صر الوواود واصسالالالالالالال خداوالت للصالالالالالالالمدوق 0-2وون خمل العدول وا  )
 (.4102-4111) الف و  الزومال

 (3-5الجدول رقم )
 2117-2111تطور متاحات صندوق ضبط الموارد الجزائري 

مليار 

 دينار

الرصيد في 

نهاية 

 السنة

الجباية 

البترولية 

المقيدة في 

 الميزانية

الجباية 

البترولية 

 المحصلة
 الفائض

المتاحات 

قبل 

 االقتطاع

 رأسمال

الدين العام 

 المقتطع

تسديد 

تسبيقات 

البنك 

 المركزي

تمويل 

عجز 

 الخزينة

الرصيد بعد 

 االقتطاع

نسبة 

متاحات 

ص ض إ/ 

الناتج 

الداخلي 

 %الخام  

2000 0.00 720.0 1173.2 453.2 453.2 221 0.00 0.00 232.2 5.6 

2001 232.1 840.6 964.5 123.9 356 184.47 0.00 0.00 171.5 4.1 

2002 171.5 916.4 942.9 26.5 198 170.06 0.00 0.00 27.9 6.2 

2003 27.9 836.1 1285 448.9 476.9 156 0.00 0.00 320.9 6.1 

2004 320.9 862 1485.5 623.5 944.4 165.56 0.00 0.00 721.7 11.74 

2005 721.7 899 2267.8 1368.8 2090.5 247.8 0.00 0.00 1842.7 24.4 

2006 1842.69 916 2714 1798 3640.7 618.1 0.00 91.5 2931 34.4 

2007 2931 973 2711.8 1738.8 4669.9 314.6 608 531.9 3215.5 34.4 

2008 3215.5 1715.4 4003.6 2288.2 5503.7 465.4 0.00 758.2 4280.1 38.8 

2009 4280.07 1927 2327.7 400.7 4680.7 0.00 0.00 364.3 4316.5 43.3 

2010 4316.5 1501.7 2820 1318.3 5634.8 0.00 0.00 791.9 4842.8 40.4 

2011 4842.84 1529.4 3829.7 2300.3 7143.2 0.00 0.00 1761.5 5381.7 36.9 

2012 5381.7 1519 4054.3 2535.3 7917 0.00 0.00 2283.3 5633.8 34.8 

2013 5633.7 1615.9 3678.1 2062.2 7695.9 0.00 0.00 2132.5 5563.5 33.4 

2014 5563.51 1577.7 3388.1 1810.3 7373.8 0.00 0.00 2965.7 4408.1 25.6 

2015 4408.1 1722.9 2273.5 550.6 4958.7 0.00 0.00 2886.5 2072.2 12.4 

2016 2072.2 1682.6 1772.6 90 2162.2 0.00 0.00 1119.6 1042.6 6.0 

2017 1042.6 2200.1 2200.1 0.00 1042.6 0.00 0.00 941.7 100.9 0.52 

ن سمل ووالسالاالسالت  وتكو  عوف وشالوا  اوامان الواللال  لل قداو الحالول وزاو  الواللال  الوداوالون اعداد الباليا بالصع والد على ايصالالئاالت الوصالدو: 
 / mf.gov.dz-http://www.dgpp   .4109إلى غالال سمل  4111

 تلب وكالن إمشالالالئع  ومت وضالالحا ع صر تالول  ّةووات سالالّعل الصالالمدوق أن مميت (0-2) العدول خمل ون
الواللال  االمون  4112االمون الواللال ال كوالر   4112اوامان الواللال  عبوال حدامت ال ر اعوات خمل ون 

4102. 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/
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 ّدولللل الحالول الوازامال ععز  ووال صر الف و  تتا صر الصالالمدوق أتداف يددت: 2115-2111 الفترة *
 يع  و خفاف الواللال االمون  قداوات ون أال لوسالالالالالالالالالال و  الب وولال العبالال إاوادات امخفالف عن المال ج

لحووور ا الّدانوسالال يقالت  الف و  تتا خملوسالالددت ون وصالالاد صالالمدوق ضالالبة الوواود  الحوووال؛ الوداومال
سمل  %00.9  وامخفضالت مسب اال إلى 4114ون الوصالاد الو الن ون الصالمدوق سالمل  %92ال ر  عالوزت 

    ياا ؛4112 سمل الصمدوق لمشالة الومتوِّل القواعد على  حدال بإدخالل الف و  تتا  واّزت   كوال4112
 الخالوعال وداوماللل ةشالالّ الم لل سالالااو الووعال العزائو بمب  سالالباقالت صر ا وثل للصالالمدوق عداد ووود إضالالالصل

 عداد  لساالس وتر الخالوعال  الحوووال للوداومال الوسبق باللّسداد الخالصل الّصمدوق عولاالت دع  أعل ون
 .4112 سمل ون اب داء  مفاتتال صر اليكوول شوعت

والو وثلل صر   4112 صر الصالالالالالالالالالالمدوق أتداف على  حدامت بإدخالل تزّ  وا :2111-2116 * الفترة
 دامالو ولاالو 221 عن( بيد أدمى ص اوكن ان  مخفف ااو ع FRR سقاف وصاد صمدوق ضبة الوواود )

لف و  و وازت تتا ا الحوووال؛ الوداومال يع  و خفاف الحوووال الخزامل ععز  ووالصر عولال  عزائو 
وامخفالف  ون الوصالالاد الو الن  %02مسالالبل  4119بلغ سالالمل  لحعز الخزامل الحوووالكتلب ال زااد الوسالال وو 

 والت  ون الوصالالالالالاد الو الن صر الصالالالالالمدوق %9.2مسالالالالالبل  4119سالالالالالمل  تبلذال ر وسالالالالال وو للداون الحوووال 
 .ولاالو در 222.2احالدل وبلغ 

 ى يالحوووال باللموو الوسالالالالالالالالالالال وو لوحدل الحعز صر الخزامل  الف و  تتا ازت و :2115-2119 الفترة *
ولاالو در وسببال  خفاف  4992.2بوبلغ ادوا  4102ون الوصاد الو الن للصمدوق سمل  %21 عالوز الالالالالال 

  4102ولاالو در سالالالالالالالمل  4124.4ولاالو در إلى  2219.0الت  بلغ  4102سالالالالالالالمل لاي االةر الصالالالالالالمدوق 
 %04و الب وول وامخفالف القاول الب وولال الويصالاللل بحكثو ون وتتا واع  إلى اصمخفالف الكباو صر اسالالحال

 .4102و 4102بان سم ر 
  وتلب بالل واع  4102 وازت تتا الف و  بإعواء  حدال صر بالا المفقالت سالالالالالالالالالالالمل  :2117-2116* الفترة 

  وتتا 00/04/4102   و وااف يسالبالت بواوج ال موال إلى غالالعن  سقاف وصاد صمدوق ضبة الوواود
ون الوصالالالالالالالاد  %81  للوضالالالالالالالحال الواللال الصالالالالالالالحبل لما صالالالالالالالالد العزائو  الت  بلذت ااول ععز الخزامل واع

     .4108سمل  إلى 4109و وا  مفالت صمدوق ضبة الوواود ماالال  الو الن للصمدوق
 ة:السعودي ة في المملكة العربيةالثروة السيادي قاديصن الفرع الرابع:

 على و موو للذالال اليع  كباو  الخلاج لدول( SWFs ) السالالالالاالدال الثوو  صالالالالمالداق أن إلى عالد  اشالالالالالو
 الفوع تتار ص ضهسمو و . الومةقل صر الو زااد  المفة عالئدات بواسةل  ووالاال ا   ياا اع االد   غاو ميو
. باال الخالصالالالالل سالالالال ثوالواص وصلسالالالالفل ويعواال  عولاال  وةواقل  السالالالالحودال صر السالالالالاالدال الثوو  صالالالالمالداق أت 

 موع االن يغا بحف وصر  داوتال  ال ر الوباللغ يول وحلووالت السالالالالالحودال صر الصالالالالالمالداق ون الحداد و وصو
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وتمالب صالالمدواالن سالالاالداالن باللوولكل الحوبال السالالحودال ع صالالمدوق اصسالال ثوالوات الحالول ع وع  .باال سالال ثوالواتاص
 صمدوق اصصول اصعمبال لوؤسسل المقد الحوبر السحود  )سالوال(ع.

 (SAMAاالصول االجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي ) صندوق-أوال

 الووكز  البمب وتر سالوال بالس  أاضال و حوف    0824 عال  صر السحود  الحوبر المقد وؤسسل  حسست
  Saudi Arabian Monetary Agency) ال)ل اخ صالواا السحودال الحوبال للوولكل

وال  41/12/0824 صر السحود  الحوبر المقد وؤسسل بإمشالء ولكر ووسو  أول صدو والتطور: النشأة-1
 حود السالالالال الحوبر المقد وؤسالالالالسالالالالل متال  صالالالالدو كوال السالالالالمل  مف  ون أك وبو شالالالالاو صر للحول اص  الياالو   

 واالبل صوف والت    0822تالالالالالالالالالال الوواصق لالالالالالالالالالال داسوبو 40/12/0022 صر 40 وا  الولكر الووسو  بووعا
 .الحوبال الوولكل صر الحالولل البموب على السحود  الحوبر المقد وؤسسل

 السالالالالالالالحودال الحوبال الوولكل صر الحالولل البموب إلزا       0824 أك وبو الوواصق ه 0024 ويو  صر
  وضالاله اوالشالال  قالواو و قدا  السالالحود   الحوبر المقد وؤسالالسالالل لد  بالل سالالعال أعمبال أو ويلال بموب سالالواء
اضالالالالالن الحومت  لوخ لف والشالالالالواء البا  يوكل  وعا وصر الحومت  ون واصص  اليال الخ الوال اغوصالالالالد  وا 
 ال واخاص إصالالداو صر اليق السالالحود  الحوبر المقد وؤسالالسالالل إعةالء      0828 أك وبو الوواصق ه0029
 السحودال. الحوبال الوولكل صر للحول واغعمبال الويلال للبموب

 بمب ماالو اغعمبال البموب صووع ون للوزاد ال وخاص    السالالالالالحود  الحوبر المقد وؤسالالالالالسالالالالل  حسالالالالالا  بحد
 البموب لبحف اصال وخ    كوال لماواووب  ال الب  بمب سا ر مالشاومالل وصاوسالت والواعو لبمالن وبمب القالتو 
 عواللعأ ووالوسل الواالف بمب بدأ باموال أعواللع  بوزاولل ال عالو  اغتلر البمب بدأ   0820 عال  صفر الويلال

 .  0829 عال  صر الوةمر والبمب    0822 عال  صر

 مقد  متال  للوولكل اكن ل  إمشالئاال صحمد السحود   اصا صالد  موال صر تالواال دوواا المقد وؤسالسالل و والو 
 المتصك السالالالالالالالحودال  الفضالالالالالالالال المقود عالما إلى الوولكل صر و داولل اغعمبال الحومت وكالمت باال  خالص
 مشالءإ ون ومصف أعوا  ثوالمال غضون وصر للبمد  مقد  متال   ةواو تر للوؤسالسالل اغولى الواال  إيد 

 إلى والفضالالالالل التتا الوحدمان االعد  متال  ون الوولكل  يولت كوال وةمر مقد  متال  إاالول    الوؤسالالالالسالالالالل
ال الوؤسالالالالسالالالالل أول اال ال ر اغخو  الواول وكالمت الوواال  الحولل متال  ال ات والوا  تال م موو  شالالالالعا  تر خالصالالالالا

 .1سحود  بموب تمالب اكن ل  ياا وةمر وصوصر

                                                           
باقال  وساللل دواسل  ة: بالزل لعمل وقووات ضوء صر ال عالوال السحودال للبموب الواللر اغداء ل قوا  وق ون  ذواد يسن عبد اهلل باللخاو  ودخل 1

 .01  ص 4100والعس او  كلال اصداو  واصا صالد  عالوحل الولب عبد الحزاز  عد   السحودال  
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 لصالدوا السحود  الحوبر المقد لوؤسسل اغسالسر المتال  يدد: السعودي العربي النقد مؤسـسـة أهداف-2
 : 1الر كوال وتر السحود  الحوبر المقد وؤسسل أتداف   0822 عال 
 السالحود  الحوبر المقد وؤسالسالل  قو  :وخارجها البالد داخل قيمته وتوطيد السـعودي النقد ودعم إصـدار-أ

صالالالداو بسالالالب  الداخلال القاول ودع  ب ثبات و قو  بتلب  الو صالالاللل اغخو  اغعوالل وكالصل السالالالحود  المقد وا 
 غوافغ الووصالالالالالد  اصي االةال اغووال بيفت  قو  كوال المقد  غةالء  قوال على والحول للحولل والخالوعال

 .المقد
 واودات كالصل صااال ص وود اليكوول وصالالالالالوف بحعوالل الوؤسالالالالالسالالالالالل  قو  :الحكومة مصـــرف بأعمال القيام-ب

 وولاليك إاواف أو الخالصالالالل الودائ  اسالالال م  المقد لوؤسالالالسالالالل اعوز وص ودصوعال اال  وماال و صالالالوف اليكوول
 أو صالالالالالمالعر أو  عالو  وشالالالالالووع أ  صر وصالالالالالليل لاال اكون أن اعوز ص كوال واغصواد  الخالصالالالالالل والاائالت
 .زواعر

 ال عالوال البموب بوواابل الوؤسالالالالسالالالالل  قو  :العمالت مبادلة بأعمال والمشـــتغلين التجارية البنوك مراقبة-ج
صالالداو الحومت وبالدلل بحعوالل والوشال ذلان  احول الو  ع بمب كل وعلى با   الخالصالالل وال حلاوالت القواعد وا 

 .الواللر ووكزا عن باالمالت شاوااال لاال اقد  أن الوولكل صر
ون صالالالمدوق اصصالالالول اصعمبال  يعوال صالالالذوأصالالالمدوق  (: وهوPIFاالســتثمارات العامة:)  صــندوق-ثانيا
 وتو غخو  ا الخلاعال الساالدال الصمالداق ةواقل بمف  ا داو ياا  سسل المقد الحوبر السحود  )سالوال(لوؤ 
 .السحود  اصا صالد صر اصس وا اعال اصس ثوالوات ميو الأسالس عووع

  و وسالالال على السالالالاالدال الصالالالمالداق أكبو ون وايداا  اصالالالبه أن إلى الحالول اصسالالال ثوالوات صالالالمدوق اسالالالحى
 صس ثوالوالا الفوص صر اصس ثوالو خمل ون ووائد  و موعل اس ثوالوال ويفتل بمالء على باللحول وتلب الحالل 
 .والدولر الويلر الصحادان على العتابل

 تل عالوالا ( 22) ون أكثو إلى الوولكل صر الحالول اصسالالالال ثوالوات صالالالالمدوق  الواخ او د :والتطور النشـــأة-1
 صر أسالالالالا  قدص الوةمال؛ اصسالالالال ثوالوال الكاالمالت ون الحداد  ةواو صر وو سالالالالِاوالا  وائداا  اا صالالالالالداالا  واصداا  ةال اال
 وا  الولكر الووسو  بووعا  0820 عال  صر أ مِشئَ  أن ومت الوولكل صر الشوكالت كبواالت ون عدد  حسالا 

 ااال ص والوشالالالالوكل الياوال والشالالالوكالت الوشالالالالوا  ون الحداد  ووال صر اغعوا  وو على أسالالالا  كوال(. 42/ )
 .الوةمر لما صالد اصس وا اعال اغتوال تات الوشالوا  إلى الواللر الدع  وقّدوالا 

 اواو صدو إت الصمدوق؛ وساو  صر موعال مقلل يدثت  4102/0/40 الوواصق تالالالالالالالالال0202/2/0 وب الواخ
 عالد إ ث    وون وال موال  اصا صالالالدال الشالالؤون بوعل  الصالالمدوق وبة الو ضالالون( 421) وا  الوزواء وعل 

                                                           
تال 40/12/0022ب الالالالالواخ  40متالالالالال  وؤسالالالالالالالالالالالالالالسالالالالالالالالالالالالالالالالالل المقالالالالد الحوبر السالالالالالالالالالالالالالالحود   ووسالالالالالالالالالالالالالالو  ولكر وا  وؤسالالالالالالالالالالالالالالسالالالالالالالالالالالالالالالالالل المقالالالالد الحوبر السالالالالالالالالالالالالالالحود    1
(0822 ) http://www.sama.gov.sa  
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 مالئا دالحا ولر) سالالحود آل الحزاز عبد بن سالاللوالن بن ويود :اغواو بوئالسالالل لاصالالبه اإلداو  وعل   كوان
  ثوالواتاصسالال صالالمدوق إداو  وعل  وئا  وال موال اصا صالالالدال الشالالؤون وعل  ووئا  الوزواء وعل  وئا 
 سؤولاالت  و واّلد ع أشول  بواال  وكلف ع أع   صمياالت الصمدوق وميت اغتوال  باللذل خةو  صر  (الحالول
 . وصافالا  وأدق يضوواا  أكثو اس وا اعال وةمال
 صر اصسالالالالالال ثوالو ب ووال الحالول اصسالالالالالال ثوالوات صالالالالالالمدوق اخ ص :1صــــندوق االســــتثمارات العامة مهام-2

 إلاوافا لوؤسسالت أو السحودال الحوبال الوولكل لليكوول  البحل كالمت سالواء ال عالو  الةالب  تات الوشالالوا 
 وشالوكل اقةو  عن أو بالس قملال  مفت الوشالوا  كالمت وسواء الحالول  الوؤسسالت أو باال الوو بةل الصمالعر
 يالصت صر واعوز الضالالالالوالن  أو اإلاواف ةواق عن ال ووال وا   خالصالالالالل  لوؤسالالالالسالالالالالت اإلداوال العاالت
 صالالالمدوقال ااال  إلى بالإلضالالالصل وحان  وشالالووع اي العاال وباللغ  خصالالاص ةواق عن ال ووال ا   ان خالصالالل

 .وثمالئال ودولال عوبال شوكالت عد  صر اسالت  كوال سحودال  شوكالت عد  أووال وؤو  صر باللوسالتول

 الحواضل تاصس وا اعاال ضوء صر وخّمال و سالالوعل بو او  اصا صالالد  يقلع صر الصالمدوق دوو موال ولقد
  يولال ععلل لدص  الوبتولل العاود سالالالالالالالاالق صر وتلب. وال موال اصا صالالالالالالالالدال الشالالالالالالالؤون وعل  أاّوتال ال ر

  موال رص الفّحالل الصالالالالالالمدوق إسالالالالالالاال  وعبو الوولكل  صر الوسالالالالالال دا  اإلاعالبر وال ذااو الوةمر اصا صالالالالالالالد 
 وصر الالحاللو واغسالالالواق القةالعالت صر وسالالال ثوواا . الدولال اغصالالالول ون ويفت ع و وسالالالا  الويلر اصا صالالالالد

ةمق اصسالالالالال وا اعال الشالالالالالواكالت  كوان  الحالئدات حتا و  عاللال  بكفالء  أتداصع ل يقاق الكبو   الوبالدوات وا 
 . 4101 وؤال   وخالتال ال ر الةوويل اغتداف و  امسع  بوال الوةمر اصا صالد على الوس داول

( SAMA) السالالحود  الحوبر المقد وؤسالالسالالل خمل ون الوولكل صر اصي االةال اغووال كالصل اسالال ثوالو ا  
 بلغ  4101 داسالوبو ون وبداال. اغعل اصالاو  اغوواكال الخزامل سالمدات صر وئاسالر بشالكل اسال ثوالوتال وا  
 وؤسسل و قو . دوصو ولاالو 084 وتائال اال الدولل لصالله السحود  الحوبر المقد وؤسسل بع  ي فت وال وقداو
 أال صر  ثوالواصسالال صر وغب اال وعد  ب يفتاال وحووصل أماال كوال شالالاواال  الوا  بإعمن السالالحود  الحوبر المقد

  قو  االأم السالالالحود  الحوبر المقد وؤسالالالسالالالل و و . اغعل اصالالالاو  الذوبال اليكووالت سالالالمدات بخمف سالالالمدات
 اوللسالالالالال تات اسالالالالال ثوالوات شالالالالالكل صر باللحالئدات اصي فالت إلى  سالالالالالحى أماال كوال. الوولكل لثوو  الخالزن بدوو
 صر غعلا ةوال اصسالالالالالالال ثوالو ون بدص للوولكل الفووال اصي االعالت ل لبال اسالالالالالالال خداواال اوكن وال ر عاللال 

 .2اغعمبال الوؤسسالت أو الصمالعالت
 اصسالال ثوالو أعةت ال ر الوؤال الوةن  لوسالال قبل أبواباال 4101 وؤال ص يت يان :والمباد  المنطلقات-3

 إت. الوؤال ق يق وةوويل عداد  اس وا اعال ب ةواو تلب او بة أن لزاوالا  كالن أاو   ويضوواا  اصو  أولوال

                                                           
 https://www.marefa.org  الوابة: على 12:00على السالعل  00/19/4109 الواخ اصةمع:  الوحوصل وعلل  1
 .12  صووع  سبق تكوا  اصا صالد الساالسر لومةقل الخلاج  10ال قواو الووعز وا   2
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 اسالالالالالالالالالالاوو  ال يداالت  ا عالوز  يداثاالا  موةالا   فوف الوحالصالالالالالالالالو الواتن و يداالت الوسالالالالالالالال قبل  و ةلبالت إن  
عالد  و وعاال ع  الصمدوق تاكلل  يداا إلى دص  الت  اغوو ال ةلحالت   .عووسالل  وؤا ع صاالغل وا 
 تويالص سالالالالت الذوف لاتا وةّوو إداو ع   يت  ق  ال ر غصالالالالولا الصالالالالمدوق واع  الومةلق  تتا وون

 اغوبحل فبالغتدا الويالصت تتا و و بة. عاللوا ان وويفت ان ويلال ويالصت أوب  ون   حلف اسالالالالالالال ثوالوال؛
  الصمدوق: لبومالوج

 ادع  وأن ل  الحال وس و  على  حثاواا  اغكثو اصسال ثوالوال والعال لمسال ثوالو ويّوكل او  اكون أن: الرؤية 
 لععل ادص  وأن الحاللور  اصا صالالالالالد وسالالالال قبل وموه وسالالالال  على  سالالالالالعد عداد  وصوص اةالعالت إةمق
 ؛السحودال الحوبال الوولكل صر اصا صالد  ال يول

 الملوك ا وسالالالالالالالخ وأن الوسالالالالالالال داول  الحالئدات ل حتا  الةوال الود  على بفالعلال اسالالالالالالال ثوو أن: الرســـــالة 
 ا صالالالالالد اص وال موا  ال موال عاود ادع  وأن عاللواالا  الوفضالالالالل اصسالالالال ثوالو  الشالالالالواب لاكون الصالالالالمدوق
 ؛السحودال الحوبال باللوولكل

 والت   موالوال اصا صالدال الشؤون بوعل  الحالول اصس ثوالوات صمدوق او بة: المتبعة الحوكمة معايير 
 إداو  عل و ابل ون لع  وص  ال ر الدووال ال قالواو ووواعحل الصالالالالمدوق أداء على بالإلشالالالالواف بدووا اقو 

 ؛الصمدوق
 واغدواو. لع ال البحل واللعالن اإلداو  وعل  اليوكول إةالو اشالالالالالالالالول: التنفيذية واللجان الحوكمة إطار 

 ال حاانو  وال متا   والواالبل  واليوكول وال خةاة  اصسالالالالالال وا اعال: تر باللوعل  الوموةل والوسالالالالالالؤولاالت
 :الر صاوال اللعالن وتتا اإلداو  لوعل  اغسالسال الواال  و  وثل. واصس ثوالو والوواابل  واإلبمغ والوكالصآت 
اواو الحول  وخةة اغعل  ةوالل اصسالالالالالال وا اعال وضالالالالالال  :اإلدارة * مجلس  والويالصت الصالالالالالالمدوق تاكل وا 

صداو اليوكول  وتاكل والووازمل  اصس ثوالوال   .الوئاسل اصس ثوالو اواوات وا 
 عاعبالل و  اإلداو  و زواد الوئاسالالالالالالالل  واو ع و  أدائع ووواءول الصالالالالالالالمدوق أداء وواعحل :التنفيذية * اللجنة
 .اصس وا اعر واإلوشالد

 ويالصتال شالالالوكالت تلب صر بوال صااال  والمتو للصالالالمدوق اصسالالال ثوالوال اغمشالالالةل وواعحل :االســـتثمار * لجنة
 اغصول  قلم وعولاالت اصس ثوالو  وساالسل العداد   الشوكالت و حسا  واصس ثوالو ويوكو اال  اصس ثوالوال

 .الوبالشو  وغاو الوبالشو  واصس ثوالوات والخزامل  اغسا  وأوبالن
 وال دااق الوخالةو  إداو  بسالالالالالالالاالسالالالالالالالالت اصسالالالالالالال ثوالوات ال زا  ضالالالالالالالوالن :وااللتزام والمخاطر المراجعة لجنة* 

 خةل اواوإ كتلب. الوو ف  اغثو تات وال شالالذالال المتالوال الوخالةو ووماال الوخ لفل  الوخالةو و  وال حالول
 .السموال الوواعحل وخةل الحول  اس وواوال

اواو الحال   والوكالصآت اغعوو وتاكل الحلاال  اإلداو   حاامالت على الوواصقل :المكافآت لجنة*   إلةالوا وا 
 .الوتافر وال ةوو اغداء إلداو  الحال 
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 ون ومبثقل االتوآل وحالااواا -باال واشالوب اسالالت  ال ر اصسال ثوالوات صر- الحالول اصسال ثوالوات صالمدوق ا ب 
 صاوال س ثوالو اص ال واصق و يقاق اصس ثوالوال الصمدوق ويفتل  موع ضالوالن إلى  ادف اسال ثوالوال سالاالسالالت

 .1وماال الو واحل الحوائد ومسبل باال الو حلقل الوخالةو وس و  ياا ون اصس ثوالوات  لب بان
وصالالالالدو  ووال أعوالل الصالالالمدوق واسالالال ثوالوا ع صر  العامة: تتمثلتمويل صــندوق االســتثمارات  مصــادر-4

 أوبحل وواود أسالسال:
 * اغووال ال ر  ضخاال الدولل صر الصمدوق؛

 * اغصول الوولوكل لليكوول ال ر  يول ولكا اال إلى الصمدوق؛
 * القووف وأدوات الدان؛

 الحوائد ون اصس ثوالوات  وال خالور ون اصس ثوالوات(.   شول)اصس ثوالوات ون  الوس قال * الحوائد 
 (3-12الشكل رقم: )

 مصادر تمويل صندوق االستثمارات العامة

 
 .42  ص(4141-4109الوصدو: بومالوج صمدوق اصس ثوالوات الحالول)

                                                           
 https://www.pif.gov.sa/ar/pages/AboutPIF.aspx  على الوابة:  19/00/4109صمدوق اصس ثوالوات الحالول   الواخ اصةمع:  1
 

https://www.pif.gov.sa/ar/pages/AboutPIF.aspx
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وواا دون الو وا  أن  لحا صالالالالمالداق الثوو  السالالالالاالدال  :الســـيادية الثروة صـــناديق مســـتقبل-الخامس الفرع
و زااداا صر اصا صالالالالالالد الحاللور وسالالالالال قبما  صاللدول ال ر  ح ود بصالالالالالوو  كباو  على وواود المفة والذالز الةباحر 

  سحى عالتد  صم االر وسالوان اا صالداان و وازاان داخلاالا وخالوعاالا االئوان على ال موا .
خمف المفة اس ذمل وزااال  مالصسال بداخلاالا    بمى غاللبال تتا الدول اس وا اعاالت  مووال االئول على أوال 

والذالز  وتو اغوو الت  ا ضالالاله بصالالالوو  علال صر ياللل دولل اإلوالوات الحوبال الو يد   على سالالالبال الوثالل  
ياا   ب  اسالالالالالالالالالالالال وا اعاالت ال موا  اصا صالالالالالالالالالالالالالالد   وال ر  سالالالالالالالالالالالال ادف  قلاص دوو اةالع المفة صر المشالالالالالالالالالالالالالالة 

والسااليل  والخدوالت الواللال  وال عالو  الخالوعال  و قمال  اصا صالد   وزاالد  دوو اةالعالت أخو  وثل السفو
 الوحلووالت  وصمالعالت و ةوو   قماالا وثل  صما  وكومالت الةالئوات.

أوال خالوعاالا  ص حول تتا الدول على  موا  وصالالالالدو الدخل ويوالال اصا صالالالالد ون آثالو الصالالالدوالت الخالوعال و 
إمشالء صمالداق الثوو  الساالدال  ووثالل على تلب أاضالا الساللبال )وثل  واع  أسالحالو المفة عاللواالا( ون خمل 

دولالل اإلوالوات الحوبال الو يد   ياا  ي ل صر الوات الواتن عاللواالا الوو بل الثالمال سالالالالالالالالالالالالالالواء ون ياا أكبو 
 الدول اس ثوالواا صر تتا الصمالداق الساالدال  أو ون ياا يع  أكبو صمدوق صود .

ون أت  ال ةووات ال ر ون الووكن أن  ذاو بصالالالالوو  ولووسالالالالل  عدو اإلشالالالالالو  صر تتا الصالالالالدد إلى وايد  
دوو صالالمالداق الثوو  السالالاالدال صر اصا صالالالد الحاللور  وتر إعمن صالالاليا السالالوو الولكر اغواو ويود بن 

ولر الحاالالد المالالالئالالا الثالالالمر لوئا  وعل  الوزواء وزاو الالالدصالالالع بالالاللوولكالالل الحوباالالل  زعبالالد الحزاسالالالالالالالالالالالالالاللوالالالن بن 
 4لكل إمشالالالالالالالء أكبو صالالالالالالمدوق ثوو  سالالالالالالاالدال صر الحالل  بيع  اسالالالالالال ثوالوات ازاد عن السالالالالالالحودال  عن عز  الوو

  والاون دوصو  ون أعل عحل اصا صالد السحود  ص اح ود على المفة خمل الحشوان عالوالا الوقبلل.
ال صوو الوق ون لاتا الصمدوق بصوو  علال عاود ال موا  اصا صالد  صر الدول الوم عل الوئاسال تاو ا
  خالصالالالالالاللا و   قلبالت أسالالالالالالحالو المفة خمل الحال  ومصالالالالالالف الوالضالالالالالالاان  وعد   وا  عود اال لوسالالالالالال واالت للمفة

ون أكبو  %2  عالالوز الوالالئالل دوصو للبوواالل  ياالا سالالالالالالالالالالالالالالا   الحوالل على با  عزء ص   عالالوز  قالداوا الع يالاللاالا 
ق   و يوال أسالالالالالالالالاواال إلى صالالالالالالالالمدو 4109السالالالالالالالالحودال  صر عال  ” أواوكو“شالالالالالالالالوكل مفة عاللواالا  وتر شالالالالالالالالوكل 

 %2اصسال ثوالو الحال   ا سال ثوو داخل الوولكل وخالوعاال  و  زاالد  مسالبل اصس ثوالوات اغعمبال للصمدوق ون 
 .4141بيلول عال   %21صر الوات الواتن إلى 

وثل تتا ال وعع إلى  قوال ووابة اصا صالالالدات الوح ود  صر الوات الواتن على المفة بالصا صالالالد سالالاؤد  
اماوال  بياا ص  ق صو على  وصاو الةالال الاادووكوبومال  واصس ثوالو صر أدوات الحاللور  و موا  الحمال ب

وثل الداون اليكووال اغعمبال  بل ا م تو أن  و د  صر تل ال وعع الياللر  لمسالالال ثوالو صر أصالالالول إم العال 
ون  لوشالالالالالالالوكالت كبو    ذةر وعالصت أمشالالالالالالالةل اا صالالالالالالالالدال و موعل ووؤثو  عاللواالا  بوال احود باللفالئد  على ك

 .1الدول الواللكل للصمالداق  والدول ال ر  س ثوو صااال تتا الصمالداق أووالاال
                                                           

 :الحاللور  ووكز الوس قبل لألبيالا والدواسالت الو قدول   الواخ اصةمع اصا صالد صر الساالدال الصمالداق وس قبل: مووتعالا  ايود الصف ر  الخلاج 1

 http://rawabetcenter.com/archives/26203 على الوابة:. 04:01، 12/12/8102
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 خالصة الفصل:

 اصم العال تالقةالعال  ةواو الت  اادف إلىال موا  اصا صالالالالد   فاو  حوضالالالمال صر الفصالالالل الثاللا إلى و
 ون وو وازن و موع اعواللر ويلر مال ج خلق أعل ون والسالالالالااليل والصالالالالمالعل كاللزواعل اصسالالالالالسالالالالال والخدوال
 اوداتصال وو  الو  ب قلال واسالالالالالالا  الوخ لفل الوم عالت ون الويلال اغسالالالالالالواق يالعالت اشالالالالالالبالع اكفل أن شالالالالالالحمع

ن والك وماال  العزائو  والسالالحود   وخالصالل صال وو  السالالل  اصسال امكال لما صالالد والوكلفل الو حالتول  معالن وا 
 زاالد  بالل اللرو  اصعواللر الويلر المال ج وزاالد   خدا اصس يع  زاالد  لىإ س قود اا صالد البلدان  موا  عولال
 قلال و  للمفة الواللال ال بحال  خفاف شالالالالالالحماال ون وو عدد  عداد  إاواداع وصالالالالالالالدو وخلق الصالالالالالالالدوات يع 

 . اصخو  اصسالسال اصا صالدال القةالعالت على تاوم ع

  يد عوحاالا وال ر المالوال للدول باللمسالالالالالبل صسالالالالالاوال ي واالا  أوواا  بال ت اصا صالالالالالالد  ال موا  إلى الدعو إن 
ر  شالالالالالكل أت  ال و  اغولال للوواد وئاسالالالالال كوم عل أبقالتال الت  الواسالالالال  الدولر الحول  اب قسالالالال ا وثل وشالالالال وب

  .وال قمر لورالح ال قد  تل صر وس وواا  و تبتبال امخفالضالا  الدولال أسحالوتال  شاد وال ر  تتا الدولصالدوات 

 صوائف او صالالالالالالالص أ  البلد داخل على كز و اصر العزائو  اإلاوادات ضالالالالالالبة صالالالالالالمدوق عول وعاللإن 
 م اعل لدوللل الحالول الووازمل وسالال و  على وسالال قبم ايدا اد ععز أ  ل ووال واسالال حواللاال الب وولال العبالال
 سداد صر والعزائ بمب و  بالل مساق وسالتو ع خمل ون البلد خالور او د وخالوعاال .الويوواالت أسحالو امااالو

 ضبة الوواود تو صمدوق اس قواو.. صصمدوق لالخالوعا الوداومال و خفاف

 الوا الوشالالال صر اصسالالال ثوالو  ووالاو كز على  صر السالالالحودال الحالول اصسالالال ثوالوات صالالالمدوق وعالل عولإن 
 لصمالعرا اإلاواف لوؤسسالت أو السحودال الحوبال الوولكل لليكوول  البحل كالمت سواء ال عالو  الةالب  تات

 العاالت وشالالالوكل ةواق عن أو بالسالال قملال  مفت الوشالالالوا  كالمت وسالالواء الحالول  الوؤسالالسالالالت أو باال الوو بةل
اصسالال ثوالوات الحالول صصالالمدوق  .الضالالوالن أو اإلاواف ةواق عن ال ووال وا   خالصالالل  لوؤسالالسالالالت اإلداوال

 تو صمدوق  موال.

ان صر  عوبل الدول على أثو اصسالالالالالالال ثوالو اصعمبر الوبالشالالالالالالالو وحوصل سالالالالالالالميالول صر الفصالالالالالالالل الواب  علاع  و 
   موا  وصالدو دخلاوال. صرصر دعواوال   عال موا  اصا صالد  وود  وسالتو
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 الفصل:تمهيد 

 االسعععععتةمالية سل  اسعععععتت اال تدمتا  االسعععععتةمال ا  ن  الدول النامية من خالل تحسعععععين ال ي ة تسععععع   
تشعععععععععععععتو لتن و ، الم اشعععععععععععععله  اات ال ان يمك التدمتا  يمتنيا تحتيه التةيلا  الييتلية لال ت عععععععععععععاد الو ن 

من اختالل ت يل وغياال نسعع   لت او و ن  تنتاا السعععلت االسعععتةمالية  ،ا ت ععادا  الدول الني ية خا عععة
)اللاسعععععماليةن، ومن ينا تهيل ايمية الدول المن يمتن ان تاديت االسعععععتةمالا  ا  ن ية الم اشعععععل  م  النمو 

من خالل سدخال التتنيا  الحديةة، وزياد  سنتا ية ال ععععععععععععععنااة  ،خعا ععععععععععععععة واتنتعا  اال ت ععععععععععععععادن اعامعة 
  .ومن ةم لمت مستوى الم يشة المحلية ،مما يسايم م  تتليل م وت  التتنية والموالد و ادلاتيا،

 الشلتا  مت دد  ال نسيا تاتد ان الحامز ا ساس  المن يتود  Theory Eclectic سال ان النهلية االنتتا ية
سل  االسعععععععععتةمال م  الخالا يو ملتيتيا للم لمة وحمايتيا ليا، وم  نيس الو   اسعععععععععتخدام يمك الم لمة م  

سم يمتن للدولة المفععيية تنمية سنتا يتيا سما اسعععت اا  نتل   ع الم لمة . اسععتةمال مزايا الدولة المفععيية
تل  تنويت ا ت ععععادا م   الم اشععععل  ا  ن االسععععتةمال ويما ياتد ايمية تتييم اةل  .ا  ن ية سل   ععععنااتيا

، مما  د يسععععيم م  سااد  تو يت السععععياسععععا  او سااد  توزيت امفععععل من ال زا ل والمملتة ال ل ية السعععع ودية
 :النتا  التالية ا ليما ما سنحاول الت له سليت  .الت ااا للموالد المحلية ا ل 

  من خالل خ   التنميةهت اال ت ادن ال يود ال زا لية والس ودية م  املية التنوي 
  ايمية االسعععععععععععتةمالا  اال ن ية الم اشعععععععععععل  م  مخ  ا  التنمية والتنويت اال ت عععععععععععادن م  ال زا ل

 هوالمملتة ال ل ية الس ودية
  الدلاسعععة التياسعععية  ةل االسعععتةمال اال ن   الم اشعععل ال  التنويت اال ت عععادن م  ال زا ل والمملتة

 ن.0202-0222ال ل ية الس ودية خالل اليتل  )
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االستثمار األجنبي المباشر على التنويع االقتصادي في الجزائر والسعوديةالرابع: قياس أثر فصل ال
 

 - 209 -  

 

 الجهود الجزائرية والسعودية في عملية التنويع االقتصادي من خالل خطط التنمية.المبحث األول: 

 مل  ال زا ل والمملتة ال ل ية السعععععععع ودية  يودا ت يل  من ا ل تنويت م عععععععععادل دخليما، والتخل  من 
يدميا  ،سل  يومنا يما الواحد وال شععععععععلينخ   للتنمية منم  داية التلن ت ن  احادية اال ت عععععععاد، ان  ليه 

م تمد  م  ملك ال  سدال  اليوا ع الني ية الت يل  تنويت اال ت عععععععععاد وتحسعععععععععين م دل النمو اال ت عععععععععادن، 
 المحتتة  س ال التياو اس ال الني . 

 المطلب االول: الجهود الجزائرية في التنويع االقتصادي 

ت ت ل مختلف ال لامج التنموية الت  سعععععع لتيا الدولة ال زا لية  ةلع تحتيه ان اا ا ت ععععععادن وتحتيه 
لاية وخ ة ا ت ععععععععادية للو ععععععععول سل   نا  س ت ععععععععاد متنوو،  0202-0222تنمية مسععععععععتدامة خالل اليتل  

ا ال ، ليمالمحلو ا  م  الناتج المحل  اال م  او ومحاولة لمت ح عة مسعايمة الت ااا  ا خلى خالا 
ت ت ل يعمك ال يود الم عمولعة تعدامت لتحتيه ا يعداف اال ت ععععععععععععععاديعة ليمك ال لامج والمخ  ا  التنموية الت  

تميز   اللمت من ح م النيتا  ال امة  نواييا التسععععييلية والت ييزية،  ل عععد  ليا ااتمادا  مالية فععععخمة
-0222امج التتميل  لدام النمو)ن وال لن0222-0220ومن ايميا:  لنامج دام االن اا اال ت عععععععععععععادن)

 ن.0202-0202ال لنامج الخماس ) اواخيل ن 0202-0202ن و لنامج تو يد النمو اال ت ادن)0222
 (1022 – 1002) التنمية في الجزائراإلطار العام لبرامج  الفرع االول:

الحتومععة ال زا ليععة مت  ععدايععة ا لييععة ال ععديععد  م  ت  يه  لامج داامععة للنمو اال ت عععععععععععععععادن من  ان لتعع 
  للتنميعة تمةل  م مجاتحييز النمو. وم  يعما ات عال متعد تم ااتمعاد  ل ل تيعدف ال عامخالل ت زيز اتنيعاه 

ز  يمك حيث لت ن،0202-0202ن، وال لنامج الخماسععع )0202 – 0220)اتن اا اال ت عععادن   لنامج
ال لامج ال  ت زيز التنمية ال شععععععععععلية من خالل تل ية المشععععععععععاليت اال ت عععععععععععادية الداامة لل مليا  اتنتا ية 

ية وما زمة ا منال زا ل نتي ة لألتيا والخدمية. و د  ا   يمك ال لامج اتال ال شعععععلية السعععععودا  الت  شعععععيد
ن موم الموا نين، ونتي ة لملك متد تاألوفععاو اال تمااية ل ل تلدح يا من تديول لال ت ععاد الو ن  و ا عع

  ل دام النمو اال ت ادن وتحسينالزاما ال  السعل ة ال مومية ان تنتيج سعياسعا  و له اسعت  اليت من 
  اسععع ال ت يل مالتحسعععن والمسعععتوى م يشعععة ا ملاد خ عععو عععا مت اود  االسعععتتلال السعععياسععع  وا من  لل لد 

 .ا لييةالني  م  ا سواه الدولية منم  داية 

 لامج اتن اا اال ت ععادن ا ال  ان سعععياسعععة مالية او ميزانية توسععع ية تتمةل م   عععياغة وتنييم ت ت ل 
 لامج اسععععتةمالا  امومية فععععمن س ال سععععياسععععة ات الو اال ت ععععادن وتحييز حلتية االسععععتةمال والنمو من 

لف الت يل المن سعععععععععععععع  تت مخت  عديعد، و عد ااتمعد  يعمك ال لامج م  ال زا ل من ا عل تدالك التتخل التنمون
ا زما  الت  لحت   ال زا ل منم الةمانينا  وتان  سعععععع  ا م اشععععععلا م  ح ععععععول لتود شععععععامل مس مختلف 

ومن النا ية النهلية مإن  لامج اتن اا اال ت عععععععادن تسعععععععتند ال  ا سعععععععس  ،  ااا  اال ت عععععععاد الو ن 
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ز م  النشعععععععععععا  اال ت عععععععععععادن من خالل ت زياليتلية للتو يا  التينزية الت  تنادن  فعععععععععععلول  تدخل الدولة 
تحتيه توازن اال ت عععععععاد وخا عععععععة يحدد  متونا  ال لال الي ال المن ايم من ي ت لاتنياه الحتوم  المن 

السعععتةمال م  تحييز ا م  الدول الت  ت ان  من لتود ا ت عععادن، حيث تسعععم  علية ت زيز اتنياه الحتوم 
م ت ل من ح م ال  الة، وم  يما   ن  وامت ععععععععععععا   دلتحتيه نمو م  اال ت ععععععععععععادن الو    ما يادن سل

 : ال  ادد من السياسا  متمةلة اساسا م   ااتمد ات ال مإن  لامج اتن اا اال ت ادن 

التحويال  اال تمااية المدمواة لألملاد   ععععععععد زياد  الدخل وتحييز ال لال تمن  ال  الة والمسعععععععععاادا   -
 هللسلت ما  االستيالك الواست والدام المو تاال تمااية المختلية 

 هواستةمالنن المن يحيز  دولك ال لال التل  اتنتاا )استيالت اتنياه ال موم  التل  - 

حتيتية  التحتية الت  تمن  مل   الدولة من خالل مشعععاليت ال ن  يا مشعععاليت ا شعععةال الت لى الت  تتوم- 
 هلتوميل منا ال شةل دا مة وما تة، م اشل  وغيل م اشل 

 .تخييع ال ال  الفلي   ال  الشلتا  المنت ة مما يش ت ال  االستةمال الخا  -

 :تحتيه ا يداف ال امة التالية   شتل اساس  سلالتنموية ال لامج  و د يدم  يمك

 هتنشي  ال لال التل  - 

ن ازي ة تي - الفععععلولية  االحتيا ا  وتة ية اادية تسعععم   إااد    ث النشععععا ا  اال ت ععععادية  يياتل وا 
 هللستان ميما يخ  تنمية الموالد ال شلية

، ان  ليه لمت مستوى االستةالل م  الت او الشةل ومنا الدام النشا ا  المنت ة للتيمة المفامة  -
 .والمتوس ةالمحلية ال ةيل   المنت ة والماسسا اليالح  

 (:1002-1002) دعم اإلنعاش االقتصادي برنامج-أوال

يزانية اولية لت م االسععععععععتةمالا  ال مومية ت نتت ال زا ل م   داية االليية الةالةة خ عععععععع عععععععع ويو  لنامج 
. حيث ييدف يما ال لنامج سل  مليعال دينعال  زا لن 202لمعا ي عادان مليعال دوالل امليت   20 ت عاوز 

لشعععةل، افعععلول  تنشعععي  ال لال التل  من خالل ت زيز دول اتنياه ال ام تدلية لدام النمو وخله منا عععال 
ل نية ا ، عاتفععععععععععععععامعة سل  تي يعل االنشعععععععععععععع عة االنتا ية اليالحية، وتدايم الخدما  ال مومية م  م ال النتل

 حيث وزو الم لغ اال مال  ال  السععععععععععنوا  االل تال شععععععععععلية،  وتنمية الموالد التحتية، التنمية المحلية، اللن
 تاآلت :
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-1002)لبرنامج دعم االنعاش االقتصننننادي مخصننننصننننة(: التوزيع السنننننوي للمبالم المالية ال2-2جدول رقم )
 )الوحدة: مليار دج(                                                                                  (1002

 )مليال دان م موو الم الغ 0222 0222 0220 0220 السنوا 
نس ة 
 %الم الغ 

 22.0 002.2 0.2 20.2 02.0 022.0 اشةال ت لى ويياتل  اادية

 27.7 022.0 2.2 22.0 00.7 00.7 تنمية محلية و شلية

 00.2 22.2 00.2 00.2 02.2 02.2   او اليالحة وال يد ال حلن

 7.2 22.2 / / 02.2 22.2 دام اال الحا 

 022 202 02.2 002.0 072.2 022.2 الم موو
 .2ن،  وا ة الوزيل ا ول،  0222-0220اال ت ادن )الم دل: من ااداد ال احث  نا  ال   لنامج دام االن اا 

تنشعععععععععععععععا  ال نيععة التحتيععة  ااالك نالحه مععدى لغ ععة الععدولععة م  سا ععا  دم ععة  ويععة ن2-0) من ال ععدول
ة للسعععنوا  الم الغ المخ ععع ععع تهيلكما ، ويما اال ت عععاد سن ااوالت  يل   ملية  وااليتمام  التنمية ال شععلية

ل  اللغ ة م  ، وا  لل لنامج من الم لغ المخ عععع  %02اتةل من  تخ ععععي ، ان 0220و 0220االول  
 الخلوا من الوف ية اال ت ادية ال   ة الت  ااشتيا ال زا ل خالل التس ينا . 

 دام النموالتتميل  ل لنامج الي ت ل  (:1002–1002االقتصننننادي) دعم النموالتكميلي لبرنامج ال -ثانيا
د تم و ،  يدف سااد   نا  اال ت اد الو ن   ت ادناال ال  االتتتملة ل مليا   نPCSCاال ت ادن )

لسععيد اااتماد يما ال لنامج نتي ة لالسععتتلال السععياسعع  المن المتت ال زا ل  إااد  انتخاال ل يس ال ميولية 
 سعععععااد ال  توميل اسعععععتتلال سعععععياسععععع  وتيي ة ما، 0222والية ل اسعععععية ةانية م  امليللا د ال زيز  وتيليتة 

مال م لت زيز االستةمال  شتل اام، حيث استتمل   يود التنمية الشاملة من خالل ااتماد  لنامج المناخ ال
موا لة ال يود التنموية الت   مل  من اساسا سل  ييدف المن و  0222 –0222تنمون ةان  يشعمل اليتل  
ي ة لل زا ل نتتحسععععععن الوفعععععع ية المالية يو  التو تتل يمك  ما داماال ت ععععععادن. و  خالل  لنامج اتن اا

 سععنة لل لميل دوالل 22 سل  0220 سععنة لل لميل دوالل 02 من اسعع ال الني  م  ا سععواه ال المية اللتياو
0222. 

سل  دام مسععععععععععععتويا  النمو اال ت ععععععععععععادن المحتتة خالل اليتل  التتميل  لدام النمو ييدف يما ال لنامج 
ااد  التوازن اال ليم  من خالل تل ية االسعععععععععتةمال، ومتامحة اال ت عععععععععاد غيل اللسعععععععععم   0220-0222 وا 

 2020.0و د تم تخ ي  م لغ  ياس  غيل مس وه ل لنامج دام النمو  د ال وا لنة المنهومة المالية، 
ن ا واال ل يسععية، وي  22وزا  ال  خمسععة )مليال دوالل امليت ،  22ل  مليال دينال ويو ما ي ادل حوا

 ن ادناك.2-0موفحة م  ال دول )
                                                           

 (PCSC), le Programme Complémentaire de Soutien à la Croissance. 
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 للبرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي (: توزيع المبالم المالية المخصصة2-1جدول رقم )
 دج()الوحدة: مليار                           (1002-1002)                          
 %نس ة الم الغ  الم الغ المالية )مليال دان اال واال

 22.20 1908.5 تحسين هلوف م يشة الستان

 22.20 0022.0 ت ويل المنشد  ا ساسية

 8.02 337.2 دام التنمية اال ت ادية

 4.85 203.9 ت ويل الخدمة ال مومية وتحديةيا

 1.19 50 ت ويل التتنولو يا  ال ديد  لالت ال

 022 2020.00 ا  ل  لل لنامج الم موو

 7.20 222 ال لنامج التتميل  الخا   ال نوال

 02.02 202 ال لنامج التتميل  الخا   اليفاال

 002.20 2000.00 الم موو التل  لل لنامج
،   0222م ال  ل اسة الحتومة، امليل ملف "ال لنامج التتميل  لدام النمو اال ت ادن"، من ااداد ال احث  نا  ال  الم دل:              

22،20. 

ن ااالك، نالحه اسععععتملال الدولة م  ت ويل ال نية ا سععععاسععععية وتحسععععين م يشععععة 2-0من خالل ال دول)
    .من الم لغ المخ   لل لنامج %72اتةل من   تخ ي الستان وملك 

ال لنامج، حيث  لة   س الهال مخ ععععععععع عععععععععا  اولية م لنة اند سمليال دوالل ما يو  22و ما ان م لغ 
ما افينا لت م الغ 1مليال دوالل 002حوال   0222-0222التيم المالية لل لنامج التتميل  خالل اليتل   ، وا 

متد  لة   0222-0222ال لنام ين التتميليين الملامتين لت الخا ععععععععععين  ال نوال واليفععععععععععاال ال ليا لليتل  
  2مليال دا.00222 ميت امليا  التنمية المس لة سل  ما يتالال 

 لنامج تو يد  ي ت ل 3(:1022–1020)االسنننننننننتثماراة العموميةبرنامج أو  توطيد النمو برنامج-ثنالثنا
 د و لت زيز التنمية الشععععععععععاملة،  الحتومةمن  لف م  س ال ال يود اللامية و  ،متمل لل لامج السععععععععععا تةالنمو 

تتفمن شتين اةنين  ،مليال دوالل 072مليال دينال ان ما ي ادل  002.00م لغ س مال   دل ال ل د لت 
 يما:
اسعتتمال المشعاليت الت لى ال الن ان ازيا ال  الخ عو  م    ااا  الستة الحديدية وال له والمياك  -

 مليال دوالل.  022مليال دا ما ي ادل  2022 م لغ 
                                                           

(1) Rapport N° 36270-DZ, Volume1( texte principal), République Algérienne à la recherche d’investissement 

publique de la qualité, La banque mondiale,15 Aout 2007, P13 . 
 .22-20   ،  0202مان  02،  يان ا تماو م لس الوزلا ، االةنين 0202-0202 لنامج التنمية الخماس   ملف (3) (2)
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  اللهمليال دو  022مليال دا او ما ي ادل  00222س اله مشاليت  ديد   م لغ ا مال  يتدل  ع   -
  لنامج تو يد النمو: ومن ايداف

 ه شةلاليين من ال م 22ا ل خله  ،حد من ال  الةال 
  ا ملاده  وت زيز  دلا دام التنمية ال شلية من خالل تتييل 
  لالستةمالهال ام  وتحسين المناختل ية ا ت اد الم لمة  
  ت ويل اتدال  وتي يل عليا  الحتم ال يده 
  ال دول و  وال نااا  التتليدية. وتل ية السعياحةاليالح   والمن مية ودام الت اوتةمين الموالد ال ا وية

 ي ين الم الغ المخ  ة ليما ال لنامج. ن ادناك،2-2)
 (1022-1020)النمو  لبرنامج توطيد (: توزيع المبالم المالية المخصصة2-3جدول رقم )

 )الوحدة: مليار دج(                                                                         
 %نس ة الم الغ  الم الغ المالية )مليال دان اال واال

 هلوف م يشة الستان تحسين-0

 الستن -

 التل ية، الت ليم ال ال ، التتوين المين  -

 ال حة -

 تحسين الخدمة ال مومية -

  ا   الت ااا  -

9903 

2022 

0727 

202 

0722 

0772 

45.42 

 اليياتل التاادية: ت ويل-0

   او ا شةال ال مومية والنتل-

   او المياك -

   او التيي ة ال ملانية. -

8400 

5900 

2000 

500 

38.52 

 التنمية اال ت ادية دام-2

 اليالحة والتنمية اللييية -

 دام الت او ال ناا  ال موم  -

دام الماسسا  ال ةيل  والمتوس ة  -
 والتشةيل

3500 

1000 

2000 

500 

16.05 

 ، ال  المو ت0202-0202من ااداد ال احث  نا  ال   يان م لس الوزلا ،  لنامج التنمية الخماس   الم دل:
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من الم لغ المخ ععععععع  لل لنامج  %72ن ااالك، نالحه ان الدولة خ ععععععع ععععععع  اتةل من 2-2من ال دول)
 .تنشا  اليياتل التاادية وتحسين الهلوف الم يشية للستان

من حسعععععععا ا   220-022ويندلا فعععععععمن الحسعععععععاال ل م  1(:1022-1022)الخماسنننني  المخطط-رابعا
د النمو   نوان  لنامج تو يحسعععاال تسعععييل امليا  االسعععتةمالا  ال مومية المسععع لة  انوانت:الخزينة والمن 
 . 0202-0202اال ت ادن 

 لتحتيه وملك 0202 – 0202 للنمو الخماسععععععع  للمخ   دوالل مليال 020 نحو الدولة ل عععععععد حيث 
 :2التالية ا يداف

 دوالله مليال 072 ي ادل ما ان دينال، مليال 00.022  م لغ امومية استةمالا   لنامج 
  ةوال عععععععح التتوين، والتل ية، السعععععععتن،   ااا  م  السعععععععتان م يشعععععععة هلوف لتحسعععععععين ا ولوية من 

 سلخه... والةاز والتيل ا  الما   ش تا  ال يو  ول   ال مومية،
 الخامه الداخل  للناتج  ون نمو 
 المحلو ا ه خالا ال ادلا  ونمو اال ت اد تنويت 
 الشةله منا ال استحداث 
 تا لأليداف ملتيت ا ت عععادن نمو  تحتيه، 0202 سعععنة حلول مت يسعععم ، ان شعععتنت من ما تل  مل   

 الحتومة. تتمنايا الت  والتو  ا 

 (1022-1002)للفترة في الجزائر نتائج البرامج التنموية  الفرع الثاني:

م  م لمعععة معععدى ن عععا  تعععل  لنعععامج م  تحتيه ا يعععداف  ال عععالةعععةيميعععة ا تتييم ال لامج التنمويعععة  يمةعععل
والمتمةلة اغل يا م  اللمت من ماشععععععععععلا  اال ت ععععععععععاد التل  وال حث ان تحتيه االسععععععععععتتلال  ،المسعععععععععع ل  لت

ال  ز وملك ان  ليه التلتي مسععععتت لية للتنويت اال ت ععععادن.ال النهل اال ت ععععادن المن يسععععااد ال  لسععععم 
  وااد و ن  اساسية وتحسين الهلوف الم يشية للستان. سنشا 
سن تتييم  لنععععامج دام االن ععععاا  (:1002-1002برننننامج دعم االنعننناش االقتصنننننننننننادي ) نتنننائج-أوال

اال ت عادن من حيث ا ةال الت  حتتيا ال  مسعتوى النشعا  اال ت عادن سي تمد ال  م لمة مدى ن احت 
 ال  الة نسععع ة تخييع اال ت عععادن، النمو م دل لمت م  والمتمةلة   ليا انشعععت الت م  تحتيه ا يداف 

 .التفخم هايل  وت  

                                                           
-22-22ن،  وا ة الوزال  ا ول  ال  اللا   ادناك: تاليخ اال الو )0202-22-07الةالةية)انهل: الن  التامل لل يان المتوا  شةال لتا   (1)

 22:22السااة:  ن،0207
  http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/2015-10-06-08-07-44.html 

-22-22ن،  وا ة الوزال  ا ول  ال  اللا   ادناك: تاليخ اال الو )0202-22-07انهل: الن  التامل لل يان المتوا  شةال لتا  الةالةية) (2)
 22:22السااة:  ن،0207

  http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/2015-10-06-08-07-44.html 
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 ت ول ح يلة   ع الماشلا  اال ت ادية خالل يما ال لنامج:ن ادناك، 2-2)ويوف  ال دول 
 (2-2الجدول رقم: )

 (1002-1002نتائج بعض مؤشراة االقتصاد الكلي لالقتصاد الجزائري خالل الفترة )
 0222 0222 0220 0220 الماشلا 

 5.2 6.9 4.8 2.6 ن%) GDPم دل نمو 

 002.0 020.2 02.2 000 )مليال دان الخزينةل يد 

 00.0 02.00 02.0 00.2 ن%)ال  الة م دل 

 2.2 0.2 0.2 2.0 ن%نس ة التفخم )

 14.271 11.138 7.398 9.496 )مليال دواللن الميزان الت الن ل يد

 0207.0 0222.7 0022.0 0002.0 )دواللن PNBن يال اليلد من 
 نONSال احث  نا  ال : تتاليل مختلية للديوان الو ن  لإلح ا  )الم دل: من ااداد        

 :يل  مامن نتا ج ال دول نالحه     

 2.0سل   0220سعععنة  % 0.2، حيث التيت منات مال  المحل  الناتج نمو م دل مسعععتمل م  تحسعععن-0
ان تس يما الت ول ال   ولتداسععععع ال الني  خالل يمك اليتل .  تحسعععععنسل  ويما ما نل  ت  0222سعععععنة  %

 2001 سععععععنة امليت  دوالل 1720.1 منحيث التيت  ،الو ن  الخام الناتج من اليلد ن ععععععيال تحسععععععن
 . 0220متالنة  سنة  %20س ل التيااا  نس ة ان  .2004سنة امليت  دوالل 0207.0سل 

 0222سنة مليال دا  002.0سل   0220دا سنة  مليال 000ل يد الخزينة ما فا ت ول من  س ل-0
 ويما  س ال التياو اس ال الني  وزياد  مسايمة االيلادا  الني ية م  االيلادا  ال امة.

 الت  والت ديال   ية، من الدينال  يمة انخياع نتي ة  ا  التفعععععععخم م دل م  المسععععععع ل التم مال-2
 .ا  ول م  التحتم سياسةو  اخلى،  ية من الدولة  لف من المدامة السلت اس ال ال  ا لي 

 2001 سععععنة %00.2من  تلا    حيث ،متل  دام االن اا اال ت ععععادن خالل ل  الةم دل ا تلا ت-2
 اال ت ادية ات الحا  سل  التلا ت يما لد ويمتن، % 22  نس ة، ان تلا ت 2004سنة  %00.0 سل 

 النشععععا ا  مختلف م  والمحل  ا  ن   االسععععتةمال شعععع ت لمنا ال  ال الم الخال   واالنيتا المنتي ة 
 .المحلو ا ة وخا ة م    او الت اليو  اال ت ادية

مليال دوالل  02.000سل   0220مليال دوالل سعنة  2.222زياد  اليا ع م  الميزان الت الن من  سن-2
زياد  و ية   ا سواه ال المم سع ال التياو اس ال الني  الني    عادلا يل ت  ال  ت سل  زياد   0222سعنة 

 .االنتااالح ة من 
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 المنن 0222-0220اال ت عععادن ) اتن اا دام  لنامج خالل النتا ج االي ا ية المسععع لة خالل من
 وانخياع اال ت ععععادن النمو م دال  التياو م  اسععععاسععععا ةوالمتمةل اال ت ععععادية الماشععععلا  م هم اهيلتت
 ال لنامج يما ان نتول  التلية، اال ت ادية التوازنا  واست اد  م يشة االملاد مستوى وتحسن ال  الة م دل

تنشعععي  ال لال التل  من خالل ت زيز دول اتنياه ال ام حته سل  حد   يد االيداف المسععع ل  لت وملك    د
تدلية لدام النمو وخله منا عععععال الشعععععةل،  اتفعععععامة سل  تدايم الخدما  ال مومية م  م ال النتل، ال نية 

 نتي ة ت د نتا ج هلمية ك النتعا جيعم ان غيل لموالد ال شععععععععععععععليعة.التحتيعة، التنميعة المحليعة، اللن وتنميعة ا
 الت او مسايمة فدلةو  وهلمية خال ية   وامل كا ادا مستوى يلت   المحلو ا  المن   او ال  لالاتماد
 .ومستدامة حتيتية نمو م دال  تحتيه ال  التادل الل يس  الت او ي د المنو  م  الناتج ال ناا 

  (:1002-1002النمو)البرنامج التكميلي لدعم  نتائج-ثانيا

 لت ا التنموية االسععععععتلاتي ية موا ععععععلة خالل من الشععععععاملة التنمية خالل يما ال لنامج  يود اسععععععتتمل 
 النتا ج يمك ال  سا اايا يمتن الت  المالحها  ايم ومن .اال ت ععععادن دام اتن اا  لنامج تفععععمنيا

 :1ي 

 نسععع ة تلا ت خالل من  يد  نتا ج اا   المن الليي  السعععتن وخا عععة  السعععتن، الخا عععة اتن ازا -0
 المشعععععععاليت خالل من اللييية المنا ه م  الملحوه التحسعععععععن ل س  اتفعععععععامة المدن، نحو الليي  النزو 

 ه… االا و ااا  و له المياك ش تا  من الموا ن م يشة هلوف لتحسين المو ية

 الم لوال المستوى م  تان  تليا ال لم ، وال حث ال ال  والت ليم والتتوين  التل ية الخا ة اتن ازا -0
 المستوى من لللمت متوا ال ي ت  الت ااا  يمك يخ  ميما الدولة م يودا  ان سال النتا     ع لغم

 هالم لم  والتح يل الت ليم 

يمين   الخا عععععة المشعععععاليت لفعععععخامة منهلا ال مومية، وا شعععععةال الما ية  الموالد الخا عععععة اتن ازا -2
 ن ز ا الت  المشعععععععععاليت ان حين م  المحدد ، ع اليا م  تن ز لم المشعععععععععاليت م همن د ان  الت ااين
 ا هل ل  النس ة ل وخا ة التحتية لل نية  وية دم ة اا   واستلم 

التشععععععةيل    ل ما اتودم  س ال  لنامج  المسععععععتحدةة المنا ععععععال خالل منو  التشععععععةيل يخ  ميما اما-2
 .ال  الة نس ة من لتتليل. متد س ل نتا ج  يد   اال ام ا  خلي  ل خا ة

 ن م  ال دول التال : 0222-0222وينا سن لع   ع نتا ج الماشلا  اال ت ادية خالل اليتل  )

 

                                                           
 ن، م لة اال ت اد واالح ا  الت  يت ، الم لد0202-0220ل لليتل  ) شيتل اا د، دلاسة تحليلية تتييمية ل لامج التنمية اال ت ادية م  ال زا   ن1)

 .02ال زا ل،  ، المدلسة الو نية ال ليا لال ت اد واالح ا  الت  يت ، التلي ة، 20، ال دد 02
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 (1002-1002( نتائج بعض مؤشراة االقتصاد الكلي لالقتصاد الجزائري خالل الفترة )2-2الجدول رقم: )
 0222 0227 0220 0222 0222 الماشلا 

 1.6 2.4 3.4 2 5.9 ن%) GDPم دل نمو 

 002.0- 0270.0- 222.7 0022.0 / ل يد الخزينة )مليال دان

 02.0 00.2 02.7 00.00 02.2 ن%)ال  الة م دل 

 5.7 4.4 3.5 2.5 / ن%نس ة التفخم )

 7.78 40.6 34.24 34.06 26.47 )مليال دواللن الميزان الت النل يد 

 2727.2 2200.7 2222.2 2227.0 0222.2 )دواللن PNBن يال اليلد من 
 نONSالم دل: من ااداد ال احث  نا  ال : تتاليل مختلية للديوان الو ن  لإلح ا  )

 من ال دول ااالك نالحه ما يل :

تلا ت لا ت سل  ، ويما 0222سنة  %0.2سل   0222سنة  %2.2م دل النمو اال ت ادن من  تديول-0
تتةيل االزمة ال المية ال  اال ت اد الدول  وانخياع ال لال ال  الني  و م دل النمو اال ت عادن ال الم  

 اس الك. تديولما ادى سل  

 وتسععععععععععع يل زياد  م  م دلاتيلادا  الني ية الت  اةل  ال  ل عععععععععععيد االيلادا  ال امة  النخياع نهلا-0
 .0222و 0227س ل ل يد الخزينة نتا ج سال ة اام   ،اتنياه الحتوم 

نهلا لموا عععلة الحتومة  %02.0نسععع ة  0222م دل ال  الة انخيافعععا متوا عععال حت   لغ سعععنة  سععع ل-2
 دام منا ال الشةل لخلي   ال ام ا  والم ايد م  س ال اتود االدماا.

 .%2.0م دل  0222نس ة التفخم التيااا محسوسا  لة  سنة  س ل -2

دوالل سنة  2727.2سل   0222دوالل سنة  0222.2ح ة اليلد من الناتج الو ن  الخام من  تحسن-2
 ، ويما دليل ال  موا لة الدولة الحياه ال  المستوى الم يش  لألملاد.0222

من النتا ج السعا تة، نسعتخل  ان الدولة اسعتمل  م  دام االن اا اال ت ادن والحياه ال  وتيل  التنمية 
ال  حسععععععععععععاال الت ولا  الت  حدة  تيلاداتيا الني ية، منالحه تتةل الماشععععععععععععلا  الملت  ة  الني  تم دل 

لدولة ت  تتحتم مييا االت الن، وتحسععععععن الماشععععععلا  ال ول ععععععيد الميزانول ععععععيد الخزينة اال ت ععععععادن النمو 
 تم دل التفخم وال  الة ون يال اليلد من الناتج الو ن . 

 م  ات ت عععععععععادن النمو تو يد  لنامجتتمةل نتا ج  (:1022-1020برنامج توطيد النمو) نتائج-ثالثا 
 النمو م دل لمت م  والمتمةلة   ليا انشععععععععععت الت  الل يسععععععععععية ا يداف تحتيه م  ن احت مدى م لمة

 .الم يشية الهلوف تحسين  اتفامة السا تة ال لامج من ت ت  ما واستتمال اال ت ادن،
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  :1ان من د ،الل يسية لت ااا ال نية التحتية ل  الخا ة المشاليت  ح يلة المت لتة النتا ج يخ  ميماو 
 م  ا  وال  مختلف تل وية ماسسة 24504 سن از تسع يل تم الم ال يما م : والتعليم العالي التربية -

 الت ليمتما الف   او  .تل وية ماسععععععسععععععة 26012 حوال  سل  2014والتيت ال دد سععععععنة ،2010 سععععععنة
 82 يتالال ما 2010 انشعععععع  سععععععنة حيث للت او التا  ة الماسععععععسععععععا  ادد حيث من نواية  يز  ال ال 
 .لت اول تا  ة ماسسة 99 يتالال ما 2014 سنة  لغ ال دد حين م  ماسسة

 اليتل ، يمك خالل المين  للتتوين م يد 274 يتالال ما سن از تسعععععععععع يل تم يثح: المهني التكوين -
 .المين  للتتوين ملتز 2100 ال   اتفامة

 المياك  شعع تة للل   الو نية النسعع ة  لة  حيث ت يلا، تحسععنا الف ايفععا الت او يما: المائية الموارد -
 .%22 نس ة ع 0202 دل  سنة   ينما 2014 سنة %27 الشلوال

 سل   اتفامة2014 سنة ال ل ا  لش تة س مال  ت ول تلم 117498 تس يل تم: العمومية األشغال -
 .السنة نيس م  السلي ة وال له السيال  ال له من تلم 1132
 ل   تم المةال سعععععععععع يل م ل  المسعععععععععع لة ا ل ام خالل من انت اشععععععععععا ايفععععععععععا الت او يما الف: الطاقة

 .0202سنة  التيل ا   ش تة  ي  7.978.226و الةاز  ش تة  ي  4.137.612
  يد مازال  والت  اسعععععتلم  الت  السعععععتنية المشعععععاليت ح م م  خا عععععة ملحوها، ت ولا الف: السننننكن -

 م  ستماميا ا ل من اتمتانيا  تل الدولة منح  الت  نAADL) اتي ال  ال يت ت عععععععععععيةة، االن از
 .المحدد  اآل ال

يوف  ت ول  ن2-2)ال دول م ن0202-0202خالل اليتل  )اما  خ و  ت ول الماشلا  اال ت ادية 
 ايميا:

 ( 2-6الجدول رقم: )
 (1022-1020نتائج بعض مؤشراة االقتصاد الكلي لالقتصاد الجزائري خالل الفترة )

 0202 0202 0200 0200 0202 الماشلا 

 3.8 2.8 3.4 2.9 3.6 ن%) GDPم دل نمو 

 2072.2- 0022.2- 2022.0- 0222.2- 0222.2- ل يد الخزينة )مليال دان

 10.6 9.8 11 10 10 ن%)ال  الة م دل 

 2.9 3.3 8.9 4.5 3.9 ن%نس ة التفخم )

 0.459 9.88 20.167 25.961 18.205 )مليال دواللن الميزان الت النل يد 

 2222.0 2207.0 2202.2 2222.2 2207.0 )دواللن PNBن يال اليلد من 
 نONSالم دل: من ااداد ال احث  نا  ال : تتاليل مختلية للديوان الو ن  لإلح ا  )

                                                           

 (1)  شيتل اا د، المل ت السا ه،   07. بتصرف من الباحث.
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 ااالك نالحه ما يل : ن 2-2)من نتا ج ال دول 

ويما ما نل  ت سل  اسععععتتلال اسعععع ال  0202سععععنة  % 2.7م دل النمو اال ت ععععادن م  حدود اسععععتتلال -0
ن مليال دا سنة 2072-دوالل لل لميل مت تزايد ا ز الخزينة ال ) 022اس ال  ياسية ت اوز   اندالني  
ويما ما نل  ت  ،%002حوال  ان زياد   ، 0202سعععنة  ن مليال دا0222.2-)ا ز  دلك  متا ل 0202

 الدولية سععععع الك م  السعععععوه دوالل لغم االلتياو الت يل  20سل  اال تا  ال  السععععع ل المل    لل تلول اند 
 مت الزياد  م  االنياه الحتوم . 

سععععنة  % 0.2وانخياع م دل التفععععخم سل   0202سععععنة  % 02.2م دل ال  الة م  حدود  اسععععتتلال-0
 .0202سنة  % 2.2متا ل  0202

ل لا  و تا  ماتول  الوالدا  م  االلتياو حت  سعع ال ععادنسعع ة ل ععيد الميزان الت الن السععتتلال  تديول-2
 دوالل مليال 07  دما تان م  حدود  ن عععععف مليال دوالل م لةا  دلك 0202لت الن سعععععنة ل عععععيد الميزان ا

 .0202سنة 
 (:1022-1022رابعا_ نتائج البرنامج الخماسي)

الت   0202سن معا يميز يعمك اليتل  من مخ  ا  التنمية يو تحمل نتا ج ال ععععععععععععععدمة الني ية م   وان 
اال ت ععععادا  اليشععععة الم تمد  ال  ال تلول ومنيا اال ت ععععاد ال زا لن، حيث  ام  الدولة  إ لا ا   ت  ال 

علية من عليا  تنييم ال لنامج  0202المالية لسععععععنة  مشععععععلوو  انوني ت ل و ، اسععععععت  الية انتماشععععععية تتشععععععيية
خياع النا م ان انالتدا يل اليادمة للتخييف من ا ةل السل   ستتمال ، وملك ال0202-0202الخماس  

 اس ال المحلو ا  ال  التوازنا  المالية الداخلية والخال ية للدولة.
 0202-0202لما يلخ  ال دول التال  ايم الماشلا  اال ت ادية خالل اليتل  

 (2-7الجدول رقم: )
 (1022-1022نتائج بعض مؤشراة االقتصاد الكلي لالقتصاد الجزائري خالل الفترة )

 0202 0207 0200 0202 0202 الماشلا 

 / / 2 3.3 3.7 ن%) GDPم دل نمو 

 / / / 0222.0- 2000.2- ل يد الخزينة )مليال دان

 / / / 10.5 11.2 ن%)ال  الة م دل 

 / 7.6 7.4 5.6 6.4 ن%نس ة التفخم )

 / / / 20.127- 18.083- )مليال دواللن الميزان الت الن ل يد

 / / / 2720.0 2222.0 )دواللن PNBن يال اليلد من 
 نONSالم دل: من ااداد ال احث  نا  ال : تتاليل مختلية للديوان الو ن  لإلح ا  )
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 ااالك نالحه ما يل : ن2-0)من خالل ال دول

لحالة  ويما ما نل  ت ،0202سععنة  %2.0متا ل  0200سععنة  % 20 م دل تلا ت النمو اال ت ععادن سل 
 االيلادا  ال   اةل الت   ك،اسعع ال  وانخياع ال لال ال  الني  وتديولال الم   اال ت ععادنم  النتماا ا

  ال لال المال  الخا  لتنييم ال مليا  المسعععع لة ميما االنخياع و  المالية للدولة، مما ت لال التوميه  ين
 .0202-0202امج االستةمال ال موم  س ال  لن

السععععععععععععععتةالل ا مةععل للموالد الععدولععة سل  اتلععك تو ييععا  سن انخيععاع ا ز الخزينععة ال موميععة لا ت سل  
االستةمال  وملع ن ااة ات ل م  نيتا  ،المالية وتلشيد النيتا  من خالل تحتم امفل م  نيتا  التسييل

 .ال موم 

يمل حتمعا ا ل ا خم   ين  0202-0202المخ   الخمعاسعععععععععععععع  سن تحتيه ا يعداف المحعدد    نوان 
 : الييتحته يما  ولت  ،لمحامهة ال  التوازنا  الماليةل  االات ال تت يل اال ت اد التل  والمال

 هتلشيد نيتا  التسييلوملك   ت ميه التو ت اليادف لالستةالل ا مةل للموالد المالية -
 هت زيز تنويت النسيج اتنتا   للسلت والخدما ومحاولة  تسليت ديناميتية النشا  اال ت ادن -
 هم  اتمتانيا  المادية وال شليةاالستةالل ا مةل للتنوو الت يل  -
 ها تنويت اال ت اد الو ن  خالا المحلو  نا  استلاتي ية حتيتية ل -
 تش يت الم تتلين وتمويل المشاليت ما  التيمة المفامةه -

 ع االقتصادي في الجزائريقياس التنو  الفرع الثالث:

حل   نية الناتج المالتنويت يتت ععععععععععععل ال  التنويت م  م ععععععععععععادل الدخل او ال  اال ت ععععععععععععادنسن التنويت 
نويت التم ،لعملعك. العدولعة وال معالعة لادا يوا   لا ال ععععععععععععععادك سل  سحعداث تنويت م   نيعة نمعا يت عداس ،ات معال 

تتععديل ماشععععععععععععععل س مععال  للتنويت نتوم  ومن يععما المن له، سععععععععععععععوف  .ا   ععادهععايل  مت ععدد   اال ت عععععععععععععععادن
لت  من المتةيلا  ا لةالةة ييلشعععععمان-ييلمندال لم امال  تمد ال  اخم الوسععععع  الحسعععععا   ، ياال ت عععععادن

النععاتج المحل   للمتةيلا :ن 0202-0222) انيععا  يععانععا  سح ععععععععععععععععا يععة ان تععامععل اليتل  الزمنيععة تتومل
ك التتاز  ل دم ت اال ت عادنللتنويملفعيا وي د يما الماشعل الملتال متياسععا وال مالة، ، ال عادال ، ات مال 

م ادل و  اتنتا  ويو النشا   ا ولا  اد متداخلة. ال  د  ل ال  ةالةة ال    د واحد من ا  اد التنويت، 
ال ععععادلا   ية ال   ععععول  اسععععاسعععع  ال زا لالناتج المحل  الت ااية، والةان  تلتيال ال ععععادلا  الت  ت تمد 

 ث توزيت ال مالة ال  الت ااا  اال ت ادية. الني ية، والةال

 ييلشمان  ال يةة التالية:-وي لف م امل ييلمندال
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حيث: 

1

n

i

X xi


 ( وتمةل التيمة اال مالية او م موو  يم المتةيل ،xi. ن م   ميت النشا ا 

 N( ، ادد النشا ا :x(  ن ح ة المتةيل م  النشاi  ،ن 

 حيث يزداد تنويت اال ت اد  ن.0ن والواحد ال حي  )2 ين ال يل ) ييلشمان-ييلمندالتتلاو   يمة ماشل 
ن، وينخيع تنويت اال ت ععاد تلما ا تلال الم امل من 2من ال عيل) يلييندال-ييلشعمانتلما ا تلال م امل 

 ن.0الواحد )
 المحلي االجمالي( )الناتجالتنويع في النشاطاة االنتاجية  –أوال 

ال  خمسععععععة  ةالنسععععععال الم وي الناتج المحل  اال مال  ال  توزيت الناتج متيما التنويت م  ي تمد تحليل 
  ااا ، وي :   او المحلو اّ ، اليالحة، ال ععععععععععععععنااة خالا المحلو ا ، ال نا  واالشععععععععععععععةال ال مومية، 

 التال :ن، ويو ت2-0الشتل)ف  م  و تما يو م الخدما ،  ا   الت ااا  ا خلى.
 (2-2الشكل رقم: )

                                (                              1026-1000) القطاعاة االقتصادية في الناتج المحلي االجمالي في الجزائر للفترةمساهمة 
 (GDPمن  %) الوحدة: 

 
 ن2-2) يانا  ال دول الم دل: من ااداد ال احث ااتمادا ال  

 او  ح عععة تتل ععع   اندماحدوث تةيل م  ال نية االنتا ية لال ت عععاد ال زا لن  ن2-0الشعععتل)وي لز 
ا   ا   الت ااا   دل ا  متياوتة ويهيل ملك سععععععععععععععيعام   عاو الخدما  مت  تسالمحلو عا  م  حين تزايعد 

 ن مت انخياع اس ال الني  ال المية.0202-0202 ليا م  اليتل  )
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دال نية االنتا ية لال ت ععاد ال زا لن، تم حسععاال م امل ييلمنلتتييم التنويت اال ت ععادن الحا ععل م  ال 
ج نتا  وتهيلن لمتونا  الناتج المحل  اال مال   النسععععال الم وية. 0202-0222ييلشععععمان لليتل  الزمنية)

 واانخياع دل ة التنويت اال ت ععععععععععععادن ال  تامل اليتل  مت التياو ونالحه  ن،2-0الشععععععععععععتل)م  التتديل 
 امل ن ماانخيعاع للم عامعل   ععععععععععععععول   يييعة تلامت  مت التياو وانخياع اسعععععععععععععع ال ال تلول، تما يالحه 

. مما يييد   دم حدوث 0222متالنة  سععععععععععنة  0202سعععععععععنة  %0.0ييلمندال حته التيااا ملحوها  م دل 
 ن.0202-0222تنويت ا ت ادن م  تتوين الناتج المحل  اال مال  خالل اليتل  )

 ( 2-1الشكل رقم: )
 اإلجمالي في الجزائر للفترةهيرشمان للناتج المحلي -معامل هيرفندال

 (1000-1026) 

 
 307   .22م  يا  الملحه ل م الم دل: من ااداد ال احث  نا  ال           

 في الصادراة: التنويع-ثانيا
ية  ععععادلا ، حيث يتخم التنويت م  ال ععععادلا  ايميت لال التنويت اال ت ععععادن حدوث تةييل م   نية ال

 يتون ما دلم ت الةة م  اال ت عععععععععععادا  الني ية الت  تلتتز ال  ت عععععععععععديل الني  الخام والةاز ال  ي  . 
 م  المنامسعععة نشعععا اتت تنويت من تمتن  د اال ت عععاد يتون ما  تدل وملحوها   ميما    اال عععادل  م  التنويت
 اال ت ععععاد ان ي ن   ،اال ععععادل  تنويت ال  التدل  دون اتنتا ية النشععععا ا  تنويت ان سم. الدولية الت ال 
 ايمية ت لز لملك. الدولية المنامسععععة ال  التدل  دون المحلية االحتيا ا  لتل ية اتنتا ية نشعععا اتت يتيف
 .اتنتا ية النشا ا  تنويت مت لا ال اد تنويت لانا ت تحتيه

سعععع  ة م مواا ، ي :  الت  وزا  ال  السععععل يةلا  ال ععععاد  نية ال  لا ال ععععاد تنويت تحليل ي تمد
المواد الةما ية، المواد االولية، المواد ن ععععععععععععف م ععععععععععععن ة، ت ييزا  مالحية، ت ييزا   ععععععععععععنااية، سععععععععععععلت 

 استيالتية، الني .
ن ان  ععععععععععععادلا  ال زا ل متلتز  م  م مواة الني ، حيث  لة  نسعععععععععععع ة 2-7ويت ين من ال دول ل م ) 

 2.07 متدال  )تنا  ععع  0202سعععنة  %22و 0222سعععنة  %20.07ال عععادلا     مال عععادلاتيا من ا
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نت ة  2.27) عععععععععاالولية ن، تما تنا    الت ييزا  اليالحية وال نااية وتزايد  تل من المواد نت ة م وية
 .نت ة م ويةن 0.02 ع) ن ف الم ن ةالمواد و  نت ة م ويةن 2.22 ع) الةما يةالمواد و  م ويةن

 (2-8) الجدول رقم:
 (% الوحدة:الجزائرية )الصادراة السلعية  يفي اجمال مساهمة القطاعاة

 2016 2000 القطاعات

 1.10 0.15 مواد غذائية

 0.28 0.20 مواد أولية

 4.37 2.14 مصنعة 1/2مواد

 0.00 0.05 تجهيزات فالحية

 0.18 0.22 تجهيزات صناعية

 0.06 0.06 سلع استهالكية

 94.00 97.18 صادرات النفط

 ons تتاليل مختلية لع نا االم دل: من ااداد ال احث ااتماد ال   ي                 

سععععنة،  00خالل  تةيلا ت يلاان  نية  ععععادلا  ال زا ل لم تتةيل  ن  وفععععو 2-2من الشععععتل ل م ) يت ين
يلمندال يم   نية ال عععادلا . وياتد يما االسعععتنتاا ت ول  يمة م امل ت يل مما ي ن  انت لم يحدث تنويت 

 م دل  وملك 0202سعععععععنة  2.22سل   0222سعععععععنة  2.22ال عععععععادلا  المن انخيفععععععع   يمتت من  لتنويت
مما يدل ال  تحتيه تنويت  ييف  دا م   نية ال ععععععادلا  ن 2.222) تنا   سععععععنون متوسعععععع  ةا    دلك

  .الني م المتلتز    ول  االية 
 ( 2-3الشكل رقم: )

 (1026-1000خالل الفترة ) الجزائرية لصادراةلتنويع امعامل هيرفندال هيرشمان 

 
 307   .22الم دل: من ااداد ال احث ااتمادا ال  م  يا  الملحه ل م 
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 في توزيع العمالة بين النشاطاة االقتصادية التنويع-اثالث

يت لال التنويت اال ت عععادن تحتيه ال دالة م  توزيت االيدن ال املة ال مالة  ين الت ااا  اال ت عععادية، 
ة سععن لة   حيث ،ان ال مالة متلتز  م    او ال ععنااة خالا المحلو ا ادناك، ن 2-2وي ين ال دول ل م)

، تما ن%20 متدال  تنا  ععع ان ) 0202سعععنة  %20و ،من ا مال  االيدن ال املة%22 سععع ةن 0222
 تنا    نس ة ال مالة م    او المحلو ا  وتزايد  م  تل من   او اليالحة وال نا  واالشةال ال مومية.

 (2-2الجدول رقم: )
 (% الوحدة:) الجزائرتوزيع العمالة حسب القطاعاة االقتصادية في 

 2016 2000 القطاعات

 0.08 0.14 المحروقات

 0.14 0.13 الفالحة

 0.61 0.63 الصناعة خ.م

 0.18 0.10 البناء واالشغال العمومية

 .ONS مختلية لع تتاليللنا  اال احث  نا  ال   ي اادادالم دل: من          

 ليتل اان توزيت اليد ال املة م  ال زا ل تةيل  شععععععتل  ييف خالل ادناك، ن 2-2يت ين من الشععععععتل ل م )
. وياتد يما االستنتاا ت ول  يمة م امل  ييف م  توزيت ال مالةتنويت  حدوثمما ي ن   ،0222-0202

 م دل  وملك 0202سععععععععععنة  2.72سل   0222سععععععععععنة  2.70المن انخيفعععععععععع   يمتت من  ييلمندال لل مالة
 تنويت اليد ال املةمما يدل ال  تحتيه تنويت  ييف  دا م  ن 2.220) تنا   سععععنون متوسعععع  ةا    دلك

 او ال نااة خالا المحلو ا .م    المتلتز    ول  االية 

 ( 2-2الشكل رقم: )

 (1026-1000خالل الفترة ) لتنويع العمالة في الجزائرمعامل هيرفندال هيرشمان 

 
 307  .22ال احث ااتمادا ال  م  يا  الملحه ل م ااداد الم دل: من 
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 المطلب الثاني: الجهود السعودية في التنويع االقتصادي

نة سععععت ععععحي  ادم التوازن اال ت ععععادن ل الحتيتية ل يود المملتة ال ل ية السعععع ودية م ن ال ة اال ت زى
ة، تان خماسية للتنمية اال ت ادي   اين ان لت  م  تنييم مشلوو التنمية والمتمةل م  م موو خ ،0202

 نياهالالت  ان تسعععععععععععع  ال  ا المحتتة الني  الت او التا د ليمك النيفععععععععععععة  سعععععععععععع ال اليوا ع المالية الت يل 
 الحتوم  الت يل ال   لنامج التنمية.

 خطط التنمية في المملكة العربية السعودية الفرع االول:

سن ايم التحوال  م  مسعععععععيل  التنمية م  المملتة منم اواسععععععع  السعععععععتينا  الي لية، ي  تلك اليتلا  الت  
: ال  ععععد التخ ي  الةالةععععةادخلعععع  مييععععا ت ععععديال  لتحتيه التزامن  ين امتععععانععععا  النمو المختليععععة لمتةيلا  

واال تماا  والتنهيم ، و د اسعععععععتخدم  م دال  النمو المنخيفعععععععة وال الية   عععععععيتيا اوامل  اال ت عععععععادن
موو خ   م م  المملتة ال ل ية السعععععع ودية  مشععععععلوو التنمية يتمةل .لت ععععععحي  ادم التوازن م  اال ت ععععععاد

 .0222لاية المملتة  تح  س ال 0202سععنة  سل من وتمتد 0202ه )0222خماسععية  داية من التنمية ال
 والت او الني   الت او وي  ميمة ا ت عععادية   ااا  ةالةة من المملتة م  اال ت عععادن الييتل يتتلفو 

 الس ودن. اال ت اد لييتلية ال ام ات ال  ينيا ميما وتشتل .الخا  الت او ،الحتوم 
 التخ ي  من ا ول  الملاحل خالل اال ت عععععادية التنمية تحتيه م  التياد  دول الني  لت او تان لتد
 ا سعععاسعععية، ال نية سنشعععا  نحو الحتوم  اتنياه تدمه م  اةليا ان تس فعععخمة اوا د نم وملك  ما التنمون
 م  اخم  د الني   ت اوال لدول التنمون ا ةل يما لتن .الني ية غيل اال ت ادية الت ااا  نمو وتش يت

 يدف ال  التلتيز سل ن 0222-0272) اللا  ة التنمية خ ة من  داية الحتومة ات اك سةل التفعععععععاال
 الت ااين مشععععععالتة زياد  م  اةلك ان تس المن ا مل الدخل، م ععععععادل وتنويت اال ت ععععععاد  ااد  توسععععععيت
 .التنموية ال ملية م  والخا  الحتوم 

 تما يل : وينا سن لع خ   التنمية ال شل  وايداميا المس ل  لتحتيتيا، نولديا
 م(2272-2270): األولى التنمية خطة-أوال

 خ ةيمك ال لتز و ن يعععع0222 عععععععع 0222) للتنمية خمسية خ ة  تول للتنمية ا ول  االن ال ة  دا  لتد
 نميةت م  واالسعععععتملال الحتومية، الخدما  وتحسععععين ا سععععاسععععية، الت ييزا  سنشععععا : ال   لام يا  م هم
 لخ ةا يمك اول  تما  ديد ، سدالية  لامج تنييم خالل من ا دا   مسعععتوى والنيوع اال ت عععادن، النشعععا 
 و د. الت او ليما الخ ة اسععتةمالا  منن % 20) تو يت خالل من للمملتة ال شععلية الموالد لتنمية ايتماما
 .ا ساسية الت ييزا  ال  انيه الم لغ يما من %22 لاير،  ليونن 07) يتالال ما الخ ة يمك ال  انيه

 لال تلو  من ال الد موالد لزياد  نتي ة ايداميا وس   متد  م(2280-2272): الثانية التنمية خطة-ثانيا
 يما من %22 لاير،  ليونن 222) الخ ة يمك ال  و ععععلف. ا ول  الخ ة افعععع اف تسععع ة  لة  ثيح
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 ة الةانيةمتد لتز  خ ة التنمي واليت. ا ول  الخ ة م  تم ما السععتتمال ا سععاسععية للت ييزا  و ت الم لغ
 :ال  ال  ة ايداف ل يسية للتنمية، ي  نيع0222 عع 0222)
 ةهم  الت ييزا  ا ساسية اتنشا ي توهيف استةمالا  فخمة استملال-0
س امة ال نااا  المستند  سل  استخدام ال ا ة ال  نحو متةف، وت ديل منت اتيا ما  التيمة  تشع يت-0

 هالمفامة الملتي ة مةل الموالد الييدلوتل ونية
 هالس   سل  التوست  إنشا  الماسسا  الحتومية، وت ويل التوى ال شلية ال املة  يا-2
 :سيةالت او الخا  وتش ي ت  ات او ال ت سما  ل ي دام-2
 هاستتدام التوى ال املة ا  ن ية سل  المملتة للمسااد  م  تنييم  لامج للتنمية ااتماد-ا 

 هالي ل  من المنا ه اللييية سل  المدن الت  تتوامل مييا مل  لألامال ال نااية تش يت-ال 
الم ال امام الماسععسععا  الخا ععة للتيام  دول ت يل م  تنمية الت ااا  اتنتا ية، و يام الدولة  سمسععا -ا 

 ه تتديم تل المساادا  الممتنة والحوامز المالية ليا
 همن االتيا يا  الدولية للح ول ال  الخ ل  الينية اتدالية االستياد -د 

 يةال ن سنشععععا  م  والةانية ا ول  الخ تين لن ا  ونتي ة :(م2282-2280): الثالثة التنمية خطة-ثالثا
 ولملك. اسععيةا سعع ال نية ت ييزا  اسععتتمال م  االسععتملال مت اتنتا   ال انال م  التيتيل  دا ا سععاسععية،

  نية م  تةيلا  سحداث نحو التو تن يعععععععععع0222 عععععععععععععععععععع 0222) الةالةة التنمية خ ة استلاتي ية تفمن  متد
 وزياد  التنمية م  الموا نين سسيام وزياد  ال تلولية غيل اتنتا ية الت ااا  تنمية  يدف الو ن  اال ت اد
لتز  خ ة التنمية الخمسععععية الةالةة ال  ةالةة ايداف اسععععاسععععية  وليما متد. واتدالية اال ت ععععادية الياالية

 :نو زيا م  اآلت 

 :وملك من خالل هتةييلا  م   نية اال ت اد الو ن  سحداث-0

مسعععتويا  سنتاا الني  والةاز  ما يفعععمن  تا  يمك الةلو  الو نية ا ول متل  ممتنة، ويفعععمن م   تحديد-ا
نيس الو عع  تحتيه سيلادا  تتنععاسعععععععععععععععال مت االحتيععا   النتععدن المتععا  لتة يععة المت ل ععا  المععاليععة للتنميععة 

 هالو نية

ال انال ا ت ل من ل وس ا موال والتوى ال شلية سل  الت ااا  اتنتا ية من زلااية و نااية  تو يت-ال
وت عدينية،  ةلع تحتيه تنويت التااد  اال ت ععععععععععععععادية، ومن  ين ال وامل الل يسععععععععععععععية الت   ني  الييا يمك 

ن   الخام، وملك االسعياسعة ال مل ال  زياد  التيمة المحلية المفامة سل  ا    حد ممتن من سنتاا الزي
 ه ليه ت ويل ال نااا  الييدلوتل ونية

من نسععععععععع ة االسعععععععععتةمالا  الموهية م  الت ييزا  ا سعععععععععاسعععععععععية،  اسعععععععععتةنا  ما تان منيا ملت  ا  التتليل-ا
- 0222 الت ااا  اتنتا ية و  د اسعععععتتمال المشعععععاليت الملت  ة  يا م  خ ة التنمية الخمسعععععية الةانية )
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من، وتملك تو يت االسعععتةمالا  ال دية م  اةنا  متل  الخ ة سل  المنا ه 0272- 0202/ ) يععععععععععععععععن0222
 .الت  تتوامل مييا متوما  النمو و ا ليتيا الحتوا  المشاليت اتنتا ية

 هالموا نين م  التنمية واللمايية اال تمااية مشالتة-0
 هالياالية اتدالية زياد -2
 .ن خالل التنمية الخمسية الةانيةح م التوى ال املة ال  ما ي  اليت م تة ي -2

 م(2220-2282) :الرابعة التنمية خطة-رابعا

 الخ   م  تلد لم  ديد  ايداما   هن 0202-0222) اللا  ة التنمية لخ ة ال امة ا يداف تفععععععمن 
 الخام  الني وت عععععععديل سنتاا ال  االاتماد وتخييع ال شعععععععلية، التوى تنمية وشعععععععمل  المافعععععععية، الةالةة

 نحو التحول  اال ت عععادية ال ي ة م  حتيت  تةييل سحداث م  واالسعععتملال التوم ، للدخل ل يسععع  تم عععدل
 وتحتيه يةالم دن الةلوا  متامن وتنمية وال عععنااة الزلااة نشعععا   ال   التلتيز اتنتا ية التااد  تنويت

 و د .لتحتيةا ال نية لاسععتتما سل  سفععامة ال ل   الخليج لدول الت اون م لس دول  ين اال ت ععادن التتامل
  1لاير.  ليونن 0222) حوال  الخ ة ليمك خ  
 اادية، غيل دولية هلوف م  ات  يمك الخ ة: م(2222-2220): الخامسننننة التنمية خطة-خامسننننا
 لتامة مست ي ة االستلاتي ية وملتتزاتيا نيععععععععععععع0202عععععععععععععععععععععععععع0202)ا يداف ال امة للخ ة الخامسة  و ا  

 ماةلا  ال امة االسععععتلاتي ية اسععععسععععيا تفععععمنتو . للمملتة واال تمااية واال ت ععععادية السععععياسععععية المتةيلا 
 المن تلو الشعع الحتومية ا  يز  م  ا دا  تيا   لمت ال  والتلتيز ملغو ة، غيل ا تمااية او ا ت ععادية

 ل ا ي الت او دول وزياد  ال امة، الخاما  مسعععتوى ال  التتةيل دون الحتوم  اتنياه خيع سل  يادن
 واتخام تانية،السع  االحتيا ا  ول  يا المملتة منا ه  ين المتوازنة التنمية وتحتيه الو ن ، اال ت عاد م 

حالل للموا نين ال مل مل  ستاحة ال  ا يل  الت او لدمت المناسععع ة الوسععا ل  لسععع وديةا ال املة التوى وا 
 .الس ودية غيل محل

 م(1000-2222) :السادسة التنمية خطة-سادسا

  ال وامل لتتةي سل  يل ت االسععععتلاتي ية واسععععسععععيا ال امة ايداميا م  التنمية خ   تل  ت تتميز ما سن 
 يععععععععععن  ا  0202 عععععععععععععععععععع 0202) السادسة التنمية وخ ة.  يا المحي ة واال تمااية واال ت ادية السياسية
  د لخليجا حلال ان ن لف ناحية ممن.  الدنا  يا تمل الت  واال ت عععععادية السعععععياسعععععية للمتةيلا  مسعععععت ي ة
 اخلى يةناح ومن المن تة، يمك دول تامة ال  وافعععحا   تتةيلا   تاةل متميز  وامنية سعععياسععععية هلوما   او د 

 ال  يلياتتة ليا  ديد  ا ت عععععادية م  يا  او د  د الةمانينيا  منت عععععف منم الني  اا دا  تنا   مإن
                                                           

يخ اال الو ، تال نوالةالةة والةانية ا ول ) التنمية خ   من خ ة تل الييا لتز  الت  ا يدافانهل:  ااد   ينا  الملك خالد  ن ا د ال زيز،  (1)
 ال  اللا  :ن 00:22) 20/27/0207

                http://www.kingkhalid.org.sa/Gallery/Text/ViewBooks.aspx?View=Page&PageID=164&BookID=7 
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 مشععععلواا  م هم  انتيا  ولتن. ا سععععاسعععع  المولد يما ال  ت يل حد سل  ي تمد زال ما المن الدول دخل
 واتدالية اديةاال ت ععع التيا   لمت ال   التلتيز تميز   د الخ ة ليمك ال امة ا يداف مإن التحتية، ال نية

 نم االسعععععععععععتياد  من مزيد تحتيه ال  ال مل  ليه ان وا يلية الحتومية الت ااا  لمختلف النواية
 ان ال حث ايمية ال  تاتد ال امة ا يداف مإن ملك سل   اتفعععامة. المتاحة وال شععلية المادية اتمتانا 
 . يةال تلول اتيلادا  م  المتو ت النت  من  ز  لسد الني  اا دا  غيل اخلى مالية سيلادا  م ادل

 النيجن يع0202-0202) السا  ة التنمية خ ة ني    (1002-1000) :السابعة التنمية خطة-سابعا
 : ل يسة محاول ةالةة التو يا  يمك تفمن  و د. الو نية التنمية تو يا  لتحدد نيست،

 والت ليم، وا من، الدماو خدما  ال  الخ ة الخدما ، لتز  دام محول مي  الخدما ، دام محول-0
 .وما والم ل االت اال  خدما  ملك م   ما والتتنية، ال لمية والخدما  وال حية، اال تعمااية والخدما 

 ما الخد ادا   تحسععععين الخ ة ايتم  الحتومية محول التيا   وم  الحتومية، التيا   تحسععععين محول-0
 منيا، االستياد  نوتحسي و يانتيا، الت ييزا  تشةيل تيا   وت ويل وخيع النيتا ، والتلشيد، الحتومية،

 .ات لا ا  ملك من وغيل
  فايا  م الت اون فلول  الخ ة لا  الت اون، محول وم  ،الو ن  الت ويل  فايا م  الت اون محول-2

ااد  الوها ف، سععع ود  نحو والتو ت التنمية، م  الخا  الت او دول دام  ادني  ما ال املة اليد تتييل وا 
 . تيا تيا تحسين سل 

 التيا ا  محول فععععععمن م لوماتية و نية خ ة تاداد ايداف ةالةة السععععععا  ة الو نية الخ ة اولد 
 التنمية لدام الم لوما  وتتنية االت ععععععععععععاال  توهيف ايمية ال  ا يداف يمك اول ياتد. ال شععععععععععععلية

 تتنيةو  لالت ععععععععاال  ا سععععععععاسععععععععية ال نية  إاداد الةان  اليدف وييتم. والتتنية ال لوم ودام اال ت ععععععععادية،
 خدما  نشععل  الةالث اليدف يلت   حين م . الم لومات  والمحتوى االت ععال شعع تا  مييا  ما الم لوما ،
 .منيا االستياد  ت ميم ا ل من لل ميت متومل  و  ليا الم لوما  وتتنية االت اال 

 مسعععتوى لمت ايميا من ا ولويا  من ادد ال  ولتز : (1020-1002): الثامنة التنمية خطة-ثامنا
 لخدما ا م  والنوا  التم  والتوسعععععععت للموا نين ال مل مل  وتوميل الحيا  نواية وتحسعععععععين الم يشعععععععة
 الم ادلا  شعععععععع يتوت والتتنية، الت  يتية ال لوم م  والتوسععععععععت واال تمااية، وال ععععععععحية والتدلي ية الت ليمية
 التااد  تنويتو  السعلي ة، ال المية والتتنية اال ت عادية الت ولا  موات ة ايفعا التلتيز يما وشعمل واال تتال،

 الوااد  ال  الم ا وااليتمام التنامسعععععية،  دلاتت وت زيز الو ن  اال ت عععععاد سنتا ية وتحسعععععين اال ت عععععادية،
 و عععنااة ومشعععتتاتيا، لل ا ة االسعععتخدام تةيية ال عععنااا  وخا عععة والتحويلية، االسعععتلاتي ية تال عععنااا 

 لخا ا الت او  مسايمة ايتماما الخ ة اول  تما الم لوما ، وتتنية والسياحة، والت دين، ال  ي  ، الةاز
 ال ال ة ا م وات لا ا  والتوااد النهم ت ويل م   االسعععتملال وملك واال تمااية، اال ت عععادية التنمية م 

 وتتةيف لمالية،ا الخدما  ادا  تيا   تحسين وموا لة التخ ي ، سستلاتي ية  تنييم واتسلاو  االستةمال،
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 ال لوم ومةمنه ت ويل االيتمام يما شعععمل تما الو نية، للمنت ا  التنامسعععية التدلا  لدام الينية الم ونا 
 ال وامل من ليا اات ا الم لمة، ا ت ععاد نحو والتو ت وتشعع ي ت، ال لم  ال حث ودام والم لوماتية، والتتنية

 م  لمسعتملا التوسعت تحتيه الخ ة ولاا  االسعتةمال، عماه وتوسعيت واتنتا ية اتنتاا زياد  م  ا سعاسعية
 لت ااا ا تامة نمو ت زيز م  ويسععععيم الييا ال لال نمو مت يتال م  ما و ععععيانتيا ا سععععاسععععية الت ييزا 
 ولد وت فعععيد الملا ، مشعععالتة  زياد  خا عععا ايتماما الخ ة واا   تيا تيا وتحسعععين والخدمية، اتنتا ية
زالة السععع ودية، الملا   دلا  ت ويل خالل من الم تمت م  ا سعععل    م مشعععالتتيا توسعععيت امام الم و ا  وا 

  .1واتنما ية اال ت ادية النشا ا 

 الت  ال امة ايداميا سل  تو ياتيا م  الخ ة تسععععتند  (1022-1020التنمية التاسنننعة: ) خطة-تاسنننعا
 المملتة، منا ه  ين متوازنة تنمية وتحتيه اسععععععتدامتيا، وتلسععععععيخ التنمية املية تسععععععليت ال  اشععععععتمل 

 من المحتا ة  الي ا  وال ناية حياتيم،  نواية وااللتتا  الموا نين م يشععة مسععتوى تحسععين م  واالسععتملال
 ا يداف يمك وشععععمل ممتن.  مسععععتوى ادن  سل   يا والو ععععول ال  الة م دال  وتتلي  الم تمت، املاد
 التنمية، املية م  الخا  الت او سسعععععياما  وت زيز تيا تيا، ولمت الو نية ال شعععععلية التوى تنمية تملك
 ادا ت، وتيا   السععععع ودن اال ت عععععاد نمو م دال  ولمت ،الم لمة ال  التا م اال ت عععععاد نحو التو ت ودام

 الو ن ، لال ت عععععاد واتنتا ية االسعععععتي ا ية ال ا ا  وتوسعععععيت ولاسعععععي ا، امتي ا اال ت عععععادية التااد  تنويتو 
 .2النس ية ميزاتت من ال ا د وت هيم التنامسية،  دلاتت وت زيز
ةمان  اولويا  و نية يت لال  ال اشععععععععل  تحدد الخ ة (1010-1022التنمية العاشنننننرة: ) خطة-عاشنننننرا

لو   الت  توا ييا المملتة م  ا واال تمااية اال ت عععععععععاديةالتلتيز الييا للت امل مت التفعععععععععايا والتحديا  
 :اللاين، وملك ال  النحو التال 

 هالموالد المالية للدولة تنمية-0
 هالحتوم  اتنياهتيا    لمت-0
 هدول الت او الخا  تي يل-2
 هالحتوم  ا دا م الية  تحسين-2
 هسنتا ية الم تمت تنشي -2
 هالتنمون ا من  نا -2
 .3ات ت اديةخيالا  السياسا   ملا  ة-0

                                                           
، ن20:22)02/22/0207تاليخ اال الو  المملتة ال ل ية الس ودية، المنتدى ال ل   تدال  الموالد ال شلية، مالس النيي  ، مالم  التنمية م  (1)

  ـ https://hrdiscussion.com/hr15473.html:ال  اللا   

 اللا  : ال  ن27:22)00/27/0207وزال  اال ت اد والتخ ي ، تو يا  خ ة التنمية التاس ة،  (2)
                                                                    https://www.mep.gov.sa/ar/development-plans 

 :ال  اللا   ن27:22)00/27/0207تاليخ اال الو  .22تيا،   ، مو ز خ ة التنمية ال اشل  واولوياوزال  اال ت اد والتخ ي  (3)

                                                                                          http://www.nationalplanningcycles.org 

https://hrdiscussion.com/hr15473.htmlـ
https://hrdiscussion.com/hr15473.htmlـ
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  االقتصادية القاعدة تنويعالمملكة العربية السعودية في  إستراتيجيةالفرع الثاني: 

 سعععنوا ، 2 منيا تل تة   للتنمية، خ   ن02اشعععل  ) 0202 اام ومنم السععع ودية الحتومة ا عععدل 
 تحديا التنويت سسععتلاتي ية تنييم ا عع   ملك ومت الخ  ، يمك ل ميت ل يسععيا يدما اال ت ععادن التنويت وتان
 ا ،وال ععععععادل  اتنتاا تنويت سن سم الني ، اا دا  سدال  ال  مفعععععع  ميما ين ععععععال اليمّ  تان حيث ت يلا،
 مشعععاتل  ةوم ال ال مل مل  لخله ان اله نت ة  ا  السععع ودن لال ت عععاد التنامسعععية التدل  ت زيز وتملك
 .ال  الة

 والخلوا ازنالتو   تحتيه الدولية الني  سعععوه تتل ا  من المملتة تحم  ان اتسعععتلاتي ية يمك شعععتن ومن
 لمستدامةا الم لمة ال   ا م ا ت اد  إنشا  ال  الة م دال  التياو من والحد الحال ، المنخيع النمو من

 .00 الع التلن لتحديا  الت دن ال  التادل 

ا يدم ا السعععععع ودن لال ت ععععععاد اتنتا ية التااد  تنويت ي د  مسععععععيل   داية منم اال ت ععععععادية للتنمية ل يسعععععع 
 ا حادن االاتماد م  التامنة المخا ل المت ا  ة التنمية خ   ادلت  حيث  المملتة للتنمية التخ ي 
ا تو ي ا اال ت عععععادية التااد  تنويت ويمةل .وت عععععديلك الخام الني  سنتاا ال  والتةيف  تو يا  من ل يسععععع 
 تنويت ايمية وتن ت .اللا  ة التنييمية واآللية السعععععععا ت ال ام اليدف لت املد  الت  التاسععععععع ة التنمية خ ة

 اليفعععة  ااد  ال  يلتتز مسعععتتل ا عععلن ا ت عععاد ل نا  فعععلولي ا شعععل  ا تونت من اال ت عععادية التااد 
  ين الوةيه التلا   م  المت سععد الداخل  التتامل من االية  دل ة ويتسععم اال ت ععادية، الموالد من ومتنواة
 .المختلية وانش تت   اااتت

 الني ية غيل الت ااا  سسععياما  م  نواية ونتال  ملموسععة زيادا  تحتيه التو ت يما تنييم يتتفعع 
 لتو  الوهييية اليل  توميل وم  ال عععععععادلا  وم  ات مال  المحل  الناتج م  – والخدمية اتنتا ية –

  دلاتيا يدام وان للمملتة النس ية الميزا  سل  اال ت عادية التااد  تنويت يسعتند ان وين ة . الو نية ال مل
ا الميم ومن. التنامسععية  ادد م  الني ية غيل الت ااا  سسعععيام زياد  م لد ال  التنويت يتت عععل اال ايفععع 

 الني ية غيل للت ااا  اتنتا ية اليياتل لي ال التنويت يما ويت مه يت مل ان  د ال  ل الم اال  من
 السععععلت من واسعععع  ا  يي ا تنتج ان ليا ليتسععععن  الت ااا  يمك داخل اتنتا ية ا نشعععع ة تنويت ميتم نيسععععيا

 ملك سةل متتوى الو ن  اال ت ععععععاد   ااا  داخل الوسععععععي  لالسععععععتخدام منيا  ز  يت ت الت  والخدما 
 غيل اتنتاا من اآلخل ال ز  اما .تتل لال ت ععاد الداخل  التتامل ال ليه يما ان ويت زز.  ينيا اللوا  
ل  ت ععادلا ، الخال ية ا سععواه سل  ميت ت الني    االسععتيالك م اال  م  لالسععتخدام المحل  السععوه وا 
 .والخا  الحتوم  النيا  

 م  ال يود تتةيف سل  المملتة السععععع ودية اال ت عععععادية التااد  تنويت  ععععع يد ال  ملموس تتدم ولتحتيه
 :التالية الم اال 
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 تنامسععية ميزا  سل  وتحويليا الو ن  لال ت ععاد النسعع ية الميزا  اسععتةالل ال  ت تمد الت  ال ععنااا  -
 هلل ا ة االستخدام تةيية وال نااا  ال تلوتيماويا  مةل
  ياالية تسععيم والت  والدوا ية، الت دينية ال ععنااا  ومنيا المال، لاس وتةيية التتنية االية ال ععنااا  -
 هالم لمة ال   ا م ا ت اد نحو التحول املية م 
 هالتيل ا ية وا  يز  والم دا  واآلال  الم دنية، المنت ا   نااة مةل اللاسمالية السلت  نااة -
سعععععععياماتيا دوليا  يمية وت ويليا والمتوسععععععع ة ال عععععععةيل  المنشعععععععد  دول ت زيز -  التااد  تنويت م  وا 

 هال مل مل  وتوميل اال ت ادية،
 هللت ديل المت ية التحويلية ال نااا  -
 هالسياحة نشا  -
 تتنيا  تسعععععتخدم والت  ال الية، المفعععععامة التيمة ما  المحا عععععيل ال  تلتز الت  ال  عععععلية الزلااة -

 هال  ي ية الموالد استخدام تيا   من وتحسن المياك، استخدام لتلشيد متتدمة
 .المتتاملة ال نااا  من سلسلة  نا  خالليا من يمتن الت  الت دين انش ة مختلف -

 1026-2270 في المملكة العربية السعودية نتائج خطط التنمية :الثالثالفرع 

 ةاال ت اديمعععع  مختلععععف نواحعععع  الحيععععا   تحوالالل الخ   الس  ا ول  السعععععععع ودن خعععع اال ت ادشععععععععيد 
وال ملانيعععة، و عععد سعععايم مععع  ملعععك  شعععتل اسععععععاس تفااععععععف سنتععععععاا النيعععععع  واوا ععععععدك. ما ت ععععععاد  واال تمااية

مععن  %22 المملتععععة ال ل يعععة السعع ودية ي تمععد و  يععة ل يسععة العع  النيعع ، حيععث تمةععل ال ععادلا  الني يععة
معععن الناتعععج  %22معععن سيعععلادا  الموازنعععة الحتوميعععة ومعععا نسععع تت  %02س مالعععععع  اوا ععععععد ال ععععععادلا ، وحوالععع 

ومعععن الةا ععع  ان المملتعععة ال ل يعععة السععع ودية تمتلعععك  ن.م0200الت عععال  وال نااعععة،  ات مال ن وزال المحلععع  
معععععن  %22مليعععال  لميععل، ويعععو مععا ي ععادل نسععع ة  0.022ععو ات ععل احتيا عع  ني ععع  معع  ال العععم سم ينتععدل  نح

 %02مععععن س مالعععع  احتيا يععععا  او ععك ونسع ة  %02احتيا يععععا  دول م لععععس الت ععععاون الخلي عععع  ونسعععع ة 
 لال ت ادول عععععل ا لعععععغ مععععععععععاشل الععععع  الت عععععول والنمعععععو السعععععليت  ن.م0222 تعععععل، ) ال المععععع  االحتيا  معععععن 

اامعاه سم  يعز   يمعة 07مع  معل   22اتةععل معن  ات مال السعع ودن يععو تفااععف الناتععج الو نعع   الو نعع 
 027م سلع  نحعو  0222امليتع  مع  اعام  دواللمليعال  2.2السععلت والخدمععا  التع  انت تيعا السع ودية معن 

عن ت نع  وتنييعم خ ع  تنميعة السع ودية م الععمن متععن المملتععة ال ل يععة ا ملم، 0222معع  اععام  دواللمليععال 
، ةا ساسيم، لتعز  مع  تو ياتيعا الل يسعة الع  سنشعا  ال نع  1970يعع،  0222مسععية  موحععة منععم اعام خ

 ا خلى ا يةاتنتغيعععل الني ععع ، وملعععك  ت ويعععل الت ااعععا   اال ت ادوتنميعععة التعععوى ال شعععلية وتنويعععت لوامعععد 
 .1نم0202ماسسعة النتعد ال ل ع  السع ودن، )تال نااعة والت ديعن والزلااعة 

                                                           
نهل  ا ت ادية تحليلية متانية، م لة  ام ة الشال ة لل لوم ا د التليم  ن خلف اليويا، الت او ال ناا  م  المملتة ال ل ية الس ودية  (1)

 .0202،   0202، 20، ال دد 00االنسانية واال تمااية، الم لد 
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 التسعععع ة ةخ   التنمي ت ول الماشععععلا  اال ت عععادية خاللوللو وف ال  النتا ج اال ت عععادية ن لع نتا ج 
 :تما يل 

  في الناتج المحلي االجمالي: ةالقطاعاة االقتصادي مساهمة-2
محل  الناتج ال تنسعععععع ة مني ين ال دول التال  نسعععععع ة مسععععععايمة الت او الحتوم ، الخا  والت او الني   

 .اتيلادا  الحتومية م يلادا  الت ااين الني   وغيل الني   مسايمة ااال مال ، ونس ة 
  (2-20الجدول رقم: )

 الحكومية ومن االيراداة GDPمساهمة القطاعاة االقتصادية للمملكة كنسبة من 

 خطط التنمية
 نسبة من الناتج المحلي االجمالي %

نسبة من االيرادات الحكومية 

% 

 غ النفطي النفط النفط الخاص الحكومي

 9.4 90.6 58 27.7 13.4 االولى

 11.2 88.8 56.6 34.2 8.7 الثانية

 20.5 79.5 48.4 38.1 12.9 الثالثة

 38 62 25.1 49.7 23.7 الرابعة

 24.3 75.7 35.8 40 22.6 الخامسة

 29.3 70.7 34.1 41.1 23.2 السادسة

 19.1 80.9 39.5 38.9 20.5 السابعة

 11.8 88.2 49.1 34.5 15.6 الثامنة

 9.7 90.3 46.7 36.7 15.8 التاسعة

 0.26 0.06- 0.64- 0.34 1.3 معدل النمو %

 .الس ودن ال ل   النتد ماسسة ت دليا الت  الةانوية ال يانا من ااداد ال احث  نا  ال  الم دل:  

 ااالك نالحه ما يل : ن2-02) من ال دول
لةانية ، ااالول ) الت او الني   النسععععععععععععع ة االت ل من الناتج المحل  اال مال  خالل خ   التنمية يمةل -

الل خالناتج  منلت  ح عععععةحيث سعععع ل ات ل  ن.الةامنة والتاسععععع ة،   ةاالسععععع)الخ   سفععععامة سل  ، نوالةالةة
 . %27الخ ة االول  ال 

سععي ل  الت او الخا  خالل خ   التنمية اللا  ة والخامسععة والسععادسععة ال  الح ععة االت ل من الناتج  -
خالل الخ ة اللا  ة ويما ي لل ن ا  المملتة م   %22.0ال  دل  المحل  اال مال  ليحته اال  نسعععع ة 

 الت او الخا  م  اال ت اد الس ودن.  دام
ال نسعععع ة مسععععايمة الت او الني   م  اتيلادا  الحتومية سال انت يمةل مولد ل يسعععع  ال ت ععععاد لغم تم م -

. ومعا زال ادا  الت ععاو غيل الني   يزيعل متععالنعة  عا يععداف %22و %20المملتعة  نسعععععععععععععع عة تلاوحع   ين 
يت تنو لتة المملويما ما ييسععععل مشععععل اسععععتلاتي يا  التنويت المت  ة من  لف  المسعععع ل  خالل خ   التنمية.

 م ادل الدخل خالل خ   التنمية متالنة  الم يودا  وااليداف المس ل .

م   االخلى ال   ا   الت ااا ، سععععععععععععععي ل    او الزي  الخام والةاز ادناك ن2-00)تما ي ين ال دول 
تما  خالل الخ ة التاسععععععع ة. %22.20وخالل الخ ة االول   %22.27الناتج المحل  اال مال   نسععععععع ة 
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 من الناتج خالل الخ ة التاسعععععع ة % 0.02حته ح ععععععة  المنللت او ال ععععععناا   ال    ل الت و  نالحه
 ن.0202 -0202خالل اليتل  )  % 2.02، ان  زياد   دليا خالل الخ ة ا ول  %0.20نس ة متا ل 

 (2-22الجدول رقم: )

      مساهمة القطاعاة االقتصادية كنسبة من الناتج المحلي االجمالي خالل خطط التنمية
 (GDP %)الوحدة:                                                                       

 القطاع
 خطط التنمية االقتصادية

 التاسعة الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى

 1.98 2.82 4.72 5.7 5.79 5.39 1.7 1.13 2.68 الزراعة

والخام الزيت 

والغاز الطبيعي 

 وتكرير الزيت

56.98 55.23 46.94 23.52 34.5 32.79 38.69 48.89 46.47 

األنشطة التعدينية 

والتحجيرية 

 االخرى

0.18 0.34 0.36 0.52 0.4 0.39 0.36 0.35 0.37 

القطاع الصناعي 

)بدون تكرير 

 الزيت(

1.51 2.07 2.87 5.91 5.58 6.99 7.04 6.89 7.76 

الكهرباء والغاز 

 والماء
6.57 0.71 0.42 1.56 1.99 1.89 1.8 1.22 1.16 

 4.69 4.63 5.95 6.69 6.61 8.56 8.79 8.63 3.14 التشييد والبناء

تجارة الجملة 

والتجزئة والمطاعم 

 والفنادق

3.46 4.07 5.68 8.47 6.45 6.83 6.95 7.17 8.57 

النقل والتخزين 

 واالتصاالت
3.36 2.58 3.41 5.36 1.6 4.51 4.23 4.1 4.84 

خدمات المال 

 والتأمين والعقارات
13.33 17.81 17.83 17.71 12.38 12.02 10.86 8.95 9.12 

خدمات جماعية 

واجتماعية 

 وشخصية

0.96 1.75 2.23 4.57 3.66 3.5 3.11 2.02 1.78 

 13.63 13.31 16.65 19.08 18.44 18.95 1013 6.02 8.01 مصادر أخرى

 .الس ودن ال ل   النتد ماسسة ت دليا الت  الةانوية الم دل: من ااداد ال احث  نا  ال  ال يانا 

 :والوارداة الصادراة النفطية وغير النفطية في اجمالي الصادراة مساهمة-1

 ،ح ععععععة تل من ال ععععععادلا  الني ية وغيل الني ية م  س مال  ال ععععععادلا  ن ادناك،2-00)ال دولي ين 
 لوالدا  خالل خ   التنمية التس ة.ال ادلا  الني ية وغيل الني ية ت مال  ا نس ة تة يةو 



 االستثمار األجنبي المباشر على التنويع االقتصادي في الجزائر والسعوديةالرابع: قياس أثر فصل ال
 

 - 234 -  

 

 (2-21الجدول رقم:) 
 اةدنسبة الصادراة النفطية وغير النفطية في اجمالي الصادراة وتغطية الوار 

 (%)الوحدة:                                                                         

 التنميةخطط 

نسبة من إجمالي 

 الصادرات %

نسبة تغطية الصادرات إلى 

 الواردات %

الصادرات 

 النفطية

الصادرات 

غير 

 النفطية

الصادرات 

 النفطية

الصادرات 

 غير النفطية

 2 459.3 0.5 99.5 االولى

 1.3 349.1 0.3 99.7 الثانية

 2.3 209.7 1.6 98.4 الثالثة

 14.2 102.2 12.1 87.9 الرابعة

 15.2 150.9 9 91 الخامسة

 22.7 160.5 12.7 87.3 السادسة

 26.7 210.4 11.3 88.7 السابعة

 30.9 236.8 11.8 88.2 الثامنة

 33.5 202.9 14.3 85.7 التاسعة

 9.2 2.02- 9.7 0.4- معدل النمو %

 الس ودن ال ل   النتد ماسسة ت دليا الت  الةانوية الم دل: من ااداد ال احث  نا  ال  ال يانا 

 ااالك نالحه ما يل : ن2-00)ال دولمن 
 سععع تيان حيث تلاوح  خالل خ   التنمية،س مال  ال عععادلا   م ل عععادلا  الني ية المسعععايمة الت يل  ل -

ال عععادلا   ح عععةالتلا ت م   وي  ل، خالل الخ ة التاسعع ة %72.0خالل الخ ة ا ول  و %22.0 ين 
ال ععععععععععععععادلا  خالا  وتشعععععععععععععع يت دامل ال ل ية السعععععععععععععع ودية ال يود الم عمولعة من  لف المملتة انالني يعة 

 المحلو ا .
ال  ا م امل التة ية حته، حيث تة ية ال ادلا  الني ية تيلادا  المملتة التلية خالل خ   التنمية -

لا  ععة ال الخ ععة ال لادن   يمععة لععت خال، تمععا سعععععععععععععع ععل % 222.2خالل الخ ععة االول  ال  يمعة لععت وملععك 
خالل اليتل  . %2.0ل نمو  دلك دم  متوسعع  تزايد  يمة ال ععادلا  غيل الني ية  تما ونالحه. 020.0%

 ن.0202-0202)
 ع االقتصادي في المملكة العربية السعوديةيقياس التنو  :الرابعالفرع 

سععععععع  تمد ال  اخم الو سعععععععن ، م  المملتة ال ل ية السعععععع ودية اال ت عععععععادنتتديل ماشععععععل س مال  للتنويت ل
من المتةيلا  الت  تتوامل انيا  يانا  سح ا ية ان تامل   ل  ة ييلشمان-ييلمندال لم امال الحسا   

، ات معععال النعععاتج المحل   :التعععاليعععة ن للمتةيلا 0202-0202)لخ   التنميعععة التسعععععععععععععع عععة  اليتل  الزمنيعععة
وي د يما الماشععععععععل الملتال متياسععععععععا ملفععععععععيا تتوين لاس المال الةا  . االيلادا  الحتومية،  ، اال ععععععععادل 
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 ا ولة. ال  د  اد متداخل ال  ة ا ل ال  ك ال    د واحد من ا  اد التنويت، ل دم التتاز  ت اال ت ادنللتنوي
 المملتة  موم عادل الناتج المحل  الت ااية، والةان  تلتيال ال ععادلا  الت  ت تمد  اتنتا  ويو النشعا  

ونلخ   يم م امل ييلمندال م   م عععععادل االيلادا .ث ال عععععادلا  الني ية، والةالية ال    عععععول  اسعععععاسععععع
 ادناك.  ن2-02) ال دول ل م

 (2-23الجدول رقم )
 قيم معامل هيرفندال هيرشمان لبعض المؤشراة االقتصادية خالل خطط التنمية التسعة.

 خطط التنمية

 معامل هيرفندال هيرشمان قيم

اجمالي الناتج 

 المحلي

االيرادات 

 الحكومية
 الصادرات

 0.98 0.7 0.34 االولى

 0.99 0.64 0.34 الثانية

 0.95 0.42 0.29 الثالثة

 0.62 0.07 0.21 الرابعة

 0.71 0.28 0.17 الخامسة

 0.6 0.22 0.17 السادسة

 0.64 0.43 0.18 السابعة

 0.63 0.63 0.25 الثامنة

 0.55 0.69 0.23 التاسعة

 0.74 0.45 0.24 متوسط

ول ة متدمة للملتت  السععععنون التاسععععت السعععع ودية،  ال ل ية المملتة م  اتنتا ية التااد  وتوسععععيت اال ت ععععادن ، التنويتاللويس نيال  ن خالدالم ععععدل: 
 ال ل ية الس ودية.. المملتة للماتملا ، اللياع ااة الملك ميد  0200مالس 02-00اشل ل م ية اال ت اد الس ودية "التنويت اال ت ادن"، 

 المحلي االجمالي( )الناتجفي النشاطاة االنتاجية  التنويع-أوال

 ، النسععععععععععععععال الم وية ال  ةالةة   ااا ي تمعد تحليعل النعاتج المحل  اال معال  ال  توزيت النعاتج متيما 
 .ن2-02ال دول ل م )، الت او الحتوم ، الت او الخا ، تما يو موف  م  الني وي :   او 

تا ج م دل ن ال  يهيلال نية االنتا ية لال ت ععععععاد السعععععع ودن التنويت اال ت ععععععادن الحا ععععععل م  تتييم سن 
التنويت اال ت ععادن م   تحسععن املية ، والمن ي ينن2-2الشععتل ل م) ال موفععحة الييلشععمان -ييلمندال 
ن سل  0202-0202منم الخ ة االول  ) 2.22التنمية، حيث انخيفعععععععععععع   يمة الم امل من    داية خ 

خالل الخ ة الةامنة،  2.02 التيمة اندليستتل  التيتن. ةم 0222-0222) الخ ة السعادسة خالل 2.00
 منيةاليتل  الز  ييلشمان خالل-م امل ييلمندال ومنت نتول  تناند الخ ة التاس ة.  2.02ةم انخيع سل  

مما يوف  و ود  %0.00  دلك ، حته انخيافعا سعنويا  لغ م دلت السعنون متوسع  ةا  ن0202-0202)
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تنويت ا ت عععععععععادن ملحوه م  تتوين الناتج المحل  اال مال  يلخ عععععععععت انخياع  يمة م امل ييلمندال من 
  ن.0202-0202خالل الخ ة التاس ة ) 2.02ن سل  0202-0202اند الخ ة االول  ) 2.22

 خالل خطط التنميةاإلجمالي في السعودية ( معامل هيرفندال هيرشمان للناتج المحلي 2-2الشكل رقم:)

 
 ن2-02الم دل: من ااداد ال احث ااتمادا ال   يانا  ال دول )        

 في الصادراة التنويع-ثانيا

  مواتين:ملت  وزا  ال  ا نية ال ادلا  ال  م  المملتة ال ل ية الس ودية ي تمد تنويت ال عادلا  
ان  عادلا  المملتة ال ل ية الس ودية  ااالك، ن2-00 عادلا  ني ية وغيل ني ية، ويتفع  من ال دول )

خالل الخ ة االول   % 22.2متلتز  م  ال عععادلا  الني ية، حيث  لة  نسععع تيا من ا مال  ال عععادلا  
ان  نية  عععععادلا  سمن ، ويتفععععع  م ويةننت ة  02.7 متدال  )تنا  ععععع اند الخ ة التاسععععع ة  % 72.0و

  يمة م اململك ت ول سعععنة مما ي ن  حدوث تنويت م   نية ال عععادلا . وياتد  22المملتة تةيل  خالل 
اند  2.27المن انخيفععععععع   يمتت من و  ،ادناك ن2-2الموفععععععع  م  الشعععععععتل ) ال عععععععادلا  ييلمندال لتنويت

خماسعععععععععععععع   دلك م دل تنا   متوسعععععععععععععع  ةا   خالل الخ عة التاسعععععععععععععع ة، وملك   2.22الخ عة االول  سل  
  ت ل م   نية ال ادلا  المتلتز    ول  ت يل  ال  الني . مما يدل ال  تحتيه تنويت م ن2.227)

 خالل خطط التنميةفي السعودية  للصادراة( معامل هيرفندال هيرشمان 2-6الشكل رقم:)

 
 ن2-02الم دل: من ااداد ال احث ااتمادا ال   يانا  ال دول )
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االيلادا  الحتومية دولا ميما م  تنويت اال ت اد م  المملتة  تل ال: الحكوميةفي االيراداة  التنويع-ثالثا
سال انيا ت تمد ال  اتيلادا  الني ية  شععتل ل يسعع ، و التال  مالتنويت ينا ال  د ان يتلامه مت ازدياد نسعع ة 

 تومية.حسل  م موو االيلادا  الااليلادا  الحتومية غيل الني ية 

ان نسععععع ة االيلادا  الني ية سل  س مال  االيلادا  الحتومية  د ااالك، ن 2-02يهيل من ال دول ل م )
 2.2، ان  انخياع  ييف  دلك خالل الخ ة التاسععععععععععععع ة % 22.2الخ ة االول  و اند % 22.2 لة  

 ،االيلادا  الحتوميةت ول م امل ييلمندال ييلشععععععععععمان لتوزيت ادناك، ن 2-0نت ة م وية. وي ين الشععععععععععتل )
اند الخ ة اللا  ة  سععععععععععع ال  2.20خالل الخ ة االول ، وانخيفععععععععععع   شعععععععععععد  سل   2.0حيث  لة   يمتت 

ةم ااد  ،غيل الني ية تتلي ا من ا مال  االيلادا الت  تسععععععععععععععاو  مت االيلادا   انخياع االيلادا  الني ية
 التاس ة.خالل الخ ة  2.22سل  االلتياو لي لغ م امل ييلمندال 

 الحكومية لإليراداة( معامل هيرفندال هيرشمان 2-7الشكل رقم:) 

 
 ن2-02الم دل: من ااداد ال احث ااتمادا ال   يانا  ال دول )            

ن ، وتمتو الدولة تيلادا و ملك يتفععععععععععع  ان   او الني ، ما زال يحامه ال  مو  ت تم عععععععععععدل ل يس 
يتل  ال خالل ات معال م   نيعة النعاتج المحل   تةيلان ينعاك  يالحهتمعا  ،السععععععععععععععل يعة لا ل يس لل ععععععععععععععاد

 ادا اتيل حدوث تةيلا  ملحوهة م   نية ال ععععععادلا  وم  م ععععععادل  متيتلامه ولتنت لم ، 0202-0202
 ع   والت  توفععععععععععع  حدوث ، ياس التنويت اال ت عععععععععععادن م  المملتة  ماشعععععععععععلاال ز يمك ل  وتن . الحتومية

دف تنويت المافعععية،  ي ا ل  ةال تود  خاللالسععع ودن  اال ت عععادالتةيلا  الييتلية الميمة الت  حدة  م  
 .اال ت اديةالتااد  

 تجارب وأفكار دولية للتنويع االقتصادي  المطلب الثالث:

   ع ات ي  اندما مفعع  اتود سععتة سل  ال ل ية ال لدان م  اال ت ععادن التنويت سععياسععا   داية ت ود
 م  والتوسعععت سنشعععا  سل  المافععع  التلن سعععتينيا  م  وال حلين التوي  مةل للني  الم عععدل  ال ل ية الدول

 اخلى ال ية دول من ت يل ايتمامالةتيلة. ااتال ملك  و ال عععععععنااا  الني   ت او الملت  ة ال عععععععنااا 
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نشا  اال ت عادية اليياتل تنويت  مشعاليت واالمالا  السع ودية ال ل ية المملتة مةل للني  م عدل   المنا ه وا 
 الةمانينا  حت ت  وخالل ،المافعععععع  التلن من السعععععع  ينيا  اتد خالل الحل  الت ال  ومنا ه ال ععععععنااية
 ا سععع ال م  التتل ا  تتةيل ت اوز  يدف اال ت عععادن التنويت سعععياسعععا  ال  التلتيز ان عععال التسععع ينيا 

 و د. اليتل  تلك م  المتفمنة السنوا    ع خالل الني   س ال الت يل التلا ت خليية ال  للني  ال المية
 س ال م  ال ديد  ا ليية من ا ول  الحت ة خالل ت يلا ايتماما اال ت ععععععادن التنويت سععععععياسععععععا  شععععععيد 

 الم دل  للني . ال ل ية ال لدانم  اال ت ادن  االستتلال تحتيه سل  اليادمة وال لامج السياسا 

 تنويت  ليلة، او وميل    ي ية موالد ما  تان  سعععععوا  وال عععععااد ، النامية الدول من تةيل اسعععععت اا 
 ال ععععععععناا  اتنتاا نحو  التو ت ال ويل المدى ال  ملتي ة نمو م دال  تحتيه و التال  ،ا ت عععععععاداتيا
 من تل لت الال الم لال يما م  سعععععععنت له مإننا تةيل ، التنويت ت الال ان و ما .التتنولو ية والمنت ا 

 و يز، و   م  ميمة ا ت عععععادية  يل  تحتيه اسعععععت اا  الت  والمةلال، وتلتيا، ،ماليزياالدول التالية: 
 ال الية المفامة التيمة ما  التحويلية ال نااا  ت ويل نحو الم اشل  ا  ن ية لا االسعتةما  تو يت وملك

 .اتلتتلونية وال نااا  ،لانوال ي ،السيالا   نااة و الخ و 

 الم اشععل ا  ن   االسععتةمال ال  ااتمد  تونيا م  التنموية الت الال يمك  ين المشععتلك ال امل يت ل 
 تشععععععلي اتيا م   ملية س عععععالحا  نيج مت م تول، و   م  ال ععععععنااية لاتيا د ول نا  ا ت ععععععاديا لتنويت

 .والتنمية التنويت سياسة لموات ة وماسساتيا

 تجربة تركيا الفرع االول:

 التحويلية ال نااا  ميت تسايم ا ت ادن نمو تحتيه است اا  الت  ال عااد  الدول من تلتيا ت ت ل
 الناتج من 27%  نس ة سايم  حيث ،التلت  ال عناا  النشعا  م    او ايم  نيا تشعتل ل.ت ي  شعتل

 لا د ال الت ااا  ومن .0202 سعععععنة الو نية ال املة اليد من 28% حوال  وشعععععةل  المحل ، ات مال 
 .والنسيج الةما ية، وال نااة التيميا ية، المواد و نااة اآلال ، وت نيت ،السيالا    او نمتل

 الدولة ان سال ال شلين، التلن من الستينا  متل  سل  ت ود تلتيا م  السيالا   نااة ان من اللغم ال 
 ال   ا مة لاتا ش اتد م لد من الل يس  الت او يما نشعا   ت ويل ال عناا ، التحول حت ة س ان  ام 
 يما وم  .اتنتاا ال  ال الية والتدل  الت ععميم  إمتانية تتمتت  ععنااة سلسععا  سل  ،لا السععيا ا زا  ت ميت

 ال  2014و 2000  ين ما الممتد  اليتل  خالل ا  ععععلية للم دا  الم ععععن ة الشععععلتا  ا دم  ات ال،
  شعععتل سعععايم مما تلتيا، م   يا الخا عععة اتنتاا امليا  م  امليت  دوالل مليال 04 ييوه ما اسعععتةمال

 ال المية التيمة سععععععلسععععععلة من ياما  ز ا ت عععععع   ان من ومتنيا لدييا، الت ععععععنيت لا  د ت ويل م   ل 
 .ا  لية للم دا  الم ن ة الدولية للشلتا 
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 سااد  و د ،ن0202-0222) اليتل  خالل %02حوال  المنت ة للملت ا  السنون النمو م دل الف
 مال م، لام  ة ومو ت حيوية محلية سوه و ود  انال سل  ال الية، والميال   التنامسية تتميز ااملة يد ومل 
 تحتل ا ععع ح  ،زا اتن ا يمك و يفعععلالسعععيالا .   عععنااة م  التلتية االسعععتةمالية السعععياسعععة ن ا  ال 

 ت لتت ن22)الخامس والملتز ال الم، م  لا للسععععيا الم ععععن ة الدول  ت ل ن02)اشععععل الخامسععععة الملت ة
 .02021اام  نياية م  اولو ا م  الدول

 والت ويل، ال حث خدما  تنمية سل  اآلن تيدف مي  ،لاتزالم يمك ت و  تلتيا اسععععععععت اا  ان و  د
 ت عععععنيت لشعععععلتا  تا  ا والت ويل لل حث زاملت 75 تشعععععةيل تم و د .الت الن التمييز  لاو د والت عععععميم،

 يو د حيث اتمدادا ، سعلسلة  انال من داامة  ي ة تلتيا تومل تما .0202 نياية م  تلتيا م  لا السعيا
 م دلويتلاو   .ا  عععلية للم دا  الم عععن ة الشعععلتا  سنتاا يدامون المين المتونا  مولدن من ميم ادد

 سل  م اشعععععل  الت ت النتتال نهلا، %02و % 02  ين ما ا  عععععلية للم دا  الم عععععن ة الشعععععلتا  تو ين
 الم ن ة لا السيا من لا ال اد نس ة ت ل تماا . للملت  الم ن ة  الشلتا  الخا ة اتنتاا خ و 
 م عععدلن ات ل  ين من ن00)اشعععل السعععا ت الملتز تحتل و يما. اتنتاا من % 02 يتالال ما سل   تلتيا
 .ال الم م  لا السيا

 الم اشعععل ا  ن   االسعععتةمال س مال  من 20% حوال  الت او يما اسعععتت ال اآلال ، لت عععنيت  النسععع ة
 وداامة تنامسية  ي ة تومل سل  يما ويل ت 2015.و 2005  ين ما اليتل  خالل تلتيا م  للت نيت المو ت

 والحوامز اللو يسعععععععتيتية، زاياالم سل   اتفعععععععامة االية، وميال  منخيفعععععععة تتاليف ما   شعععععععلية موالد من
 ويسععععتييد. محلية  ععععنااية وت م ا   وية، تزويد و ااد  اال تتال، ال  ت تمد تحتية و نية االسععععتةمالية،

 من 2014 اام 10% يتلال  ما  دل  والت  والت ويل، ال حث م ال م  ميمة  نيتا  اآلال  ت عععععنيت
 .تلتيا م  والت ويل ال حث نيتا  س مال 

 منت ا  تنتج حيث التحويلية ال ععنااا    او م  ميمة  متانة التيميا ية، المواد  ععنااة تحه  تما
 ل دد وسي ة منت ا  ايفا وتتدم  يدالنية، لا ومستحف الت ميل، لا ومستحف ال الستيك، مةل نيا ية
 مو  ا تلتيا ت ت ل التحويلية، ال ععنااا  تزودك المن للسععوه التون النمو و يفععل .ا خلى ال ععنااا  من

  ين من الةان  الملتز ال السععععتيتية ال ععععنااا    او يحتل ويتما،. التيميا ية للشععععلتا   ما ا اسععععتةماليا
  ين من لا تال الملتز تلتيا تحتل تم ال الم، م  المنت ين ات ل  ين من والسععا ت اولو ا م  المنت ين ات ل

 .اولو ا م  الديانا  م ن   ت لا

                                                           

و ال نااة   ا –محمد ازلوال، دول االستةمالا  اال ن ية الم اشل  م  تحتيه التنويت اال ت ادن والتنمية م  دول م لس الت اون الخلي    1 
 .00،   0200،  ام ة الحسن ا ول، المةلال، 20التحويلية نموم ا، م لة م الم وعماه ا ت ادية، ال دد 
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 ا  ن   لالسعععععععتةمال الي ال الدول سل  التحولية ال عععععععنااا  ت ويل م ال م  تلتيا زا سن ا وتل ت
 شععلتة، 39200 سل  11700 من ال لد  يما الدول  المال لاس ما  الشععلتا  ادد انتتل حيث الم اشععل،

 .ااوام اشل  خالل 235% نس تيا  زياد  نا ن0202-0222اليتل  ) خالل
 ومنا ه متتدمة تحتية  نية و ود  ينيا من ، ااالسعععععععتةمال  يمك  مال م  اوامل اد  سعععععععايم  و د

 و مال والت ويل ال حث انش ة دام ال  ت مل التتنولو  ، الت ويل منا ه من تتتون خا ة، استةمالية
  ي ة م  ال مل للشععععععلتا  تتي  منهمة  ععععععنااية ومنا ه ال الية، التتنية ما  م اال  م   ااالسععععععتةمال 

 .للت عععديل المو ية  ااالسعععتةمال  تشععع يت ال  تسعععااد حل  منا ه سل   اتفعععامة يما. لالسعععتةمال مال مة
 ال  تسععااد الت   ااالسععتةمال  الت مي ية ا نشعع ة وتشعع يت دام مسععتوى لمت زا المحي يمك سل  ويفععاف

  يمة ما  منت ا  ت ععععععنيت سل  ،0202 ل ام الحتومة لاية خالل من تلتيا وتسعععععع  . التتنولو يا نتل
 المنت ا  ال  ال لال من واللمت ال املة، اليد وتتوين والت ويل، ال حث م اال  وييتلة االية، مفعععامة
 .1محليا الم ن ة

 تجربة ماليزيا الفرع الثاني:

 وملك منم ااتماديا ال  ا ت عععععاد الموالد اللييية م  اتنتا ية،تسععععع   ماليزيا الليان م  تنويت التااد  
من ال عادلا . وشعتل  السععلت ا ولية  %02ن، حيث تان  ح عة الت عنيت ا ل من0222-0222اليتل  )

 دا االيتمام  دول الت او الخا  ان  ليه  0202ال عععععادلا . وم  اام   مال سمن  % 72ما نسعععع تت 
، وتحييز االسععععتةمال اال ن   الم اشععععل وتشعععع ي ت ال  ت ويل السعععععلت ةوالمتوسعععع  دام المنشععععد  ال ععععةيل 

 الت الية الم ن ة ا ل ت مي يا او م ال تيا، ومن ةم دام السلت الم دل .

 :ان  ليهوحتت  ماليزيا تنويت ا ت اديا 

 ه0272ل مودية الت  ااتمد  م  اام ونم يا م  السياسية ال نااية ا ال نو يةاالستياد  من استلاتي ية توليا  -

 هلنموما التولننا تتليد)وال تلوتيمياويا  ت ويل سنتاا ال نااا  المت لتة  اآلال  والسيالا  وال لال واالسمن   -

 ل ا اآلال  والم دا  لدام ال ععنااا  المحلية من سلةا  الحوا ز ال ملتية، ووفععت فععوا   السعععتيلاد -
 ان ت     ادل  ال  المنامسةه

 لزياد  ت ميه التتنولو ياه نن0222-0222ال نااية الةانية ماستل) الخ ة) نااية وفت خ    -

 خله الوسا   المت دد  ل مال االستةمال اال ن   الم اشل م  محي  االنش ة مان التتنية ال الية، وتوميل -
 هالتمويل الالزم

                                                           
و ال نااة   ا –محمد ازلوال، دول االستةمالا  اال ن ية الم اشل  م  تحتيه التنويت اال ت ادن والتنمية م  دول م لس الت اون الخلي   (1)

 .00  مل ت س ه متلك، التحويلية نموم ا، 
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 ،دام الحتومة لل لامج المادية سل  ستسععععاال التوى ال املة ميالا  االية، واالنياه ال  ال حث والت ويل -
 .1ولمت مستوى االنتا ية ال لد،والتش يت ال  دخول  نااا   ديد  سل  

 لاحل م ممل  ال ااد ، الدول  م اف لاللتحاه الّت نيت ال  التنموية سياستيا م  ماليزيا لّتز لتد 
 ان   د االيين، تتنولو   ومحتوى مفعععامة  يمة ما  ل عععنااا  م عععدل  دولة تتون  تن نتي ، سمختلية
 وتمةل. الم ا  مةل ال سعععععععي ة ا ولية والمواد ،لاايةالز  المنتو ا    ع ت عععععععديل ال  تتت عععععععل تان 

 المحل  الناتج من %20  نسعععععع ة تسععععععايم حيث ا ت ععععععادن، نشععععععا  ايم ماليزيا م  التحويلية ال ععععععنااا 
 .الستان م موو من % 00 حوال  وتشةل، 0202 اام ات مال 

" انشععععت الم لس الماليزن لزي  النخيل  ا ز  سععععنوية للمنت ا  الم تتل  م  ال ععععنااة، 2م ل  سعععع يل المةال،
ك سل  ادى مل ومن  ينيعا اآلليعا  ال ديد  الت  تسععععععععععععععتيدف زياد  االنتا ية م  س ال الهلوف المحلية. و د

سن ازا  تةيل  منيا سدخال عال  مختلية من   يل  ا  ا  نخيل علية. واختلا  ايفععععا عال  زلااية اخلى 
متييعة تحعديعدا مت الهلوف المحليعة، ممعا ادى سل  زيعاد  االنتعا يعة م    عاو زيع  النخيل الماليزن وت زيز 

 التنويت".ال ال  الخليية مت   او ت نيت الم دا ، ويو شتل من اشتال 

 لألدا   وية دم ة اا   المن الم اشعععل ا  ن   االسعععتةمال دول سل  زا اتن ا يمك م  اليفعععل ويل ت
 يمك ن ععععععف يتالال ما تسععععععتت ال التحويلية ال ععععععنااا  ان سل  اتشععععععال  وت دل ماليزيا، م  ال ععععععناا 
 الت ديل سععععياسععععة الدولة انتي   ات ال يما وم ) 0202الماليزية، الخال ية الت ال  وتالة (،لا االسععععتةما
 من االستياد  است اا  تما الو نية، التنمية وايداف مت ل ا  فو  م  الحوامز و  ي ة ليياتل المستمل

 .ال نااة م ال م  التنامسية لا التد تحسين م  ا  ن ية الشلتا  لاتي يا است

 ال ام التشعععععععععععععع يت من التدلي   واالنتتال الحوامز   ي ة ت ويل ال  الماليزية العدولعة املع  و عد
 شعععععععمل  ويتما،. التتنية االية لت ااا  تو ييت م  المحدد التلتيز سل  الم اشعععععععل ا  ن   لالسعععععععتةمال

 ان مفعععععععععال الشعععععععععلتا ، م  الملتية  حتوه الخا عععععععععة التيود تامة تحليل األولى المرحلة م  الحوامز
 للمسعععتةملين المالية الحوامز ل    تما .ماليزيا م  التو ن ال  الشعععلتا  لتشععع يت الفعععلي ية اتايا ا 

 الدولة  ام  الثانية المرحلة وم  .المحلية ال املة اليد تدليال وتما والت ويل، ال حث   مليا   التيام
 والتيمة التتنولو  ، المتون حيث من االسععععععععععتةمال و دوى نواية ال   التلتيز الحوامز ييتل  ت ديل

 والت ويل، ال حث ال  التا مة والمشععععععاليت التنامسععععععية،لا  التد ما  ال ععععععنااا  واسععععععتيداف المفععععععامة،

                                                           
 .02-02،   0202،  ندوه النتد ال ل  ، 27احمد ال تل، تحديا  تنويت التااد  االنتا ية م  المملتة ال ل ية الس ودية، ول ة امل ل م (1)

 اشل ن سية والتنمية )الدول  الممتل  من امانة االونتتاد، التنويت وتحتيه التيمة المفامة، س تماو الخ لا  المت دد السنوا   شتن السلت ا سا (2)
 .02،   0207امليل  02،02 نيف،
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 المحلية، وال عععنااا  الموالد اسععتخدام ال  سي ا ية عةال الم اشععل ا  ن   لالسعععتةمال تان و د .والتتوين
 .1الخام والمواد الم لو ة الةيال  ت ت ا  ن ية لنهيلتيا الو نية الشلتا  تزويد ا ل

 تجربة المغرب الفرع الثالث: 

 والةازن الني  (  ي ية موالد ال  يتومل ال المن ال ل   المةلال م  الوحيد  الدولة المةلال ي ت ل
 االسعععتةمالا  تو يت ال  تلتتز ا ت عععادية سعععياسعععة ااتماد ال  الوفعععت يما سعععاادك و د اليوسعععيا ، ماادا

 حديةة المةلال ت ل ة ان لغمو  .انموي م ععععادل لتنويت التحويلية ال ععععنااا    او سل  ا  ن ية وخا ععععة
 .الني ية السا ل  م   ليه التنويت لدولل نموم ا تتون ان يمتن انيا سال ال يد

 س الو" مخ   ان اله منم الت ععععنيت وتيل  تسععععليت م  ملموسععععا تحوال المةلال الف ال ععععدد، يما وم 
 الموالد  تلة المت له ال انال م  خا ععععععة  دايتيا، م   عععععع و ا  لاتي يةاالسععععععت يمك وا ي  و د" 0222
 .0222  م "ال ععناا  لإل الو الو ن  الميةاه" تو يت مت اتشععتالية يمك تدالك تم لتنت المايلة، ال شععلية
 م ال م  شععةل من ععال الف 100 من اتةل سحداث م  سععايم  تي يةلااالسععت يمك ان سل  اتشععال  وت دل

 لمت م  سعععععععععايم  تما ،%00  نسععععععععع ة الت او لا  عععععععععاد وزياد  ،2011و 2008  ين ما ال عععععععععنااة
 من زا اتن ا يمك ومتن . 0222 منم متوس ة سنوية تنسع ة  %02 سل  الم اشعل  ا  ن ية لا االسعتةما

 م   د ال  شعععلتا  لالاسعععتت ال  سعععااد مما االية، وتنامسعععية م عععدا ية ما   عععنااية و ية المةلال   ل
 .المةلال م  ال المية ال نااة

 0202-0202 ال ععنااية التنمية تسععليت مخ   وفععت تم ال الد، م  الت ععنيت تحديا  لمت ا ل ومن
 ون ععييا الم اشععل  الخال ية لا االسععتةما ان سععينتج ن ععييا شععةل، من ععال الف 211 سحداث سل  ييدف
 سل % 02 من الخام الداخل  الناتج م  ال نااة ح ة ولمت الو ن ، ال عناا  النسعيج ييتلة سااد  من
 .0202 سنة امه م  02%

 الت لى الشعععلتا   ين دينامية خله شعععتنيا من  عععنااية منهوما  سنشعععا  تم ،لاتي يةاالسعععت يمك ولن ا 
 م تتل   دليا  سي زز ال ناا ، االستةمال لتمويل  ندوه ل د تم تما .والمتوسع ة ال عةلى والمتاوال 

  ععنااية منا ه تنشعا  ال تالن الواا  وتوميل والخا ، ال ام الت ااين  ين لاتا شع ت ويل فعمنيا من
 وسو ا وحيدا شع اتا تشعمل مندم ة  عنااية ومح ا  حل ،  عنااية منا ه ت ويل سل   اتفعامة للتلا .
 وسعععععيتم .ميمة فعععععلي ية زايام من تسعععععتييد الموالد، لتتوين ونهاما خا عععععة، وخدما  ال املة، لليد محّلية
 .للتتنولو يا ونتل المدى   يد  توليد اتود لامس  من ستمتن الت  ال نااية المنهوما  وتنشي  سحداث

                                                           
او ال نااة    –محمد ازلوال، دول االستةمالا  اال ن ية الم اشل  م  تحتيه التنويت اال ت ادن والتنمية م  دول م لس الت اون الخلي    (1)

  ت لف من ال احث. .02-00،   س ه متلكالتحويلية نموم ا، مل ت 
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 لفمان وملك التيا ا ، من الت او لحا يا  تست يال تتوينا  ال نااية التنمية تسليت مخ   ويتفمن
 ما  الت ااا  ال  الدام م يودا  تلتيز سعععععيتم تما .المتاوال  لحا يا  ال املة لليد امفعععععل مال مة
  دل  تنمية متموازا   ،لا ال ععاد من المةلال الوع تنامسعععية تحسعععين ا ل من ال الية الت ععديل سمتانا 
 .المستولد  المنتو ا  ت ويع ال  ال ناا  النسيج

 النمو مل  ال  المةلال ينيت  حت  الخال ية، االسعععتةمالا  تشععع يت ايفعععا اتي يةل االسعععت يمك وت تزم
 زانا وخ واللو سعععتيك، والنتل اسعععاسعععية، تحتية  نيا  تتوية خالل من وملك ال المية، السعععوه تومليا الت 

 وتيسععععيل ال ععععناا ، االندماا لت زيز الحل، الت ادل اتيا ا  تشعععع يت سل   اتفععععامة يما .مت دد  وها ف
 سل  الولوا وت ميم الشعععليية، الةيل المنامسعععة من المحلية ال عععنااة حماية وفعععمان االسعععواه، سل  الولوا

 .الم لوما 
  ععععنااة مةل تنامسععععية، ميز  ال  المةلال مييا يتومل الت  التديمة ال ععععنااية الت ااا  اسععععتيداف تم

 الميتانيتية وال ععععععنااا  التيماوية، وشعععععع ت التيماوية وال ععععععنااا  الةما ية، وال ععععععنااة وال لد، النسععععععيج
 التيل ا ية، وال ععنااا  ،لانال ي و ععنااة ،لا السععيا ت عععنااة  ديد    ااا  ت ويل تم تما .والم دنية

 وةان   المةلال، م عععدل اول ،لا السعععيا   او وي ت ل. ال عععيدلية وال عععنااا  االلتتلونية، وال عععنااا 
 مستتل  متاولة 100 سنشا  لا ال ا    او است او تما .اامل 86500 ويشعةل اتمليتية،  التال  م عنت
 نشععا  ةان  متشععتل المةل ية يةالنال ععيد ال ععنااة اما .شععةل مل ععة 11000 وحته مت  سععنة 12 خالل

 .اتمليتية التال  مستوى ال  الةانية لت ةمال تحتل حيث اليوسيا ،   د تيماون
 ال  لا تةيي سدخال م  محوليا لادو  ل    الم اشععل  ا  ن ية لا االسععتةما ان الت الال يمك من يسععتياد

 م ال م  وخا ععععععة تنميتيا، م ععععععادل تنويت م  سععععععايم  حيث .الدول ليمك اال ت ععععععادية والنماما ال نية
 اال ت عععادية الهلمية تتل ا  الو ي م  ت عععمد الت  الت ااية ا نشععع ة من ت د الت  التحويلية ال عععنااا 

 .ال المية
 اتخمتيا الت  الموات ة لا ا س  م  ايفععا، ا ت ععاديا وت ويل تنويت م  الدول، يمك ن ا  سععل يتمنو 
 :م   الخ و  تمةل  والت  ا  ن   االستةمال تدمه تش يت متزا  موا
 المتتدمةه التتنولو يا وت ويل نتل ال   دلتيا من واللمت المحلية ال شلية الموالد وتتييل ت زيز* 
  نااية منت ا  وت ويل واال تتال، او،ل االخت م ال دخول من للتمتن والت ويل ال حث نشا  تش يت* 

  ديد ه
 مت وله تتنولو   ومحتوى االية مفامة  يمة ما   نااا  ال  التلتيز* 
 التنويته سياسة م  المحل  الخا  الت او لاكسش ا ل الخا ة لا الم اد ودام تش يت* 
 .1ا دا  زانمي توازن ال  للحياه الت ديل دام مت الخال ية الت ال  تحليل سياسة نيج* 

                                                           
او ال نااة    –محمد ازلوال، دول االستةمالا  اال ن ية الم اشل  م  تحتيه التنويت اال ت ادن والتنمية م  دول م لس الت اون الخلي    (1)

  ت لف من ال احث. .02-02،   س ه متلكالتحويلية نموم ا، مل ت 
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ي تنويع االقتصادي فالتنمية والأهمية االستثماراة االجنبية المباشرة في مخططاة  المبحث الثاني:
 السعوديةالمملكة العربية الجزائر و 

  ت اديةا سع   ال زا ل والمملتة ال ل ية السع ودية مت م لت التلن الواحد وال شعلين سل  ت ن  سعياسا 
ا ا  التةيل من التحييزا  من ا ل  لتحسعععععين ال ي ة االسعععععتةمالية ان  ليه ت ديل التوانين والتشعععععلي ا  وا 

المن ي ت ل يدما اسععععععاسععععععيا م  خ   التنمية اال ت ععععععادية لتل   ،زياد  تدمه االسععععععتةمال اال ن   الم اشععععععل
نولو يا  ا  وتو ين التتال ععععادلا  خالا المحلو  التنمية ال ععععنااية وتنويت تشعععع يت  ععععد وملك  .الدولتين

  . 0222 نةس خالل لاية ا ت ادية للتنويت تمتد سل  غايةمن واالستياد  من تدليال اليد ال املة المحلية، 
  

-1000خالل الفترة ) المطلب األول: تطور تدفق االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر والسعودية
1026) 

ت ععادية، مشععاليت التنمية اال تنييم تان  نتا ج االسععتدانة الخال ية ال  ال لدان النامية ح ل اةل  ال  
 مال االسعععتةمالا  اال ن ية تم عععدل لتمويل   سعععياسعععة وت ويفعععيايمك الدول للتخل  منيا  من ينا سععع  

لتنععامس سل  االععدول ك يععم دا عع  واليععتوملك من نتععل للتتنولو يععا والم لمععة. تالمشععععععععععععععاليت االسععععععععععععععتةمععاليععة لمععا 
ل  سلم تله و  ،زياد  تدمتاتت سلييا، ومشعععععل  اخلىيا م    فععععع، حيث ن   سعععععتت اال االسعععععتةمال اال ن  ال

تو ن االستةمالا  اال ن ية وتش ي يا نحو   او ال نااا  و ، سعياسعاتيا اليشعة من  ية  سع ال ت ل اتيا
 من  ية اخلى.االستخلا ية دون الت ااا  ا خلى )اليالحة، ال نااة...ن 

ل  ال زا ل والمملتة ال ل ية الوالد ستدمتا  االسععععععععععععععتةمال اال ن   لالع م  يما الم لال  سععععععععععععععنحعاولو 
 ن.0202-0222ليتل  )خالل االس ودية من خالل ا لاز ح مت وم ادلك وتوزي ت الت اا  

 (1026-1000تطور تدفق االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر خالل الفترة ) الفرع االول:

خ   التنمية م  ال زا ل من خالل و ا ععععع   االسعععععتةمال اال ن   الم اشعععععل ملتز ايتمام م  سعععععياسعععععا  
مال اال ن   االسععتة ا التانونية والسععياسعية لتشع يت تدمتاال ت عادية،  عالحا  م   ميت الم اال  س لا  س

 سلييا. الم اشل
 .ومصادر تدفقاة االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر حجم-أوال

 .االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر حجم-أ
، متد املحوه ت ولا 0202-0222ل  ال زا ل خالل اليتل  ستدمه االسععععععتةمال اال ن   الم اشععععععل شععععععيد 

، حيث 0222-0222شععععيد تحسععععنا ت ععععااديا خالل متل  مخ    دام االن اا اال ت ععععادن ودام النمو 
مليون  072.0مليون دوالل متالنة ال  0002.00سل  حوال   0220سنة ح م االسعتةمال ا  ن   التيت 

مليون دوالل  770.72 ليحته م لغن 0222-0220، لينخيع  اسعععتملال خالل اليتل  )0222دوالل سعععنة 
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ال  0222سععععنة  الي اال   يمة  لة  ةت ععععاادي زياد ن حته 0222-0222، وخالل اليتل  )0222سععععنة 
ويما موفعع  م  الشععتل  .0222متالنة  سععنة  % 772ان  زياد   دل   نسعع ة  ،مليون دوالل 0022.02

 .ادناك ن7-2)
يل ت يما التحسعععن م  ل عععيد االسعععتةمال اال ن   سل  اسعععتتلال االوفعععاو االمنية والسعععياسعععية وتحسعععن و 

-22 ا مل)الم دل والمتمم  0220سنة ن20-22 االمل)لالستةمال مناخ االستةمال   د  دول او  انون 
ي ا   لتتةيل اتتملك لو وحوامز للمستةملين اال انال والمحليين، . وما حملت من فمانا  0222ن سنة 27

 ماشلا  اال ت اد التل . النمون ال ل لامج التنمية )دام االن اا اال ت ادن و لنامج 
 (2-8الشكل رقم )

 (1027-1000المباشر الى الجزائر خالل الفترة )تدفقاة االستثمار االجنبي  

 
  ن2-02الم دل: من ااداد ال احث  نا  ال  م  يا  ال دول ) 

شعععععععيد ل عععععععيد االسعععععععتةمالا  اال ن ية المتدمتة ال  ال زا ل انخيافعععععععا  متد 0202-0202خالل اليتل  و 
ن 272-ال ) 0202ا سعععنة سعععنويا، حيث سععع ل ل عععيدا سعععل ي % 02.2 م دل متوسععع  ةا    دلك تدلي يا 

 . ادناك ن2-02تما يوفحت ال دول ). 0202مليال دوالل سنة  0220.02مليون دوالل، متالنة ال 

الهلوف  سل  0202-0202م  ال زا ل خالل اليتل   ةيل ت انخياع ل عععععععععععععيد االسعععععععععععععتةمالا  اال ن ي
المية من  ال عةال االزمة ال انتماا اال ت اد ال الم  وانخياع ال لال ال  الني   سالدولية المتمةلة م  

  او ال ا ا  المت دد  من  ية اخلى، ويما ما االسععععععععتةمال م  تو ت االسععععععععتةمالا  اال ن ية سل  و  ية، 
 ي ين مخا ل تو يت االستةمال اال ن   نحو   او وحيد تالني  مةال.    

وا  لا  ت ديال  يامة محيز   0202 سعععععععععععععنة 22-02و  د  عععععععععععععدول  انون االسعععععععععععععتةمال ال ديد ولتن 
مليال دوالل سععنة  0222 يمة ل ععيد االسععتةمالا  اال ن ية ليحته  تحسععنللمسععتةملين ا  انال والمحليين، 

  .0200دوالل سنة  مليال 0022و 0202
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 (1027-1000تدفقاة االستثمار االجنبي المباشر إلى الجزائر خالل الفترة ) (2-22)الجدول رقم: 

 السنوات

تدفقات االستثمار 

المباشر االجنبي 

 (دوالر مليون)

مخزون تدفقات 

IDE  

 (دوالر مليون)
 السنوات

تدفقات االستثمار 

المباشر االجنبي 

 (دوالر مليون)

مخزون تدفقات 

IDE  

 (دوالر مليون)

2000 280.10 3378.87 2010 2301.23 19540.20 

2001 1113.11 4491.98 2011 2580.35 22120.56 

2002 1065.00 5556.94 2012 1499.42 23619.98 

2003 637.88 6194.82 2013 1684.00 25312.87 

2004 881.85 7076.68 2014 1506.73 26819.60 

2005 1145.34 8222.01 2015 -584.00 26232.29 

2006 1888.17 10110.18 2016 1635.00 27871.00 

2007 1743.33 11853.51 2017 1203.00 / 

2008 2631.71 14485.22 / / / 

2009 2753.76 17238.98 / / / 

 unctadstat.unctad.org ا ونتتاد ال  اللا  :منهمة  اح ا يا الم دل: من ااداد ال احث ااتماد ال  

 (1027-1001) االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر مصادر-ب
ن، حيث 0200-0220الدول االولو ية من  ين ايم ا  اليم المسععععععععتةمل  م  ال زا ل خالل اليتل )ت ت ل 

 % 27.07مليون دا، ان  نسععع ة  دليا  0027027 لة  ا مال   يمة اسعععتةمالاتيا الم ععععل   يا حوال  
مشعععلواا. ةم تلتيا  200وي عععل ادد مشعععالي يا الم عععل   يا   يا،من س مال  يمة االسعععتةمالا  الم عععل  
، ويما   دد % 00.02مليون دا ان  نسعععععع ة تتدل ال  0220020الدول ال ل ية  تيمة اسععععععتةمالا   لة  

، % 0.22ن  نسععععععع ة امليون دا  27702و لة  اسعععععععتةمالا  امليتا  مشعععععععلوو. 020من المشعععععععاليت  دلك 
تما يو م ين م  ال دول  .% 2.27مليون دا ان  نس ة  0202ال   يمة استةمالوسع ل  اسعتلاليا ادن  

 ن ادناك.02-22)
 (1027-1001( مصادر االستثمار االجنبي في الجزائر )02-22الجدول رقم )

 المناطق
عدد 

 المشاريع

النسبة 

 المئوية

القيمة بالمليون 

 دج

النسبة 

 المئوية

 36.04 1148208 38.28 472 أوربا

 20.92 666499 26.93 332 االتحاد االوروبي

 5.33 169732 9.25 114 آسيا

 2.16 68813 1.46 18 أمريكا

 33.18 1057257 21.25 262 الدول العربية

 1.25 39686 0.49 6 افريقيا

 0.09 2974 0.08 1 استراليا

 1.04 33160 2.27 28 متعددة الجنسيات

 100 3186329 100 1233 المجموع

 http://www.andi.dzال  اللا  :  00/22/0207الم دل: الوتالة الو نية لتل ية االستةمال، تاليخ اال الو 
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 القطاعي لالستثمار االجنبي المباشر في الجزائر التوزيع-ثانيا

 من الت ااا    اولتل السععععتةمال اال ن   الم اشععععل ح ععععة اتوزيت  ،ن ادناك22-02يوفعععع  ال دول )
من ادد  %20.22 نسععععععععععع ة سعععععععععععي ل    او ال عععععععععععنااة ال ن، حيث اهيل 0200-0220خالل اليتل  )

الم ععععل   يا.  ةاال ن ي ا التيمة المالية لالسععععتةمال ا مال  من  %70.20 نسعععع ة المشععععاليت اال ن ية وال 
 %02.22من ا مال  التيمة المالية لالسعععتةمالا  اال ن ية، ونسععع ة  %2.02نسععع ة ويليت   او الخدما   

من ا مال  التيمة المالية  %2.22من ا مال  ادد المشععععععععاليت اال ن ية. وسعععععععع ل   او السععععععععياحة نسعععععععع ة 
االخلى من ا مال  ادد المشعععععاليت اال ن ية. اما  ا   الت ااا   %0.00لالسععععتةمالا  اال ن ية، ونسعععع ة 

 من % 7.22مسايمة ف يلة  دا نس تيا م تم ة  الزلااةن مسع ل النتل، االت عاال ، ، ال عحة، ال نا )
  ا مال  التيمة المالية لالستةمالا  ال ن ية. 

 (02-26الجدول رقم )
 (1027-1001)خالل الفترة في الجزائر  المباشر االجنبيالتوزيع القطاعي لالستثمار 

 عدد المشاريع قطاع النشاط
النسبة 

 المئوية

 القيمة

 بالمليون دج 

النسبة 

 المئوية

 0.23 5768 1.44 13 الزراعة

 3.28 82593 15.76 142 البناء

 81.37 2050277 61.93 558 الصناعة

 0.54 13572 0.67 6 الصحة

 0.75 18966 2.89 26 النقل

 5.09 128234 2.11 19 السياحة

 5.20 130980 15.09 136 الخدمات

 3.55 89441 0.11 1 االتصاالت

 100 2519831 100 901 المجموع

 http://www.andi.dzال  اللا  :  00/22/0207الم دل: الوتالة الو نية لتل ية االستةمال، تاليخ اال الو 

 سل  يدفت والت  ال ععععناا  اسععععتلاتي ية  ديد  لإلن اا ال زا ل ويل ت ييمنة   او ال ععععنااة سل  وفععععت
دماا وتحديث ت ويل  تو ية لال زا   ام ية لتحسعععين الحتومة حيث سععع  .  ال زا لية لل عععنااة متزايد وا 

 تما . ديد  اسععععتةمالا  سنشععععا  وتشعععع يت ال مل مل  وخله ال ععععناا ، النشععععا    ث ا ل من اسععععتةمالية
 لتمويل ل وم تت ملنة  ديد  ليا ع ووفععععت التنمية الل م ، اال ت ععععاد تل ية سل  ايفععععا الم ادل  يمك تيدف

  .اتنتا ية م داتيم تحديث ا ل ال ناايين من وتش يت المشاليت

http://www.andi.dz/
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يل ت تلتز االستةمال اال ن   م  الت او ال ناا  المن يفم سليت   او المحلو ا ، والمشاليت المت لتة 
ال واليلنسععععععععععععععية. وان اله تلتي تحلية مياك ال حل، وازديال   او االدوية ان  ليه الشععععععععععععععلتا  ال لي انية 

 السيالا   الشلاتة مت شلتة لونو اليلنسية.
 (1027-1000تطور تدفق االستثمار االجنبي المباشر في السعودية خالل الفترة ) الفرع الثاني:

ميت ح م تدمتا  االسععتةمال اال ن   الم اشععل سل  المملتة ال ل ية السعع ودية وتوزي ت الت اا   سععن لع
 .0200-0222خالل اليتل  

 تدفقاة االستثمار االجنبي المباشر في السعودية حجم-أوال
ن ادناك، يمتن تتسيم ت ول تدمتا  االستةمال اال ن   م  المملتة ال ل ية الس ودية 2-2من خالل الشعتل)

 سل  ملحلتين: 
   ن   مشععععيد  يمك الملحلة تزايدا ت ععععااديا م  تدمه االسععععتةمال اال :ن0227-0222) االول * اليتل  

مليون دوالل سععنة  072النة ال مت 0227مليون دوالل سععنة  22222المملتة ال ل ية السعع ودية، حيث  لغ 
ل   ملة اال الحا  الت  مس  ال وانال التشلي ية  إ دال  انون االستةمال ال ديد س. ويما يل ت 0222
 وانشا  اليي ة ال امة لالستةمال. ،0222سنة 

 (2-2الشكل رقم )

 (1027-1000االستثمار االجنبي المباشر الى السعودية خالل الفترة )تدفقاة 

 
 .ن2-00الم دل: من ااداد ال احث  نا  ال  م  يا  ال دول )

ن: وشيد  يمك الملحلة تلا  ا ت يلا ومستملا م   يمة االستةمالا  اال ن ية 0200-0227اليتل  الةانية: )
تما يو م ين ، 0227مليون دوالل سعععنة  22222، متالنة ال 0200مليال دوالل سعععنة 0200حيث  لة  
ويل ت يما . %2.22  دلك ليمك اليتل  ان انخياع  متوسععععععععععع  م دل سعععععععععععنون، ادناك ن2-00م  ال دول )

ال التلا ت الت يل المن شيدك الح م ال الم  لالستةم اال ن   سل التتيتل م  ح عة المملتة من االستةمال 
،  اتفعععامة سل  االوفعععاو االمنية غيل المسعععتتل  م  0227 اال ن   الم اشعععل وتتةلك  ا زمة ال المية لسعععنة
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 (2-27)الجدول رقم: 
 (1027-1000خالل الفترة ) السعوديةتدفقاة االستثمار االجنبي المباشر إلى 

 السنوات

تدفقات االستثمار 

المباشر االجنبي 

دوالر بالمليون  

 السنوات
تدفقات االستثمار االجنبي 

 دوالر المباشر بالمليون

2000 183 2009 36458 

2001 504 2010 29233 

2002 453 2011 16308 

2003 778.46 2012 12182 

2004 1942 2013 8865 

2005 12097.33 2014 8012 

2006 18293 2015 8141 

2007 24319 2016 7453 

2008 39456 2017 1421 

 unctad.org/en/Pages/statistics.aspxالم دل: من ااداد ال احث  نا  ال  اح ا يا  منهمة ا ونتتاد 

  القطاعي لالستثمار االجنبي المباشر في السعودية التوزيع-ثانيا

من ا مال   يمة  % 22.22نسعععععععععععععع ة  ن ادناك، سععععععععععععععي ل    او المواد التيمياوية 2-07ال دول )ي ين 
مليون لاير، يلييا   او اليحم والني  والةاز ال  ي    نسععععععععععع ة  22022االسعععععععععععتةمالا  اال ن ية  تيمة  دليا 

، و تيمة  دليا % 00.00مليون لاير. ةم يتت  ةالةا   او الم ادن  نسعع ة  27202 تيمة  دليا  02.02%
مليون لاير. وتسعععععععععايم  02222، ان  تيمة % 02.27مليون لاير، ولا  ا   او ال تالا   نسععععععععع ة  00020

نا  ومواد ، ال  ععنااة الم دا  االسععاسععية للسععيالا ، ال السععتيك والسععياحة، اليناده)االخلى  ا   الت ااا  
 . %00.20 نس ة م تم ة  ال نا ، واخلىن

 (02-28الجدول رقم )
 (1022-1003)خالل الفترة  السعوديةفي  المباشر االجنبيالتوزيع القطاعي لالستثمار 

 
 .020 ، 0202الم دل: من ااداد ال احث  نا  ال   يانا  الماسسة ال ل ية لفمان االستةمال: تتليل مناخ االستةمال لسنة 
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 الم ادن سل  تو ت المملتة نحو التنويت والني ،تل ت سععععععععععععي ل    ااا  المواد التيمياوية، اليحم والةاز 
اال ت عععععععععادن ان  ليه التتامل ال مودن للت او الل يس م  اال ت عععععععععاد السعععععععععع ودن )  او المحلو ا ن، 

ا ا ت الفععععععمان و ييت نحو ا  التامية لتوت ويل ال ععععععنااا  التحويلية وملك  تحييز المسععععععتةمل اال ن   وا 
 ن.2-02يمك ال نااة ما  الميز  النس ية م  الدول الني ية خا ة. ونوف  ملك م  الشتل )

 (2-20الشكل رقم )
 (1022-1003التوزيع القطاعي لالستثمار االجنبي المباشر في السعودية خالل الفترة )

 
 ن.2-07الم دل: من ااداد ال احث  نا  ال  م  يا  ال دول )

 رالجزائمؤشراة التنويع االقتصادي في على  المباشرةالستثماراة االجنبية أثر االمطلب الثاني: 
 ةوالسعودي

 يسعععايم حيث م ينة، دولة  ا ت عععاد الملت  ة المخا ل نسععع ة من التتليل سل  اال ت عععادن التنويت ييدف
 ات مال  الداخل  الناتج متونا  تنويت وتما الدخل، م عععععععععادل وتنويت المفعععععععععامة، التيمة من اللمت م 

 متنواة، اسععععواه او   ااا  نحو اال ت ععععاد تو يت م  تسععععااد تنموية سععععياسععععة يشععععتل و يمالا . وال ععععاد
 م  لات ي لادو  تل ال ان ا  ن ية الا لالسعععتةم يمتن ينا ومن. واحد   او او سعععوه ال  االاتماد اوع
 واتنتا ية، التنمية، ال  سي ا ية زايام من ليا لما اال ت عععععادن التنويت املية تدام  عععععنااية  ااد   نا 

 .المفيف  ال لد الدخل م ادل وتنويت
 األدبياةالفرع االول: العالقة بين االستثمار االجنبي المباشر ومؤشراة التنويع االقتصادي في 

 االقتصادية. 

ال لد ال  اشععععل االسععععتةمال ا  ن   الم  تتةيلا و   التنويت اال ت ععععادنتلت   دلاسععععتنا  ا د يا  المت لتة 
ال فعععععا ت الت   ان م مواة متنواة من المن  ام  ت تل من يوسعععععمان ولودليكيهيل ال حث و المفععععيف. 

التيمة المفامة  ما  السلتنتاا وت ديل اتوالتخ   و  ينت يا  لد ما وال ادلا  تتتةل  تداايا  الم لمة
 ن. Rodrik، 2006؛ Hausmann et al. ،2007) نمو اال ت عععععععععععععععادنال  اتنتععا يععة وال ليععا اةل ميمال ععاليععة 
 سعع يا  ن ال ععالحة غيل الي الة غيل الت ااا  من امفععل  شععتل الموالد توزيت سااد  ال  التخ عع  يشعع ت
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  المحل اتنتاا وزياد  النسععععععععععع ية المزايا تمتين مت. الت عععععععععععديل نحو المو ية اتنتا ية الت ااا  سل 
(Andraz and Rodrigues ،2010 .اوامل  مةل الييتلية الهوايل مختلف الدولة تخ ععععععععععععع  ي تسن

 سععععتوىم مةل وال ععععنااا  الشععععلتا  ومحدد  مزايا اتنتا ية وم و  والتتنولو يا، الح م، ومولا  الةلوا ،
 ن.Santos Paulino ،2212) اال تتال

يلة من   ل منم متل   و التحليل و ة م  اال ت عععاديالتنمية  ين ادا  الت عععديل الت لن و  لتد اخم  ال ال ة
  سل   سمين:ا دال  يمكحيث انتسم اد يا  الت ال  الدولية. 

ال  وانما  مستويا  التتنولو يا الت  تيسلليتالدن، النموما ال. م  يتول  تخ   ال ادلا  ا ول التسم
م امل الةلو  م  ، اولين –ييتشععععععععل ومتا لنهلية ن. 1711وعخلون،  Dornbuschالتخ عععععععع   ين ال لدان )

لد. و التال ، مإن ال  سعععلة ت عععديل و التال  انما  التخ ععع  وتتوين ،إلنتاال تتاليف النسععع يةال ال لد يحدد
 والتتنولو يا، المال للاس تةامة اتةل منت ا  ت عععديل منيا يتو ت ال لدان ما  الموالد ال  ي ية الوميل  ي 

ن. ال  Schott ،2008) اتلتتلونية واآلال  والسععععيالا  ةالتيميا ي والمواد ال عععيدالنية المسععععتحفعععلا  مةل
لوسعععيا ان تلتز ال  اسعععتةالل  ااد  موالديا ال   تن  يؤكدان 2010 سععنة Ickesو Gaddyسعع يل المةال، 

  . ديدال تيا  ،  دال  من الس   لتحويل الموالد نحو ت ويل ال نااا   تتةل ال  ي ية 

 Prebisch و نSinger (1950 ل. ومتا تنويت ال ععععععادلا الةان  من اد يا  الت ال  الدولية ان  التسععععععمدامت 
 لت ادلا شععععععععلو  وتلا ت ا سعععععععع ال تتل ا  ،السعععععععععلت ي لع لتديولالمنت ا  ا ولية  م  التلتيزن 1950)

 م  اللاسع  ووالتن تن  يحت ون نسع يا . ويم منخيفععة ا ولية للمنت ا   النسع ة الدخل ملونة  ن الت الن،
 ديل،الت    ااا  ادد زياد  خالل من. اال ت عادن للنمو اال  م دال  تحتيه من يمتن السعلت ت عنيت
 تلت  ن. 2227)ميليلا،  ال عععادلا  اسعععتتلال ادم مخا ل من والحد الت عععديل اا دا  اسعععتتلال زياد  يمتن
 اتدال  ممالسا و  المحسنة اتنتاا تتنيا  ان النات ة الم لمة  تتةيلا  ال عادلا  لتنويت اتفعامية اليا د 
 اللغم ل ا التلية اتنتا ية وتحسعععن ا خلى ال عععنااا  تييد ان يمتن والت  ال مل ال  والتدليال ال ديد 

 ن، يحتج  تن2221. لودليك )اال ت ععادن والنمو للتنمية تامي ا شععل  ا ليس انت سال فععلولن، التنويت ان من
 المحل  الناتج م  ال ععععنااية ال ععععادلا  ح ععععة زياد  ان ان .تملك امول ال ععععادلا  ال ععععنااية لح ععععة

 ان  المحل ال لال ت زيز ال  وتسعععااد المسعععاوا  ادم من وتتلل اسعععتتلالا ويد ااملة  يد ، تولد ات مال 
 ن. Reinert ،2007. )الشلا ية التو  زياد   ليه

 تما ان ال لدان الت  ت ععععععدل، اتةل ت ولا    اتفععععععامة سل  ملك، من الميم ان تتحلك ال لدان نحو  ععععععادلا 
ت ععديل السععلت سن  .Hausmann et al) ،(2006النمو سععلت ما   يمة مفععامة اال  تحته م دال  اال  من

سل  ممالسععا  سدالية اتةل تيا   مت تحييز اال تتال والتتدم التتنولو   )ماتان،  ا تةل ت ولا يادن ايفععا
 تيسععععل تد م  سععععلت سل  وتنوي يا سنتا يا مسععععتوى لمت ال  ال لدان دل   م  االختالما  ان وي دون. 2221
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 حا ة يناك ،ن2211) ويوسمان لييدال و ومتان. McMillan and Rodrik ،2011) ف ييا او تتدميا سع ال
 .اال  سنتا ية  مستويا  ملت  ة  ديد  انش ة نحو للتحلك وح لية اديد   دلا  سل 

 تيلاداالسعععععععععع من تسععععععععععتييد ان النامية لل لدان ين ة  تيف توفعععععععععع  نماما ال ديد  الت ال  نهلية ا تلح 
 التتسععععععععععععاالةالث  له ل يسععععععععععععية  1994)يال مان )و  غلوسععععععععععععمانينا ا . ا  ن ية المتتدمة والتتنولو يا
. غيل الم اشععل  اآلةالوالتوسععت م   ،واالسععتةمال م  ال حث والت ويل  الممالسععة وال مل،الت لم  التتنولو يا:

لنمو اال ت ععععععععععععععادن ال  المععدى ل والمحيزالمحلك  نهليععة النمو ال ععديعد ان لاس المعال الم لم  يوتاتعد و 
 ن.1772ال ويل )لومل، 

، نتععل، تو ععععععععععععععيععلالمتتسعععععععععععععع ععة من خالل  يمتن خله لاس المععال الم لم  من خله الم لمععة المحليععة او
الم اشل    ال  االستةمال ا  ن  من خالل المشالتة م  الت ال  الدولية واالنيتا واستي اال الم لمة الدولية

(Zhu and Fu ،2213 .دالتيا املية التتنولو يا ت لم مإن ملك، ومتن  السلت ااسنت ال  التدل   ن متلية، وا 
نما اتنتاا اوامل خالل من مت  تتحدد ال وت عععديليا  ل،عخ  م ن . المو ود  التدلا  خالل من ايفعععا وا 

 .(Jarreau and Poncet ،2010) م الة   ليتة التتنولو يا سدال  ال  التدل  ال  ملك ي تمد

 واستيلاديا  نييياوت  سيولة، التتنولو يا تس يل يتم حيث ال ديد  التالسيتية النهلية من النتيع ال 
 مإن ملك،  ال واالو . فععمنية مي  ال ديد ، الت ال  نهلية م  لالسععتةالل، المسععت دين المنت ين   ل من

م   ما ل لد النسعععععع ية الميز  تتمن حيث متلية، ت لم املية ال  تن ون ال ديد  التتنولو يا  ت لم املية
  ن.Hausmann et al. ،2007؛ Hausmann and Rodrik ،2003. )الخال ية لل وامل خفوايا

 ال   تنت يحت ون Rodrik (2007)( و Reinert (2007 و Hausmann et al. ،(2007) نلى  تنلعملك 
 ياالتتنولو  ت لم ال  تشععععع ت الت  الحتومة سعععععياسعععععة ان سال الةلو ، ل وامل الوافعععععحة ا يمية من اللغم

ا يمتنيا الشعععلتا    ل من واالسعععتةمال  سععع يل ل ا ت تيد ا، اتةل ت عععديل انشععع ة نحو  لد ا تحلك ان ايفععع 
 ومن لتا مة،ا التتنولو يا تتلد ان التتنولو ية الحدود ولا  تتف الت  لل لدان يمتن. عسعععيا شعععله المةال دول

ون . ومت ملك، تما  ادل نيلسععععالتتنولو يا امت ععععا  تسععععييل ال  الو نية السععععياسععععة تلتز ان ين ة  ةم
 .ماسسي ا ا تتال ا النا حة التتنولو ية والت   ة التتليد يت لال تما ن1771و اتس )

 ت ععادنا  نمو سل  ،الت ععديل لت ااا  الييتل  التحول دون وحديا ال ععادلا  م  التوسععت يادن ال  د
 لمنت ا ا من و ليل ا سواه من  ليل ادد م  يتلتز الت ديل تان سما خا   شتل  حي  ويما. مستدام
 الستةمالا وتخ ي  ا  ن   النتد اا دا  م  االستتلال ادم حيث من محتملة ف ف نتا  سل  تادن الت 

  ا لية ان ال ععععادلا  تنويت ان المدام ون يزامن. 2222. )ليدلمان ومالون ، المال لاس ولحلة والتفععععخم
 وا سععواه،  المنت ا ا ل  ععادلاتت  تنويت ال لد  ام سما منيا الحد يمتن الخال ية لل ععدما  للت لع ال لد

 المنامت ال  الح ععععععععول ا ل ومنن. Harrison and Rodriguez-Clare ،2009. )لاسععععععععيا   او امتيا   سععععععععوا 
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  مال دانال ل من ال ديد  حاول لت ععععععععععديليا، التتنولو   المحتوى وتل ية ال ععععععععععادلا   تنويت الملت  ة
 Klinger and Lederman (2006)و  Rodrik (2006). ال  سععععع يل المةال، الم اشعععععل ا  ن   االسعععععتةمال

 ديد   ومنت ا   له اتتشععععاف م  ياما   دولا   يل ال الم اشععععل ا  ن   االسععععتةمال  تن يحتج التسععععم االول
 التتةيل  ال الفعععععععو  من المزيد يلت  التال  والتسعععععععم. لل عععععععادلا  التتنولو   المحتوى تةييل م  وتملك
 1.ال ادلا  تحسين م  الم اشل ا  ن   لالستةمال المتو ت

 الدول م  ال ععنااية منشععدتيا  تو ين االسععتةمالية، سععياسععتيا م  اامة،   ععية ا  ن ية الشععلتا  تتوم
 .اتنتاا تتاليف انخياع م   ا سععاس تتمةل والت  الدول، يمك م  المتاحة زاياالم من لالسععتياد  المفععيية
 اسعععواه غزو او المفعععيف لل لد الداخلية السعععوه م  سما  اتياتمن تلويج ال  الشعععلتا  يمك ت مل ويتما،
 . ديد 

 توا ييا ان يمتن الت  ال ملتية، واللسععوم النتل تتاليف لتيادن السععياسععة  يمك تتوم ا ول  الحالة مي 
 واس ة داخلية سعوه تومل يشعتل  الحالة يمك م  ولتن المفعيية، الدولة سل  المنشعت دولة من الت عديل اند

 تتةيل ان التول يمتن وينا. الشععلتا  من النوو يما منت ا  السععتي اال ت يل  لا يةشعع  دل  مون ومسععتيلتين
 .من دما او ف ييا يتون لا ال اد ال  ا  ن   االستةمال

 وزياد  الم اشععععععل ا  ن   االسععععععتةمال  ين تتامل انت ينتج ميما  ديد ، اسععععععواه اسععععععتيداف حالة م  
 توا ت حينما او منت اتيا توزيت ال  التدل  ا خيل  يمك تمتلك ال اندما خا ععة المفععيية، الدول لا  ععاد
  دل لا ال اد لتشع يت ت عني ية لاتي يةاسعت نيج المفعيية الدول ال  ي ال ينا ومن. الت عديل اند  يود

 سلسععععا  م  "ا سععععيوية النمول" وخا ععععة الدول   ع ن ا  سععععل ويتمن .الوالدا  محل لإلحالل الت ععععنيت
 سنشععا  ويسععايم .الت ععديلية ال ععنااا  تدايم متا ل تدلي يا تخييييا تم الحماية، هل م  ت ول   ععنااة
  مال م  الحل، الت ادل اتيا يا  لامس  وتما الت الن، والت ادل اال ت ادن التتامل ال  م ن  س ليم  مفا 

 ال  يسعععااد ينا ومن  ملتية،  يود  دون المفعععيية الدول خالا الت عععديل م  يلغ ون المين المسعععتةملين
 .ادا اتيا زانمي توازن وت زيز لاتيا اد م  الزياد 

 الوسععي ة المنت ا  لاداسععتي ال  المتةف لإل  ال لانه الوالدا  التياو ايفععا ا  ن   االسععتةمال يواتال
 زانمي م  المنشععععععود التوازن تحتيه دون يحول مما ال ايز ، والم دا  المنت ا   ععععععنااة م  تدخل الت 

 .الت نيت من ا ول  لاحلالم م  خا ة ا دا ا ،

 الم اشعععععل ا  ن   االسعععععتةمال  ين ال ال ة لاسعععععة د ايتم  الت  ا  حاث خال عععععا  اختالف لغم لتن
 لادو  ل ال ا  ن ية لا االستةما ال  االاتماد ان اة ت  ال ااد  الدول اغلال ت الال ان سال ،لا وال اد

                                                           
(1) Stojčić, N., Orlić, E, FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND STRUCTURAL TRANSFORMATION OF 

EXPORTS, EKON. MISAO I PRAKSA DBK. GOD XXV. (2016.) BR. 2, PP 357-359 
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 .1الت ديلن الفيا وتحسين تنويت وتما ال نااية، لاتيا اد تنامسية من اللمت م  م اال

ييدف االسعععععتةمال اال ن   الم اشعععععل م  التةيل من ال لدان النامية سل  تنمية وت ويل واسعععععتةالل الموالد 
اال ت عادية المتاحة  ياالية  يد  وتيا   االية  يدف تحتيه اال  م دال  للنمو اال ت ادن واال تماا  

 ولمت التدل  التنامسية لال ت اد الو ن .

ن و د 0222-0272اسعتياد    ع ال لدان النامية تةيلا من االسعتةمال اال ن   الم اشل خالل المد  )
تل ية حا ا  اال ت عععععععععععادا  الو نية م  ال ديد من ال لدان الت  سععععععععععايم م  النمو اال ت ععععععععععادن من خالل 

ونتل التتنية الحديةة  حداث الت ولا  وحيز التنمية  ،شععععععيد  تدمه مسععععععتمل و ويل ا مد للاوس االموال
د لوزياد  م دال  النمو السعععنون وخله مل  ال مل لموا ن  ال  ،م  م اال  النشعععا  اال ت عععادن المختلية

دى سل  تالشعععع  المخاوف الت  تان  تنتاال ال لدان النامية  سعععع ال اوامل مال. تل ملك االمفععععيف لالسععععتة
الت  ية والت  غال ا ما ي الغ مييا حول االسععتةمال اال ن   الم اشععل وا عع ح  تةيل من ال لدان النامية ت مل 

االسعععععععتةمال  ن دول يودا لتشععععععع يت و مال االسعععععععتةمالا  اال ن ية نتي ة لما يتمتت  ت من مزايا، و التال  مإ
اال ن   الم اشعععععل يمتن ان يادن سل  ت زيز التنمية اال ت ععععععادية، ويو  ملك ي د من  ين ايداف سععععععياسععععععة 

 اال ت ادن.التنويت 

ال   عععع يد التنويت داخل الخ و  االنتا ية ال ععععنااية وغيليا، مإن ال  الدول النامية ان تتحمل من 
نما يتو ال ال  تون المتاسال المزاومة للت ال  الحل  ال تل  ت    اتنتاا االمفل  ود  وا  ل تلية مت ، وا 

ن وال نك الدول  IMFن و ععععندوه النتد الدول  )WTOتحليل الت ال  المن تنادن  ت منهمة الت ال  ال المية )
(IBRD ،ن ان ييفععععععععععع  سل  تنوو سعععععععععععل   ت يل من خالل المنامسعععععععععععة ال المية المتزايد  للشعععععععععععلتا  ال المية

سععت ي ون سما ان يتللوا خيالاتيم المتنواة ا ل تشععتيلة واسعع ة من السععلت والخدما ، االمل مالمسععتيلتون ي
المن يلمت من مستوى ونواية حياتيم،  يد ان الت ال  الحل  ال تتدم تنواا سل يا وال حت  م  حدودك الدني ، 

ةال: ال سععععع يل الم واتةل من ملك مإنيا ت مل ال  تدميل ملك التنوو خ عععععو عععععا م  الم ال الةما  . م ل 
، وتملك 0222م  الما ة مت  من انواو الخفعععععععلوا  الت  تان  م لومة م  اام  %2يو د اليوم سعععععععوى 

نواا منيا، والس ال ان يمك االنواو ما ااد  تدل  2000نواا اختي   0227م  انواو التيا ، ممن ا ل 
 تا     فعيا ال  ع، مما ييفعع  سل مالت ال  الحل  ت ن  حلال الشعلتا  والمنت ا  فعد  التامية.االل ا  

المنت ععا  الت  تععدل اععا ععدا ل حيععا ات ل، وتلمععا تععان اععدد الوحععدا  المنت ععة ات ل تععانعع  تتليععة الوحععد  ا ععل، 
و التال  مإن المنامسعععة ال المية سعععتتود سل  تتديم منت ا   ليلة محدود   اداد متزايد  من الناس، وتل يما 

                                                           
او ال نااة    –محمد ازلوال، دول االستةمالا  اال ن ية الم اشل  م  تحتيه التنويت اال ت ادن والتنمية م  دول م لس الت اون الخلي    (1)

  ت لف من ال احث. .02-22،   س ه متلكالتحويلية نموم ا، مل ت 
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 ا  الموا نين ولغ ولويتيا م لحةالمستتلة والمتنواة الت  تفت م  يتم ال  حسعاال السعياسعا  الو نية ا
 .1يميتوتحتيه لماي

 االستثمار االجنبي المباشر ومؤشراة التنويع االقتصادي في الجزائر :الثاني الفرع

  اسععععتخدام ادنوالتنويت اال ت عععع سععععنتتي  م  يما اليلو  تحليل ال ال ة  ين االسععععتةمال اال ن   الم اشععععل
 .ايم ةالث ماشلا  للتنويت اال ت ادن م  ال زا ل: الناتج المحل  اال مال ، ال مالة، ال ادلا 

 االجنبي المباشر ومؤشر تنويع الناتج المحلي االجمالي االستثمار-أوال
مخزون االسععععععععععععععتةمالا  اال ن ية الملحوه لت ول ال اللغم من انت و  ادناك ن2-00من الشععععععععععععععتل )نالحه 
سال ان م امل ييلمندال ييلشععمان ن 0202-0222ال زا ل خالل اليتل  ) الوالد  سل ن stock ide)الم اشععل  

، ويما لا ت 2.2سل   2.2، و ت  ملتزا م  حدود ت يل شتل تةيل يلم  نHHGDP)للناتج المحل  اال مال 
لو ا    او المح  ت ال عععنااة المن يفعععم ال زا ل م  الوالد سل  سل  تلتز االسعععتةمال اال ن   الم اشعععل 

ا  اال ن ية االستةمال  تا  ويما ما ادى سل  اال مال ، النس ة االت ل م  تتوين الناتج المحل    يسايمالمن 
 ععالنسعععععععععععععع ععة سل  التنميععة،  نععت لم يتم تو يييععا نحو الت ععااععا    ال  ععدوى ل  ال زا لسالم ععاشععععععععععععععل  الوالد  

 ا  التحويلية مةال.تال ناا ،االستلاتي ية ما  التيمة المفامة ال الية
مخزون االستثمار االجنبي المباشر ومؤشر تنويع الناتج المحلي  العالقة بين : (2-22الشكل)

 (1026-1000الفترة )االجمالي في الجزائر خالل 

 
 220   2ل م  الملحهن و 2-02)ال دول يا م  االاتماد ال  الم دل: من ااداد ال احث  

 االجنبي المباشر ومؤشر تنويع العمالة االستثمار-ثانيا

 نstock ide)الت ول الملحوه لمخزون االستةمالا  اال ن ية الم اشل   ادناك، ن2-00)نالحه من الشتل 
متالنة  م لغ  0202مليون دوالل سععععععععععععنة  00700ن، حيث  لغ 0202-0222ال زا ل خالل اليتل  )سل  الوامد 

و ما ان ال مالة ملتز  م    او ال ععععععععععنااة خالا المحلو ا  متد ، 0222مليون دوالل سععععععععععنة  2207.70
، 0222سععععععععععععععنة  2.70م دل  ليال من الواحد  دلك   نHHL) لل مالةييلشععععععععععععععمان -م امل ييلمندالسعععععععععععععع ل 

                                                           
 ، IMF  ، IBRDالدولية اال ت ادية الماسسا  وشلو  المستتلة التنمية فلوليا   ين النامية اال ت ادا  الدليم ،  سام  ال  محمد (1)

WTO000،   0202، ال لاه، 22، الم لد 22واالدالية، ال دد  اال ت ادية لل لوم االن ال  ام ة ، م لة.   

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.00

5000.00

10000.00

15000.00

20000.00

25000.00

30000.00

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

stock ide

HH GDP



 االستثمار األجنبي المباشر على التنويع االقتصادي في الجزائر والسعوديةالرابع: قياس أثر فصل ال
 

 - 256 -  

 

، ويما ما نل  ت سل  نزو  ال مالة من   او 2.22م دال  دلك  0222وانخيفععععععع   يمتت سل  ان  لغ سععععععععنة 
ال ععععععععععنااة خالا المحلو ا  سل    او المحلو ا    د تحسععععععععععن اسعععععععععع ال الني  والتياو امليا  التوهيف 

ا من سععععععنة وان ال المةلن  النسعععععع ة لت او الني  نهلا لدخول شععععععلتا  ني ية  ديد  للتنتيال واالسععععععتخلاا. 
ويما لا ت  ،0202سععععععنة  2.72ال مالة سل  االلتياو المسعععععتمل لي لغ م دال  دلك ااد م امل تنويت  0220

لتحول ال مالة من   او الني  سل    او ال نااة خالا المحلو ا  و  او ال نا  والتشييد وتحسن خييف 
 لنامج ) ال لنامج الخماسعع  -م    او اليالحة، ويما ما ييسععل تتةيل ال لامج التنموية ) لنامج تو يد النمو

االسعععتةمالا  ال موميةنن وتشععع ي يا للت ااا  الةالةة سعععالية المتل، ولغم ال يود الت يل  الت   ملتيا الدولة 
من خالل اللمت من االنياه الحتوم  لتحييز النمو اال ت ععععععععادن والتنويت اال ت ععععععععادن سال انيا لم تله سل  

ة، ملة مايل  نسععع يا لتميزيا  التةامة اللاسعععمالينهلا لحا ة ال عععنااة االسعععتخلا ية ليد ااالمسعععتوى الم لوال 
 خله   تععة امععاليععة غنيععة م  ال الد، اد  سل  تزايععد منععامسعععععععععععععععةو ويععما مععا ادى سل  التيععاو ا ول يععمك الي ععة، 

تال ل مت الماسعععععسعععععا  المحلية م   ا   الت ااا  االخلى ال  ال مالة المايل ، ما تالماسعععععسعععععا  اال ن ية 
يف نسععععععع ة  توه ا  ن  ال  د من و ود تو ت اام  إلزام المشعععععععلوو اليت م. و اليت تشعععععععوك م  ييتل اال ول

 .م ينة من ال مالة الو نية
في الجزائر  العمالةمخزون االستثمار االجنبي المباشر ومؤشر تنويع  العالقة بين : (2-21الشكل)

 (1026-1000الفترة )خالل 

 
 220   2ل م  والملحهن 2-02  يا  ال دول)الم دل: من ااداد ال احث  االاتماد ال  م

  الصادراة:االجنبي المباشر ومؤشر تنويع  االستثمار-ثالثا
ن ادناك نالحه ال ال ة ال لدية  ين ماشعل تنويت ال ادلا  ول يد االستةمال 2-02من خالل الشعتل )

 ان اين س لتا انييال 0227، 0220 )السنتين اةنا ن ما ادا 0202-0222خالل اليتل  )اال ن   الم اشعل 
نخياع نسععع ة مسعععايمة  عععادلا  الني  م  ال عععادلا  اال مالية سميا  ا  سععع ال الني ، ويما ما ادى سل  

ماشل  ماخ واليت متدوتحسعن  ييف لنسع ة مسايمة  ادلا  الت ااا  ا خلى م  ال ادلا  اال مالية، 
سععنة  2.22متالنة ال  2.22م دال  دلك  0222سعع ل سععنة لياالنخياع  م ن HHEXP)تنويت ال ععادلا  

 0202اةل  االزمة الني ية ، تما 0220سععنة  2.22متالنة ال  0227سععنة  2.22م دال  دلك و ، 0222
 0227تداايا  االزمة ال المية ايفععععا ما خليتت و  ،ال  ح ععععة ال ععععادلا  الني ية من ا مال  ال ععععادلا 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0.00

5000.00

10000.00

15000.00

20000.00

25000.00

30000.00

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

stock ide

HHL



 االستثمار األجنبي المباشر على التنويع االقتصادي في الجزائر والسعوديةالرابع: قياس أثر فصل ال
 

 - 257 -  

 

 ل من تدمه االسعععععععتةمالا  اال ن ية نحو ال لدان الناميةال  اال ت عععععععاد ال الم  حيث سععععععع ل لتودا ت يلا  ل
-0222متزامن انخياع  يمة ماشل تنويت ال ادلا  مت ل يد االستةمال اال ن   الم اشل خالل اليتل  )

ن. ومنت نسععععععتنتج انت ول دم  يام الدولة  تو يت االسععععععتةمالا  اال ن ية الم اشععععععل  نحو الت ااا  ما  0202
لية و تا يا متلتز  م    او الني ، ان ان االسععععععععععععععتةمال اال ن   سععععععععععععععايم م  تلتيز التيمة المفععععععععععععععامة ال ا

 .  0202-0222ال ادلا  ان اةل سل يا ال  التنويت اال ت ادن خالل اليتل  
العالقة بين رصيد االستثمار االجنبي المباشر ومؤشر تنويع الصادراة في الجزائر   (2-23الشكل)

 (1026-1000الفترة )خالل 

 
 220   2ل م  والملحهن 2-02  يا  ال دول)الم دل: من ااداد ال احث  االاتماد ال  م

 خالل خطط االستثمار االجنبي المباشر ومؤشراة التنويع االقتصادي في السعودية :الثالثالفرع 
 التنمية

 ل ية الس ودية م  المملتة ال والتنويت اال ت ادن  تحليل ال ال ة  ين االستةمال اال ن   الم اشل سنتوم
 .، ال ادلا االيلادا  الحتوميةةالث ماشلا  للتنويت: الناتج المحل  اال مال ،   استخدام

 االجنبي المباشر ومؤشر تنويع الناتج المحلي االجمالي االستثمار-أوال
م  الخ ة السعععععععا  ة التياو ل عععععععيد االسعععععععتةمال اال ن    و الفععععععع   ادناك ن2-02)نالحه من الشعععععععتل 

مليون دوالل اةنا  الخ ة الةامنة، ةم سععع ل انخيافعععا  02002.20مليون دوالل سل   000.0الم اشععل من 
–م ععامععل ييلمنععدال  ال ال ععة  لديععة  ين هيلوتاةنععا  الخ ععة التععاسعععععععععععععع ععة، مليون دوالل  02202حت   لغ 

التنويت  نخياعاومنت متدمه االستةمال اال ن   الم اشل، ول يد  مال  ييلشمان لتنويت الناتج المحل  اال
 ا ةمال االسعععععععععععتاغلال  تنويما ييسعععععععععععل   تدمه االسععععععععععتةمال اال ن   وال تس. التياوم  الناتج المحل  اند 

ل  الناتج المحم  زياد  ح ععععععععععة الني  من يسععععععععععايم المن   ت او الني النحو  يةمو  ا  ن ية م  المملتة
-ال  حسععععععععععععععاال الت عااعا  ا خلى، ويعما ما يادن سل  زياد  التلتيز )التياو م امل ييلمندال ات معال  

ي ال ال  المملتة ال ل ية السععععععععع ودية تو يت االسعععععععععتةمال اال ن   سل   سمن، ، ولتحتيه التنويتييلشعععععععععمانن
 .مةال التحويلية ةما   يمة مفامة االية تال ناا اخلى   ااا 
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 (2-22الشكل)
رصيد االستثمار االجنبي المباشر ومؤشر تنويع الناتج المحلي االجمالي في السعودية العالقة بين 

 خالل خطط التنمية التسعة

 
 227   2ل م  والملحهن 2-00الم دل: من ااداد ال احث  االاتماد ال  م  يا  ال دول)

 االيراداة الحكوميةاالجنبي المباشر ومؤشر تنويع  االستثمار-ثانيا
م  االيلادا  الحتومية يتزامن مت  اال ت ععععععادن ان انخياع التنويتنالحه  ادناك ن2-02)من الشععععععتل 

انخياع ولتن اند ، ن0202-0222)الةامنةو الخ ة السععععععععا  ة ا  ن   م  متلت  زياد  تدمه االسععععععععتةمال 
اتماد اللونهلا ، ن0227)ل عععععيد االسعععععتةمال اال ن   اند الخ ة التاسععععع ة متتةلا  تداايا  االزمة ال المية

ز االيلادا  زاد تلتيالت  لم تتععتةل  تععداايععا  االزمععة، و الت يل لإليلادا  الحتوميععة ال  االيلادا  الني يععة 
تو يت مإن ومنت  تل  الخ ة الةامنة.ماةنا   2.22سل  للتنمية  خالل الخ ة السععععععععععا  ة 2.22الحتومية من 

الت ااا  ا خلى سايم م  زياد  تلتيز االيلادا   ال  حساال االسعتةمال اال ن   نحو   او المحلو ا 
 اال مالية ان انخياع دل ة تنوي يا.

 (2-22الشكل)
العالقة بين رصيد االستثمار االجنبي المباشر ومؤشر تنويع االيراداة الحكومية في السعودية خالل  

 فترة خطط التنمية التسعة

 
 227   2ل م  والملحهن 2-00ال دول)الم دل: من ااداد ال احث  االاتماد ال  م  يا  
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 االجنبي المباشر ومؤشر تنويع الصادراة   االستثمار-ثالثا

ييلشعمان لتنويت ال ادلا  متتةلا  زياد   -لمندالين ادناك، نالحه انخياع م امل ي2-02من الشعتل )
 اند 2.22خالل الخ ة السعععععععععا  ة سل   2.22تدمه االسعععععععععتةمال اال ن   سل  المملتة، حيث انخيع من 

  سل يععما التنويت ل تن، ويععما يععدل ال  حععدوث تنويت  ييف م  ييتععل ال عععععععععععععععادلا ، و الخ ععة التععاسعععععععععععععع ععة
تشعععععععععع يت الت او الخا  ومحاولة مت  ا ت ععععععععععادياتة لتنويت التدا يل المتخم  من  لف المملو  الم يودا 

نويت تلالن اله م  ل    او ال عععععععععنااة التحويلية المن ي د  ليتا  عععععععععحيحا ستو يت االسعععععععععتةمال اال ن   
تتنولو يا لالحتيا ت لاالسعععععتةمال اال ن      او ال عععععنااة التحويلية  ل عععععيدويتتةل  السععععع ودن، اال ت عععععاد

دام تشعع يت االسععتةمال م  ال ععنااا  التحويلية تاسععتلاتي ية لالييا  السعع ودية السععل ا  مالحديةة. واليت 
   ال ادلا  خالا المحلو ا .   

 (2-26الشكل)
العالقة بين رصيد االستثمار االجنبي المباشر ومؤشر تنويع الصادراة في السعودية خالل خطط  

 التنمية التسعة

 
 227   2ل م  والملحهن 2-00م  يا  ال دول)الم دل: من ااداد ال احث  االاتماد ال  

 لنفطيةادور االستثماراة االجنبية المباشرة في دعم التحول الهيكلي القتصاداة الدول المطلب الثالث: 

 الليت م  التحتم ان  ليه ال  ي يةا موالدي من الت عععوى السعععتياد ان الم عععدل  للني  اال لد سعععت يتت
دالتت  سل  التيمة سفامة ال  المحليين المولدين  دل  م  ممتنة زياد  ا  ع   تحتيه، وملك سعليمة سدال  وا 
ان الموالد تاتد م هم الدلاسععا  و ن . لل لمين المييد  المحل  التوليد شععلاتا   تنمية او والخدما  السععلت

 اتدلتد و   اشل ،الم ةال  ي ية المتومل  م  ال لد المفعيف، ت ت ل محددا ميما م   مال االسعتةمالا  اال ن ي
مان" و" ملانسعععععععو  يلو" ال  ايمية دول   او ال عععععععنااة التحويلية م   ياد  املية التةيل شعععععععمن" ييلي تل

سل   ا    النتشععععالاوتن له منت تتةيلا   االسععععتت االالييتل   اات الك   ال النمو المن تت مت ميت تتةيلا  
 ية مالدول ينا ملت    تو يت االسععتةمالا  اال ن .ني يةا ت ععادا  الدول الم   والخدمية نتا يةات ا نشعع ة

   الني .للسلت االساسية ليمك ال لدان والمتمةلة موت زيز اللوا   الخليية واالمامية سل  دام التحول الييتل  
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 ااد  ال  ي ية الموالد   اوي د  النفطية:السننننلع األسنننناسننننية والتحول الهيكلي في الدول  الفرع االول:
 ا سععاسععية السععلت  او  انت اا ممت وليمالى، ا خ الت ااا  مت اللوا   فعع فمن  ي ان ال م زو  اا  ا
 المتو  ة غيل اتيلادا   اسعععتخدام ان0202)   ونتتادايو ععع  تتليل ، المفعععييةالني ن م  ال لدان منيا )

 الت  ال  ي ية الموالد م ال وم لى. ا خ اال ت ععاد   ااا  مت واللاسععية ا متية اللوا   وت ميه لتوسععيت
 يمتنيا ل يسعية انا عل ال  ة  اللوا   المت لتة ال حوث حدد  الم اشعل، ا  ن   االسعتةمال الييا ينييمن
 والسععععياسععععة والتدلا  التحتية، وال نية الملتية،: ي  ال نا ععععل ويمك .وا مامية الخليية اللوا   ايمية زياد 
 .ال امة

 وت د اامل ميم م  تنمية اللوا   الخليية واالمامية لس  ين ال  اال ل، يما: الشركاة: ملكية-أوال

 الشلتا  من المفعيف اال ت عاد م ان الشعلتا  المسعتةلة للموالد المملوتة محليا اتةل لسعوخا  ي تتد-0
 الخليية اللوا   لتنمية المحليين وال مال  المولدين ال  ال ةول ال   دل  اتةل انيا ين تتد ولما .ا  ن ية
 سوا ه حد ال  وا مامية

  سعععععع ال ،الشععععععلتا  من  ةيليا متالنة اتةل لوا   ا  ن ية الشععععععلتا    ع تننشعععععع  ان المل   من-0
  دام المت لتة االستلاتي ية والنهل  للشلتا  اال تمااية المساولية  شتن ال ام اللان مةل الداخل  الفة 
 .ال نااية المنا ه

 مةل التحتية ال ن    ع  ن وا مامية الخليية اللوا   تنمية م  ايميةوت ت ل ما  : التحتية البنية-ثانيا
 اال ت عععععععععععاد مت اللوا   ي زز ةم ومن الم امال  تتاليف يخيع ان يمتن الحديدية والسعععععععععععتك ال له

 0202 اام م   نت التحتية ال ن  تنمية سل  الحا ة وتشععتد. التيمة سفععامة سمتانيا  ويحسععن ،المفععيف
 ال الم  المتوسعععععععع   لغ  ينما النامية، ال لدان م  % 20.8نسعععععععع ة المل ععععععععومة ال له م موو يت اوز لم

22.0%. 
 المايل  لل مالة فععععلول  و ود سل  والسععععياسععععا  التدلا  ايمية وتل توالسنننياسننناة العامة:  القدراة-ثالثا

دد. وا مامية الخليية لللوا   ا يمية حاسععم ددمح الو نية التدلا  تنمية مإن ولما ،التيمة تفععامة  ادد وحن
 الفعع ف  و ت وللت ععدن الداخل  والت ويل وال حث واتدال  اليندسععة مةل التدلا  م  الفعع ف او ت من
 سععتنحيز  ل ،محسعال ا  ن   لالسعتةمال  ام ة تتون لن مواتية سعياسعاتية  ي ة يناك تتون ان ين ة  يمك،
ا  ان الحديةة ال حوث واوفععععح . المحلية التدلا  تنمية  ليه ان الخليية واالمامية اللوا   تنمية ايفعععع 
 من شيل ، مةل  لدان تمتن  المةال، س يل م ل  .الم اشعل ا  ن   االسعتةمال  مال مت يت الع ال ملك
 المواتية ال ي ة ي ةتيو الل يسععية الو نية الشععلتا  ملتية ال  الحياه مت  ن ا  ا  ن   االسععتةمال  مال

 .المحلية للشلتا 



 االستثمار األجنبي المباشر على التنويع االقتصادي في الجزائر والسعوديةالرابع: قياس أثر فصل ال
 

 - 261 -  

 

 اتي ا ت ععععععادا اللوا   وت ميه لتنمية مختلية عليا  ال  ي ية  الموالد الةنية ال لدان من ادد اسععععععتخدم
 :يل  ما مةل مياييم اآلليا  يمك وتشمل. المحلية

 اال ت ععععاد م  الت ااية واللوا   الشععععلاتا   ليه ان والشععععلتا  الحتوما   ين التتتال  لااية-0
 هالو ن 

 التحاليا  وت ويل الشعععع ت  والل   والتياال، الواحد، الت او وداخل الت ااا   ين اللوا   ت زيز-0
 هالشلتة مستوى ال  االستلاتي ية

 الت اوان  ليه الشععععععععلاتة مت  المحل  يا ا ت ععععععععاد اللوا   ت ميه م  تسععععععععلاو ا لحتومةا دول-2
 ه ديد  تتتال  سنشا  محاولة من  دال الييا واالاتماد والناش ة اللاسخة التتتال  تدايم ال  الخا 

 تمةلتتنولو ية  و دل  مايل  ااملة و و   يد ، تحتية و نية مسعععععععععتتل ، تل  ا ت عععععععععاد  ي ة و ود-2
 .1ال لامج يمك  ميت لن ا  ا يمو  الحاسمة الشلو 

 النفطيةاآللياة المؤسسية للسياسة الصناعية في الدول  الفرع الثاني:

نية ماسسية و  اسعتلاتي يا يت لال  ال عناايةال لومسعول دان  لوديك، ان ن ا  واسعتدامة السعياسعا   يلى
 ، وي :تستند سل  ةالةة محاول متزامنة

نياميا ال  توا ل وتنسيه  ي ال-أوال ان تتون ال يا  اللسعمية المنو   يا تخ ي  السعياسعة ال نااية وا 
مت الت او الخا ، مت الحياه ال  االسعععععتتاللية الماسعععععسعععععية من دون االن زال او الت امل م ت ان   د. 

  دخاللتحديد المايمية التوا عععععععععععل والتنسعععععععععععيه يملييا ادم سلمام الت او ال ام  الم لوما  التامية إن ولما م
  همنتو ا   ديد ال امة الت  ي ال ان تومليا للشلتا   حيث تتمتن ا خيل  من سنتاا 

ان تت ت السعععععياسعععععة ال عععععنااية اسعععععلو  " ال  عععععا وال زل " م ا، ممن ايم اوامل املية تحسعععععين  ي ال-ثانيا
ال ملن يتون يناك امليا  اسعععععت تشعععععاف ةمال م  اتالمنتو ا  يو  دل  الشعععععلتا  ال  تح عععععيل ليوايا، وا 

ان المشتلة ال تتمن م  الليوو  تدل ما سما تان  ما  نيايا  ميتوحة  شتل  رودريك حيث يلىالتتاليف. 
يادن سل  ت ععديععد الموالد من دون توميل الععدامت للشععععععععععععععلتععا  المسععععععععععععععتييععد  لزيععاد  االنتععا يععة وت ويل  ععدلاتيععا 

ن   وااد وفوا   م ينة، مةل ل   الدام  تيد زم، ي ال ان تتدم الحتومة الحوامز ومه . واليتالتتنولو ية
محدد و ا دا  الت ععديلن. و لدان شععله عسععيا لم تتم مت   تتديم مةل يمك الحوامز،  ل  ام  ايفععا  م ا  ة 

 الشلتا  الت  لم تلتزم  التوااد الملاية.

                                                           
 دد السنوا  تممتل  من امانة االونتتاد،   او الموالد ال  ي ية: وتحديد مل  الت ال  والتنمية التا متين ال  السلت االساسية، س تماو الخ لا  الم (1)

 .02-00،   0202امليل  22،02 شتن السلت ا ساسية والتنمية )الدول  السادسةن  نيف،
 



 االستثمار األجنبي المباشر على التنويع االقتصادي في الجزائر والسعوديةالرابع: قياس أثر فصل ال
 

 - 262 -  

 

 لة للمسععا ةتتون السععياسععا  م الة، ي ال ان تتون الماسععسععا  الت  تفععت يمك السععياسععا  الفعع ت -ثالثا
والمحاسع ة. ي ال ال  يمك الماسعسعا  ان تتون  ادل  ال  ت ليل سياساتيا  شتن اس اال التلويج لي اليا  

 لمت مسعععععتوى الشعععععتل السعععععياسععععع  للسعععععياسعععععا  ال عععععنااية ا ل  رودريكمحدد  ال  حسعععععاال اخلى. ي الال 
حدد ان وفععت تتاليل ت ان ت زز سمتانيةالسععياسعا   الو عية  يمكالوزالا  وال  شعخ عية االية المسععتوى. 

انحلاما  ان يمك السععياسععا . سفععامة سل  مسععتلة المحاسعع ة والمسععا لة، ي ال ان تتون الماسععسععا  شععيامة 
  حيث تتون منشولاتيا  شتن م الياتيا وم اليا  الم لس االستشالن متاحة لل موم.

تلما تان الت او. م يناك اال ة وافحة  ين السياسا  الت  يمتن تنييميا و ود  الماسسا  الت  تحتم
ا ااال ععععال  اتةل امتا، ازداد ت تيد المدخال  وتخ عععع ععععيا، ا مل المن يادن  دولك سل  لمت احتمال سنت

تشععععععععععتل المحلك الل يسعععععععععع  للنمو. م  حالة الماسععععععععععسععععععععععا  الت  ال تخفععععععععععت منتو ا  اتةل ت ولا وت تيدا 
 نتاات دوليا م  تتديم المدخال  الفلولية الو عية  ، سعيتون من غيل المحتمل ان تتوم الوزال لإل عال 

و الخععا   ععإنتععاا االمنتو ععا  الم تععد  والمت ول ، ويو مععا سععععععععععععععيادن م  نيععايععة الم ععاف سل  ان يتوم الت عع
سععععععتند ادا  ي ويناك، و التال  زياد  تخلف ال لد  شععععععتل يادن سل  فععععععياو املية النمو. منتو ا  متشععععععا ية

 .1التا مة ال سل  اامل الدام مت الت او ال ناا  سل   ود  الماسسا  
 االجراءاة المواكبة لتوطين االستثماراة االجنبية المباشرة في قطاع الصناعاة التحويلية الفرع الثالث:

 ومن .ا  انال المسععععتةملين تو ين تشعععع يت من محالة ال تمتن تةيل  مزايا ال  الدول الني ية تتومل
 المتاوال  مت لاتة ش استةمالية مشاليت تمويل م  توهيييا يمتن الت  السيادية ال عناديه ن د زاياالم يمك

  ال ن مسعععععععتوى من لللمت مادية وامتانا  زييد ،  تتلية ال ا ة م عععععععادل ال  تتومل انيا تما .ا  ن ية
 س ععالحا  س لا  الني ية دولال ل  م اتي ا يا ، يمك ولتةمين .ال الية ال ود  ما  واللو سععتيتية التحتية
 :نمتل اتخاميا ي ال الت  لا ا ات   ين ومن ،االستةمال مناخ ال  ت يل  لا وتةيي ييتلية

 اال ت عععععاد م  لالاالسعععععتت ت زيز ي ال التنويت، املية تن ا : اقتصننننادية الماكرو التوازناة تعزيز-أوال
 لتد يل المستخدمة ا ساسية التلية اال ت ادية السياسا  م مواة ويشمل .واليولو  الدوالل الملت   التّل 
 اند ال لف س ل ية   ان. ال لف س ل وسياسة النتدية، السياسة المالية، السعياسعة وي  التّل  ال لال
 م  المال مة الم د ية لا الخيا احد وتتمةل، اليدف ملك لتحتيه النتدية السععععععياسععععععة وتسععععععّخل م ينة  يمة

 الشعععععلتا  امال  سل  سفعععععامة الني ، لسععععع ل لا ماشععععع تحتون  سعععععلة يلت    عععععلف سععععع ل نهام ااتماد
 الني ية. لدولل الل يسين اال ت اديين

                                                           
سااد  تتييل السياسة ال نااية م  الو ن ال ل   دلوس الماف  وتحديا  الحافل وعماه المستت ل،  ا لاييم احمد ال دون وسام  ا ا اهلل، (1)

 . 72-70،  0202، 22/22السياسا ،   ل، ال دد  ودلاسة لأل حاث ال ل   م لة املان، الملتز
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 الدولة ماسععسععا  تل ال: االسسستثمار وإنعاش بتشسسجيع المكلفة خاصسسة الدولة مؤسسسسسسات دور تعزيز-ثانيا
 المتاوال  ملدودية ال  اتي ا     تاو  من اللمت وم   ية، من االستةمال  مال تش يت م  محوليا لادو 

 نتل يخ  ميما ا  انال المسععععععععتةملين مت التياوعو  ،والتشععععععععلي ا  التوانين تحديث من خالل الو نية
 .ال مومية وال ل يا  المتدمة زا المحي  مستوى ول  يا التتنولو يا

 التصنيعية السياسة لمواكبة والتكوين التعليم منظومة إصالح-ثالثا

 ومن. متتدمة وادالية وتتنية،  شلية، لا خ  سل  تحتاا الت  ال نااا  من التحويلية ال نااا  ت ت ل
 الحلتة يشعععععععععتل حيث ،الني ية لدولل ا ت ل والتحدن ا يم ال ن عععععععععل ال شعععععععععلن المال لاسال ي ت ل ينا،

 من ا  ن ية والتتنولو يا لا الخ  واسعععتخدام نتل وم   ية، من الخال   االسعععتةمال  مال م  ا سعععاسعععية
 التيا ا   نا  م  االسععععععععتةمال ي ال اتنتا ية، الت ااا  تنويت م  الشعععععععععلوو مت ل ويتما، .اخلى  ية

لامج   دام ي ال تما .والتد يل واتاالميا ،  اليندسععععععة، ملت  ة تتوينا  م  التيادا  وت ويل ال شععععععلية
 التدليال منهومة ت زيز سل   اتفععععععععععامة المتتدمة، والتتنولو يا ،لا الميا واتتسععععععععععاال والت ويل، ال حث

 .الت ليم لمنهومة وم و ا متمال ت ت ل والت  الو نية، المتاوال  داخل المستمل والتتوين

 الحر التبادل اتفاقياة إبرام-رابعا

 تن ن  منيتحة ا ت ادية سعياسعة انتياا الني ية السعا ل  م   ليه التنويت اال ت عادن دولال ال  ي ال
 ول مال المحلية، ال عععععنااية المنت ا  تسعععععتواال اسعععععواه تي اد وملك الحل، الت ادل اتيا يا  لامس  ال 

 تو يد، وملك من خالل  ملتية  يود  دون الدول يمك خالا الت ععععععععديل م  يلغ ون المين المسععععععععتةملين
 .تا ل الش تنويت ال  الم نية اال ت ادية الد لوماسية عليا 

 والتنمية التنويع سياسة في الخاص القطاع إشراك-خامسا

 التنمية، م عععادل تنويت م  يسعععايم تنامسععع  خا    او خله ال  االسعععتةمالية السعععياسعععة ن ا  يتو ف
 تو يت ي ال ال عععععدد، يما وم . للموا نين امل مل  وخله ال عععععناا ، والتحول التتنولو  ، والت ول
 وفععت ا ل  الني ، الملت  ة الت ااا  خالا التحويلية ال ععنااا    او م  لالسععتةمال الخا  الت او
 تمويل  عععناديه  لف من الالزمة التمويال  وتتديم الفععععلي ية زا المحي مةل ومشععع  ة مال مة زا محي

 ال  ي ال ا  ن ية، التتنولو يا ونتل اسعععععععععتي اال ال   ادل  و نية تيا ا  والسععععععععتت اال .االسععععععععتةمال
 ال  ا  ل م  الياله ياةل ال حت  ا  ن ية، نهيلتيا مت متالنة االية ا ول تدمت ان المحلية المتاوال 
 .الحديةة والتتنيا  لا الخ  نتل ال  ةم ومن والمحلية، ا  ن ية الشلتا   ين ال املة اليد حلتية
 الشركاة تدبير في الحوكمة مبادئ ترسيخ-سادسا

 والن ااة المستدامة التنامسية تحتيه ا ل من الحوتمة م ادئ سلسعا  ايمية ال  لاسعا الد  ميت تاتد
 م  محتوايا يدخل الشلتة، لحوتمة ال يد  للممالسا  مواةيه اد  ااتماد تم ويتما،. للمتاولة اال ت ادية
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 ت يين م  النوو متال ة تي يل مت والمساولية، والي الية، اال ت ادية، والتنمية الت اون منهمة ت ليف س ال
  .التداولية الم الس اافا 

  ععنااية ت م ا  خله ي ال ا  ن  ، االسععتةمال  مال لتحييز: خاصننة صننناعية مناطق إنشنناء-سننابعا
 واالسععتةمال ات ليم ، االسععتةمال  ين تميز مختلية، حوامز امجل   ووفععت المسععتةملين من م ة لتل مال مة
  نيا  توميل ي ال تما. المتتدمة  التتنولو يا الملت   خ عععو عععا ي  تلاتاالسععع واالسععتةمال الن اه، واسععت
 ال حث لاتزم سنشا  ان ناييك لو ستيتية، ومنا ه وموان ، لا وم ا حديدية، سعتك من اسعاسعية تحتية

 .ال نااية الت م ا  يمك  محي  والت ويل

 اللغم من التحسعن الملحوه لتدمتا  االسعتةمال اال ن   الم اشل م  ال زا ل والمملتة ال ل ية الس ودية 
الدولتين  ل م  ت، نهلا ل دم تو ييت مت  خالل مخ  عا  التنمية، سال ان تتةيليا تلتز م  الت او الني  

 .المحلية التدلا  تنميةل مت الت ااا  االخلى الخليية واالمامية اللوا   لتحييز

اال ن   ال  االسعععتةمال  االاتمادم  ال لدان الم عععدل  للني   اال ت عععادن التنويت سعععياسعععة تنييميت لال 
 دولال  لالالت  ععععان    لف من  وية لاد  إ التحل  يسععععتو التما  وافععععحة، لامجو  لاىوملك  تسعععع يل 

 ا من واشتالية والمياك، ال شلية، الموالد ندل  م  تت ل  ت لى تحديا  يا م  موا يةوان خا ة ،المفيية
 وان ا  لتسعليت   دية م يا والت امل االات ال   ين اخميا يت لال اوامل يمك تلم الني ، اسع ال وتم مال
 .والتنمية التنويت مسلسل

زائر التنويع االقتصادي في الجالدراسة القياسية ألثر االستثمار االجنبي المباشر على المبحث الثالث: 
 (.1026-1000والمملكة العربية السعودية خالل الفترة )

ت اال ت ادن التنوي ال االستةمال ا  ن   الم اشل  اةل  ياس م  الم حث ليما ا ساسية تتمةل الميمة
 ال يغ فلمن خالل تحديد اموملك  ،ن0202-0222خالل اليتل ) م  ال زا ل والمملتة ال ل ية السع ودية

 وال سي  مت دداالنحدال ال تحليل  تسلوال االست انة تععععععععععم و د ا ةل، ليما امفل تيسيل ت    الت  التياسية
 يحتاا ل ا ت ادنمتةي  ين الس  ية ال ال ة م  حدالاالن تحليل ي حث حيث الممتنة، النتا ج امفل لتحديد
 ،نتيسعععيلية يلا ) متة تيسعععلك الت  المسعععتتلة المتةيلا  من اتةل او عخل ومتةيلن  تا ت متةيل) تيسعععيل سل 

 ال ال ا  للتشعععف ان التياسععع  اال ت عععاد الييا ي تمد الت  النماما  ين من االنحدال ماو نم ي ت ل و ملك
 ايداف هلتحتي مال مة ا تةل ي  ال ليتة مكي نا ون تتد ،يياات ا تحديدو  وتيسعععععععععععيليا المتةيلا   ين

 المتةيلا  تسعععت  دو  سعععة،المدلو  ل الهاي م  الماةل  المتةيلا  تحديد  ال ت مل ااني اات ال  ال الدلاسعععة،
 تحدد الو   يسن م و  ،ملك متداععععع الت  اتح ا ية االخت الا   ال  االاتماد ا،يمي تتةيل اييدل ليس الت 
 .الم تمد  المتةيلا  فو  ال  الممتنة التياسية ال يغ امفل ال ليتة مكي
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ت التنوي ال  ا  ن   الم اشعععععععععل االسعععععععععتةمال أثرالبحث عن  يدف توصننننننيو النمو ج: المطلب االول: 
  ع ل ما  ياسععععع  لتحديد اةل التةيلا و يف نميتاال ت عععععادن م  ال زا ل والمملتة ال ل ية السععععع ودية، تم ت

 ، وسععععنت لعن0202-0222) الفترةالتنويت اال ت ععععادن م  الدولتين خالل  ال اال ت ععععادية ماشععععلا  ال
ات ال الزمن  للدلاسة وم ادل ال يانا  المستخدمة مت المتةيلا  الت  سيتم ادلا يا سل   م  يما الم لال
 م  يما النموما.

 الزمني للدراسة ومصادر البياناة المستخدمة.الفرع األول: اإلطار 

ان تتعاليل ومو ت يي عة ا مم المتحد  للت ال  والتنمية  ال ععععععععععععععادل  ال يعانعا   ال العدلاسععععععععععععععة ااتمعد 
 ن.ONS)لإلح ا يا )االونتتادن وال نك الدول  و نك ال زا ل والديوان الو ن  

 0222 خالل اليتل  الممتد  من سعععنةزمنية مشعععايدا  سعععنوية ان تل متةيل سعععل الوتمةل  يانا  السعععال
تاليخ ان اله وت ن  تل  الدولتين اسعععععتلاتي يا  للتنويت  0222سعععععنة  ، حيث تمةل0202سل  غاية سعععععنة 
تة المملم  ، مي  ال زا ل ان اله مخ  ا  التنمية واالن اا اال ت عععععععععععادن، و  ويلة المدى اال ت عععععععععععادن

 الدينعخل سععععنة تومل  مييا  0202تما ت ت ل سععععنة . 0222ية االن اله م  لاية المملتة ال ل ية السععع ود
 .التامية ال  متةيلا  الدلاسة االح ا يا 

 : متغيراة الدراسة.الثانيالفرع 

ياد  يمتن ان يسععععيم ومتا ل  ع الماليين م  ز  ، حيثيل ال التنويت دولا  ياما  م  تنمية ونمو اال ت ععععاد
حد  ل نة ا مم المتشععععععععععيل ت. و سنتا ية ال وامل، وت زيز االسعععععععععتةمال، وتحتيه اسععععععععععتتلال اا دا  الت عععععععععديل

م ا  من المتةيلا  الت   ن22)خمسسل   التنويت م  امليتيا يا حولتتليل م   ن0222اال ت ادية  مليتيا )
 :1الخ و و ت ال  ت ل  املية التنويتاةل ا

 ال شلنه: االستةمال والنمو ولاس المال العوامل المادية  -

 : السياسا  المالية والت الية وال نااية ) س ال تتةيليا ال  تتوية النسيج ال ناا نهالسياساة العامة -

 الخال يةه: اس ال ال لف وم دال  التفخم وتملك ا ل د  متغيراة االقتصاد الكلي -

 : الحتم، و ي ة االستةمال والحالة ا منية )النزااا ، وما سل  ملكنهالمؤسسيةالمتغيراة  -

 وا زالح : دل ة االنيتا  ال  الت ال  م  السلت والخدما  ولاوس ا موال )سلةا الوصول إلى األسواق -
 .ال ملتية وغيل ال ملتيةن، والح ول ال  التمويل او الخدما  الم لمية او السوه

                                                           
(1)  BANQUE DE FRANCE, Etude Diversification économique en Afrique centrale : État des lieux et 

enseignements  m Rapport Zone franc – 2007 113 .P115. 
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 نم ميم لن ا  املية التنويت اال ت ععععادن،  ن يناك مسععععتوى االال ي ة اال ت ععععادية ال ي ت ل اسععععتتل  
 خله او نشعععا   ديد ،   ااا  وت ويل سنشعععا  يح م ال اند التياو م دل التفعععخم، ، ممةال،يامي التتل ا 
 .التنويت املية سل  ييف  اامال مناخ
 .المستخدمة م  التنويت اال ت ادنالماشلا  سنختال ماشل من  ين  التابع: المتغير-أوال

يتاس التنويت اال ت عععادن  ماشعععلا  سح عععا ية اديد ، تتياو  م  تيا تيا ومال متيا  غلاع التياس. 
االختالف، او  ياس خا ععععععععععية التلتز  التشععععععععععت  تم املوي تمد   ع يمك الماشععععععععععلا  ال   ياس هايل  

ا. المن ي د ا تةل شعععععيوا ييلشعععععمان-لمندالييتماشعععععل  ين ، او ال  مييوم التنوو اال ت عععععادن تم امل 
وت    يعععمك الماشععععععععععععععلا  متعععاييس متتعععال عععة م  ات عععايعععاتيععا وتةيلاتيعععا انععد تتعععديليعععا التم  لهعععايل  التنويت 

 يا  خالل لتومل االح ا ييلشمان-ييلمندالم امل  استخدام اال ت عادن. لملك سعنتتي  م  يمك الدلاسة 
 ن.0202-0222متل  الدلاسة )

ييلشععععععععععععمان ال   ياس تلتيال و نية المتةيل ومدى تنوات. ويسععععععععععععتخدم لتياس –ل ييلمندال ي تمد م ام
الييتليععة الت   لا  ال  متونععاتيععا. وي  ه يععما الم ععامععل التنويت م  تلتيععال هععايل  مععا، وت لاز التةيلا  

 ال  للت  ععععععول  واسعععععع ة لتياس التنوو اال ت ععععععادن. واسععععععتخدم يما الماشععععععل من   ل المنهمة ا مم المتحد  
يةة ييلشمان  ال -ن لم لمة مدى التنوو م    او الت ديل. وي لف م امل ييلمندالUNCTADوالتنمية )
 التالية:

 
حيث: 

1

n

i

X xi


  ،( وتمةل التيمة اال مالية او م موو  يم المتةيلxi. ن م   ميت النشا ا 

 N( ، ادد النشا ا :x(  ن ح ة المتةيل م  النشاiنه  

منهمة  ييلشععععمان وال ععععادل ان-التنويت اال ت ععععادن الم  ل انت  م امل ييلمندال ماشععععلن H)ويمةل 
السعععععععععععع ودية حالة ن HS)و  زا لحالة الن HA) لت النلمز و  ن.UNCTADا مم المتحد  للت ال  والتنمية )

 .1ن%وي  ل انت  النسال الم وية ) ،محل الدلاسة ن0202-0222) خالل اليتل 

مإن تان  ععععيلا تان  ن.0ن والواحد ال ععععحي  )2 ين ال ععععيل )ييلشععععمان  -ماشععععل ييلمندالتتلاو   يمة 
ن تان واحد  ععععععحي  مإن متدال التنوو يتون م دوما، وي  الحالة الت   يناك تنوو تامل م  اال ت ععععععاد، وا 

                                                           
(1) Céline Carrère et des autres, Mesures of export diversification, fondation pour les études et recherche sur le 

développement international, policy breif No 11, 2010, p02. 
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ا ا   تية ة النشعععععيتون مييا الناتج متلتزا م  نشعععععا  واحد من النشعععععا ا  اال ت عععععادية،  ينما ال تسعععععيم  تي
 ييلشععععععمان دليال ال  فعععععع ف–ح ععععععة من الناتج المحل  ات مال . وت د التيم الملتي ة لم امل ييلمندال 

اال ت ععاد م  توزيت نشععا اتت  شععتل متتام  ال  ادد ت يل من الت ااا  او المنت ا ، و التال  ح ععليا 
 م  ادد  ليل منيا.

و د وفعععععععععع   منهمة ا مم المتحد  للت ال  والتنمية م  محاولتيا لتحديد الدول ا  ل نموا، م يالا لتنوو 
ونسعع ة سسععيام ال مل  ،GDPاال ت ععاد يتتون من ال  ة انا ععل، ي : متدال سسععيام الت او ال ععناا  م  

 .1ال ادلا ل ا ، ومتدال التلتز م  ، ومتدال االستيالك اليلدن من التيم  ال نااة

 المستقلة: المتغيراة-ثانيا

 االسعععععععتةمال تدمتا   عععععععام (: FDI) (Foreign direct investment: )األجنبي المباشنننننر االسنننننتثمار-2
 يتون ان يمتن الم اشععل  غيل اآلةال و يفععل .ات مال  المحل  الناتج من م وية تنسعع ة الم اشععل ا  ن  

 . اال ت ادن للتنويتمحلك   مةا ة الم اشل ا  ن   االستةمال
ونسععععععععععتخدم ن ععععععععععيال اليلد من الناتج  (Gross domestic product( )GDP: )المحلي اإلجمالي الناتج-1

 المحل  ات مال  متدل  الدوالل ا مليت .
 (:  GFCF)(Gross fixed capital formation: )تكوين رأس المال الثابة اجمالي-3

وي د من المتةيلا  الميمة الت  ت لز مهايل ت ول  ن.GDPات مال  )ويستخدم تنس ة من الناتج المحل  
ل لدين االتنويت اال ت ععععععععععععادن،  نت ي لز تو يا  وت ول االسععععععععععععتةمال، و النهل سل    ي ة ا ت ععععععععععععاد تال 

الم تمععدين ال  الني ، ممن المييععد الت لف ال  تو يععا  التلالا  االسععععععععععععععتةمععاليععة  والسعععععععععععععع وديععةن ال زا ل)
  الني  مةالن، ام ان االستةمالا  تتوزو   ول  متتام ة ال)م ين وتوفي  ميما سما تان  تتلتز م    او 

  ميت الت ااا  اال ت ادية.

ال عععادلا  والوالدا  من السعععلت م موو  (:ITO)( Trade openness index: )ح التجارياالنفتا مؤشنننر-2
 .GDP ا س ال ال الية متاسا   الدوالل ا مليت  متسوم ا ال   والخدما 

م لوغ م دل منخيع ومسععتتل يتلل من ادم اليتين  شععتن ا سعع ال ( INF) (Inflation) :التضننخم معدل-2
يمة التنويت وتحتيه التم  المسعععععععععععععتت ل، مما يادن سل  تيسعععععععععععععيل تخ ي  االسعععععععععععععتةمال المن يمتن ان ي زز 

المفععامة. وال لدان الت  ليا نهم اسعع ال  ععلف ملنة مةل شععيل  وتولوم يا و يلو ن ح   يفععل سععياسععا  
 .2مالية مستدامة م   لوغ م دال  تفخم منخيفة ومستتل 

                                                           
 .02الخ يال، التنويت والنمو م  اال ت اد الس ودن، مل ت سا ه   ممدو  اوع  (1)

 .00،   0207امليل  02و 02ماتمل ا مم المتحد  للت ال  والتنمية، التنويت وتحتيه التيمة المفامة، ممتل  من امانة االونتتاد،  ينيف،  (2)
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متوسعع  يشععمل ويو ماشععل ملتال (: HDI) (Human Development Index: )التنمية البشننرية مؤشننر-6
مايال  لةالةة ا  اد اسعاسعية لإلنسعان: الم لمة، متوسع  ال مل ومسعتوى الم يشعة. ي ت ل الواحد ال حي  ال
، ا ونتتادلمنهمة اتنما    المتحد  ا مم  لنامج وحسععال اح ععا يا . 1ال   يمة لماشععل التنمية ال شععليةا

 النسعع ة ، اما ن0202-0222ليتل  )لن 2.02و 2.22 ين ) ماشععل التنمية ال شععلية م النسعع ة لل زا ل يتلاو 
، مت ان اال  اد السعععععععالية المتل ملت  ة لنيس اليتل  ن2.72و 2.02يتلاو   ين )مللملتة ال ل ية السععععععع ودية 

 سي ا يا مت   فيا ال  ع، ويما س ال اختيالك تماشل ميسل للتنويت اال ت ادن.

دم م نوية المتةيلا  التالية: ا مال  ت ين لنا ا Eviews 7.0  د تتديلنا للنماما  اسععععععععععععععتخدام  لنامج 
اليت و  والسعععععع ودية.تتوين لاس المال الةا  ، م دل التفععععععخم، ماشععععععل االنيتا  الت الن، م  حالة ال زا ل 

واال تا  ال  المتةيلا  التالية: االسعتةمال اال ن   الم اشل، ماشل التنمية ال شلية،   االسعتةنا  الييم منا 
  الناتج المحل  اال مال .

 ونلخ  متةيلا  النموما م  ال دول التال :

 ( مصادر بياناة متغيراة الدراسة2-22الجدول رقم)
 در البياناةامص الترميز الوحدة المتغيراة

 ID % مؤشر التنويع االقتصادي
 ناونتتادمنهمة ا مم المتحد  للت ال  والتنمية )

 : ااد  ال يانا 
https://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx 

االسننننننننننتننثننمنننننار االجنننننبنني 
 المباشر

 FDI مليال دوالل

 GDP مليال دوالل الناتج المحلي االجمالي
 تقارير التنمية البشرية –البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة  HDI % مؤشر التنمية البشرية

http://hdr.undp.org/en/data 

 ال الال ساتمادا ال  م ادل ال يانا  الموفحة.الم دل: من ت ميت 

 طريقة القياس ونتائج التقديرالمطلب الثاني: 

 الفرع األول: طريقة القياس

 االستقرارية: اختبار-أوال

 االنحدال اال ةن إ ةياال  عععية االسعععتتلال ان السعععالسعععل الزمنية متتميز م هم المتةيلا  اال ت عععادية 
ل  مشععععععععاتل م  سفععععععععامة ن س Spurious Regression ) انحدال زا في  اال ة المتدل   ين يمك المتةيلا  

و التال  سععععععععيتم الح ععععععععول ال  نتا ج  ،نGranger and Newbold, 1974التحليل واالسععععععععتدالل التياسعععععععع  )
الت  سعتتون   D-W  يمة نستما  ،تال  مما ي  الياالت  تتون  t))او  يمة  ،2Rتالتياو  يمة ه مفعللة

                                                           
(1)  Keun Jung Lee and others,The Relationship between FDI, Diversification and Economic Growth in Natural 

Resource Oriented Countries: Case of Kazakhstan, Journal of International Business and Economics,  American 

Research Institute for Policy Development, December 2015, Vol. 3, No. 2, pp. 51-62 

http://hdr.undp.org/en/data
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السععععالسععععل الزمنية شععععل ا اسععععاسععععيا م  دلاسععععة وتحليل  سععععتتلالالملك ي ت ل  (DW < 2Rت )ا ل مما ي  الي
 السالسل الزمنية.

يو اسلوال لم ال ة ادم االستتلال و  ،  Engel and Granger (1987)  ل  دم من : المشترك التكامل-ثانيا
خ   ليمك ن التلتيال الإن متيو اتةل غيل مسععععععتتل اما و د  سععععععلسععععععلتين زمنيتين إم ،م  السععععععالسععععععل الزمنية

وتسععععععععععااد يمك ال ليتة ال  تتديل ال ال ا  ال ويلة اال ل  ،السععععععععععالسععععععععععل الزمنية يمتن ان يتون مسععععععععععتتلا
  استخدام سالسل زمنية غيل مستتل . 

ما     Engle- Granger( 1711) يناك  ليتتين الخت ال التتامل المشعععتلك للسعععالسعععل الزمنية ويما        
 لا  اخت ال التتامل المشعععععتلك  تلتا ال ليتتين ي ال س. و  ل Johanson and Juselius(1990)الخ وتين و 

 خت الا اد حا متتاملة من نيس الدل ة  استخدام وانيااخت ال ميما اما تان  السعالسعل الزمنية غيل مسعتتل  
  مل الوحد . 

  Johansen (1988)و ويانسن  Johansen and Juselius( 1772)اما  ليتة  ويانسن و وسليوس         
 ة للتتامليمييفععععععععععععععل ان تسععععععععععععععتخعدم م  نموما متون من اتةل من متةيلين الحتمعال و ود اتةل من مت 

ان  ليتة  ويانسععععععععن و وسععععععععليوس امفععععععععل حت  م  حالة و ود  Gonzalo (1990) المشععععععععتلك، و د اة   
 ما  الخ وتين مناسععععععععع ة الخت ال التتامل المشعععععععععتلك  Engle-Granger (1987)متةيلين الت  تتون  ليتة 

المت ادل   ا ةلتسم   Johansen  and Juselius  (1990) ععععععععععوسسلي ويانسن و و  ليتة  ينيما وملك الن 
 .Engle-Granger (1987) ينيما والت  تتون غيل مو ود  م   ليتة  ان ل تلانتل 

 :تاالت  Johansen and Juselius (1772) يمتن الت  يل ان  ليتة  ويانسن و وسليوس

ttptptt xYAYAY    ................11 
 يمتن تتا ة الم ادلة السا تة تاالت :                               

 




 
1

1

1

p

i

ttititt xYYY 
 

 



p

i

i IA
1    , 





p

ij

ji A
1                                           

 .يمةل الخ ت ال شوا   tم يومة الم امال ،  حيث:
اخت الين لتحديد ادد مت يا    لا س Johansen (1988) و Johansen and Juselius( 1772) تل  س و د

  ال ال ة التالية: تح ا يتاوتحسال  Trace testاالول يو اخت ال االةل  االخت ال. rالتتامل المشتلك 
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ادد المتةيلا . وتن    n ،التيم الماتيةi  ،مت يا  التتامل المشتلك ادد r ال ينة،يمةل ح م  Tحيث 
 . rملفية ال دم ال  و ود ادد من مت يا  التتامل المشتلك يساون ال  االتةل 

الععمن تحسععععععععععععععال  Maximum eigenvalue testالةععان  يو اخت ععال التيمععة الععماتيعة الت ععععععععععععععوى  االخت ععالامعا  
 ومه ال ال ة التالية: ح ا يتتس

                                                  ) -1 (  imax  InT 
من مت يا  التتامل المشتلك متا ل اليلفية ال ديلة  rوي لن اخت ال ملفية ال دم الت  تن  ال  و ود 

 .1من مت يا  التتامل المشتلك r+1الت  تن  ال  و ود 
 تحليل التكامل المشترك: طرق-ثالثا

والت  . ال ادية  ليتة المل  ا  ال ععععععععععععععةلى ايميا، ينعاك اعد   له لتتعديل م امال  م ادلة االنحدال
م لمة الميل.  حيث يتم   م لمة التا ت،  حيث تمةل ،الح عععععععععععععول ال  متدلا  االنحدالت تمد ال  

 موو م ت.  حيعععث ي لن ت ليف متون ي له اليععع يمعععت ليعععا  دنات ععععععععععععععةيل م موو مل  عععا  ال وا   سل  
 حيث يتم ت ععععةيل يما    ،متدلا  االنحدال  يم   و  د ملك يشععععلو م  الح ععععول ال  المل  ا  ال وا

 المتون سل  ادن   يمت لت.

 االنحدار البسيط: -أ

لم ال ة النموما الخ  . وم  الملاحل الالحتة  ا سعععععععاسعععععععيةم  الملحلة ا ول  نيتلع و ود اليلوع 
 نت لع للحاال  الت  تتون مييا يمك اليلوع غيل  حيحت.

 نموما االنحدال  االمتلافا  ا ساسية تما يل :

Y X ui i    
ت تمد ال  ال ينة الت  ي لغ  iحيث  ،ال ال ة  ين التا ت والمسعععععععتتلي  الم ادلة ا سعععععععاسعععععععية الت  ت عععععععول و 

 نتول ان النموما يحتون امتلافا  ان المتةيل ال شوا  . ا ساسيةسل  الم ادلة   اتفامة .nح ميا 

الث يتفمن ة الت تتديل النموما يتم  ةلع الح ول ال  متدلا  م الم نموما االنحدال ال سععععععععععععععععععععععععي .  
 م لمة الت اين.    2م لمة الميل،  م لمة التا ت،   :م الم ي 

المال مة  اتح عععا يةالملاد يو اسعععتخدام سح عععا يا  المتةيلا  التا  ة والمتةيلا  المسعععتتلة حسعععال ال له و 
 للح ول ال  متدلا  ليمك الم الم.

                                                           
، م لة التادسية لل لوم االدالية 0202-0202 ين النمو اال ت ادن والت ول المال  م  ال لاه لليتل   لس  يةاال ال ة حيدل ا اس دلي  ،  (1)

 .2-7،   0202،  ام ة التادسية، 22واال ت ادية، ال دد 
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 :المتدل يو تما يل ونست ت تمةيل النموما 

Y X ui i     
u  :   والت  تسععععععععععاون من النموماي  ال وا ˆˆ( )

i i
u Y X       نموما االنحدال ممتن ان يمل من

ال  النحو  المتدل   Yالخ  المتدل ينا يو المن  ي    و  ،X ،Y: خالل انتشعععععععععععععععععععععععععال ال يانا  الخا ة  ععععع
ˆˆالتال :                                     ˆY X                     

 Concept Regression Multiple) ) :االنحدار المتعدد -ب

االنحدال المت دد يتم اسعععععععععتخدام اتةل من متةيل مسعععععععععتتل لتيسعععععععععيل الت اين م  المتةيل التا ت،   ياسم  
وحيث ان المتةيلا  م  ال لوم اال تمااية ي  ال اخفاايا للت عععليال لتحديد دول تعععععل متةيل مستتل م  

سعععتخدام اتةل من من م ند اس. لييم الت اين م  المتةيل التا تالمتةيل التا ت، لما ي ععع ال تحديد متةيل واحد 
ال  تلما تان  وال زياد  دل ة التيسععيل، و التامتةيل مسععتتل لتيسععيل الت اين م  المتةيل التا ت منحن نحاول 

ا زاد  مت المتةيل التا ت تلم نالمتةيلا  المسععععععتتلة المسععععععتخدمة م   ياس االنحدال المت دد ما  الت ا   و 
اختيال المتةيلا  المسعععععتتلة ي ال ان تتومل لدينا من الم لمة ما دل ة التيسعععععيل، وال تس  عععععحي . لما اند 

 يوح   و ود ملك االلت ا . 

م  حالة االنحدال المت دد يناك اتةل من متةيل مسععععععتتل يدخل م  املية تيسععععععيل المتةيل التا ت، و التال  
 :ال  النحو التال  تتونمإن   ي ة الم ادلة 

iu+ nXn2X2+ 1X1+  + =iY 
 ونست يت تتا ة النموما المتدل تما يل :

ˆ ˆ ˆˆ ˆ 1 1 2 2 3 3Y X X X ui        
 وت عد امليعة التيعاس المت عدد لالنحعدال من اتةل المتاييس الت  تتدم تيسععععععععععععععيلا  للمتةيل التا ت دون تحديد
 اددا  للمتةيلا  المسععتتلة الت  يمتن اسععتخداميا، مالمتةيلا  المسععتتلة تشععتلك م  م مواة واحد  للو ععول
 سل  تيسععععععععععععععيل واحععد، تمععا ان يععما المتيععاس يمتننععا من تحععديععد  يمععة للمتةيل التععا ت سما المنععا  يم المتةيلا 

 .المستتلة الداخلة م  الم ادلة

 (OLSا ج بطريقة المربعاة الصغرى العادية )تقدير النمالفرع الثاني: 

ة اال ت ععععععععععادن م  ال زا ل والمملتاةل االسععععععععععتةمال اال ن   الم اشععععععععععل ال  التنويت م  اخت ال  ااتمدنا
لمتةيل وملك لم لمة التدل  التيسعععيلية ل تملحلة اول ، ال  تتديل نموما االنحدال ال سعععي  ةال ل ية السععع ودي

  ن. IDالتنويت اال ت ععادن ) الميسععللمتةيل ا ن ال FDIاالسععتةمال اال ن   الم اشععل)ا سععاسعع  المتمةل م  
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 الناتج) إدخال متةيلا  مسععععععععععععععتتلة اخلى وملك ، االنحدال المت ددنموما  وم  الملحلعة الةعانية نتوم  تتديل
 ننHDIن، ماشل التنمية ال شلية)GDPاال مال )المحل  

ان  ليه ال لنامج  نOLSو  د تتديل النموما  اسععععععععععععتخدام  ليتة المل  ا  ال ععععععععععععةلى ال ادية) ،واليت
النموما خل ععععععععععععععنا سل  نموم ين  ن، و  عد ت ليعال اغلعال الحعاال  الممتنة ليماEVIEWS7االح ععععععععععععععا   )

 اات لنايما ا  لال لتيسيل الهايل ، ولوحه ان يناك الت ا   ون  ين متةيلا  الدلاسة.

  المتمةل م  االسعععععتةمال اال ن ن )المسعععععتتللهيول ادم م نوية المتةيل الميسعععععل  نهلا :الجزائر حالة-أوال
مت دد،  منا  تتديل نموما ال نحدالاالن اند سدلا ت مت متةيلا  ميسععععععععععععل  اخلى م  نموما IDEالم اشععععععععععععل)

ن مت المتةيل التا ت ماشل التنويت اال ت ادن IDE سعي  يحون متةيل ميسعل واحد يو )النحدال االم ادلة 
(ID. ن وتان  املية االخت ال تما يتت 
 :االنحدار البسيط نمو ج-2 

 ال :االاتماد  النموما تم م  يملتتديل م ادلة االنحدال ال سي   

ان التنويت  تمتةيل ي  لان ا ونتتاد ال ععععععععععادل ن IDماشععععععععععل ييلمندال ييلشععععععععععمان لتنويت ال ععععععععععادلا  )
ملوحه ان  ن )متةيل مسععععتتلن.FDIول عععيد االسعععتةمالا  اال ن ية الم اشعععل  ) المتةيل التا تن،)اال ت عععادن 

حيث ، ن2R Adj=(0.1526 الم ععععععععععععععح ن وم امل االلت ا  0.20552R=) لة    يمة م امل االلت ا 
 النموما ال  الشتل التال : يمتننا  ياغة

(FDI)DI f 

DI FDI u    
 : االنحدار المتعدد نمو ج-1

 نموما االاتماد ال : لتم م  يما ا لتتديل م ادلة االنحدال المت دد

ي  ل ان تا ت ا ونتتاد تمتةيل منهمة ال ععععععادل ان  نID)ال ععععععادلا  لتلتزماشععععععل ييلمندال ييلشععععععمان 
ن، GDP، و يمة الناتج المحل  اال مال )نFDIول يد االستةمالا  اال ن ية الم اشل  ) ،التنويت اال ت ادن

 يمة ن و 0.2R=9127ان  يمة م امل االلت ا ) ن. ملوحهةمستتل ا متةيل ت) نHDI)وماشل التنمية ال شلية
 النموما ال  الشتل التال :ويمتننا  ياغة ن، 0.2R Adj=8925 )الم ح  م امل االلت ا  

(FDI,GDP,HDI)DI f  

1 2 3DI FDI GDP HDI u        
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تتديل ل  ا ال ل ية السعع ودية سععنت لع م  دلاسععتنا لحالة المملتة المملكة العربية السننعودية:حالة  -ثانيا
ن اند ادلا ت مت FDIاالنحدال المت دد مت ، نهلا لهيول م نوية المتةيل المسعععععععععتتل االسعععععععععاسععععععععع  )م ادلة 

متةيلا  ميسععععععععععععععل  اخلى، ويعما معا يةنينا ان اة ا  م نويتت ان  ليه اسععععععععععععععتخدام نموما منيلد لالنحدال 
 ال سي . 

 نموما االاتماد ال : لتم م  يما ا االنحدال المت دد ولتتديل م ادلةاالنحدار المتعدد: نمو ج  

ي  ل ان تا ت  ا ونتتاد تمتةيلمنهمة ال ععععععادل ان  نID)ال ععععععادلا  لتلتزماشععععععل ييلمندال ييلشععععععمان 
ن، GDPن، و يمة الناتج المحل  اال مال )FDIول يد االستةمالا  اال ن ية الم اشل  ) ،التنويت اال ت ادن
 يمة ن و 0.90532R=متةيلا  مستتلةن. ملوحه ان  يمة م امل االلت ا )تن )HDIال شلية)وماشل التنمية 

 التال : النحوالنموما ال   ينا يمتننا  ياغة ن، و 2R Adj 0.8835=م امل االلت ا  الم ح )

(FDI,GDP,HDI)DI f  

1 2 3DI FDI GDP HDI u        
 (OLS)باستخدام طريقة المربعاة الصغرى العاديةنتائج تقدير النما ج الثالث:  الفرع

 : حالة الجزائر -أوال

DI           التالية: ويتخم شتل الم ادلة الخ يةنمو ج االنحدار البسيط:  -2 FDI u    

 ن ادناك.2-02)ل م  م  ال دول االنحدال ال سي م ادلة   نتا ج تتديل يوفنست يت تو 

 (OLSحالة الجزائر باستخدام طريقة ) االنحدار البسيط معادلة(  نتائج تقدير 2-10الجدول رقم )

 
 EViews7.0 برنامج   على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر                   

 :التالية ال سي  االنحدال م ادلة استنتاا يمتن ن2-02) ل م ال دول نتا ج خالل من
ID = 0.819044187065 - 0.0203371489749*FDI 
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 ما يل : نالحه نحالة ال زا ل)ااالك  النحدال ال سي ل المتدل  م ادلةالمن 

تلما  ن  انت ويما يالتنويت اال ت ادن، ماشل االستةمال اال ن   الم اشل و متةيل  تسية  ين ال ال ة ال -
  عععادنماشعععل التنويت ات ت يمة  واحد  تنخيع متدال وحد   تدمه االسعععتةمال اال ن   الم اشعععل    يمةزاد

 نويتالت م دلانخياع تلتز ال ععععادلا  والتياو ال  ي ت د ان الواحد، ويما يدل ان  ن2.2022- متدال)
مدى اال ت ععادن ال زا لن ال  ال الوفععت تس تال  يمك النتي ة  ن .اال ت ععادن ولتن ال  المدى ال  يد

   ادلا  المحلو ا  ال  ا مال )سي ل ال زا لية  ز ال ادلا المن يتمن م  زياد  ماشل تلتالت عيل، 
 خلى.الت ااا  االمختلف  ال  حساال س ال تلتز االستةمال اال ن   م    او المحلو ا  ال ادلا ن 

م  الت  تحدث من التةيلا   % 02.22ن، والمن يشعععععععععععيل سل  ان 0.20552R= يمة م امل التحديد ) -
، اما ال ا   ان نسعععع ة نFDI)االسععععتةمال اال ن   الم اشععععلمتةيل ييسععععليا  ن،ID)ماشععععل التنويت اال ت ععععادن

 تدلا م  النموما   د.متةيلا  اخلى لم تتةيل متل ت سل   02.22%

ن ويما ما ي  ينا متل  مس تة DW=0.73ا ل من  يمة ) ن0.20552R=نالحه ان  يمة م امل التحديد ) -
 ان يما االنحلاف غيل زا ف.

 :االنحدار البسيط )حالة الجزائر(نمو ج فحص معالم 
 :كاآلتي النموذج فحص يمكن عليها المتحصل التقدير نتائج خالل من

     :1Bالمعلم  معنوية اختبار -أ

H0: B1=0 

H1: B2≠ 0 

 

1ˆن لم ان  1/ 1B B   1تت ت توزيت ستيودن   دل ة حلية-k-n  وم  هل   ول اليلفيةH0: 
ˆ ˆ1 0 / 1 1/ 1tc B B       1 دل ة حلية  ستيودن تت ت توزيت-k-n :1.97. لدينا سمن-=ct 

 02 دل ة حلية   نتخم التلال وملك  متالنة التيمة الم لتة للتيمة المحسو ة  التيمة الحل ة لتوزيت ستيودن
 ان ان 1Hواليت نت ل اليلفية ال ديلة  |t|= 1.97 > ct.10=7531.. نالحه ان %02ونس ة م نوية 

%10يختلف م نويا ان ال يل  نس ة م نوية 1B م امل االستةمال اال ن   الم اشل  . 
 اختبار المعنوية الكلية للنمو ج: -ب

 سن تمد ال  سح ا ية ميشل الخت ال الم نوية التلية للنموما

 لدينا التيمة المحسو ة لييشل تالتال : 

 . نالحه ان:%02ونس ة م نوية  02و 0واند متالنتيا  التيمة الحل ة لتوزيت ميشل  دل ت  حلية 
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=2.70(1.15)0.10f> F= 3.8797   واليت نت ل اليلفيةH1  ان ان للنموما م نوية اح ا ية  نس ة
%10م نوية  . 

 : ال يةة التالية ويتخم م ادلة االنحدال المت دد: )حالة الجزائر( االنحدار المتعددنمو ج  -1
 

                                                 1 2 3DI FDI GDP HDI u        
 ن ادناك:2-00) ل م م  ال دول م ادلة االنحدال المت ددونوف  نتا ج تتديل 

 (OLSحالة الجزائر باستخدام طريقة ) معادلة االنحدار المتعدد(  نتائج تقدير 2-12الجدول رقم )

 
 EViews7.0 برنامج   على باالعتماد الباحث إعداد من :المصدر    

 :التالية المت دد االنحدال م ادلة استنتاا يمتنن 2-00) ل م ال دول نتا ج خالل من
ID = 0.504660983809 + 0.00752885075452*FDI - 4.256488113e-05*GDP + 

0.611105106284*HDI 

 ما يل : نالحه ااالك المتدل  لالنحدال المت دد )حالة ال زا لنم ادلة المن 

ان انت تلما ن، IDن وماشعععل التنويت اال ت ععععادن)FDIال ال ة ال لدية  ين االسعععتةمال اال ن   الم اشععععل) -
 منن وا تلا ت 2.2202ال )  متدال وحد  واحد ، التي    يمة ماشعععععععععععععل التنويتن FDIزاد   يمة المتةيل )

ويو ما ن. السععععل  لتتةيل ) ا الواحد. ان زياد  نسعععع ة تلتيز ال ععععادلا  وانخياع م دل التنويت اال ت ععععادن
 سععععععتةمال سعععععع ال تدمه االتلتز ال ععععععادلا  ماشععععععل زياد  الت  تتمن م  ي تس الحالة اال ت ععععععادية لل زا ل 

 االخلىهاال ت ادية الت ااا   نس ة ات ل من سل    او المحلو ا   الم اشل المو ت اال ن  

  تلما زادان انت ، نID)ماشعععل التنويت اال ت عععادنو ن HDIماشعععل التنمية ال شعععلية)ال ال ة ال لدية  ين  -
من الواحد،  ت اا تل ن و 2.2000ماشععععععععععععععل التنويت ال )    يمة، زاد متدال وحد  واحد  نHDIالمتةيل )  يمة
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ي تس  ما ال ن. ويوسععععععل   تتةيل)اال ت ععععععادن ان زياد  نسعععععع ة تلتيز ال ععععععادلا  وانخياع م دل التنويت 
 الحالة اال ت ادية لل زا ل الت  ت ين تلتز ال مالة م    او ال نااة خالا المحلو ا ه

، ويما ي ن  انت نID)اال ت عععادنن وماشعععل التنويت GDPال ال ة ال تسعععية  ين الناتج المحل  اال مال ) -
ن ID) ماشعععععععععععل تلتيز ال عععععععععععادلا     يمةانخيفععععععععععع ات مال   متدال وحد  واحد ،تلما زاد الناتج المحل  

ت م  م دل التنوي ييف  دا ال التحسععععععععععنويما ي ين ال ععععععععععيل،  مناتةل  ت ا تل ان ا ن2-02*2.02 متدال)
 ن ععااتاي ععا  ن. ويععما معا ي تس النتعا ج اليزيلعة وغيل المتو  عة لمخ  ععا  التنميععة  تععتةيل)اال ت ععععععععععععععادن 

تت ملونة  ين ما تنيالاال ت عععاد الو ن  وتحسعععين م دل النمو وتنويت م عععادل الدخل، ان يناك خلل وادم 
  . المحتتة ال  الع الوا ت االي ا ية والف يية النتا جيمك اال ت اد الو ن  و ين  الدولة لتنويت

 :نمو ج االنحدار المتعدد )حالة الجزائر(فحص معالم  -1

 ن ااالك نالحه:2-00ال دول ل م )نتا ج من :  (B1,B2,B3اختبار معنوية المعالم)  -أ

 التتةيل الفععععععععععععع يفويما يدل ال   ن،=2.02Sig) ان ،B1 نFDI) تحديد م امل ادم م نويةهيول  -
لالسععععتةمال اال ن   الم اشعععععل ال  ماشععععل التنويت اال ت عععععادن ال  المدى الت عععععيل متالنة  التتةيل الت يل 

 للمتةيلا  الميسل  ا خلى،

 ند متالنة التيمة الم لتة للتيمة ، مct  =(B2)- 6.67لدينا سمن:   B2 (GDP)م نوية م امل تحديد -
 :. نالحه ان%22ونس ة م نوية  02حلية  المحسو ة  التيمة الحل ة لتوزيت ستيودن   دل ة

 177.1=050.t>  67.6|= ct|  1واليت نت ل اليلفية ال ديلةH  تحديدان ان م املB2 (GDP)   يختلف
%05 م نويا ان ال يل  نس ة م نوية  . 

التيمة الم لتة للتيمة ، م ند متالنة ct  =(B3)2.75 لدينا سمن:   B3 (HDI)م نوية م امل تحديد -
 . نالحه ان:%22ونس ة م نوية  02المحسو ة  التيمة الحل ة لتوزيت ستيودن   دل ة حلية 

 1.771=0.05t>  75.2|= ct|  1واليت نت ل اليلفية ال ديلةH  تحديدان ان م املB3 (HDI)   يختلف
%05 م نويا ان ال يل  نس ة م نوية  . 

سععععععععععن تمد ال  سح ععععععععععا ية ميشععععععععععل  المتعدد) حالة الجزائر(: نمو ج االنحدارالكلية لمعنوية الاختبار  -ب
 الخت ال الم نوية التلية للنموما

. %22ونسععععععع ة م نوية  02و 2اند متالنة التيمة المحسععععععو ة  التيمة الحل ة لتوزيت ميشععععععل  دل ت  حلية 
 نالحه ان:

41.3=)13.3(050.f>  31.45F=   واليت نت ل اليلفيةH1  ان ان للنموما م نوية اح ا ية  نس ة
%05 م نوية . 
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 حالة المملكة العربية السعودية–ثانيا 

 ال يةة التالية:  ويتخم م ادلة االنحدال المت دد: نمو ج االنحدار المتعدد )حالة السعودية( -2

                                                 1 2 3DI FDI GDP HDI u        
 ن ادناك:2-00) ل م م  ال دول م ادلة االنحدال المت ددونوف  نتا ج تتديل 

 (OLSباستخدام طريقة ) السعودية(  نتائج تقدير معادلة االنحدار المتعدد حالة 2-11الجدول رقم )

 
 EViews7.0 برنامج   على باالعتماد الباحث إعداد من  :المصدر                    

 :التالية المت دد االنحدال م ادلة استنتاا يمتنن 2-00) ل م ال دول نتا ج خالل من
ID = 0.376386164019 - 0.000713196528898*FDI + 0.608258746361*HDI - 

0.000168722249184*GDP 

 نالحه ما يل : ااالك المتدل  لالنحدال المت دد )حالة ال زا لنم ادلة المن 

ان انت تلما ن، IDن وماشععععل التنويت اال ت ععععادن)FDIال تسععععية  ين االسععععتةمال اال ن   الم اشععععل) ال ال ة-
ن وا تلا ت -2.2220ن  متدال وحد  واحد ، انخيفعععععععع   يمة ماشععععععععل التنويت ال )FDIزاد   يمة المتةيل )

ن. اي ا   يل)تتة م دل التنويت اال ت ادن ييف ل وتحسنز ال ادلا  نس ة تلت نخياعمن ال يل. ان ا
 ال ماشعععععل تلتز ال عععععادلا   سعععععل انخياع  ييف ت ينالت   للسععععع وديةما ي تس الحالة اال ت عععععادية  ويما

 ال نااا  التحويليةهاالستةمال اال ن   الم اشل سل    او تو يت 

ن، ان انت تلما زاد  IDن وماشعععل التنويت اال ت عععادن)HDIالتنمية ال شعععلية)ال ال ة ال لدية  ين ماشعععل  -
من الواحد،  ن وا تلا ت2.2270ن  متدال وحد  واحد ، زاد   يمة ماشععععععععععععععل التنويت ال )HDI يمة المتةيل )

فعععععت و  ويما ي تس سعععععل  ن. تتةيل)اال ت عععععادن ز ال عععععادلا  وانخياع م دل التنويت ان زياد  نسععععع ة تلت
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خا ة و المايل  اال ن ية اتةل من ال مالة المحلية  ال مالة لس ودن المن ي تمد   ية ت يل  ال ا اال ت اد
الت  تلتز  0222لايععة المملتععة ايععداف . وتي نعع  الحتومععة ليععمك الي و  من خالل   ععاو المحلو ععا  م 

 هال  تدليال وتتوين ال مالة المحلية للحد من استخدام ال مالة اال ن ية المتلية

ن، ويما ي ن  انت IDن وماشعععل التنويت اال ت عععادن)GDPال ال ة ال تسعععية  ين الناتج المحل  اال مال ) -
ن IDز ال عععععععععععععادلا  )ماشعععععععععععععل تلت تلما زاد الناتج المحل  ات مال   متدال وحد  واحد ، انخيفععععععععععععع   يمة

 تنويتال ييف م  م عععدل ال التحسععععععععععععععنن ان ا تلا عععت اتةل من ال ععععععععععععععيل، ويعععما ي ين 2-02*27.0 متعععدال)
والتاسععع ة  السعععا  ة والةامنةلمخ  ا  التنمية الفععع يية ما ي تس النتا ج  ويواي ا  ن.  تتةيل)اال ت عععادن 

المن ياتد مدى  ن االمللتنويت اال ت اد    م  تنييم استلاتي يا  ا، ان يناك الس ودناال ت اد  لتنويت
 اللي ية من  ية اخلى. ةو  ي ة الدول ،من  ية  الني   الليتالمملتة  تش ث

 :نمو ج االنحدار المتعدد )حالة السعودية(فحص معالم  -1

 ن ااالك نالحه:2-00ال دول ل م )نتا ج من :  (B1,B2,B3اختبار معنوية المعالم)  -أ

، م ند متالنة التيمة الم لتة للتيمة ct  =(B1)- 4.30لدينا سمن:   B1 (FDI)م نوية م امل تحديد -
 . نالحه ان:%22ونس ة م نوية  02 التيمة الحل ة لتوزيت ستيودن   دل ة حلية المحسو ة 

 1.771=0.05t|= 4.30 > ct|  1واليت نت ل اليلفية ال ديلةH  تحديدان ان م املB1 (FDI)   يختلف
%05 م نويا ان ال يل  نس ة م نوية  . 

، م ند متالنة التيمة الم لتة للتيمة ct  =(B2)- 4.68لدينا سمن:   B2 (GDP)م نوية م امل تحديد -
 . نالحه ان:%22ونس ة م نوية  02المحسو ة  التيمة الحل ة لتوزيت ستيودن   دل ة حلية 

 1.771=0.05t|= 4.68 > ct|  1واليت نت ل اليلفية ال ديلةH  تحديدان ان م املB2 (GDP)   يختلف
%05 م نويةم نويا ان ال يل  نس ة   . 

، م ند متالنة التيمة الم لتة للتيمة 3.22  ct =(B3)لدينا سمن:   B3 (HDI)م نوية م امل تحديد -
 . نالحه ان:%22ونس ة م نوية  02المحسو ة  التيمة الحل ة لتوزيت ستيودن   دل ة حلية 

 1.771=0.05t|= 3.22 > ct|  1واليت نت ل اليلفية ال ديلةH  تحديدان ان م املB3 (HDI)   يختلف
%05 م نويا ان ال يل  نس ة م نوية  . 

  (:السعوديةاختبار المعنوية الكلية لنمو ج االنحدار المتعدد) حالة  -ب

 سن تمد ال  سح ا ية ميشل الخت ال الم نوية التلية للنموما
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. %22ونسععععععع ة م نوية  02و 2التيمة المحسععععععو ة  التيمة الحل ة لتوزيت ميشععععععل  دل ت  حلية  اند متالنة
ان ان للنموما م نويععة  H1واليععت نت ععل اليلفععععععععععععععيععة   =0.05f>  44.41F)13.3(3.41= نالحه ان:

%05 اح ا ية  نس ة م نوية . 
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 خالصة الفصل:

من خالل الدلاسعععععة التحليلية والتياسعععععية، ت ين ان االسعععععتةمال اال ن   الم اشعععععل تان لت اةل سعععععل   ال  
الني ن  ) عععععععععادلا التنويت اال ت عععععععععادن م  ال زا ل نهلا لتلتز النسععععععععع ة االت ل منت م    او المحلو ا  

   ععععادلا  الني  ال  متالنة  الت ااا  اال ت عععادية االخلى، ما زاد من ااتماد ال ععععادلا  اال مالية ال
ل  التتةيل السععععل   لماشععععل التنمية ال شععععلية ال  سافععععامة  حسععععاال  ععععادلا  الت ااا  خالا المحلو ا .

لمن لم    ل ال  وفعععععععععععععت اال ت ععععععععععععععاد ال زا لن. وحته الناتج المحل  اال مال  اةل االتنويت م  ال مالة و 
م   لم يودا  الم مولة خالل خ   التنميةاي ا يا فعع ييا ال  املية التنويت اال ت ععادن المن لم يتل م ا

 ال زا ل.

السععععتةمال ااما  النسعععع ة للمملتة ال ل ية السعععع ودية، متد  ين  النتا ج ا ةل االي ا   والفعععع يف لتل من 
  المملتة، ويما ي لز الم يوداال  التنويت اال ت عععععععععادن م  والناتج المحل  اال مال  اال ن   الم اشععععععععل 

خيال ت الخ ل  اال ن ية )االستةمال اال ن   الم اشلنال نااا  التحويلية  استخدام  الم مولة م  دام   او
نة والتاسعع ة. والةام التنمية السععا  ةالسعع ودن، وتملك ا ةل االي ا   والفعع يف لخ    للتنويت اال ت ععادن

 اتماد الفعععع يفاالالمن ي ين ل  التتةيل السععععل   لماشععععل التنمية ال شععععلية ال  التنويت م  ال مالة سافععععامة 
لال ت ععاد السعع ودن ال  ال مالة المحلية وخا ععة م    او المحلو ا ، متالنة  ال مالة المايل  اال ن ية. 

لة تدليال وتتوين ال ما تنمية،لسد يمك الي و   التلتيز ال   0222حيث تسع   المملتة من خالل لايتيا 
 المحلية.
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 خاتمة
بعد تغير النظرة السلللل بيد ل دلن الن ايد اتا س امسللللتنا ر امانبر الاب لللللر لا  للد التي   ا  التبعيد 
لاؤسلللللللسللللللل ل التالين الدلليدل سلللللللعل  عس الدلن اللت التن  ا ج ت اعا امسلللللللتنا رال امانبيد الاب للللللللرة 

: ألم   ا  ااد أيرى د الال رئيسي 4لالسلتا دة انا   ر دجاا  ج ت تنلي  اتتال داتا  ا  اادل للسد 
الاالة امدي ريد لتالين امسللللتنا رال الال ادل لن نيتا  الاالة التونلللايد لسللللد   اد الدللد الا للللياد ا  

 م لاسللللتيراد الال م لالسللللتيراد بلا  ج األانبر الة النقد  رالاعر د التقنيد لالاا رال اإلداريد. أا  ن لنتا   ا
 .سد الاالة بي  اإليرادال لالناق ل الع اد  ارا  الرابعد است  ا ل اإلنت ج بلا  ي  ل أ

سلللعل  عس الدلن اللت ت سلللي  ان م اسلللتنا ر   ج  لريو تعدين تلانينا  ل ي دة الت اي ال  الالللددل  عا  ر
 يا  لالتق ين ا  جلائقا  لتل ير ال للللللللللللللا ن ل الق نلنيد ب ل الا اللت الت ويم التا را الدللر لجقد اتا تي ل 

د لاتعددة املراف لامن للللا م اللت الايئ ل الدلليد الايت اد التر تلللللا  الاسللللتناري  اما نا ج ت النن ئي
 ت لين أالالام لاستنا ر    ر الب دا  الا ياد.

 الفرضيات: نتائج-أوال
استندل دراستن  اللت  ر يتي  أس سيتي ل   للن  ايتب ر ا   ر ات   عس الدراسدل ل ر األيير ات ح لن  ا  

 ي ر: 
 حالة الجزائر: اتإختبار الفرضي-أ
ا  يالن الدراسد الت  ي يد لالقي سيدل تبي  أ  امستنا ر امانبر الاب لر : نار ا د الار يد األللت-1

 ل نظرا ل للللللللعف اسلللللللل  ات   ر الن ت  الا  رالتنلي  امتتالللللللل دا  ر الا ائر ج تلم يو  ل  أنر اليا بر 
  .  ب لرغم ااإلاا لر اق رند ب لقل ج ل اميرى ا  اادل لل عالتد اللرديد ا  اؤلللللر تروي  الالللل درال

    عف تيات  الم أن  يس  م  ر  ي دة تروي  الا درال أونر ا  تنليعا .
  يالن الدراسلللللللد الت  ي يد لالقي سللللللليدل تبي  أ  امسلللللللتنا ر امانبر االنب ل اللللللل د الار للللللليد الن نيد: -2

د اع ان لاسللل  ات   ر الر   ا  تياالاب للللر و   ل  أنر سللل بر ج ت التنلي  امتتاللل دا  ر الا ائر نظرا 
جند ظالر ل عا ا  أنبتت  الدراسللللد الت  ي يد ل (1 ير ندان  يرلللللا   لترو  الالللل درال لاتتراب  ا  اللا د  

تل ع الا رلت ل  اللللللل درال النال( ا  امسلللللللتنا ر األانبر الاب للللللللر لاتا    ن ل و  النسلللللللبد اموبر تر 
اجتا د الالللللللل درال اماا ليد ج ت الللللللل درال  أنبلالقل ج ل امتتالللللللل ديد اميرىل ا  ب الللللللل  اق رند 

 ي رج الا رلت ل.األيرى ا درال القل ج ل  الناليدل لنق  اس  اد
 السعودية:  اختبار الفرضيات حالة -ب
سلللتنا ر اللقد بينل نت ئ  الدراسلللد القي سللليد األنر اميا بر لال لللعيف ل النب ل اللل د الار للليد األللت:-1

الاا ودل لعلك ب رتب ل  بعالتد جوسلليد ا  اع ان  ير ندان امانبر الاب لللر ج ت التنلي  امتتالل دا  ر 
(ل  ب لرغم ا  اسللللت لاع تل ع الا رلت ل 0 يرلللللا   لترو  الالللل درالل الا اتتراب  اللايف ا  الاللللار  

ج ت النسلللبد األوبر ا  امسلللتنا ر األانبر الاب للللرل الم أ  التللر الا  لظ لقل ع الالللن ج ل الت لي يد 
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السلتنا ر األانبرل سل  ال  ر الر   ا   الد ا دراتا  ا  تياد الا درال اماا ليد لت ايد اسلتقل ب  ل
ل عا يبي  أنر الااالدال الابعللد ا  لرف الاا ود  ر تلاي  امسلللللللتنا ر األانبر الاب لللللللللر ن ل تل ع 

 ويي ر ل تنلي  امتتا دا السعلدال  ل مجتا دسالان جد الت لي يد
ا  يالن الدراسللللللد الت  ي يد لالقي سلللللليد تبي  لن  أ  امسللللللتنا ر األانبر  نار الللللل د الار لللللليد الن نيد:-2

  يد  يث أظارل الدراسلللللللد الت  يالاب لللللللر لم يو  ل  أنر سلللللل بر ج ت التنلي  امتتاللللللل دا  ر السللللللعلديدل 
 يرللا   لتنلي  الا درال اتثنرا ب ي دة تد و امستنا ر امانبر اللت الاا ودل  -ر ندانيانيا ض اع ان  

ل ل عا يدن ج ت  دلث أنن ا اليلد الت سلللللللعد 0.00يالن اليلد السللللللل بعد اللت  4..0يث انياض ا   
 نا ح التدابير لامالللللللال  ل الاتيعة ا  لرف الاا ودل ل ا  يؤود ل الاللللللل درال تنلي  لايف  ر  يون

 جد نتل ع الالللل ل ي دة اسللللتقل ا امسللللتنا ر األانبر لتلايا  ن ل القل ج ل ي رج الا رلت ل لي اللللد
  د. ر امتتادلر القل ع الي   ألن  ي ت ج اللت التونلللاي  ال ديند لالاتللرةل لدجم  الت لي يد

 نتائج الدراسة:-ثانيا
 النتائج العامة:-1
يعتبر اسللللتقل ا امسللللتنا ر األانبر الاب لللللر  د   أسلللل سللللي  لو ت الدللتي ل نظرا لولن  أ  للللن الاللللي   -

 ائر لعا  إالال  ل البيئد امستنا ريد اللا  د  ر الا امسلتداند الي رايدل التالي يد األانبيد لالبدي د ج 
 لالاا ود يالن املايد الاديدةل لدلين ج ت الرغبد  ر امستا دة ا  ا اي  امستنا ر األانبر.

 تعتبر اللللرو ل الاتعددة الانسللي ل اللللون األ م ا  ألللو ن امسللتنا ر األانبرل لا  تتات  ب  ا  ا اي  -
ا تو ريد ل تونلللاي  ال ديندل لااتالوا  لرؤلا أالان  لللللللللللليادل لانتللللللللللللل ر   الاغرا ر الالا  ن ل الدلن 

 الن ايد لالدلن  ر الار  د امنتق ليدل لالستنا ر  ر الان ج ل امستيراايد األونر رب   لأتن اي لرة.
 د ج ت لسلللللعلديدل ل تي   ا  امجتايعتبر التنلي  امتتاللللل دا ال ن األانن ل ا ائر لالاا ود العربيد ا -

الاالللللللللدر الل يد ل دينل ألن  يسللللللللل جد ج ت تللللللللللاي  ايت ف القل ج ل لالر   ا  اسللللللللل  اتا   ر الن ت  
 الداي ر الي م.

  اد ا دراتاا  مرتا ع نسبد اس ل لعلكناليتي  ب اتي   دللتي الا ائر لالاا ود العربيد السعلديد تانن  -
ل عا ا  يدن ج ت أ  تل ع الاللللللللللن ج ل الت لي يد  ل  .%00بثونر ا  رال  ر الاا لر الالللللللللل دالناليد 

األترا ل تنلي  امتتال دا  ر و ت الدللتي ل لتل ر الالارد اللبيعيدل لاليد الع ا د الريياد ب إل   د اللت 
 امستغالن ل الائض الناليد ج  لريو الان ديو السي ديد عال الاب دئ امستنا ريد.

امسلللتغالن األانن ل الللن ديو السلللي ديد يؤدا اللت الاسللل  اد  ر السلللتدااد تالين يلل التنايد لالتنلي    -
 امتتا دال لالتاربد النرليايد أوبر ان ن ج ت علك.

 األانبيد التونلللاي   ام ج ت ت درة وا االجدم لالد أدا اللت  البللرا الا ن رأااالستثمار في غي ا  -
 الاب لرة. األانبيد مستنا رالل عا ا  أدى اللت  عف استقل ا ا للتللير   لنق ا 
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 اآلن ر ا  مسللللتا دةل اؤسللللسلللل ل الا  يد  ر و ت الدللتي ل أدى اللت جدم ا امسللللتيع بيد القدرة  للللعف -
 .الللنيد ل اق لمل امستيع بيد القدرة ج ت ترتو  التر الاب لرة األانبيد لالستنا رال اإليا بيد

ج ت تلاي  امسلللللللللتنا رال األانبيد اللت تل ج ل عال تياد ا للللللللل  د ج ليدل أدى اللت النت ئ  جدم القدرة  -
 ال عياد ليلل التنايد الانتااد ا  الا ائر لالاا ود العربيد السعلديد.

 النتائج الخاصة بدول الدراسة:-2
 :األجنبي المباشر الستثمارلتدفقات ا بالنسبة-أ
  ين ت لان م امسلللللللتنا ر  ر الا ائر لالاا ود العربيد السلللللللعلديد ا  يالنا  يالن الدراسلللللللد الت  ي يد  -

 ي ر: لاإلت يايدل نستنت  ا امستع ند ببعض الاؤلرال الدلليد ايت ف جن ار البيئد امستنا ريدل ل 
 ار الا ائرل تاي ل البيئد الق نلنيد لالتلللللللللللللريعيد بعدم امسللللللللللللتقرارل   لتعديالل التر لرأل ج ت ت نل  * 
مسللللللتنا ر  ر الا ائر لللللللو ل ج ئق  وبيرا أا م اسللللللتقل ا الاسللللللتناري  األا نا إل سلللللل سللللللام بعدم لالد ا

  ا ن ل و  يد ل ا يد ال ريعام ا  التثايم لالاا درة. 
* أا  بيالل  اؤلرال امتتا د الو رل  ال ظن  استقرارا  ر اعدن النال امتتا دا ا  تد لر رايد 

 دن الت يم.الاي ا  التا را لارتا ع اع
* بينل اؤللللرال تي ا ان م امسلللتنا ر ب لنسلللبد ل ا ائر انيا ض  ر األداا لت سللل   ر الاو ن ل القلرل 

ل الم أ  .201سللللند  24.2اللت  2012سللللند  24.1لسللللان اؤلللللر ا عبيد امسللللتنا ر تقدا  بسلللليل  ا  
. اا  بياللل  2012سللند  72اق رند ب لارتبد  .201سللند  78الا ائر تثيرل  ر الترتيا اللت الارتبد 

اؤللر سلاللد أداا امجا ن  قد سلا ل ترااع  وبيرا ا  يبي  جدم القدرة ج ت ت سلي  ان م امستنا رل وا  
وا  سلللللللللللللا ل  .2010-2002تاي ل الا ائر بدراد اي لرة ا  بي  اعتدلد اللت انيا لللللللللللللد يالن الاترة 
  لايد.تد لرا  ر اؤلر ادرو ل الاس د لت س  لايف  ر اؤلر التن  سيد الع

راللليدا سللل بي  ب    2010* للللادل تد ق ل امسلللتنا ر األانبر الت الا ائر تد لرا وبيرا  تت سلللان سلللند 
ا ي ر دلمر لعلك بعد الللللدلر  1.20لي قو اب    .201ا ي ر دلمر(ل نم تب در ل ت سللللل  سلللللند  074- 

 .00-.1ت نل  امستنا ر الاديد 
* أا   ر السلللعلديدل  تاي ل البيئد الق نلنيد لالتللللريعيد ب مسلللتقرارل  انع االللدار ت نل  امسلللتنا ر الاديد 

لو ر لاؤلللرال امتتالل د ا ال للعيفتعوا األداا ل ل الم التد ق ل امسللتنا ريد بقيل اتلا للعد 2001سللند 
يد لت سلللل  رالللل اإلاا لرل  ر انيا ض اعدن النال امتتالللل دا لتد لر تياد الن ت  الاأا  ر الاا ودل 

بل اق رند  .201سلللللند  2.0الاي ا  التا را الاعتاد ج ت الاللللل درال الناليد لارتا ع نسلللللبد الت للللليم اللت 
   .2012سند  2.0

* بينل اؤللرال تي ا ان م امسلتنا ر  ر الاا ود  سا ل ت س   ر األداا لاماو ني ل ل قلرل لت س  
ل وا  سلللان تد لرا  ر أداا .201سلللند  48.0اللت  2012سلللند  21.2 ر اؤللللر ا عبيد امسلللتنا ر ا  

 بيئد امجا ن لاؤلر التن  سيد الع لايد.
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لللادل تد ق ل امسللتنا ر األانبر الاب لللر تد لرا وبيرا راا  الت الرالليد األوبر لالسللتنا رال الالل درة * 
لب لرغم  مسللتنا رال  ر الي رجللانيا ض امسللتنا رال اللاردةل  رغم اسللتراتيايد الاا ود الداجاد لتلللاي  ا

ا  الااالدال الوبيرة ل  ولاد السلللللللللعلديدل الم أنا  لم تسلللللللللتل  تللي  امسلللللللللتنا ر األانبر الب  ث ج  
 األرب ح. 

 للتنويع االقتصادي: بالنسبة-ب
الم أنا  لم تسلللتل   ل2001انع سلللند  امتتاللل دا لإلنع شل ا ائر رغم تلبيقا  لبراا  تناليد   ب لنسلللبد* 

 ك امجتا د ا  النالل لجدم تدرتا  ج ت اسللللللللللللللتنا ر جلائدس  ر دجم التنايد لالتنلي  امتتالللللللللللللل دال  ون 
الاؤلللللرال تظار سلللليلرة القل ع النالر ج ت ااا لر اإليرادال ال ولايد لااا لر الالللل درال لالاسلللل  اد 

 األوبر  ر الن ت  الا  ر اإلاا لر.
لعربيد السللللللعلديدل  ب وم اسللللللبقيتا   ر تاسلللللليد يلل التنايد امتتالللللل ديد انع سللللللند * لب لنسللللللبد ل اا ود ا

 ر لللللون يلل يا سلللليدل تاي ل اليلد السلللل بعد لالن اند اللت الت سللللعد ب ر  الاا ود ج ت دجم  1080
التنلي  امتتا دال لا  للد تلاي  تل ع الان ج ل الت لي يد ج  لريو تلاي  امستنا ر األانبر اللي ل 

ج  ل ا ااتي  ال وبيرة لالستنا ر  ر  عا القل ع العا يعتبر نلاة لتنلي  اتتا د الاا ود.  لا 
 توصيات الدراسة:-3

الليا ل للتع ي  سللللي سلللل ل لايلل ل التنايد لون ا  الا ائر لالاا ود العربيد  ا  يالن النت ئ  الاتلاللللن
السلللللللعلديد تالللللللد تنلي  اتتاللللللل داتاا  لامسلللللللتا دة ا  األنر اميا بر لالسلللللللتنا ر امانبر الاب للللللللرل نقدم 

 التلاي ل الت ليد:
 دجم امستقرار  ر التلريع ل لالقلاني  امستنا ر-1
 ؛لالاتلسلللل القالللير الاديي  ج ت الارب د القل ج ل  ر امانبيد نا رالسلللتام لتللي  تلاي  للرلرة -2

 لأ  بيرلتراليدي ليد ا  ال الداريد بعق يد نالعاوذلك بتوجيه مؤسسستسساد ال ولم الم بتم بت سسسيث االسسستثمار  ل  
 ؛لامستب تيد لاليقظد الارلند تست  م التر لالدلليد الللنيد الت دي ل تلاوا

 الرلابل بتللللاي ل ج يام الاب للللر األانبر امسلللتنا ر باعا بدن ام تا م  قل السلللي سللل ل اقررا ج ت-2
 لي التنالللد   بعا يللد ل  القياللد إ للللللللللللللل  للدلعلللك بلل .الي ايللد لامالل ايللد ج  لريو تنايللد اللللللللللللللللرولل ل الا  يللد

 امتتا دا.
 لنق ا  األانبيد التونلللاي   ام ج ت الق درة الوا اال لتل ير البللللللللرا الا ن رأا اسلللللللتلى تحتسسسسي -4

 أداا  ر األانبيد لالسللللللتنا رال اإليا بر التثنير أا م الرئيا الا ا  يلللللللوال  ال عا  ألناا  للتللير  
 الللنرل امتتا دا النسي 

 اا ن ديلن ا  ل تاّو  لالتللير الب ث نللللللل ل لتلللللللاي ل البلللللللريد الالارد لتث ين تع ي  للللللرلرة -0
 تياد عال الللللن ج ل ج ت التروي  اللت ال للللل  د اديدةل الللللن جيد انتلا ل لتللير لامبتو رل اميتراع
 .اتللر تونلللار لا تلى ج ليد ا   د
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 لالسللللللتنا رال اإليا بيد اآلن ر ا  لالسللللللتا دة الللنيدل ل انللللللل ل امسللللللتيع بيد القدرة تنايد  للللللرلرة-.
 ل اق لمل امسللللتيع بيد القدرة تلا ر ج ت ترتو  ا  بقدر امسللللتنا ر ج ت تعتاد م التر الاب لللللرة األانبيد
 لالتولي ل الاا رة ا  ج ن اسلللتلى عال بللللريد وا اال لالد  ر ي الللد باللللرة تتا تل التر الللنيدل

 .لن اعد ايدة  لواد تنا  لاؤسس ل
 آفاق البحث:

 ب  ني  للج ت  لا ا  لرد  ا   عس الدراسدل ياونن  تالر آ  و ل ب ث ياو  أيع   والا ي  اقتر د 
 الاقداي  ج ت ايتي ر ناا الال لع لالب ث  ي ل نلرد    يا  يثتر:

 التنلي  امتتا دا وا دد لاعا امستنا ر امانبر الاب لر؛ -1
 آلي ل تلاي  امستنا رال امانبيد الاب لرة اللت تل ج ل التنلي  امتتا دا؛  -2
 تنلي  الا درال ي رج الا رلت ل؛استراتياي ل دجم تل ع الان ج ل الت لي يد و ليد ل -2
  دا  ر الدلن الناليد؛أنر بعض اؤلرال امتتا د الو ر ج ت التنلي  امتتا -4
 دلر امستنا ر  ر رأا الا ن البلرا  ر التنلي  امتتا دا ل دلن الناليد. -0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ارلرتا باندسللد  للياو  تعريف القدرة امسللتيع بيد بثنا  أ  يد الانلللثة ل قي م بعا ي ل النت ايد بلريقد ايدة لالل ي دل بداتا ب لت  ين األللر لالسللتنا ر

ن انتق ن التونلللاي  سلللالانتلج لتالللنيع  لالقدرة ج ت توييا ل لوعا الدي ن تقني ل اديدة ج ت ا تلاس. لتللللون  عس القدرال روي ة أسللل سللليد إلنا ح اسللل 
 لتنايد ل ت ل امبتو ر الداي ر ل انلثة.
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 .2412عمان االردن،  1االستيمارية، ط فاول محمد العبيدي، البيئة -38
ـــدول العربيـــة  الواقـــع والتحـــديات، ط -04 ـــد أحمـــد قـــبدن، االســـتيمار ااجنبـــي المباشـــر فـــي ال ، دار النهوـــة 1فري

 .2449العربية، القاهر ، 
 .2440فليح حسن ،لف، التمويل الدولي، مةسسة الورا  للنشر والتوزيع، عمان،  -01
شركات متعدد  الجنسـية وآيارهـا االقتصـادية والسياسـية، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، محمد السيد سعيد، ال -02

 القاهر ، مصر. 
االردن،  -محمـــد الصـــالح القرشـــي، علـــم اقتصـــاد التنميـــة، الطبعـــة االولـــى، دار إيـــرام للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان -03

2414. 
 .1887بع العمرانية، القاهر ،محمد عاطف، ومانات االستيمار في البدد العربية، مطا  -00
محمـــد عبـــد العزيـــز عبـــد ام عبـــد، االســـتيمار االجنبـــي المباشـــر فـــي الـــدول االســـدمية فـــي وـــوم االقتصـــاد   -05

 .2445، دار النفائس للنشر والتوزيع، ااردن، 1االسدمي. ط
دار الحلبـي، بيـروت، محمد علي عوض الحـرازي، الـدور االقتصـادي للمنـاط  الحـر  فـي جـذب االسـتيمارات،  -06

2447. 
 .2443محيي محمد مسعد، ةاهر  العولمة ااوهام والحقائ ، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية،  -07
مصـــطفى قطـــب، اإلســـتيمار أحكامـــه ووـــوابطه فـــي الفقـــه االســـدمي، دار النقـــا  للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان،  -09

1888. 
، دار الفكــــــر الجــــــامعي، 1قتصــــــادية لدســــــتيمارات ااجنبيــــــة، طنزيهــــــة عبــــــد المقصــــــود مبــــــروك، ا يــــــار اال -08

 .2447االسكندرية، 
، دار الفكــر الجــامعي، االســكندرية، مصــر، 1نشــ ت عبــد العــال، االســتيمار والتــرابط االقتصــادي الــدولي، ط  -54

2415. 
ت الجامعيــة، بــن نصــير  بوجمعــة ســعدي، عــود نقــل التكنولوجيــة فــي مجــال التبــادل الــدولي، ديــوان المطبوعــا -51

 .1882عكنون، الجزائر، افريل 
، المكتــب الجـــامعي 1نــوري محمــد عبيــد الكصــب، التنويـــع االقتصــادي فــي ةــل تحـــديات اليــور  النفطيــة، ط  -52

 .2415الحديث، 
نــوري محمــد عبيــد كصــب الجبــوري، تجربــة دول ال،لــيل العربــي فــي التنويــع االقتصــادي فــي ةــل وفــر  اليــرو    -53

 ، االسكندرية.2410، المكتب الجامعي الحديث، 1النفطية، ط
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نـــوزاد عبـــد الـــرحمن الهيتـــي، منجـــد عبـــد اللطيـــف ال،شـــالي، مقدمـــة فـــي الماليـــة الدوليـــة، دار المنـــاهل للنشـــر  -50
 والتوزيع، عمان، االردن.

 حكمـة،  بغـداد،، بيـت ال1الصـين أنموذجـا، ط -هنام عبد الغفار، االستيمار االجنبي المباشر والتجار  الدولية -55
2442. 
 :واالطروحات الرسائل

 رســــالة التبعيــــة، لنةريــــة دا،لــــي نقــــد  الناميــــة والــــدول الجنســــيات المتعــــدد  الشــــركات االفغــــاني، جميــــل أمجــــد -1
 .2440 فلسطين، برزيت، جامعة ماجستير،

 مقــررات وــوم فــي ديةالســعو  التجاريــة للبنــوك المــالي اادام لتقــويم مقتــرح مــد،ل بــال،ير، ام عبــد حســن تغريــد -2
 الســعودية، جــد ، العزيــز، عبــد الملــك جامعــة واالقتصــاد، االدار  كليــة ماجســتير، رســالة تطبيقيــة، دراســة  بــازل لجنــة

2411. 
 الكنـدي شـركة حالـة دراسـة الجزائري، االقتصاد على اادوية قطاع في االجنبية االستيمارات ت يير شنا ، حنان -3

 .  2448-2449 الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية ستير،ماج مذكر  اادوية، لصناعة
 الفتــر  ،ــدل ومحدداتــه مجالــه   ــز  وقطــاع الغربيــة الوــفة فــي االجنبــي االســتيمار الــدود ، محمــد شــحد  رائــد  -0
 .2414 ال،ليل، جامعة العلمي، والبحث العليا الدراسات كلية كماجستير، رسالة ،(1885-2447)
 المغــرب لــدول مقارنــة دراســة المباشــر، االجنبــي االســتيمار اســتقطاب فــي االســتيمار منــا  أيــر دحمــاني، ســامية -5

 التسـيير، وعلـوم التجاريـة والعلـوم االقتصـادية العلـوم كليـة دكتـورا،، أطروحـة ،(2415 -2444) الفتر  ،دل العربي
 .1416-2415 ،3الجزائر جامعة

 ،2413-1886الفتـر  ،ـدل قياسـية دراسـة الجزائـر، فـي المباشـر االجنبـي االسـتيمار جاذبية عاشور، بن رتيبة -6
 .2415-2410 ،3الجزائر جامعة التسيير، وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية دكتورا،، أطروحة

 الســعودية عربيــةال المملكــة فــي ااجنبــي االســتيمار نةــام فــي القانونيــة التطــورات جمعــان، آل مقبــل ســعيد ســعد -7
 .2449 أفريل ال،رطوم، جامعة القانون، كلية دكتورا،، أطروحة مقارنة، دراسة

 الجزائـر لحالـة تحليليـة قياسية دراسة – االقتصادي التوازن تحقي  في البترولية الجباية دور قجاتي، الحميد عبد -9
ـــــورا،، اطروحـــــة ،(1894/2410) ـــــة دكت ـــــوم كلي ـــــة االقتصـــــادية العل ـــــومو  والتجاري ـــــواقي، ام جامعـــــة التســـــيير، عل  الب

2416/2417. 
 العلـوم كليـة دكتـورا،، أطروحـة الجزائـري، االقتصـاد علـى وآيـار، المباشـر االجنبـي االستيمار بعدا ، الكريم عبد -8

 .2447/2449 الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية
 دراســـة الســعودية العربيــة المملكـــة فــي ااجنبــي ارلدســـتيم النةاميــة الحمايــة الشـــعدن، ابــراهيم اللطيــف عبــد -14

 .2416 الرياض، اامنية، للعلوم العربية نايف جامعة العليا، الدراسات كلية ماجستير، رسالة مقارنة،
 تطبيقيـة دراسـة  النشـاط دوليـة للشـركات التسـويقية للسياسـات االقتصادية ا يار مصطفى، العزيز عبد عصام -11
 .1889 مصر، حلوان، جامعة دكتورا،، أطروحة لعربية،ا مصر جمهورية على
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 الفلســطيني، الصــناعي القطــاع فــي الهيكلــي التحــول علــى االقتصــادي النمــو أيــر أصــرف، علــي محمــد عليــام -12
 .2416  ز ، االسدمية الجامعة التجار ، كلية ماجستير، رسالة
 رســالة ،"مقارنــة دراســة" الــدولي والقــانون طنيالــو  التشــريع فــي ال،ــا  ااجنبــي االســتيمار حمايــة علــة، عمــر -13

 .2449 قسنطينة، منتوري جامعة الحقو ، كلية ماجستير،
 العلـــوم كليـــة ماجســـتير، رســـالة االقتصـــادية، التحـــوالت ةـــل فـــي الجزائريـــة المحروقـــات قطـــاع مقليـــد، عيســـى -10

 .2447/2449 الجامعية السنة باتنة، جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية
 مصــر الجزائــر، بــين مقارنــة دراســة مــع العربيــة الــدول فــي ااجنبــي المباشــر االســتيمار أهميــة فوــيل، فــارس -15

 .2440 الجزائر جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية دكتورا،، أطروحة السعودية، العربية والمملكة
 فــي المســتدامة والتنميــة االقتصــادي لنمــوا علــى المباشــر االجنبــي االســتيمار أيــر تقيــيم بيــوض، العيــد محمــد -16

 االقتصــادية العلــوم كليــة منشــور ، ماجسـتير مــذكر  المغــرب، الجزائــر، تـونس،  مقارنــة دراســة المغاربيــة االقتصـاديات
 .2411-2414 سطيف، عباس فرحات جامعة التسيير، وعلوم التجارية

 دكتــورا،، رســالة ،1887 - 1875 الفتــر  فــي مصــر فــي االســتيمار محــددات الجروانــي، بســيوني ســعيد محمـد -17
 .2442 السويس، قنا  جامعة التجار ، كلية
 الــى االنوــمام وتحــديات االقتصــادي التنويــع وــرورات بــين للعــرا  ال،ارجيــة التجــار  ســلمان، ،وــير مــرو  -19
(WTO)، 2415بغداد، جامعة واالقتصاد، االدار  كلية ماجستير، رسالة. 

 الجزائـــر، حالـــة دراســـة الناميـــة، الــدول فـــي التشـــغيل علـــى الجنســـيات المتعــدد  لشـــركاتا أيـــر طـــابو ، مولــود -18
 .2447-2446 الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية ماجستير، رسالة
 قياسـية تحليليـة دراسـة العربـي المحلـي االسـتيمار مسـتقبل فـي FDI ااجنبـي االسـتيمار أيـر محمد، عبد نورية -24
 .2412 كليمنتنس، سان جامعة دكتورا،، أطروحة ،2414-1882 للمد  العربي ال،ليل دول بعضل

 العلـــوم كليـــة منشـــور ، ماجســـتير مـــذكر  -الصـــين حالـــة-المباشـــر االجنبـــي االســـتيمار جاذبيـــة بـــوراس، وســـيلة -21
 .2413-2412 سطيف، جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية

 
 :والمؤتمرات الندوات الملتقيات

 ورقـــة الســـعودية، العربيـــة المملكــة فـــي اإلنتاجيـــة القاعــد  وتوســـيع االقتصـــادي التنويـــع الــرويس، نهـــار بـــن ،الــد -1
 قاعـة 2417مـارس 28-27 ،"االقتصـادي التنويـع" السـعودية االقتصـاد لجمعية عشر التاسع السنوي للملتقى مقدمة
 .السعودية العربية المملكة. الرياض للمةتمرات، فهد الملك

 المةسسـات حـول ااول الـوطني الملتقـى االستيماري، والمنا  والمتوسطة الصغير  المةسسات قدي، المجيد عبد -2
 .2442 أفريل الجزائر، اا واط، جامعة التنمية، في ودورها والمتوسطة الصغير 

 34 بيــروت لعــراقيين،ا االقتصــاديين لشــبكة ااول للمــةتمر مقدمــة ورقــة االقتصــادية، وا فــا  الواقــع مــرزا، علــي -3
 .ديونز إن -هوليدي فند  ،2413 افريل 41 – مارس
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 السـنوي العلمـي للمـةتمر المقدمـة االبحـاث مجموعـة المباشـر، االجنبـي االسـتيمار دوافع الزهاوي، صالح فاول -0
 فــي القتصــاديةا التنميــة فــي وأيرهــا الدوليــة واالتفاقيــات الوطنيــة التشــريعات بــين االســتيمارحــول قواعــد  عشــر التاســع
 .2411 أفريل 27-25المتحد ، العربية االمارات دولة
 العلمــي للمــةتمر مقدمــة ورقــة وتوصــيات، مفــاهيم المباشــر، االجنبــي االســتيمار مصــطفى، أيــوب منيــر محمــد -5

 ن،االرد رمـاح، البشـرية، المـوارد وتطـوير البحث مركز-العربي الوطن في والتنمية المباشر االجنبي االستيمار حول
 .2415 اكتوبر 18-24
ـــع ال،طيـــب، عـــوض ممـــدوح -6 ـــات االول للمـــةتمر مقدمـــة ورقـــة الســـعودي، االقتصـــاد فـــي والنمـــو التنوي  ادار  لكلي

 .2410 فيفري 17-16 الفتر  ،دل الرياض، العربي، ال،ليل لدول التعاون مجلس دول بجامعات االعمال
 مــــــةتمرات، وأعمــــــال الشــــــركات، حوكمــــــة إطــــــار فــــــي ا،ليالــــــد التــــــدقي  االداريــــــة، للتنميــــــة العربيــــــة المنةمــــــة -7

 .2448القاهر ،
 دور العلميـة النـدو  الـى مقـدم بحـث العـرا ، فـي ال،ـا  القطـاع دور وتعزيـز االسـتيمار تشجيع الحافة، مهدي -9

 يين،العــراق ااعمــال رجــال واتحــاد االنمائيــة والسياســات التقــدم معهــد العربيــة، االقتصــادات فــي االجنبــي االســتيمار
 .2447 لبنان،

 
 :والدوريات المجالت

 الماوــي دروس العربــي الــوطن فــي الصــناعية السياســة ت هيــل إعــاد  ام، عطــا وســامي البــدوي أحمــد ابــراهيم -1
 العــــدد قطـــر، السياســــات، ودراســـة لألبحــــاث العربـــي المركــــز عمـــران، مجلــــة المســـتقبل، وآفــــا  الحاوـــر وتحـــديات

48/40، 2410. 
 البلـدان اقتصـاديات علـى االجنبيـة االمـوال رةوس تـدف  عولمـة أير حسن، عجدن حسين الورد، موسى ابراهيم -2

 .2441 حزيران ، 43 العدد الجامعّة، االقتصادية للعلوم بغداد كلية مجلة النامية،
 مةسســة الدوليــة، السياســة مجلــة العربـي، الــوطن علــى وأيرهــا العمدقــة الشـركات انــدماج مصــطفى، الســيد أحمـد -3

 .2444 أفريل ااهرام،
 واالقتصــاد، االدار  مجلــة الناميــة، الــدول علــى وأيرهــا الجنســيات متعــدد  الشــركات وأ،ــرون، العزيــز عبــد أحمــد -0

 .2414 ،95العدد
ـــيس الطـــيط عـــدنان أحمـــد -5 ـــة العمـــري، وأن ـــنفط بعـــد مـــا حقب ـــة المملكـــة فـــي ال  التنـــوع مســـو ات  الســـعودية العربي

 القصـــيم، جامعـــة واالدار ، االقتصـــاد كليـــة واالداريـــة، االقتصـــادية للدراســـات االســـدمية الجامعـــة مجلـــة االقتصـــادي،
 .2419  ،43 العدد ،26 المجلد السعودية،

 وقوتــه، العــرا  دولــة بنــام فــي وأيــر، الريعــي اإلقتصــاد الشــيباني، جبــار كــاةم وعــدنان عبــدال الروــا عبــد أعيــاد -6
 .2416 ،56 العدد ،13 المجلد العرا ، المستنصرية، الجامعة ولية،والد العربية للدراسات المستنصرية مجلة

ـــع ،الحمـــودي بشـــير -7 ـــوطني المركـــز, الســـورية الزراعيـــة الصـــادرات تنوي ـــة للسياســـات ال  سياســـات مـــذكر , الزراعي
 .2446, دمش , 21رقم
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 مجلـــة ،(2410-2441) للفتـــر  الجزائـــر فـــي االقتصـــادية التنميـــة لبـــرامل تقييميـــة تحليليـــة دراســـة عابـــد، بشـــيكر -9
 التطبيقـــي، واالحصـــام لدقتصـــاد العليـــا الوطنيـــة المدرســـة ،42 العـــدد ،13 المجلـــد التطبيقـــي، واالحصـــام االقتصـــاد
 .الجزائر القليعة،

 الجزائــر، حالــة دراســة تقييمهــا وطــر  المباشــر  االجنبيــة االســتيمارات لجــذب المحفــز  العوامــل  ريــب، بولربــاح -8
 .2412 ،14العدد ورقلة، جامعة التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية الباحث، مجلة
 ةـــل فـــي القـــرار ات،ـــاذ فـــي الجنســـية المتعـــدد  الشـــركات اســـتراتيجيات دور ســـامية، دحمـــاني جميلـــة، الجـــوزي -14

 السياســــاتو  العولمــــة م،بــــر االقتصــــادية، والسياســــات للعولمــــة الجزائريــــة المجلــــة المتســــارعة، العالميــــة التطــــورات
 .2415 ،46 العدد ،3الجزائر جامعة ، االقتصادية

مكانيــة الريعيــة الهيمنــة بــين العراقــي االقتصــاد أحمــد، محمــد وعلــي معلــة كــاةم حــالوب -11  االقتصــادي التنويــع وا 
 .2415 ،20العدد بغداد، جامعة المنصور، مجلة المستقبلية،

مجلة جسر التنمية، المعهـد العربـي للت،طـيط،  وقوايا، فتعاري المباشر، االجنبي االستيمار ال،ور، حسان -12
 .2440، الكويت ، 43العدد
-2444 الفتــر  ،ــدل للجزائــر الماليــة السياســة علــى الــنفط أســعار تطــور أيــر قرونقــة، وليــد و الــزين بــن حمــز  -13

 .2416 ،43 العدد ورقلة،  جامعة والمحاسبية، المالية  للدراسات الجزائرية المجلة ،2415
-1874 للفتـــر  العـــرا  فـــي المـــالي والتطـــور أالقتصـــادي النمـــو بـــين ألســـببية  العدقـــة دريبـــي، عبـــاس حيـــدر -10

 .2416 القادسية، جامعة ،40 العدد واالقتصادية، االدارية للعلوم القادسية مجلة ،2413
 مصـر، فـي االقتصـادي النمـو فـي ودورها المباشر  االجنبية االستيمارات الباجوري، البنداري الوهاب عبد ،الد -15

ـــة ـــوم التجاريـــة االقتصـــادية العلـــوم كليـــة والتنميـــة، االســـتراتيجية مجل  بـــاديس بـــن الحميـــد عبـــد جامعـــة التســـيير، وعل
 .43 العدد مستغانم،

 للعلــوم عمــران مجلــة ميــاال، الجزائــر الريعيــة الدولــة فــي االصــدح ومحــاوالت الــنفط أســعار انهيــار منــه، ،الــد -16
 .2416 ،19العدد السياسات، ودراسة لألبحاث العربي المركز واالنسانية، االجتماعية

 سـيا  فـي الديموقراطيـة فـي الـنفط إنتـاج تـ يير لنمذجـة االنحـدار تحليـل  إدريـس، جـواهر و الحـ  عبـد دحمان -17
 يوليــو 48 العــدد  السياســات،  ودراســة لألبحــاث العربــي المركــز ، عربيــة سياســات مجلــة" المــوارد لعنــة"  أطروحــة
2410. 

 الريعيـــة الهيمنـــة ةـــل فـــي العراقـــي االقتصـــاد حســـين، يـــامر العـــالي عبـــد مصـــعب و رســـن الحســـن عبـــد ســـالم -19
 جامعــة واالقتصــاد، االدار  كليــة ال،ليجــي، االقتصــاد مجلــة ،(2415-2443) للمــد  االقتصــادي التنويــع ومتطلبــات
 .2417 االول كانون ، 30 العدد القادسية،

 إلـى االشـار  مـع...الناميـة الـدول فـي االسـتيمار منـا  تحسـين الغفـور، عبد صبحي م،.م حاجم، هيمابرا سهير -18
 .11 العدد السادس، المجلد واالدارية، االقتصادية للعلوم االنبار جامعة مجلة العرا ،

 إليهــا، بيــةاالجن االمــوال تــدف  علــى الحفــاة الناميــة البلــدان تســتطيع هــل  وبتــو، وسودارشــان كدســنز ســيفن -24
 .1880 سبتمبر ،43 العدد ،31 مجلد الدولي، النقد صندو  والتنمية، التمويل مجلة
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 دراســات سلســلة  ال،ليجيــة، وا فــا  الغربيــة التحــديات بــين الســيادية اليــرو  صــنادي  مبــروك، شــعبان شــريف -21
 .2448 االمارات، ، االولى بعةالط ، 106 العدد االستراتيجية، والبحوث للدراسات االمارات مركز استراتيجية،

 الناميــة، الــدول علــى والم،ــاطر المكاســب بــين الجنســيات المتعــدد  الشــركات أعمــال تــدويل الجبــاري، شــوقي -22
 .2410 ،41 العدد قسنطينة، منتوري جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية إقتصادية، دراسات مجلة
 ،مجلـة(مقارنـة دراسـة)  2446 لسنة( 13) رقم الجديد االستيمار قانون قييمت البديري، هونه أبو عامر صدح -23

 بغـــداد، ،41 العـــدد ،12 المجلـــد القادســـية، جامعـــة واالقتصـــاد، االدار  كليـــة واالقتصـــادية، االداريـــة للعلـــوم القادســـية
2414. 

 العـرا ، فـي المسـتدامة يـةوالتنم النفطي الريع بين التناقض إشكالية الطعمة، حب  مانع و حسن جميل عامر -20
 .2416 ،04 العدد ،13 المجلد الكوفة، جامعة واالدارية، االقتصادية للعلوم الغري مجلة
ــا الــدول بــين العقــود فــي دراســة قــادري، العزيــز عبــد -25  مجلــة الدوليــة، االســتيمارات مجــال فــي أ،ــري دول ورعاي

 .1887 سنة 41 عدد اإلدار 
 تحليليـــة اقتصـــادية نةـــر  الســـعودية العربيـــة المملكـــة فـــي الصـــناعي القطـــاع ،الهـــوي  ،لـــف بـــن الكـــريم عبـــد -26

 .2415 ،41 العدد ،12 المجلد واالجتماعية، االنسانية للعلوم الشارقة جامعة مجلة مكانية،
 التحويــل ةــاهر  فــي ودورهــا الــدولي التمويــل مصــادر شــنجار، جــابر الكــريم عبــد أبوهــات، كامــل الكــريم عبــد -27

 القادسـية، جامعـة واالقتصـاد، االدار  كليـة واالقتصادية، االدارية للعلوم القادسية مجلة النامية، الدول لموارد العكسي
 .2440 ،41العدد ،41 مجلد ، بغداد
 جامعـة افريقيـا، شمال اقتصاديات مجلة الراهنة، العالمية المالية واازمة السيادية الصنادي  قدي، المجيد عبد -29

 .2448 ااول، السداسي السادس العدد ، شلف
 آفــا  مجلــة ، التعــاون مجلــس لــدول االجنبــي المــال رأس تــدف  علــى االقتصــادية التكــتدت أيــر قريشــي، فـوزي -28

 (.69-67)العدد ،17 مجلد المتحد ، العربية االمارات دولة والصناعة، التجار   رف اتحاد اقتصادية،
 المباشــر ااجنبــي االســتيمار اســتقطاب فــي ودور، االقتصــادي حاإلصــد الســاعدي، شــامي عليــوي حيــدر م.م -34
 االدار  كليـــــة ،(33)العــــدد العاشـــــر، المجلــــد واالداريـــــة، االقتصــــادية للعلــــوم الغـــــري مجلــــة ،(العـــــرا  حالــــة دراســــة)

 .2415 العرا ، ميسان، جامعة واالقتصاد،
 الكـوت مجلـة العـرا ، فـي االقتصـادي عالتنويـ وـرورات الروا، عبد الرزا  عبد أحمد و الشمري شبيب مايح -31

 .2416 ،20العدد واسط، جامعة واالقتصاد، االدار  كلية واالدارية، االقتصادية للعلوم
 مجلـــة العـــرا ، فـــي الريعـــي االقتصـــاد اصـــدح ومقومـــات الهولنـــدي المـــرض تشـــ،ي  الشـــمري، شـــبيب مـــايح -32

 .2414 ،15 العدد ،43لدالمج الكوفة، جامعة واالدارية، االقتصادية للعلوم الغري
 .هـ1027 شوال ،32 العدد السعودية، العدل وزار  السعودية، العدل مجلة -33
 مجلــس دول فــي والتنميــة االقتصــادي التنويــع تحقيــ  فــي المباشــر  االجنبيــة االســتيمارات دور أزروال، محمــد -30

 الحســن جامعــة ،42 العــدد اقتصــادية، وآفــا  معــالم مجلــة نموذجــا، التحويليــة الصــناعة قطــاع – ال،ليجــي التعــاون
 .2417 المغرب، ااول،
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 ،(147) رقــم المعرفــة، عــالم سلســلة القوميــة، الةــاهر  ومســتقبل القوميــات عــابر  الشــركات ســعيد، الســيد محمــد -35
 .1896 الكويت،

 اتالمةسســــ وشــــروط المســــتقلة التنميــــة وــــروريات بـــين الناميــــة االقتصــــادات الــــدليمي، جســــام صــــالح محمـــد -36
 المجلـد ،43 العـدد واالداريـة، االقتصـادية للعلـوم االنبار جامعة مجلة ،IMF  ، IBRD ، WTOالدولية االقتصادية

 .2414 العرا ، ،45
 العـــدد الســـعودية، االقتصـــادية المجلـــة ااوســـط، الشـــر  وتجربـــة المباشـــر االجنبـــي االســـتيمار بـــاركر، مشـــتا  -37

 .1889االول،
 .2414 ماي 20 االينين الوزرام، مجلس اجتماع بيان ،2410-2414 ال،ماسي التنمية برنامل ملف -39
 المجلـــة الســـعودي، النفطـــي  يـــر القطـــاع فـــي النمـــو علـــى االقتصـــادي التنويـــع أيـــر ال،طيـــب، عـــوض ممــدوح -38

 .الكويت جامعة ، ،42 العدد ،19المجلد العلمي، النشر مجلس االدارية، للعلوم العربية
 م،بـــر إفريقيـــا، شـــمال إقتصـــاديات مجلـــة المباشـــر، ال،ـــا  اإلســـتيمار حـــوافز  نـــذير يـــانعل  أوســـرير منـــور -04

 .2445 ،ماي 2 العدد شلف، بجامعة افريقيا شمال واقتصادات العولمة
 م،بــر أفـــريقيا، شــمال اقـــتصاديات مجلــة االقـتـــصادية، العولمــة ةـــل فـــي العربيــة التنافســية تحليــل نــوري، منيــر -01

ــا، شــمال واقتصــاديات العولمــة البحــث  بــن حســيبة جامعــة التســيير، وعلــوم والتجاريــة االقتصــادية العلــوم كليــة إفريقي
 .2446 ،40 العدد بالشلف بوعلي
 للت،طـيط، العربـي المعهـد السـابعة، السـنة ،70العدد التنمية، جسر مجلة الهيكلي،  التحول قياس ربيع، نصر -02

 .2449 الكويت،
 الجامعـــــة االقتصـــــادية، للعلـــــوم العراقيـــــة المجلـــــة الجـــــاذب، االســـــتيماري لمنـــــا ا فـــــي رةيـــــا شـــــاكر، نوـــــال -03

 .2445العرا ، ،(49)العدد ،(43) المجلد المستنصرية،
شــتراكية، قوميــة دراســات مجلــة والم،ــاطر، المســو ات المباشــر ، االجنبيــة االســتيمارات الغفــار، عبــد هنــام -00  وا 
 .2441المستنصرية، الجامعة ،25 العدد
 :دجرائ
 كــانون االقتصــادي، ال،لــيل – ال،لــيل صــحيفة تعــاون، دول فــي االقتصــادي التنويــع أطروحــة ، الحســني عرفـان -1

 .2411 االول
 :والمراسيم القوانين

 الخاصة بالجزائر: -أ
 . 1881 ماي 9 في مةر،ة 21 عدد الجزائرية، الرسمية الجريد  -1
 .1883 .14. 14 بتاريخ الصادر  ،60 عدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريد  -2
 الدوليـة الوكالـة إحـداث المتوـمنة االتفاقية على الموافقة يتومن 21/41/1885  في مةر  45-85 رقم أمر -3

 فـــي المـــةر  305-85 فـــي المـــةر  305-85 الرئاســـي المرســـوم بموجـــب عليهـــا مصـــاد  االســـتيمارات، لوـــمان
 .47 عدد رسمية جريد  34/14/1885
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 .22.49.2441 بتاريخ الصادر  ،07 العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية  الجريد -0
 بتــاريخ الصــادر  07 عــدد الرســمية الجريــد  ،2441 أوت 24 فــي المــةر  43-41 رقــم اامــر مــن 40 المــاد  -5

 الجريــد  ،2446 ســنة يوليــو 15فــي مــةر  46-49 رقــم اامــر بموجــب والمــتمم المعــدل.45   ،2441 أوت 22
 .2446يوليو 18 بتاريخ صادر 07عدد ة،الرسمي

 يوليــو 15فــي مــةر  46-49 رقـم اامــر مــن ،40 للمـاد  والمعدلــة المتممــة.43-41 رقـم االمــر مــن 46 المـاد  -6
 .  19   ،2446يوليو 18 بتاريخ صادر 07عدد الرسمية، الجريد  ،2446 سنة
 .2441 أوت 22 بتاريخ الصادر  07 عدد الرسمية الجريد  ،43-41 االمر من ،14 الماد  -7
 سـنة يوليـو 15فـي مـةر  46-49 رقـم االمـر مـن 12 بالمـاد  والمتممـة المعدلـة 43-41 االمـر من 19 الماد  -9

 منــه الســابع الفصــل فــي جـامت التــي 48-16 القــانون مــن 37 المــاد  بموجـب المفعــول ســارية بقيــت والتـي ،2446
 .و،تامية انتقالية أحكام والمتومنة

 .2441 أوت 22 بتاريخ الصادر  07 عدد الرسمية الجريد  ،43-41 رقم االمر من ،21 الماد  -8
 .2440 لسنة المالية قانون متومنة 28/12/2443 بتاريخ صادر  ،39 العدد الجزائرية، الرسمية الجريد  -14
 الجريــد  ،43-41 االمــر مــن 19 للمــاد  والمتممــة المعدلــة 46-49 رقــم اامــر مــن اامــر مــن ،12 المــاد  -11

 .18   ،2446يوليو 18 بتاريخ صادر 07عدد الرسمية،
 المتعلــ  2416 ســنة  شــت 43 لـــ الموافــ  1037 شــوال 28 فــي المــةر  48-16 القــانون مــن 37 المــاد  -12

 .  2416 ،06 عدد الرسمية، الجريد  االستيمار، بترقية
 والمتعلـ  2416 سـنة( اوت)  شـت 43 ل الموافـ  1037 عـام شـوال 28 فـي المـةر  48-16 رقـم القانون -13

 (.2416 أوت 43 التاريخ ،06 العدد ج،.ج.ر.ج)  االستيمار بترقية
 .  2416 ،06 عدد الجزائرية، الرسمية الجريد 

 المنازعــات تســوية اتفاقيــة علــى المصـادقة يتوــمن 34/14/1885  فــي المــةر  306-85 الرئاســي المرسـوم -10
 عـدد رسـمية جريـد  ،1865 مـارس 19 فـي واشـنطن فـي المعـد  اا،ري الدول اوربم الدول بين باالستيمار المتعلقة

66. 
 المتوسـطي ااوربـي االتفا  على التصدي  يتومن 2445 أفريل في مةر  158-45  رقم الرئاسي المرسوم -15

  فـــي مةر،ـــة ،31 عـــدد رســـمية جريـــد  فيهـــا، ااعوـــام والـــدول ااوربيـــة والمجموعـــة الجزائـــر بـــين شـــراكة لت ســـيس
34/40/2445. 
 الخاصة بالسعودية: -ب
 .84/أ رقم الملكي بالمرسوم الصادر للحكم ااساسي النةام من( 19) الماد  -1
 رقـم الملكـي بالمرسـوم الصـادر ااجنبـي االسـتيمار لنةـام التنفيذيـة الدئحـة مـن ال،امسـة المـاد  من( 48) الفقر  -2
 .هـ45/41/1021 بتاريخ( 41/م)
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 رقــم الملكــي بالمرســوم الصــادر االجنبــي االســتيمار لنةــام التنفيذيــة الدئحــة مــن ال،امســة المــاد  مــن( 40)الفقــر  -3
 .ه45/41/1021 في( 41/م)
 

 :والمنشورات التقارير
 النقـد صـندو  ،49رقـم عمـل ورقـة  السـعودية، العربية المملكة في االنتاجية القاعد  تنويع تحديات البكر، أحمد -1

 .2415 العربي،
 العامـة، االدار  معهـد السعودية، العربية المملكة في االجنبي لدستيمار القانوني النةام حسين، محمد ماعيلاس -2

 الشعدن. ابراهيم اللطيف عبد عن نقد ،82   ،1880 الرياض،
 .الرقمي واالقتصاد االستيمار  2417 العالمي االستيمار تقرير االونكتاد، -3
 .2445 الجميع، أجل من االستيمار منا  تحسين  2445 العالم في لتنميةا عن تقرير الدولي، البنك -0
 .2445 الجميع، أجل من االستيمار منا  تحسين  2445 العالم في التنمية عن تقرير الدولي، البنك -5
رسـام المسـار لتصويب مد،ل  االقتصادي التنويع العربية، التنمية تقرير -6  بيـة،العر  االقتصـادات فـي االسـتدامة وا 

 .2419 اليالث االصدار
رسـام المسـار لتصويب مد،ل  االقتصادي التنويع العربية، التنمية تقرير -7  العربيـة، االقتصـادات فـي االسـتدامة وا 

 .2419 اليالث االصدار
 جامعــــة واالقليميــــة، الدوليــــة الدراســـات مركــــز ال،لــــيل، لمنطقــــة السياســـي االقتصــــاد ،43 رقــــم المــــوجز التقريـــر -9

 .2412 قطر، ن،جورجتاو 
 .2447 ،العربي النقد صندو  ،ةبي ابو ،العرا  في النقدية السياسة مدمح ،الشبيبي سنان -8

 ،05 رقــم االنترنيــت عبــر الــذاتي التــدريب برنــامل الهيكلــي، والتحــول االقتصــادية القطاعــات بلقاســم، العبــاس -14
 .2411 الكويت، للت،طيط، العربي المعهد
 فــي العربيــة التنميــة آفــا  نــدو  العربيــة، الــدول إلــى الرأســمالية التــدفقات ومحــددات اســاتسي الرفــاعي،  ســان -11

 شـــباط( 3-1) البحـــرين. العربـــي النقـــد وصـــندو  واالجتمـــاعي االقتصـــادي لإلنمـــام العربـــي الصـــندو  ، التســـعينات
1883. 

ــدان فــي دياالقتصــا التنويــع ،(االســكوا)آســيا  ــرب لــدول واالجتماعيــة االقتصــادية اللجنــة -12 , للــنفط المنتجــة البل
 .2441 نيويورك، المتحد ، اامم
 الجنـوب بـين للتعـاون يمكـن الذي الدور نموا، البلدان أقل تقرير جنيف، والتنميـة للتجـار  المتحـد  اامـم مةتمـر -13

 .2411 وجنيف، نيويورك المتحد  االمم والمستدامة، الشاملة التنمية تحقي  في  يةديه أن والجنوب
 جينيــف، االونكتـاد، أمانـة مـن مــذكر  الموـافة، القيمـة وتحقيـ  التنويـع والتنميــة، للتجـار  المتحـد  اامـم مـةتمر -10
 .2419 افريل 26 و25
 الـكـويـــــت، ،2444 لعــــام العربيــــة الـــدول فــــي االســــتيمار منــــا  تقريـــر االســــتيمار، لوــــمان العربيــــة المةسســـة -15

2444. 



-299- 

 

 الـكـويـــــت، ،2443 لعــــام العربيــــة الـــدول فــــي االســــتيمار منــــا  تقريـــر االســــتيمار، نلوــــما العربيــــة المةسســـة -16
2443. 

 .2445الـكـويـت، ،2445 لعام العربية الدول في االستيمار منا  تقرير االستيمار، لومان العربية المةسسة -17
 . 2411 ل،ااو  الفصلي العدد االستيمار، ومان نشر  االستيمار، لومان العربية المةسسة -19
 .2415الـكـويـت، ،2415 لعام العربية الدول في االستيمار منا  تقرير االستيمار، لومان العربية المةسسة -18
 سـيا  فـي العمـل عدقـات نةـام حـول تقريـر العمـل، عدقـات لجنة  واالجتماعي االقتصادي الوطني المجلس -24

 .1889 أفريل العاشر ، العامة الدور  الهيكلي، التعديل
 .2443 الكويت، ،2443 العربية التنافسية تقرير للت،طيط، العربي المعهد -21
 الســلع بشــ ن  الســنوات المتعــدد ال،بــرام إجتمــاع الموــافة، القيمــة وتحقيــ  التنويــع االونكتــاد، أمانــة مــن مــذكر  -22

 .2419 أفريل 25،26جنيف،( العاشر  الدور ) والتنمية ااساسية
 الســـلع علـــى القـــائمتين والتنميـــة التجـــار  فـــر  وتحديـــد  الطبيعيـــة المـــوارد قطـــاع الونكتـــاد،ا أمانـــة مـــن مـــذكر  -23

 أفريـل 48،14جنيـف،( السادسـة الـدور ) والتنميـة ااساسـية السـلع بش ن  السنوات المتعدد ال،برام إجتماع االساسية،
2410. 

 ااجنبـي المـال رأس اسـتيمار ونةـام الجديـد بيااجن االسيمار نةام مواد بين مقارنة لدستيمار، العامة الهيئة -20
 .ن.س.د السعودية، العربية المملكة السعودية، العربية المملكة في
 

 :االلكترونية المواقع
  44 49 الســاعة علــى 2417-49-12  االطــدع تــاريخ المشــتركة، المشــروعات الهــادي، عبــد إبــراهيم أحمــد -1

http://kenanaonline.com/users/ahmedabdelhady/posts/303379   
 لألبحــاث المســتقبل مركــز العــالمي، االقتصــاد فــي الســيادية الصــنادي  مســتقبل  نموذجــا   ال،لــيل الصــفتي، احمــد -2

  االطــــــدع تــــــاريخ ، http://rawabetcenter.com/archives/26203  الــــــرابط علــــــى المتقدمــــــة، والدراســــــات
49/49/2419. 
 الجزيـــــر ، مــــدونات موقــــع العربـــــي، العــــالم فــــي االقتصـــــاد تنــــوع ياتوتحــــد الهولنـــــدي المــــرض مصــــبح، احمــــد -3

 .http://eprints.lse.ac.uk/54398/1/Hertog_2013.pdf    الرابط على ،12/49/2419
  االطـدع تـاريخ االسـتينائية، والقـوانين االسـتيمار منا  الببدوي، حازم وآرام، قوايا االلكترونية، ااهرام جريد  -0

18-42-2419.     http://www.ahram.org.eg/Archive/2005/1/30/OPIN1.HTM       
 الســـاعة ،2419-43-17  االطـــدع تـــاريخ االهـــرام، االســـتينائية، والقـــوانين االســـتيمار منـــا  البـــبدوي، حـــازم -5

 http://www.ahram.org.eg/Archive/2005/1/30/OPIN1.HTM           الكتروني موقع ،44 19
 تــــاريخ.)العـــرا  بابـــل، جامعــــة القـــانون، كليـــة الريعيـــة، العربيــــة الـــدول ســـمات المــــرزوك، محمـــد عبـــاس حامـــد -6

       الــــــــــرابط علــــــــــى موجــــــــــود( 19/47/2419  االطــــــــــدع
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=19900   
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-http://www.hdf       الـرابط علـى 19/49/2419 االطـدع تـاريخ  المـوارد، لعنـة الجلبـي، احمـد حسـين -7
iq.org/ar 

 مجلـة الجزائـري، االقتصـاد فـي الـزوال وحتميـة االرتبـاط واقع بين النفطي القطاع حليمة، وحليمي شهرزاد ز يب -9
ــــــــة االكاديميــــــــة ــــــــدنمارك، فــــــــي المفتوحــــــــة العربي ــــــــى. 03  ،2411 الــــــــدنمارك، التاســــــــع، العــــــــدد ال ــــــــرابط عل    ال

http://www.ao-academy.org/docs/academy_magazine_9.pdf 
      الـــــــرابط علـــــــى ،49/11/2419  االطـــــــدع تـــــــاريخ العامـــــــة، االســـــــتيمارات صـــــــندو  -8

https://www.pif.gov.sa/ar/pages/AboutPIF.aspx 
 البشــــرية، المــــوارد إلدار  العربــــي المنتــــدي الســــعودية، العربيــــة المملكــــة فــــي التنميــــة مدمــــح النفيعــــي، فــــارس -14
   ـhttps://hrdiscussion.com/hr15473.html   الرابط على ،44 42 الساعة على10/48/2419
 كليــــة العربيــــة، الــــدول فــــي االســــتيمار منــــا  علــــى االقتصــــادية السياســــات أيــــر الربيعــــي، علــــي ،لــــف فــــدح -11

-http://mpra.ub.uni.   15   ،2440 جـــــــــــــــــوان ليبيــــــــــــــــا، الم،تـــــــــــــــــار عمــــــــــــــــر جامعـــــــــــــــــة االقتصــــــــــــــــاد،
muenchen.de/8369/ 

 ااولــى) التنميــة ،طــط مــن ،طــة كــل عليهــا ركــزت التــي ااهــداف العزيــز، عبــد بــن ،الــد الملــك بينــات قاعــد  -12
            الـــــــــــــرابط علـــــــــــــى( والياليـــــــــــــة واليانيـــــــــــــة

http://www.kingkhalid.org.sa/Gallery/Text/ViewBooks.aspx?View=Page&PageID=164
&BookID=7 

 القانونيـــة العلـــوم كليـــة واالعمـــال، القـــانون مجلـــة الجزائـــر، فـــي ااجنبـــي اراالســـتيم وـــمانات عبـــاس، كريمـــة -13
 ،2419 مــــــــــارس ، 17 العــــــــــدد ، المغــــــــــرب ســــــــــطات، ااول، الحســــــــــن جامعــــــــــة واالجتماعيــــــــــة، واالقتصــــــــــادية

http://www.droitetentreprise.com   
ــــــــــــة -10 ــــــــــــة مجل ــــــــــــاريخ ، المعرف ــــــــــــى 11/49/2419  االطــــــــــــدع ت ــــــــــــى  11 47 الســــــــــــاعة عل ــــــــــــراب عل     طال

https://www.marefa.org 
 ،2413-46-15 بتــاريخ المتمــدن، الحــوار  فــي مقالــة المغاربيــة، بالبلــدان االجنبــي االســتيمار أمغــار، محمــد -15
 http://www.m.ahewar.org/s.asp      الرابط على متاح
ـــــي، الـــــديموقراطي المركـــــز الشـــــيمى، نبيـــــل محمـــــد -16   الـــــرابط ،”شـــــكاليةواإل المفهـــــوم“ الريعـــــي اإلقتصـــــاد العرب

https://democraticac.de/?p=25453 
ــــي النقــــد مةسســــة -17 ــــي النقــــد مةسســــة نةــــام الســــعودي، العرب ــــاريخ 23 رقــــم ملكــــي مرســــوم الســــعودي، العرب  بت
   http://www.sama.gov.sa.،(م1857) هـ23/45/1377
  :SAGIA المملكة في لدستيمار العامة للهيئة االلكتروني الموقع -19

https://mci.gov.sa/LawsRegulations/Projects 
 الطبيعيـــة المـــوارد لعنـــة مـــن نـــت،ل  كيـــف ،(أفريقيـــا جنـــوب بدولـــة والتكنولوجيـــا العلـــوم وزيـــر) بانـــدور نالـــدي -18

 http://arab-csr.org  الرابط على اإلنسانية والدراسات لألبحاث العربي العلمي المركز ؟، ب فريقيا
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  أدنـا، الـرابط علـى ااولـى الـوزار  بوابـة ،(2410-48-19)اليدييـة لقـام اشـغال متـوجال للبيـان الكامل الن  -24
 (  2419-46-45) االطدع تاريخ

 http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/2015-10-06-08-
07-44.html 

 الـرابط علـى ،12/49/2419  االطـدع ختـاري فقـرام، ومواطنـون  ني موطن  الهولندي المرض بوست، نون -21
  http://www.noonpost.org/content/11886 
ـــــة ،طـــــة توجهـــــات والت،طـــــيط، االقتصـــــاد وزار  -22 ـــــى التاســـــعة، التنمي        الـــــرابط عل

https://www.mep.gov.sa/ar/development-plans 
ــــــــــة ،طــــــــــة مــــــــــوجز والت،طــــــــــيط، االقتصــــــــــاد وزار  -23 ــــــــــرابط علــــــــــى.48   ،وأولوياتهــــــــــا العاشــــــــــر  التنمي    ال

http://www.nationalplanningcycles.org 
     http://www.andi.dzعلى الرابط   17/48/2419الوكالة الوطنية لترقية االستيمار، تاريخ االطدع  -20
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 10الملحق رقم 
 (%( )0102-0111للفترة ) GDPتوزيع العمالة على القطاعات االقتصادية الجزائرية كنسبة من 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  القطاعات

 8 8.6 8.8 10.6 9 10.8 11.67 13.3 13.69 13.62 18.15 20.74 20.74 21.1 21.1 21.1 14.12 الفالحة

الصناعة 

 خ.م
13.37 12 12 12 13.6 13.6 14.25 11.96 12.48 12.61 13.73 14.2 13.1 13 12.6 13 13.5 

 61 61.6 60.8 59.8 61.6 58.4 55.23 56.14 56.61 56.69 53.42 53.25 53.25 54.9 54.9 54.9 62.52 الخدمات

قطاعات 

 أخرى
9.99 12 12 12 12.41 12.41 14.18 17.73 17.22 18.14 19.37 16.6 16.3 16.6 17.8 16.8 17.5 

 ONSالمصدر: من اعداد الباحث بناء على تقارير مختلفة لـ 
 

 10الملحق رقم 
 (مليون دوالر)                     (0102-0111للفترة ) للجزائرصادرات القطاعات المختلفة  توزيع

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  القطاعات

مواد 

 غذائية
32 28 35 51 66 67 66 92 121 113 305 357 314 402 323 239 327 

 84 105 110 108 167 161 165 170 3340 153 180 134 97 53 51 37 44 مواد أولية

 1/2مواد

 مصنعة
465 504 551 415 432 656 748 988 1390 692 1089 1495 1519 1608 2350 1685 1299 

تجهيزات 

 فالحية
11 22 20 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

تجهيزات 

 صناعية
47 45 50 22 50 36 46 44 69 25 27 36 30 25 15 17 53 

سلع 

 استهالكية
13 12 27 28 15 14 28 34 34 49 33 16 18 18 10 11 18 

صادرات 
 النفط

21071 18508 18098 23988 31551 45590 53610 59610 77190 44420 56121 71661 70583 63816 58462 33081 27918 

 سنوية لبنك الجزائر.بناء على تقارير  الطالبالمصدر: من اعداد 
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 10الملحق رقم 
 (%مساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي االجمالي للجزائر )

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000   القطاعات

 17.4 18.8 27 29.8 34.2 34.9 34.9 31.2 45 43.7 45.6 44.4 37.8 35.6 32.7 34.2 34.9 المحروقات

 12.3 11.6 10.3 9.9 8.8 8.5 8.5 9.3 6.6 7.6 7.5 7.7 9.4 9.8 9.2 9.7 9 الفالحة

الصناعة 

 خ.م
7.5 7.5 7.5 6.8 6.3 5.6 5.3 5.1 4.7 5.7 5.1 5.1 4.5 4.6 4.9 5.4 5.6 

البناء 

واالشغال 

 العمومية

8.7 8.5 9.1 8.5 8.3 7.5 7.9 8.8 8.6 11 10.5 10.5 9.2 9.8 10.4 11.5 11.9 

 45.1 44.6 40.2 38.4 36.7 34.8 34.8 35.6 29.1 29.1 27.9 28.5 31 31.7 33.2 33 32.9 الخدمات

باقي 

 القطاعات
7 7.2 8.3 7.7 7.3 6.5 5.8 5.7 5.9 7.2 6.2 6.2 6.6 7.5 7.2 8.1 7.7 

 ONSالمصدر: من اعداد الباحث بناء على تقارير مختلفة لـ 

 

 10الملحق رقم 
 (0102-0111للناتج والعمالة والصادرات في الجزائر خالل الفترة ) هيرشمان-قيم معامل هيرفندال

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

HH gdp 0.5199 0.5129 0.4964 0.516 0.5381 0.6131 0.62739 0.60818 0.62914 

HH 0.75371 0.75651 0.69405 0.6982 0.6982 0.73141 0.7314 0.7314 0.8733 العمالة 

HH 0.90305 0.9654 0.96857 0.9686 0.9671 0.96269 0.9373 0.9456 0.9546 الصادرات 

 / 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

HH gdp 0.5128 0.5464 0.5464 0.56164 0.5367 0.5369 0.55288 0.55658 / 

HH 0.849 0.85898 0.8438 0.8183 0.8575 0.7898 0.7321 0.7474 العمالة / 

HH 0.90359 0.90589 0.9263 0.9473 0.95467 0.955 0.9549 0.9629 الصادرات / 

 .10، 10، 10بناء على معطيات الملحقات المصدر: من حساب واعداد الباحث 
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 10الملحق رقم 
 خطط التنمية

 للسعودية قيمة معامل هيرفندال هيرشمان

اجمالي الناتج 

 المحلي

HH GDP 

االيرادات 

 الحكومية

HH RG 

 الصادرات

HH EXP 

 IDEرصيد 

 بالمليون دوالر

 كمتوسط لكل خطة

 885.72- 0.98 0.7 0.34 االولى

 307.338 0.99 0.64 0.34 الثانية

 4845.598 0.95 0.42 0.29 الثالثة

 139.886- 0.62 0.07 0.21 الرابعة

 319.4 0.71 0.28 0.17 الخامسة

 183.2 0.6 0.22 0.17 السادسة

 772.0923 0.64 0.43 0.18 السابعة

 26124.67 0.63 0.63 0.25 الثامنة

 14920 0.55 0.69 0.23 التاسعة

 ( واحصائيات األونكتاد.4-00عتماد على معطيات الجدو   باالالمصدر : من حساب واعداد الباحث 
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 12الملحق رقم 
 الدراسة القياسية االقتصاد الجزائري في احصائيات متغيرات

 

 السنوات

FDI 
رصيد االستثمار 
 األجنبي المباشر

دوالرمليار   

DI 
مؤشر 
 التنويع

ITO 
مؤشر 
االنفتاح 
 التجاري

gdp   
 مليار دوالر
الناتج 
المحلي 
 االجمالي

تكوين     
رأس المال 

 الثابت
GFcf 

 مليار دوالر

HDI 
مؤشر التنمية 

 البشرية

 
Inf 

معدل 
 %التضخم 

2000 0.28 0.84 54.67 0.56 0.64 11.33 0.3 
2001 1.11 0.82 55.06 0.52 0.65 12.50 4.2 
2002 1.07 0.84 56.76 0.53 0.66 13.95 1.4 
2003 0.64 0.82 67.86 0.55 0.67 16.35 2.6 
2004 0.88 0.83 85.33 0.59 0.68 20.50 3.6 
2005 1.15 0.81 103.2 0.65 0.69 23.09 1.4 
2006 1.89 0.80 117 0.65 0.69 27.11 2.5 
2007 1.74 0.80 135 0.65 0.70 35.53 3.5 
2008 2.63 0.76 171 0.69 0.71 49.99 4.4 
2009 2.75 0.79 137.2 0.62 0.71 52.46 5.7 
2010 2.30 0.78 161.2 0.60 0.72 58.49 3.9 
2011 2.58 0.72 200 0.60 0.73 63.35 4.5 
2012 1.50 0.73 209 0.58 0.74 64.39 8.9 
2013 1.68 0.73 209.8 0.57 0.74 71.70 3.3 
2014 1.51 0.75 213.8 0.55 0.74 80.00 2.9 
2015 -0.58 0.78 165.9 0.52 0.75 69.93 4.8 
2016 1.64 0.82 159 0.48 0.75 68.23 6.4 

 ons االونكتاد  االونكتاد االونكتاد  االونكتاد االونكتاد االونكتاد   
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 10الملحق رقم 
 الدراسة القياسية االقتصاد السعودي في احصائيات متغيرات

 

 السنوات

FDI 
رصيد 

االستثمار 
األجنبي 
 المباشر

دوالر مليون  

DI 
مؤشر 
 التنويع

ITO 
مؤشر 
االنفتاح 
 التجاري

gdp   
 مليار دوالر

الناتج المحلي 
 االجمالي

تكوين رأس     
 المال الثابت

GFcf 
 مليار دوالر

HDI 
مؤشر التنمية 

 البشرية

 
Inf 

معدل التضخم 
% 

2000 183.00 0.81 0.57 189.51 32886.40 0.74 -1.125 
2001 504.00 0.80 0.54 184.14 33625.40 0.75 -1.12095 
2002 453.00 0.79 0.55 189.61 34150.85 0.75 0.247194 
2003 778.46 0.80 0.63 215.81 39492.66 0.75 0.612192 
2004 1942.00 0.79 0.67 258.74 49565.87 0.76 0.515506 
2005 12097.33 0.77 0.73 328.46 63433.60 0.77 0.479238 
2006 18293.00 0.77 0.75 376.90 77084.11 0.77 2.209012 
2007 24319.00 0.76 0.78 415.96 98382.12 0.78 4.167826 
2008 39456.00 0.74 0.82 519.80 118533.07 0.79 9.870242 
2009 36458.00 0.76 0.67 429.10 110520.53 0.79 5.057235 
2010 29233.00 0.76 0.68 528.21 129045.60 0.80 5.339413 
2011 16308.00 0.75 0.74 671.24 151678.13 0.82 5.8345 
2012 12182.00 0.74 0.74 735.97 163974.93 0.83 2.886015 
2013 8865.00 0.76 0.73 746.65 176654.67 0.84 3.506234 
2014 8012.00 0.76 0.68 756.35 190467.57 0.85 2.677035 
2015 8141.00 0.78 0.58 654.27 195027.20 0.85 2.177854 
2016 7453.00 0.78 0.51 644.94 161289.87 0.85 3.486426 

 بيانات منظمة االونكتاد  -       المصدر: 
 تقارير التنمية البشرية –البرنامج االنمائي لمنظمة االمم المتحدة  -

 


