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 مقدمة عامة 
وأصبح يمثل أهم أدوات التمويل لالستثمار لقد شهد الاستثمار ألاجنبي املباشر تطورا عاليا ملحوظا 

بالدول النامية وازداد هذا التوجه خالل عقد التسعينات من القرن املاض ي وبداية القرن الحادي والعشرون 

واخذ يتعاظم شيحة ملساهمة الشركات متعددة الجيات في تقل وتمويل ألاموال عاليا من خالل خطيها للحدود 

الم، وهذا ما أعطى لالستثمار ألاجنبي املباشر دفعة هامة، ولعل من أبرز معالم هذا وبناء شبكتها عبر دول الع

التحول الذي عرفته الدول النامية اتجاها التمار ألاحتي املباشر، تسايقها في استقطابه من خالل هذا الحديث 

قدم الحوافز الضريبية وتطوير القوانين والتشريعات ملواكبة التطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وت

 .والتسهيالت التمويلية، أمال منها في الاستفادة منه في خدمة التنمية الاقتصادية

وقد انقسم رواد الفكر الاقتصادي إلى فريقين حول مسألة تأثير الاستثمار ألاجنبي املباشر على النمو 

ايجابيا وذلك ألن تدفع هذا النوع من  الاقتصادي للدول النامية، إذ يعتبر الفريق ألاول أن هذا ألاثر يعيد

الاستثمار يؤدي إلى نقل التكنولوجيا املتطورة واستخدام أساليب إلادارة إلانتاج، والتسويق الحديثة، والعمل على 

توفير مصدر متجدد يسهم في تمويل برامج التنمية في الدول النامية ألنها تعاني من تدني في حجم املدخرات 

كما يعتير  ى زيادة الصادرات عن طريق تسهيل عملية نفاذ املنتجات إلى ألاسواق الدوليةاملحلية، فضال عل

الاستثمار ألاجنبي املباشر مصدر لرفع كفاءة املوارد البشرية عن طريق مساهمته الفعالة في نقل املعرفة وتعليم 

ملحلية، بالشكل الذي يؤدي إلى وتدريب هذه املوارد، باإلضافة إلى دوره في رفع درجة املنافسة مع الشركات ا

 .تخفيض الاحتكار وتحضير الشركات جودة املنتجات والخدمات

باملقابل يرى الفريق الثاني أن تأثير الاستثمار ألاحي املباشر على النمو الاقتصادي بعد سليا ألن نمط نقل 

نظرة الايجابية حيث أن أغلب التكنولوجيا إلى الدول النامية ال يزال بعيدا تماما عن ما يروج له أصحاب ال

نشاطات البحث والتطوير تتركز في دول ألام، إذ تعمل الشركات ألاجية على الاحتفاظ بمراقبة وثورة إلانتاج ونشر 

البحث كما تبذل أقص ى جهد ممكن حدف حماية نفسها من مخاطر إلانتاج والتقليد، ويعمل الاستثمار ألاجنبي 

املحلي وتقليص فرص غود، السيما أن شركات ألاجنبية تتمتع بمزايا تنافسية املباشر على مزاحمة الاستثمار 

وقدرة على ممارسة الاحتكار، باإلضافة إلى ذلك يثير أصحاب هذا الرأي إلى أن الاستثمار ألاجنبي املباشر قد يؤدي 

ل، تؤدي إلى ظهور إلى تحقيق معدل نمو مرتفع في ألاجل القصير لكنه سرعان ما يحدث تشوهات في ألاجل الطوي

 معدالت نمو سالبة داخل اقتصاديات الدول املضيفة

 إلاشكالية الدراسة: أوال

 :انطالقا مما سبق يمكن صياغة إشكالية الدراسة كما يلي 

 الجزائر؟ي املباشر في تحقيق معدالت نمو اقتصادي متزايد في جنما مدى مساهمة الاستثمار ألا   -

 : ألاسئلة الفرعية: ثانيا

 :لإلجابة على هذه إلاشكالية السابقة يمكن طرح ألاسئلة الشرعية كالتاتي  

 ما مفهوم الاستثمار ألاجنبي املباشر وما أهميته؟ -

 ما طبيعة العالقة بين الاستثمار ألاجنبي املباشر والنمو الاقتصادي؟  -

 كيف يساهم الاستثمار ألاجنبي املباشر في زيادة النمو للدول الثالث؟ -
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 : فرضيات الدراسة: ثالثا 

 .لالستثمار العديد من التعاريف حسب جهات النظر كما له العديد من إلايجابيات و السلهات -

 "هناك عالقة مباشرة بين املتغيرين الاستثمار ألاجنبي املباشر والنمو الاقتصادي  -

 . لقد حققت التدفقات في زيادة النمو للدول الثالث -

 :راسةأهمية الد: رابعا 

تنبع أهمية الدراسة في كون الاستثمارات ألاجنبية املباشرة من بين الوسائل التمويل الحديثة نسبيا، 

والتي مثل بديال متميزا مقارنة بأشكال النمو التقليدية كالفروض واملساعدات الدولية، وتكمن هذه ألاهمية في 

ظر إليجابيات مقارنة بالفروض ألاجنبية لذا أردنا تنافس الدول على استقطاب الاستثمار ألاجنبي املباشر بالن

 . معرفة أهمية هذا املورد 

 أهداف الدراسة: خامسا

 -. التعرف على واقع الاستمارات ألاجية املباشرة في الدول الثالث -: تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي

 .دول الثالثالتعرف على عالقة الاستمارات ألاجنبية املباشرة والنمو الاقتصادي في ال

املؤشرات  تقييم مناخ الاستثمار ألاجنبي املباشر في الدول الثالث من خالل إلقاء نظرة فاحصة على أهم -

 .املستثمر ألاجنبي  املستخدمة في التعرف على مختلف أوجه بيئة الاستثمار والتي تؤثر في شكل واضح على قرار

 والقطاعي له املباشر في الدول الثالث، وكذلك التوزيع الجغرافيالوقوف على حجم تدفقات الاستثمار ألاجنبي  -

 : الدراسات السابقة للموضوع : سادسا

 -سياسة استهداف الاستثمار ألاجنبي املباشر لتحقيق ألاهداف الانمائية بالجزائر  :(  0101بالل بوجمعة )دراسة * 

دراسة سياسة استهداف الاستثمار املباشر بالجزائر وتهدف هذه الدراسة إلى . 0100-0520دراسة تطبيقية للفترة 

ومدى مساهمتها في تحقيق معدل النمو الاقتصادي املستهدف باإلضافة غلى دورها في تنمية الصادرات الغير 

النفطية باستخدام السالسل الزمنية، حيث توصلت الدراسة إلى أن الاستثمار ألاجنبي املباشر يؤثر إيجابيا في 

ادي، إذ تبين وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين املتغيرين، كما توصلت الدراسة إلى نفس النمو الاقتص

النتيجة بالنسبة للصادرات الغير الفعلية، ولقد أوصت الدراسة بأهمية استفادة سياسية استهداف الاستثمار 

 . رفةيوفرها اندماج الجزائر ضمن اقتصاد املع ألاجنبي املباشر من املزايا التي

الاستثمار ألاجنبي املباشر وأثره في النمو والتنمية الاقتصادية الدول النامية  ( : 0101سمير حنا بهنام )دراسة  *

حيث هدفت هذه  0101، جامعة املوصل، العراق 10، مركز الدراسات إلاقليمية، العدد 0100-0551للمدة 

النمو والتنمية الاقتصادية في الدول النامية مختارة خالل تلك الدراسة إلى تبين اثر الاستثمار ألاجنبي املباشر على 

ألاثر وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود اثر ايجابي الاستثمار ألاجنبي املباشر على النمو الاقتصادي في كل من 

 .(املغرب تونس الكويت -سوريا  -مصر  -الجزائر  -ألاردن  -تركيا  -اختند)

والجزائر واملغرب،  تونس: الاستثمار ألاجي املباشر والنمو الاقتصادي دراسة حالة : (0112رفيق نزاري، )دراسة * 

حيث هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر الاستثمارات ألاجنبية املباشرة على النمو الاقتصادي في كل من املغرب 

تم تقديره باستخدام طريقة ، وذلك وفقا النموذج النمو الداخلي الذي 0111-0550والجزائر وتونس خالل الفترة 

الدراسة أن الاستثمار ألاجنبي املباشر قد أثر على النمو الاقتصادي  وقد توصلت. املربعات الصغرى على مرحلتين
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في املغرب تأثير إيجابيا لكنه بشكل ضعيف، ويعزى ذلك لالرتباط مصادر تلك الاستثمارات بعمليات الخوصصة 

شركات صناعية وتكرير البترول وشركات الكهرباء وشركات الاتصاالت وامتدت التي انتهجها الدولة والتي شملت 

صناعة السيارات وقطاع السياحة واملالحة الجوية والقطاعات املالية، في حين أن الاستثمار ألاحتي املباشر في 

إلى تركز تلك تونس تأثيرا سلبيا، ذلك ألن التكنولوجيا املصاحبة لتلك الاستمارات ال تعتبر حديثة بالنظر 

الاستثمارات في قطاعات وصناعات تقليدية كالنسيج، وبالتالي هي ال تحتاج إلى تكنولوجيا متطورة، أما بالنسبة 

نسبة كبيرة  للجزائر فقد حقق الاستثمار ألاجنبي املباشر تأثيرا إيجابيا على النمو الاقتصادي وذلك راجع إلى تركيز 

اشر في قطاع الطاقة من خالل الاستثمار في مشروعات الاكتشاف، إلانتاج، من تدفقات الاستثمار ألاجنبي املب

والصيدلة والصناعات الغذائية قطاع البنوك  النقل، وتكرير رغم تحسين الذي شهدته قطاعات أخرى لالتصاالت

 .والخدمات املالية وقطاع السياحة

املباشر على النمو الاقتصادي في ألاردن خالل الفترة أثر الاستثمار ألاجنبي  :( 0111زياد محمد أبو ليلى )دراسة  * 

، حيث دلت النتائج على وجود عالقة سببية متبادلة بين الاستثمار ألاجنبي املباشر والنتاج إلاجمالي 0510-0111

في ألاردن وكذلك وجود عالقة سببية متبادلة بين الواردات والاستثمار ألاجنبي املباشر وبين الواردات والناتج 

 .إلى الاستثمار ألاجنبي إلاجمالي ووجود عالقة سببية تتجه من رأس املال الحلي

 :من خالل ما سبق فإن دراستنا هذه تتميز عن الدراسات السابقة من خالل ما يلي 

 0110)الجزائر واملغرب والسعودية خالل الفترة "واقع الاستثمار ألاجنبي املباشر للدول الثالثة  لیحل – 

0105 .) 

 ( 0105  -0110)کر استثمارات ألاجنبية املباشرة على النمو الاقتصادي للدول املعنية خالل الفترة  اسیق 

  (0105 - 0110)التوزيع القطاعي والجغرافي لالستثمارات ألاجية للدول الثالت خالل الفترة 

 الث الجزائر واملغربالحوافز املمنوحة لالستثمارات ألاجية ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي للدول الث 

 (0105 0110)خالل الفترة  والسعودية

 0105 ) دراسة مقارنة بين الجزائر واملغرب والسعودية من خالل الاستثمارات ألاحية املباشرة خالل فترة - 

0110). 

 :منهج الدراسة: سابعا

 :نظرا لطبيعة املوضوع فقد تم استخدام املناهج التالية 

والتعاريف  وذلك لوصف وتحليل ظاهرة الاستثمار ألاجنبي املباشر والنمو الاقتصادي :التحليلياملنهج الوصفي  -

 . والخصائص وألاهمية

نماذج قياسية  والذي يتركز على التحليل الكمي للمتغيرات الاقتصادية من خالل  :منهج التحليل القياس ي الكمي -

ة، وهذا من أجل قياس أثر الاستثمار ألاجنبي املباشر على تستمد من النظريات الاقتصادية والدراسات التطبيقي

 (. 0105 – 0110)  النمو الاقتصادي في البلدان الثالث الجزائر واملغرب والسعودية خالل الفترة

 حيث تمت الدراسة في البلدان الثالث الجزائر واملغرب والسعودية  :منهج دراسة حالة -

 : هيكل الدراسة: ثامنا

 :املعالجة إلاشكالية فقد تم تناول الفصول التالية



 مقدمة 
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حيث قسمنا هذه الدراسة إلى ثالثة فصول تسبقهم مقدمة عامة لإلحاطة باملوضوع وتليهم خامة تحتوي 

 حول  على أهم النتائج املتوصل إليها والتوصيات وأقاق البحث، حيث اشتمل الفصل ألاول على إلاطار املفاهيمي

املباشر والذي قسم دورة إلى مبحثين حيث خصص ألاول لعرض مفاهيم أساسية لالستثمار  لالستثمار ألاجنبي

بشكل عام ليتم بعد ذلك تعريف الاستثمار ألاجنبي املباشر وأشكاله وأهميته ودوافعه ، أما املبحث الثاني 

 .لالستثمار ألاجنبي املباشر وأثاره إلايجابية والسلبية محدداتخصص لعرض 

ي املباشر والنمو الاقتصادي من خالل تقسيمه إلى جنبلفصل الثاني في الاستثمار ألا بينما خصص ا

لنمو الاقتصادي وقياسه ونماذجه، أما املبحث الثاني حيث ا مفاهيم أساسية حول مبحثين حيث خصص ألاول 

ومن حيث املوارد تم فيه عالقة الاستثمار ألاجنبي املباشر بالنمو الاقتصادي من حيث تطور التجارة الخارجية 

  .البشرية ومن حيث نقل التكنولوجيا

ثم تطرقنا في الفصل الثالث إلى  إلاستثمار ألاجنبي مباشر نمو إلاقتصادي في الجزائر و بدوره تم تقسيمه 

فقد تناول النمو إلاقتصادي أما املبحث الثاني  فقد  كان حول إلى ثالث مباحث  حيث خصصنا املبحث ألاول  

ستثمار ألاجنبي مباشر في الجزائر  و فيما يخص املبحث الثالث فتمحور حول أثر التدفقات استثمار تدفقات الا 

 .ألاجنبي املباشر على نمو إلاقتصادي في الجزائر 
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 :تمهيد
لقد تزايدت أهمية الاستثمار ألاجنبي املباشر خالل ألاعوام القليلة املاضية كأحد مكونات التدفقات 

الرأسمالية للدول النامية، حيث لم تكن العديد من حكومات هذه الدول ترحب كثيرا خالل عقد السبعينات 

قيق ألارباح دون الاهتمام بتحسين باالستثمار ألاجنبي املباشر يسب اتجاه الشركات متعددة الجنسيات إلى تح

 .تلك الدول  اتیاقتصاد

بداية الثمانينات من القرن العشرين اختلفت هذه التصرة وأصبحت الحكومات تتنافس مع بعضها  مع

أممية و دور الاستثمارات ألاجنبية املباشرة على  ماتیلجذب مزيد من تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر، قلقا تزا

في الدول النامية خاصة في ظل  ويلالساحة الدولية في السنوات ألاخيرة، بحيث أصبحت من أهم مصادر التم

 تزايد املديونية الخارجية

 أجل التعرف على أهم الجوانب املتعلقة بهذه التظاهرة الاقتصادية قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى من

 :املباحث التالية

 (. أشكاله وأهميته ودوافعه)مفاهيم أساسية حول الاستثمار ألاجنبي املباشر : املبحث ألاول  -

 .محددات الاستثمار ألاجنبي املباشر وكذا آثاره الايجابية والسلبية: املبحث الثاني -

 :مفاهيم أساسية حول الاستثمار ألاجنبي املباشر : املبحث ألاول 
جذب اهتمام الشركات والدول، وقد زاد الاهتمام به أكتر في بالاستثمار ألاجنبي املباشر  رفلقد ع

السنوات ألاخيرة نظرا لإلمكانيات التي وفرها للدول النامية، حيث أن معظم السياسيات الاقتصادية تشجع 

 . تمار ألاجنبي املباشر ألاساسية لالس تعاريفالاستثمار ألاجنبي في شتى امليادين، وفيما يلي ستطرق إلى ال

 :مفهوم الاستثمار ألاجنبي املباشر وأشكاله : املطلب ألاول 
 :يمثل مفهوم الاستثمارات ألاجنبية وأشكاله فيما يلي

 تعريف الاستثمارات والاستثمارات ألاجنبية والاستثمارات ألاجنبية املباشرة -0 

 :تمارات ألاجنبية املباشرة فيما يلييتمثل تعريف الاستثمارات والاستثمارات ألاجنبية والاس

 :تعريف الاستثمارات -0-0 

 : توجد عدة تعريفات لالستثمار منها 

 ارتباط مالي بهدف تحقيق مكاسب يتوقع الحصول عليها على مدى مدة طويلة في: بعرف ألاستثمار بأنه -

 1.لقباملست

الدخل وتحقيق إلاضافة الفعلية إلى رأس املال جموع التوظيفات التي من شأنها زيادة : يعرف الاستثمار بأنه -

تدفقات مالية  نتيجة التضحية منفعة مالية للحصول على. ألاصلي، من خالل امتالك ألاصول التي تولد العوائد

 2 .ليةقبمست

                                                           

 ، الطبعة األولى، "االستثمار األجنبي المباشر في الدول اإلسالمية في ضوء االقتصاد اإلسالمي " دمحم عبد العزيز عبد هللا، - 1

 .52، ص  5002والتوزيع، األردن، .  للنشردار النقاش 

،األردن كنموذج،مجلة "آليات جذب االستثمارات الخارجية إلى الدول العربية في ظل العولمة "أحمد زكريا صيام، - 2

 8، ص  5002، جامعة شلف الجزائر، ديسمبر  00. اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد
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إلانتاجية  استخدام املدخرات في تكوين الاستمارات أو الطاقة إلانتاجية على الطاقات: يعرف الاستثمار بأنه -

 .1القائمة أو تحديدها

الحصول  من خالل التعريفات السابقة يمكن تعريف الاستمارات بناء الاستخدام الحالي لألموال وذلك لغرض -

 .2على ربح مستقبلي، مقابل تحمل مخاطرة مهما كان شكل هذا الاستخدام

 تعريف الاستثمارات ألاجية توجد عدة تعريفات نذكر منها  -0-0 

حزمة من  من دولة مضيفة سعيا وراء تحقيق أمر ه بنل استثمار يتم خارج موطك: يعرف الاستثمار ألاجنبي بأنه -

 3 .ألاهداف الاقتصادية و املالية والسياسية سواء فدف مؤقت أو ألجل محدد لألجيال طويلة ألاجل 

مشروعات  الرؤوس ألاموال واملساهم في إنشاءالاستثمار القادم من الخارج واملالك : يعرف الاستثمار ألاجنبي بأنه -

 4 .استثمارية في اقتصاد ما قبل املؤسسة القائمة في اقتصاد آخر 

 كل استخدام أو توظيف يجري في الخارج للموارد املالية ومادية يملكها: يعرف الاستثمار ألاجنبي على أنه -

 5". أشخاص أو تملكها حكومات

التي تقوم  جيع الاستثمارات املادية واملالية: " يمكن تعريف الاستثمار ألاجنبي بأنهمن خالل التعريفات السابقة  -

ألاجانب سواء كانوا  داخل دولة ما، أي مجموع الاستثمارات الداخلية املنفذة من قبل( الغير مقيمين)بها ألاجانب 

 6 .أفراد أو مؤسسات

 :تعريف الاستثمارات ألاجنبية املباشرة -0-1 

 :هنالك تعريفات عديدة نذكر منها 

الاستثمار الذي يقض ي إلى : الاستثمار ألاجنبي املباشر بأنه( UNCTAD)عرف مؤقر ألامم املتحدة للتجارة والتضع  -

في قرع أجنبي قائم في دولة  عالقة طويلة ألامد و يعكس منقعة وسيطرة دمتين املستمر ألاجنبي، أو الشركة ألام

ي يتميان إلى جيت ويشمل استثمار القروض من شركة ألام للشركات التابعة في القطر مضيئة خير تلك الت

 .7الضيف وفي الاستمارات التي تقض ي إلى السيطرة على ألاصول املستخدمة في إلانتاج في الخارج 

                                                           

، الطبعة األولى ، دار الكتاب الحديث، القاهرة، "اقتصاد، االستثمار و العولمة المدخل إلى دراسة علم " حسين عمر، - 1

 .0، ص  5000
 .من إعداد الطالبين جالب بالل وحيرش مصطفى، انطالقا من التعريفات السابقة- 2

 5، ص  5000، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، "االستثمار الدولي والتنسيق الضريبي " فريد النجار - 3
 08، مجلة العلوم اإلنسانية،جامعة دمحم خيضر،العدد "االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر واقع وآفاق"يب شهرزاد رغ- 4

 25،ص  5002. ،بسكرة،

 522، ص  5005، الدار الجامعية، اإلسكندرية، "االقتصاد الدولي، التجارة الخارجية والتمويل " كمال بكري - 5

 بالل وحيرش مصطفى انطالقا من التعريفات السابقةمن إعداد الطالبين جالب - 6

7 -Vrdctad, Foreign direct Investment and development, Vented, series on Issuesinintes 
national Investment Agree mints, Geneva, Dec 1998, P2. 
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الروابط  لكت: لإلستثمار ألاجنبي املباشر بأنه( OCDF)رفت املنظمة العاملية التجارة والتنمية الاقتصادية ع -

الاقتصادية التي تتم بين املستثمر ألاجنبي وشركة ما خاصة لالستثمارات التي تمنح هذا املستمر تأثيرا فعاال في 

 . 1رأس مالها ألاجتماعية من% 011اتخاذ القرارات في هذه الشركة عن طريق امتالء كامل املؤسسة قائمة بنسبة 

متعددة  عبارة عن العمليات املالية التي تقوم بها الشركات: املباشر بأنهعرف سندوق النقد الدولي لالستثمار  -

الجنسيات وذلك من أجل التحكم أو ممارسة تأثير على السوق وتسيير املؤسسات املوجودة في بلد ما و التي 

تختلف من شركة ألام و مختلف فروعها عبر العالم، والتي تتضمن إنشاء فروع جديدة توسع الطاقة 

ومن جهة أخرى العمليات التي تجري من ... تيعابية، الرفع من الرأس املال، القروض و إعادة الاستثمار اخليالاس

ألاسواق، ولكن شرط الحصول   خالل النمو الخارجي ودالل بالدخول في رأس املالى املؤسسة أجنبية من خالل

 2 .من رأس مالها % 01على تسية ال تقل عن 

مستثمر في بلد  الاستثمار الذي حصل عندما يقوم: ية للتجارة الاستثمار ألاجنبي املباشر بأنهعرفت املنظمة العامل -

 .3مع وجود النية في إدارة ذلك ألاصل( البلد املضيق)بامتالك أصل موجود في بلد آخر ( البلد ألام )ما 

الناشئة  شموعة التدفقات: بأنهأما املؤسسة العربية لضمان الاستثمار فقد خرقت الاستثمار ألاجنبي املباشر  -

نتيجة انتقال رؤوس ألاموال الاستثمارية إلى ألاقطار املستقبلية، لتعظيم ألارباح وتحقيق املنافع املرجوة مع رأس 

املال املحلي إلقامة املشاريع املختلفة في تلمالك ألافكار املستقبلية لتعقيم ألارباح وتحقيق املنافع املرجاة، 

أس املال الخلفي إلاقامة املشاريع املختلفة في تلك ألاقطار أو أنه نشاط استثماري طويل ألاجل باملشاركة مع ر 

 4 .ر ار قيقوم به مستشعر أجنبي في قطر أحبي مضيق يقصد املشاركة الفعلية أوالاستقالل باإلدارة و ال

 :وانطالقا مما سبق يمكن استنتاج ما يلي

 ة عن استشمار طويل ألاجل الاستثمار ألاجنبي املباشر هو عبار  -

 . الاستثمار ألاجنبي املباشر غالبا ما تسهر الشركات متعددة الجنسيات على تنفيذه  -

اللي في هذه  يتمتع الاستثمار ألاجنبي املباشر بحق التمالك الكامل أو الجزئي للمشروع، بشرط مشاركة املستمر -

  .الحالة

 .فما فوق رأس مال املشروع معيارا و حتية الختبار الاستثمار ألاجنبي أجنبيا% 01تتمثل حصة  - 

من خالل التعريفات السابقة يمكن القول أن الاستثمار ألاجنبي عبارة عن ذلك النوع من الاستثمار طويل 

كامل أو جزئي، كما يعمل على ألاجل، الذي ينطوي على إقامة مشاريع يتولى املستثمر ألاجنبي امتالكها بشكل 

                                                           

، ( 4-0 )، مجلة الخليج العربي، العدد"خليجي االستثمار األجنبي المباشر في دول مجلس التعاون ال" دمحم راضي جعفر - 1

 200 ص ، 2011 .جامعة البصرة، العراق،

2 -François Bots et antres, images fcomomione du mande (creopolitique économique) 2008, 
Edition Armand colin, paris, 2007,p-p 23-24. 

العراقية  المجلة، ،" االستثمار األجنبي المباشر في محافظات الفرات األوسط"عبد الوهاب الموسوي وحيدر نعمة بحيت - 3

 . 58، ص  5008جامعة الكويت، العراق، . ،  55للعلوم اإلدارية، العدد 

، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي "االستثمار األجنبي المباشر وآثاره على األقطار النامية " سعد محمود الكواز، - 4

، ص  5002نوفمبر  52 االقتصادي في بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا، فندق األوراسي، الجزائر، إشكالية النمو حول

002 . 
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في رأس املال املشروع حتى يتم اختيار % 01إدارتها ضمن البلد املضيق، ويشترط أن تكون حصة املستثمر ألاجنبي 

 1 .االاستثمار أجنبي

 :أشكال الاستثمار ألاجنبي املباشر -0 

املستثمر ألاجنبي فقد  إن أشكال الاستثمار ألاجنبي املباشر تتحدد حسب نسبة ملكية املشروع من طرف

 :يلي  تكون جزئية أو مطلقة، ومن هذا املنطلق يتم تقسيم الاستمار ألاجنبي إلى عدة أشكال تتمثل فيما

 :الاستثمار املشترك -0-0

 اتیيعرف كولدي الاستثمار املشترك بأنه أحد مشروعات ألاعمال الذي يمتلكه أو يشارك فيه طرفان أو شخص -

املال بل تمتد  رأس أو أكثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة، واملشاركة هنا ال تقتصر على الحصة في شانیمعنو 

 . 2 ...أيضا إلى إلادارة الحيرة وزارات الاختراع أو العالمات التجارية 

 أحد أن الاستثمار املشرك ينطوي على عمليات إنتاجية أو تسويقية تم في دولة أجنبية، ويكون  "ربشراتی" ی بر  -

أطراف ألاستثمار فيها شركة دولية يمارس حقا كافيا في إدارة املشروع أو العملية إلانتاجية بدون السيطرة الكاملة 

 .3عليه

 4 :ينطوي على أخصائص التاليةخالل التعريفات السابقة يمكن القول بأن الاستمار املتر  من

 داخل يكون طويل ألاجل، من أجل ممارسة عملية إنتاجية وهذا( الوطني وألاجنبي)الاتفاق بين املستشمران  - 

 . البلد املضيف

  .املستثمر الوطني قد يكون شخصية تنتمي إلى القطاع العام والخاص -

 وطنية موجودة تؤدي إلى تحويل هذه الشركة من شركة إن قيام املستثمر ألاجنبي بشراء جزء من شركة وطنية -

 . إلى شركة استثمار أجنبي

 :ال يشترط في املشاركة تقديم حصة من رأس املال من طرف املستثمرين وطني و أجنبي أي -

 قد تكون املشاركة الحيرة واملعرفة أو العمل أو التكنولوجيا بصفة عامة. 

  التكنولوجيا ء من رأس املال أو كله على أن يقدم الشريك ألامجز میقد تشملل حصة املشاركة في تقار  

 قد تتمثل املشاركة في تقاريم املعلومات أو طرق تسويقية أو أسواق جديدة.. 

في جميع الحاالت التي ذكرناها البد أن يكون لكل طرف من أطراف الاستثمار املشرك الحق في إدارة املشروع 

 .العنصر هو العنصر الحاسم في التفرقة بين الاستثمار املباشر و الغير املباشرهوهذا الشرط ضروري، ومنه هذا 

 :ةفيضمزايا وعيوب الاستثمار املشتراك من وجهة نظر الدولة امل -0-0-0 

 5 :ي آتوالتي يمكن تقسيمها ك 

                                                           

 .من إعداد الطالبين جالب بالل وحيرش مصطفى انطالقا من التعاريف السابقة - 1

-033، ص ص  5000، دار الجامعية الجديدة، مصر، "اقتصاديات األعمال واالستثمار الدولي " عبد السالم أبو قحف - 2

032. 

، صندوق النقد الدولي رقم "االستثمار األجنبي المباشر للدروس المستفادة من الخبرات العلمية" مؤسسة التمويل الدولية - 3

 .09، ص 5992،واشنطن، سبتمبر  02

، برنامج أعده المعهد العربي للتخطيط بالكويت مع مركز المعلومات "تطوير االستثمار األجنبي المباشر " صطفى باكر م- 4

 .59 – 58، ص ص  5004يناير  58-54ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بمصر 

، دار النقاش، "ء االقتصاد اإلسالمياالستثمار األجنبي المباشر في الدول اإلسالمية في ضو" دمحم عبد العزيز عبد هللا - 5

 .09، ص  5002األردن، الطبعة األولى،
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 : و تتمثل هذه املزايا فيما يلي :املزايا -أ

 مناصب ريففي زيادة رؤوس ألاموال ألاجنبية و تطوير التكنولوجيا و تو يلعب هذا النوع من الاستثمار دورا بارزا  -

 . شغل جديدة، وتحسين ميزان املدفوعات عن طريق التقليل من الواردات والزيادة في الصادرات

 ة فتكوين املديرين الوطنيين وخلق عالقات اقتصادية بين ألانشطة الاقتصادية والخدمة في الدول املضي -

 عندما إدارة املشروع وذلك يصالح الوطنية في توجيه سياسات الاستثمار وهذا نتيجة الاشتراك فبسمان امل -

 .تتعارض سياسات الشركة مع سياسات املصالح الوطنية 

قبل  ألاجنبي زيادة موالد الدول املضيعة لالستثمارات ألاجنبية وهذا نتيجة لدراسات الجدوى التي يقوم املستمر -

 وإلادارة الفعالة املتقدمة ثمار، باإلضافة إلى توفير جو مالئم لتحقيق هذه ألارباح من التكنولوجياالقيام بأي است

 :تتمثل هذه العيوب فيما يلي :العيوب -ب

 في  يشترط لتحقيق املزايا السابقة أن يتوفر لدى الاقتصاد الوطني القدرة الفنية وإلادارية واملالية على املشاركة -

 .رسم السياسات الاستثمارية للمشروع 

 تحقيق إن توقع مسطر حجم رأس املال الوطني يؤثر على حجم املشاريع املشركة وهذا ألامر يتسبب في عدم -

 .الخ...زيادة فرض التوظيف، نقل التكنولوجيا: ألاهداف املوجودة من الدول الضيقة مثال

 في توفير العمالت ألاجنبية وتحسين ميزان املدفوعات فيإن تحقيق الدول املضيفة لألهداف املنشودة  - 

 مقارنة مع مشروعات الاستعمار اململوكة ملكية لالستثمار ألاجنبي کتر یاملشتركة في أقل  املشروعات

 نبيمزايا وعيوب الاستثمار املشترك من جهة نظر املستثمر ألاج - 0-0-0

 : 1يمكن أيضا تصنيفها على الشكل آلاتي

 : تشمل هذه املزايا فيما يلي :املزايا  -أ

وذلك  في حالة نجاح الاستثمار ألاجنبي املشترك يساهم في زيادة فرص استثمارية وغذا بموافقة الدول املضيقة -

 کامل لمن خالل إنشاء مشروعات مملوكة له با

سماح  نبي وهذا في حالة عدمإن الاستثمار املشرك أكثر ألاستثمارات انتشارا وتفضيال من طرف املستثمر ألاج -

الدول املضيفة للمستثمر ألاجنبي يشملگه ملشروعات استثمارية بالكامل وخاصة في بعض الحاالت الاقتصادية 

 . الغير املباشر الخ، وهذا ملا يتيحه من أرباح إضافية إذا ما قورنت بأنواع من الاستثمار.. كالزراعة أو البترول، 

 تثمار من طرف الشركات متعددة الجنسيات وهذا في حالة نقص املعلوماتيفضل هذا النوع من الاس -

 .يحدف استغالل أمثل للسوق ألاجنبية ( املالية أو البشرية ) ية أو املواردقالتسوي

للشركة  الاستثمار املسرلك يساعد على التعرف على أسواق املحلية وإنشاء قنوات للتوزيع وتوفر املوارد ألاولية -

 .ألام 

 يساعد على تخفيض املخاطر الغير تجارية التي تحيط باملشروع مثل التأميم واملصادرة وتقليص الخسائر -

 التجارية التي يمكن التعرض لها۔ 

مباشرة  الاستثمار املشترك يتفادى القيود الجمركية للدولة املضيفة وهذا من خالل القيام بالعملية إلانتاجية -

 .وذلك لتسهيل عملية غزو أسواقها  على أراضيها بدال من التصدير 

                                                           

،  5000، مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية، "األشكال والسياسات المختلفة لالستثمارات األجنبية " عبد السالم أبو قحف - 1

 .50-58ص ص 
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العمالية  الاستثمار املشترك يساعد شركات متعددة الجنسيات في حل املشكالت املتعلقة بالغة والعالقات -

 .وغيرها من املشكالت التي تواجه هذه الشركة وهذا إلاعتماد على الطرف الوطنية

 : تتمثل هذه العيوب فيما يلي  :العيوب -ب 

في تقديم  اختالف املصالح الوطنية وأهداف املستمر ألاجتي وهذا خاصة في حالة إصرار الطرف الوطنياحتمال  -

نسبة معينة من رأس املال في املشروع وذال ما قد ال يتفق مع أهداف الطرف ألاحتي من املشروع الاستثماري بعد 

أهداف املستثمر ألاجنبي واملتمثلة  يتعارض معفترة زمنية مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الخطر الغير تجاري، وهذا ما 

إن عدم التكافؤ في الغارات املالية و الغنية بين املستمر الوطني  -في البقاء والنمو والاستثمار في السوق املحلية 

من النمل  -أهداف املشروع الاستثماري طويلة ألاجل وأخرى قصيرة ألاجل  وألاجنبي قد يؤثر سلبا على تحقيق

وهذا إن كان ( ألام  شركة)وط وقيود على التوظيف والتصدير وتحويل ألارباح من الداخل إلى الخارج وضع شر 

 .الطرف الوطني متمثل في الحكومة

 :الاستثمار اململوك بالكامل للمستثمر ألاجنبي -0-0 

اء قرع يعرف هذا النوع من الاستثمارات بقيام املستثمر ألاجنبي أو شركة متعددة الجنسيات في إنش 

بالنسبة للمستثمر ألاجنبي  لإلنتاج أو التسويق أو نوع آخر من أنواع النشاط إلانتاجي أو الخدمي بالدولة املضيفة

بصفة خاصة تعتبر الاستثمارات اململوكة بالكامل من أكثر أشكال الاستثمار ألاجنبي تفضيال، أما بالنسبة للدول 

إلاستثمارات في أغلب ألاوقات والتصريح للشركات بالتملك الكامل  املضيقة له تجدها تتردد كثيرا في قبول هذه

لهذه املشاريع الاستثمارية ويرجع هذا التفوق من التبعية الاقتصادية وما يترتب عنها من آثار تشير إلى بعض 

مالك تمنح شركات متعددة الجنسيات يت( دول شرق آسيا وأمريكا الالتينية ودول إفريفيا: )الدول املضيفة مثل

 1 .ها تملكا كامال وهذا هدف جذب املزيد من الاستثمارات ألاجنبيةعفرو 

 :مزايا وعيوب الاستثمارات اململوكة بالكامل للمستثمر ألاجنبي بالنسبة للدول املضيفة -0-0-0 

 2 :ويمكن تقسيمها على الشكل التالي 

  :تمثل هذه املزايا فيما يلي : املزايا -أ

 . زيادة التدفقات من رأس مال ألاجنبي إلى ألاموال الضيقة -

املحلي، مما  إن هذا النوع من الاستثمار يساهم في كبر حجم املشروعات مما يؤدي إلى إتباع أكتر حاجات املجتمع -

ميزان املدفوعات  يؤدي إلى تخفيض الواردات وزيادة الصادرات في حالة وجود قائض مما يترتب عليه تحسين في

 . البلد املضيف 

التكنولوجيا،  نظرا لكبر حجم املشروعات إذا ما قورنت باألشكال ألاخرى لالستمارات فإنها تؤثر على تحديت -

تحقيق ألاهداف  وهذا من خالل توفر جهاز يقوم باختيار التكنولوجيا املناسبة للسوق الحلبة وهذا الغرض

إن ضخامة هذه املشروعات تؤدي إلى تشغيل عدد أكبر من العمالة  -ريح ألافضل املنشودة من الناتج ألامثل وال

 .التشغيل  سواء في مراحل التأسيس أو مراحل

 : تتمثل هذه العيوب فيما يلي :وابيالع -ب 

                                                           

 .50-50، مرجع سابق، ص ص "األشكال والسياسات المختلفة لالستثمارات األجنبية" عبد السالم أبو قحف - 1

 . 44-40لعزيز عبد هللا، مرجع سابق، ص ص دمحم عبد ا- 2
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إذا ما  أما من ناحية العيوب فإن الدول املضيفة تتخوف من مخاطر الاحتكار و التبعية الاقتصادية وهذا خاصة -

 .عارضت مصالح املستمر مع املصالح الوطنيةت

 :الاجنبي  مزايا وعيوب الاستثمارات اململوكة بالكامل للمستثمر ألاجنبي من وجهة نظر املستثمر  -0-0-0 

 :1يمكن إيضاحها على الشكل آلاتي 

 : تمثل هذه املزايا فيما يلي :املزايا -أ

إلانتاجي  للمستثمر ألاجنبي في إلادارة والتحكم في النشاط إن هذا النوع من الاستثمار يعطي الحرية الكاملة -

 .وسياسات ألاعمال املرتبطة بمختلف أوجه النشاط الوظيفي لالستمار 

 .إن انخفاض تكلفة عوامل إلانتاج في الدول املضيفة تؤدي إلى كبر حجم ألارباح املتوقعة -

الاستثمار  ي تواجه املشروع وهذا إذا ما قورنت معإن التملك الكامل للمشروع يساعد في تخطي املشكالت الت -

  .املشترك أو الاستثمار الغير مباشر 

صورة  إن املستثمر ألاجنبي يعتمد في هذا الشكل من أشكال الاستثمار على قناع زبون الدول املضيقة ورسم -

 .والتسويق  التوسيعجيدة عن هذا الاستثمار، مما يسهل مهمة هذا املستمر فيما يخص تنفيذ سياسات 

 : تتمثل هذه العيوب فيما يلي :العيوب -ب 

 باالستثمار، إذا في هذه الحاالت ضخامة رؤوس ألاموال املستعملة في هذا الشكل من الاستمارات إذا ما قورنت -

 . تاجحتى مرحلة إلان يتحمل املستثمر ألاجنبي وحده كل تكاليف إلانتاج أي من إرساء اللبنات ألاولى للمشروع

في حالة  التأميم، التصفية، املصادرة، وهذا: إن في هذا الشكل من الاستثمارات ترتفع ألاخطار الغير تجارية مثل -

 .عدم استقرار السياس ي في الدول املضيفة

 :شركات متعددة الجنسيات -0-1

 : فات نذكرلقد تعددت الشعريفات وتنوعت حسب املعايير التي ارتكزت عليها، فمن بين هذه التعري 

هي شركة أم تسيطر على عدد كبير من املشروعات من مختلف الجنسيات وبذلك تكون موعة ضخمة تتجمع  -

لديها املواد املالية و البشرية وفي نفس الوقت تتبع إستراتيجية مشتركة كما أن الحجم يحتل أهمية گيري في تمييز 

السنوية عن مكة مليون دوالر، كذلك  عانایي تقل ماملجموعات متعددة الجنسيات، حيث تستبعد الشركات الت

تعتبر من العوامل الهامة في هذا التحديد طبيعة النشاطات الخارجية للمجموعة حيث تستبعاد من نطاق 

تمتلك فروعها أجنبية  كانت  الشركات التي تقوم بالتصدير فقط، هذا حق إذا الجنسياتاملجموعات متعددة 

 2 .للبيع

 :وتتميز الشركات متعددة الجنسيات بعدة خصائل اقتصادية شامية منها 

 كبر حجم هذه املؤسسات -

 تنوع املنتجات  -

 . التنوع في الساحل  -

 . الششت الجغراب -

 .تركيز إلادارة العليا -

                                                           

 .  004، ص  5000،5005، الدار الجامعية، اإلسكندرية، "إدارة األعمال الدولية " عبد السالم أبو قحف . - 1

 .72مرجع سابق، ص ،هللا عبد العزيز عبد حمدم - 2
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 .یالتفوق التكولوج -

 : ها الشركات متعددة الحات في الدول املضيفةثاملزايا والعيوب التي تحاد -0-1-0

 : 1تييمكن تقسيمها على الشكل آلا

 : تتمثل هذه املزايا فيما يلي :املزايا - أ

 .ة فزيادة إلانتاج وهذا نتيجة انتقال رأس املال من الدول ألام إلى الدول املضي -

 .ققة ملحألارباح ا عزيادة ألاجور وهنا نتيجة عنصر إعادة توزي -

 .خلق فرص عمل إضافية وهذا ملا تتمتع به من كبر حجم هذه الشركات  -

تزويد الدول املضيغة بالصادرات التقنية وإلادارية  -زيادة الصادرات عن املنتجات التي تنتجها هذه الشركات  -

ل إدخال هذه القدرات والتي يمكن اكتسابها من خال ضعف والتكنولوجية الجديدة، حيث تجد في الدول املضيفة

  .العنصر البشري في هذه الشركات

 نتيجة إضعاف قوة الاحتكار املحلي، تكون هذه الحالة في قلة املنافسة بين شركات معينة في الدول املضيفة -

ة دوزيا ألاسعار  لقلة الشركات املحلية، ولكن بعد دخول الشركات ألاجنبية فإنها تظهر منافسة وبالتالي تخفيض

 .إلانتاج

 :تتمثل هذه العيوب فيما يلي  :العيوب -ب

 أسعار  تأثر معدل التبادل التجاري للدول املضيفة، حيث كما أنه معروف أن معدل التبادل التجاري بساوي  -

السلع املصدرة على سعر أسعار السلع املستوردة لتلك الدولة في حالة إذا استمر املستثمر ألاجنبي في سلع 

يقة مصدرة هذه السلعة، سوف يؤدي إلى تخفيض سعر السلعة املصدرة ومع بقاء تصديرية وكانت الدولة املض

 .التجاري   بادلأسعار الواردات ثابتة على حالها سوف يؤدي إلى تدهور معدل الت

املحلية  نقصان الاستثمار الحلي غالبا ما تقوم الشركات ألاجنبية بتمويل جزء من مشاريعها عن طريق البنوك -

الطريقة سوف تؤدي إلى ارتفاع نسبية العاملادة، مما يستلزم تقليص الاستمارات الخلية وهذا باإلضافة وإن هذه 

إلى أن املسئولين املحلين يفضلون تقديم قروضهم الشركات ألاجنبية على الشركات اغلية وهذا الحلمية وهذا 

الشركات ألاجنبية مقارنة مع  رة أقل منالعمل املخاطرة في استرداد هذه القروض، حيث يكون هذا العامل املخاط

فقدان الدول املضيفة لالستثمار ألاجنبي املباشر سيادتنا الخلية وخارجية وهذا من خالل  -شركات املحلية 

في عام : الضاغطة بمختلف الطرق والتي تعقد الدولة املضيفة سيادتها الحقيقية ومثال على ذلك  ممارسة القوة

املنتخب " سلفادور كينيدي"أسقطت الشركة العمالقة ألامريكية البرق وخاتف الرئيس  في التشيلي عندما 0511

 .ديمقراطيا في تشيلي

 الاستثمار في املناطق الحرة  -0-7

هدف الاستثمارات في املناطق الحرة إلى تطوير الصادرات والاندماج في الاقتصاد الدولي، وتخضع ت

لنظام تشجيعي للغاية، حيث تستفيد من عمدة امتيازات ال توجد في ألاستثمارات املنجزة في املناطق الحرة 

 . املناطق ألاخرى 

 :Thierryschoowd-Pascalloratولتوضيح مفهوم املناطق الحرة تأخذه تعريف 

                                                           

 .000-001، ص ص 0111، لىو ألا طبعة ال، دار املسيرة،  تااسیريات و سنظالاقتصاد الدولي "،عبد الفتاح أبو شرار  علي - 1
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إن املناطق الحرة في مجال جغرابي محدود، أين ألاشتلة الصناعية أو التجارية، تستفيد من نظام " 

والتي قد تكون عضة أو ملغاة، وفي الغالب تكون مختلفة من الناحية القانونية، إنها خاص في جمال الضريبية 

مساحة أين األعضالع املادية تدخل وتخزن بكل حرية، بشرط أن تكون موجهة للتصدير علما أن بضائع املنطقة 

 .1"بلد املتواجد فيهالحرة تخضع للرقاية والرسوم الجمركية في حال ما إذا أدخلت لإلقليم الجمركي الوطني لل

 : ومن املزايا التي تمنح في املناطق الحرة

 .حرية اختيار مجال الاستثمار - 

أو  فردني أو ألاجنبي أن يبمكن لرأس املال الجزائري أو العر عدم وجود قيود على جنسية رأس املال حيث ي -

 .ة في الاستمارات في مشروعات املناطق الحرة سبيشارك بأي ن

 . ديرهرباح واملال املستمر وإعادة تصتحويل ألا حرية  -

 حرية تحديد أسعار املنتجات وتحديد نسبة ألارباح -

 مشروع قردي، شركة أشخاص، شركة أموال، قرع شركة أجنبية) حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع  -

 2اخ...شركات مختلطة 

 :تصنف املناطق الاقتصادية الحرة عموما إلى ثالث أنواع وهي كما يلي 

 :  يهوتأخذ بدورها ثالث أشكال : جاريةمناطق حرة ت -أ

 امليناء الحره  -

 الت الحرةحامل -

 .مناطق التجارة الخارجية -

 3 :ناعية؛ وتأخذ هذه املناطق شكلين أساسين هماصناطق حرة م -ب

 (.متاحلق بنكية ومناطق حرة للتأمين)املالية التي تنقسم بدورها إلى املناطق الحرة  -

 . يةئاجباملناطق الحرة ال -

 مشروعات أو عمليات التجميع  - 1 -0

عام أو ( اغلي)وهو عبارة عن مشروعات قد تأخذ شكل اتفاقية بين الطرف ألاجنبي والطرف الوطني 

لتجميعها لتصبح منتجا ( سيارة مثال)خاص يتم بموجبها غيام الطرف ألاول بتزويد الطرق التاتي منتجا معينا

ة أو املعرفة الالزمة والخاصة مائيا، وفي معظم ألاحيان وخاصة في الدول النامية يقدم الطرف ألاجنبي الحير 

الخ، في مقابل عائد مادي معين يتفق ... بالتصميم الداخلي للمصنع وتدفق العمليات وطرق التخزين والصيانة

 .عليه

كما أن مشروعات التجميع قد تأخذ شكل استثمار مشترك أو شكل التمالك املطلق أو الكامل ملشروع 

 .4الاستثمار للطرف ألاجنبي

                                                           

ماستر كلية  ، دراسة حالة الجزائر ، مذكرة"تقييم السياسات التحفيزية الجاذبة لالستثمارات األجنبية المباشرة " علوش دمحم - 1

 . 08، ص  5054 ،5050العلوم االقتصادية والتسيير ، جامعة بسكرة، 

 45، ص  5005، دار الكتاب الحديث، الجزائر ، "التطورات العالمية في االقتصاد الدولي" مراد محمودي، - 2

 .54ق ، ص ، مرجع ساب"األشكال والسياسات المختلفة لالستثمارات األجنبية " عبد السالم أبو قحق، - 3

برنامج من إعداد المعهد العربي للتخطيط مع مركز المعلومات ، " تطور اإلستثمار األجنبي المباشر " مصطفى باكير ، - 4

 . 59-58، ص ص  5004يناير  54بمصر،  ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
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 .أشكال الاستثمار ألاجني املباشر (: 10) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعتمادا على أشكال الاستثمار ألاجنبي املباشر املذكورة سابقا ۔ نيمن إعداد الطالب: املصدر

 أهمية الاستثمار ألاجنبي املباشر: املطلب الثاني
يأخذ الاستثمار ألاجنبي أهمية كبيرة كونه أحد مصادر التمويل الخارجي التنمية الاقتصادية، فضال عن 

على التكنولوجيا واخرات إلادارية والفنية، وله أثار إيجابية عديدة منها  كونه أحد القنوات التي يحصل من خاللها

إيجاد فرص جديدة للعمل، تحسين نوعية املنتجات وتقليل الكلف كي تصل إلى درجة عالية من املنافسة في 

أساس ي كمحرك  ألاسواق املحلية والعاملية، ويتضح من تحارب الدول الناجحة في التصدير أهمية دور ألاستمار

لنجاح عملية التصدير، إذ ترجع أهمية الاستمارات خلية وألاجنبية إلى أن هناك عالقة تبادلية بينهما وبين 

التصدير، فاالستثمار ألاجنبي يأتي بالتكنولوجيا الحديثة والخبرة في إلادارة، فضال عن الارتباط باألسواق العاملية، 

د من التدفقات الاستثمارية التي تترجم في شكل زيادة في وأن وجود قطاع تصديري قوي يعمل على جذب مزي

 1 .الصادرات الخدمية والسلعية، وتقوم بدورها في جذب استثمارات جديدة

 :ومن بين هذه ألاهمية نذكر ما يلي

 :سد فجوة الادخار والاستثمار  -0 

إلى مصادر املالية الخارجية،  عندما يعجز الادخار املحلي من توفير التمويل الكافي لالستثمار الوطني يلجأ

ومنها الاستثمار ألاجنبي املباشر وإلاعالنات ومنح القروض الخارجية، غير أن هذه ألاخيرة غير متاحة بسهولة، ولها 

تكاليف مستقبلية ياشلة جعلت بعض الدول تعجز عن سدادها الش يء الذي دفع هذه الدول إلى البحث عن 

 .مصادر تمويلي بديل عن الاقتراض

 

                                                           

 5050 –م  5990) المملكة العربية السعودية للمدة رجاع عبد هللا عيسى السالم، تقييم مناخ االستثمار األجنبي المباشر في - 1

 . 22، ص  5055، جامعة البصرة ، العراق، سنة  00للعلوم اإلدارية واالقتصادية العدد .  ، مجلة القادسية(م

 شركات متعددة الجنسيات
 

 مار في املسألق الحرةتثسإلا 
 

 مشروعات أو عمليات التجمع
 

 ي في الحرائرجنبأشكال الاستمار ألا 
 

 الاستثمار املشترك
 

 ينبالاستثمار اململوك بالكامل للمستمر ألاج
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 قليل من معدالت البطالةتال -0

إن تشغيل املشاريع الاستثمارية التي يقيمها الاستثمار ألاجنبي املباشر تحتاج بدأ عاملة، وبالتالي يعلق هذا 

الاستثمار فرص عمل جديدة في البلد املضيقة لالستمار، خاصة إذا تميز املشروع الاستثماري باالستخدام املكلف 

املتعلقة باستغالل اليد  الكثافة الرأسمالية، وهذا عالوة على مواقع الاستثمار ألاجنبي لليد العاملة بدال من

العاملة املنخفضة التكلفة في البلدان النامية، فقد تعرضت ممارسات الشركات متعددة الجنسيات الانتقادات 

 .جمعيات حقوق إلانسان الاتهامها بانتهاك حقوق العمال

 الحديثةنقل التكولوجيا  -1

يؤدي الاستثمار ألاجنبي املباشر إلى نقل التكنولوجيا إلى البالد املضيف، حيث تعتبر من العناصر 

ألاساسية إلحداث النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته، وطريق ألاقصر للحصول على هذه التكنولوجيا وبأقل 

قتصاد اخلي، وهذا ما يمكن أن يحدت التكاليف هو استيراد مكوناتها والعمل على توظيفتها وفق متطلبات الا

 .اميةنخالل الاستثمار ألاجنبي املباشر املتدفق من الدول ألاقل تقدما وال

 .زيادة تراكم في الرأسمال الثابت وإلانتاج الوطني  -7

ينتج دخول الاستثمار ألاجنبي املباشر إقامة مؤسسات ومشاريع استثمارية جديدة، وبالتالي اقتناء أصول 

ة إضافية الش يء الذي يساهم في زيادة الطاقة إلانتاجية لالقتصاد املضيف هذا الاستثمار، وألامر الذي إنتاجي

من املتوقع أن يحدث زيادة في إلانتاج املحلي منه مساهمة في النمو الناتج املحلي إلاجمالي، وهذا ألاخير سينعكس 

ف أساس ي نسعى إليه جميع ألانظمة الاقتصادية أثره إلايجابي على تحسن رفاهية املجتمع الاستثماري وهو هد

 .باختالف مدارسها

 الاستغالل ألامثل للموارد املالية ألاجنبية -1

تستخدم التدفقات املالية الناتجة عن الاستثمار ألاجنبي املباشر الواردة من املشاريع املرحة ذات مردودية 

فلسة، بينما القروض وإلاعانات املالية ألاجنبية قد عالية، وتجنب تمويل مشاريع ذات مردودية غير مريحة أو م

تستخدم في مشاريع ذات مردودية ضعيفة أو متعاذعة أو تستغل في غير أغراضها ألاولية، لهذا فإن الاستثمار 

ألاجنبي املباشر يتميز بدرجة عالية من الرشادة الاقتصادية والتوجيه والاستخدام الذي ال يمكن البقية املصادر 

 .1هاة ألاجنبية املذكورة سابقا تحقيقياملال

 2 :ويرجع اهتمام الدول النامية باالستثمار ألاجنبي املباشر إلى ألاسباب التالية 

وما ترتب عليها من امتناع بعض الدول النامية املدينة عن سداد ديوما أدى  0520نتيجة أزمة املديونية سنة  -

 . هذا ألامر بالدول املتقدمة إلى الاستثمار في الدول ذات العجز املالي عوض منحها فروض إضافية

املباشر من  ا وتضرها إلى الاستثمار ألاجنبيحدوث تغيرات في الدول النامية ذات العجز املالي، حيث تغيرت قتاعته -

قيام العديد من الدول النامية بإجراء  -اعتباره تدخل في الاقتصاد القومي إلى اعتباره حامل من عوامل التنمية 

 . السوق  إصالحات اقتصادية وتغييرات شيكلية الاقتصادياتها من خالل نظام

 إنشاؤها۔  عدد من العاطلين عن العمل في املشروعات التي يتم إلاسهام في حل مشكلة البطالة، وذلك بتشغيل -
                                                           

1 -UNCTAD_ World investment report_ Transnational corporations extractive industries and 

development, New York and Geneva, 2007, p150 

 ص ، 2006 مصر، الجامعية، الدار ،تداعياتها شركاتها، منظماتها، :االقتصادية العولمة المجيد ،  عبد المطلب عبد .- 2

186  
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يتصدير  إلاسهام في زيادة الصادرات وتحسين ميزان املدفوعات للدول املستمر فيها عند قيام املشروعات املعنية -

 .منتجاتها إلى الخارج 

 من الواردات وذلك من خالل زيادة إلانتاج الحلي، حيث يساهم إلانتاج املحلي باستبدال السلع التقليل -

 املستوردة بالسلع املنتجة محليا۔ 

 .تدريب العامين على ألاعمال إلادارية وعلى استخدام وسائل إلانتاج املتقدمة  -

 دوافع الاستثمار ألاجنبي املباشر: املطلب الثالث 
عديدة للقيام باالستثمار ألاجنبي املباشر سواء تعلق ألامر بالدولة املصدرة لرأس املال أو من هنالك دوافع 

جانب الدولة الصيغة املستوردة التي ترغب في استقطاب مثل هذا النوع من الاستمارات، وعلى العموم يمكن 

 اشرةالتفرقة بين نوعين من الدوافع التي يتصار من أجلها الاستثمار ألاجنبي املب

 ي املباشرةنبدوافع تصدير الاستثمار ألاج -0 

 :يمكن عرض أهم دوافع املستثمرين ألاجانب من خالل العناصر ألاساسية التالية 

 طبيعة النشاط الاقتصادي والتجارية -0-0

تلعب علطبيعة النشاط الاقتصادي والتجاري دورا مهما في دفع املستثمر إلى مزاولة نشاطه عبر الحدود 

نية، إذ أن هنالك بعض أنماط النشاط السريعة التلف التي تستلزم ضرورة قيام املنتج ولغرض تفادي الوط

إلاخفاف بالبحث عن أسواق استهالك مالئعة، ونقل وحداته إلانتاجية والتسويقية أو رأسمال معين إليها ومباشرة 

 1.إلانتاج فيها

 زيادة العوائد الاستثمارية  -0-0 

عوائد الاستثمار من خالل تعتيم الاستفادة من ميزة اختفاح عناصر التكلفة في الدول تحقق الزيادة في 

املضيفة مثل رخص ألايدي العاملة إذا ما قورنت باأليدي العاملة في البلدان املتقدمة، حيث كان قذه 

مخصص لالستهالك الحساسية دور في ظهور الفروع املقامة في البلدان املضيقة، والتي يتميز إنتاجها بأنه غير 

 .اخلي وإنما هو موجه للتصدير نحو البلدان املتقدمة

وتبعا هذا التحليل بعد أن كثيرا من الشركات ألامريكية مثال تقوم بنقل عملياتها إلانتاجية إلى الدول 

الشركات املحاورة أو الغير املجاورة لها، التي تتميز بوفرة العمالة فيها وانخفاض مستوى أجورها، وتعتمد أغلب 

ألاوربية واليابانية هذا السياق عففة بذلك استشمارا مضمونا وحوائد عالية، كما يؤخذ باالتجاه نفسه بشأن 

 .2عناصر إلانتاج ألاخرى كاملواد ألاولية وكلف الطاقة ووسائل النقل الضرورية

املالية والتمويلية باإلضافة إلى ذلك فإن الشركات ألاجنبية تستفيد من إلاعفاءات الضريبية والحوافز 

 .ابهالتي تمنحها كثير من الدول الراغبة في جذ

 

 

 

 

                                                           
 23ص ،  5003المعوقات والضمانات القانونية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، : دريد محمود السامراني، االستثمار األجنبي- 1

 .22دريد محمود السامراني، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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 تخفيض املخاطر الاستثمارية  -0-1

تقليل املخاطر التي تتعرض إليها استثمارات الشركات ألاجنبية والتي يحملها إلانتاج في بلد واحد مثل 

الخ، تتوزع وانتشار الاستمارات على عدد أكبر من الدول يعمل على .. .الحرب، التأميم، زيادة الرسوم الجمركية 

 .1تحجيم تلك املخاطر إلى الحد ألادق املرغوب 

كما أنه قد تششد املنافسة الداخلية لدرجة تحديد استمرارية وجود شركة ميا، تقل هذه الشركة 

بنفس الحدة، فرأس املال ألاجنبي يحاول قدر  نشاطها أو جزءا منه إلى دولة أو دول أخرى ال توجد فيها التنافسية

إلامكان توزيع استثماراته في دول وأسواق مختلفة كي يحاله من الانعكاسات السلبية لألزمات الاقتصادية التي قد 

 2 .تعرض لها السوق الواحدة

 زيادة املبيعات  -0-7 

املستهلكين أو الزبائن بمنتجاتها أو خدماتنا تعتمد مبيعات الشركات على حاملين أساسيين هما اهتمامات 

والرعية والقدرة على الشراء، وإن زيادة وتوسيع مبيعات الشركة متعددة الجنسيات خارج نطاق الدولة التي 

تعمل بما يمثل الهدف ألاساس ي لألعمال الدولية، ويهدف الاستفادة من وفرات إلانتاج باألحجام الكبيرة فإنه 

اق غير السوق اخي لتصريف قائض إلانتاج الذي ال يستوعبه سوق دولة واحدة، وفي حال يجب البحث عن أسو 

عدم توفر هذه إلامكانيات أو صعوبتها بسبب ارتفاع تكاليف التصدير أو السياسات املفيدة لالستيراد من طرف 

 .القيود السابقة الذكرالدول ألاخرى أو أسباب أخرى وهي عديدة تلجأ الشركة إلى إلانتاج خارج دولتها لتجاوز 

 : تحسين املوارد ومضمان توفيرها -0-1 

يبحث املنتجون واملوزعون عن منتجاتم وخادماتم ومكونات إنتاجهم في الدول ألاجنبية، وصدف ضمان  

التدفق املستمر دون انقطاع لهذه املواد وألاجزاء وبالكمية والجودة وألاسعار املرغوبة وبالتالي تحقيق املبيعات 

ات الحجم الكبير، هذه إلاستراتيجية هي التي تمكن الشركة من تحسين جودة منتجاتها أو تمكنها من التميز على ذ

 3 .تهابحيمنافسيها وبذلك تضمن تحقيق الزيادة في حصتها السوقية ور 

 زيادة صادرات البلد لالستثمار ألاجنبي املباشر - 0-0

فعلى سبيل املتقال تؤدي فروع الشركات ألامريكية املؤسسة في الخارج دورا هاما في صادرات الواليات  

املتواجدة  املتحدة، إذ يبلغ إنتاج الصناعات التحويلية التي يتم تسويقيها من قبل فروع الشركات في نفس املكان

ضعفين إلى ثالثة أضعاف مقارنة صادرات الواليات فيه أو التي يتم تصديرها إلى الخارج من قبل الفروع املذكورة 

 .4املتحدة ألامريكية من املنتجات الصناعية

 الرغبة في النمو والتوسع -0-1

قد تلجأ الشركة إلى إقامة مصنع لها في الخارج إذا ما وجهت منافسة محلية من طرف مستورد بسعر  

نه الاستيراد حتى تستعيد هي أيضا من مزايا أخفاض أقل من سعر الشركة، حيث تختار الشركة البلد الذي يتم م

التكاليف ومن ثم انخفاض أسعار البيع إلى مستوى منافسيها باالستيراد، كما أن عجز السوق اغلبية عن تحقيق 
                                                           

 لطبعةدمحم عبد العزيز، االستثمار األجنبي المباشر في الدول اإلسالمية في ضوء االقتصاد اإلسالمي، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، ا- 1
 .54، ص  5002األولى، . 

 .28دريد محمود السامراني، مرجع سبق ذكره، ص - 2

تداعيات  غسان عيسى العمري، المعضالت األخالقية وأثرها في تراجع أهداف عمليات الشركة المتعددة الجنسية، المؤتمر العلمي الدولي السابع،- 3

   . 50، ص  5009نوفمبر  55.  ، األردن،(التحديات، الفرص، األفاق) األزمة االقتصادية على منظمات األعمال 

 .07سابق ،ص  أحمد عبد العزيز، مرجع - 4
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أهداف املستثمر في النمو والتوسع يؤدي بالضرورة إلى التوجه نحو الاستثمار الخارجي والبحث عن منافذ عبر 

وهي "  Chryslerكرايزلر "نية، ومن ألامثلة التي يمكن أن تسوقها في إطار هذا العامل اضطرار شركة الحدود الوط

واحدة من ثالث شركات أمريكية كيري في صناعة السيارات، ونتيجة عدم تمكنها من الوقوف أمام كل من شركة 

ناعة ذاتها في السوق الوطنية، إلى التين تمارسان الص'  General Motorsبترول موتورز   وشركة"  Fordفورد " 

شركات تابعة في )الاستثمار التجاري املباشر في دول أوربا الغربية، مما دفع الشركتين أيضا إلى إنشاء فروع لها 

 ۔(املنظمة الجغرافية املذكورة

 السياسة الاقتصادية لدولة املستمر والرغبة في الهيمنة -0-2

بتشجيع شركتها على الاستثمار في الخارج باعتبار أن هذا الاستثمار بعود م الدول املتقدمة اقتصاديا تهت

بفوائد عديدة على اقتصادها الوطني، إذ أنه يؤدي إلى فتح أسواق جديدة أمامها وزيادة حجم تحارها الدولية 

وزيادة  وتأمين حصولها على املواد الخام بأسعار معقولة، مما يؤدي في غايته إلى تحسين وضعها الاقتصادي

، كما أن هناك أسباب فنية تدفع بعملية الاستثمار في الدول النامية تتمثل في  1دورها في الحياة التجارية الدولية

الرقية الجامعة للدول املتقدمة في فرض السيطرة على الاقتصاد الدولي وإحالل الاستعمار الاقتصادي محل 

 .2فة إلى الخضوع متطلق ألاقوى الاستعمار العسكري، وبالتالي إجبار الدول الضعي

الجدير بالذكر أن درجة أهمية العوامل السابقة وترتيتا يختلف من مستثمر إلى آخر، فعلى سبيل املثال 

مؤسسة يابانية  0111والتي شملت حوالي  0115حسب الاستبيان الخاص بإحدى الدراسات التي أجريت في فبراير 

 3 : ء قرار املؤسسات اليابانية للقيام بعملية الاستثمار في الخارج تتمثل فيتبين أن ألاسباب الرئيسية الكامنة ورا

 ۔ ( 38.2%)إدارة املحافظة على إلانتاج أو توسيع السوق انخلي ينسية تقدر به  -

 ۔ ( 32.1%)تقليص التكاليف، أي جعل ألاسعار أكثر تنافسية بنسبة تقدر ب  -

  .(23.3%)منتجات توافق مع أذواق املستهلكين املحليين بنسبة تقدر ب  تقديم -

 .(% 0.7 ) یأسباب أخرى ينسية تقار  -

 يراد الاستثمار ألاجنبي املباشر دوافع است -0 

أصبحت مختلف الدول املتقدمة والنامية في تنافس جلب الاستثمار ألاجنبي املباشر، ويرجع ذلك إلى  لقد

 4: العديد من ألاسباب والدوافع والتي يمكن عرضها في النقاط التالية

 سد فجوة الادخار  -0-0

توفير التمويل  تعاني جل الدول النامية من عجز في تمويل خطط التنمية، حيث يعجز الادخار املحلي من

الكافي لالستثمار الوطني، ألامر الذي يجعلها تلجأ إلى مصادر التمويل الخارجية والتي تتمثل في الاستثمار ألاجنبي 

 .رجيةاملباشر وإلاعانات واملنح والقروض الخا

تراجع إلاعالنات واملنح الخارجية وخضوعها لالختبارات السياسية وانطوائها على بعض الشروط  أمام

التي يراها البلد املستلم لإلهانة غير عادية وابتزازية، أصبح الاستثمار ألاجنبي املباشر بفضل من غيره من مصادر 

                                                           
 .28دريد محمود السام راني، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

 .582، ص  5000طاهر مرسى عطية، أساسيات إدارة األعمال الدولية، الطبعة األولى، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مصر،  - 2

التعاون لدول الخليج  العامة، لمجلسية، مجلة التعاون، األمانة أنيس الخياطي، أسباب ضعف االستثمارات اليابانية المباشرة في البلدان العرب - 3

 .29، ص  5050، مارس سنة  39العدد . العربي،

 م، أطروحة دكتوراه في العلوم 5008 -م 5993عبد الكريم بعداش، االستثمار األجنبي المباشر وأثاره على االقتصاد الجزائري خالل الفترة - 4

 .28 – 23، ص ص  5008-5002 لمالية، جامعة الجزائر، سنةاالقتصادية تخصص النقود وا
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خارجية مستقبال إال إذا حقق مشروع  اليةالتمويل ألاجنبي، ذلك أنه ال يلزم البلد املضيف له يمدفوعات م

 الاستثمار ألاجنبي املباشر أرباحا، عکس القروض التي يجب أن تسدد مع قوائدها بغض النظر عن سلبية أو

نتائجها، كما أن الاستثمار ألاجنبي املباشر ال ينطوي على الشروط الغير املرغوبة املصاحبة لبعض  إيجابية

 لوه من العيوب التي يتميز بها الاقتراض الخارجي، ومن املتوقع أن يتزامن تدفقإلاعانات ألاجنبية وبالتالي خ

الاستثمار ألاجنبي املباشر إلى البلد املضيق مع حصوله على العمالت ألاجنبية وهو ما يعتبر مكمال لالدخار املحلي 

ستثمار ألاجنبي املباشر الوارد وقوة دافعة أتمويل خطط التنمية التي تنتجها الحكومات، وتجدر إلاشارة إلى أن الا 

إلى الدول الصيغة يتجه نحو املشاريع الطرحة ذات املردودية العالية وتجنب تنمويل املشاريع الغير مريحة، في 

حين أن القروض وإلاعانات املالية ألاجنبية قد تستخدم في مشاريع ذات مردودية ضعيفة أو منعدمة، وعليه 

باشر عن مصادر التمويل ألاخرى بدرجة عالية من الرشادة الاقتصادية في التوجيه يتميز الاستثمار ألاجنبي امل

 .والاستخدام ألامثل للموارد املالية

 نقل التكنولوجيا الحديثة -0-0

تعتبر التكنولوجيا الحديثة من العناصر ألاساسية إلحاالت النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته، والطريق 

كنولوجيا وبأقل التكاليف هو استيراد مكوناتها والعمل على تطويعها وتوطينها وفق ألاقصر للحصول على هذه الت

متطلبات الاقتصاد املحلي، ويعاد الاستثمار ألاجنبي املباشر من أفضل الطرق املتاحة أمام الاقتصاديات الشامية 

دينة والطرق التقنية النقل التكنولوجيا، حيث من املفترض أن يجلب هذا الاستعمار الفنون إلانتاجية الح

الح باإلضافة إلى دوره في ...املتطورة ونظم التسيير املتقدمة واملهارات إلادارية واملالية والتسويقية املعاصرة، 

تكوين وتدريب املوارد البشرية في القطر املضيف، سواء من خالل توظيفهم للعمل داخل املشاريع املنجزة أو عن 

 .جه املؤسسات املحلية من جراء احتكاكها بالشركات ألاجنبيةطريق أثر املحاكاة الذي تنته

 :تحسين وضعية ميزان املدفوعات - 0-1 

يساهم ألاستثمار ألاجنبي املباشر في تحسين موازين املدفوعات في الدول النامية بصورة مباشرة من 

العمالة  ر يالشركات، وتوقخالل ثالث قنوات رئيسية في تدفق رؤوس ألاموال ألاجنبية، عائدات تصدير هذه 

بعالم الفجوة املزمنة التي  كاتالصعبة نتيجة إلحالل الواردات، فتدقق رأس املال ألاجنبي عن طريق هذه الشر 

تعاني منها الدول النامية، حيث ال تعني املدخرات تحلية املتطلبات الاستثمارية، مما ينعكس إيجابا على تحسين 

 .1 وضع ميزان املدفوعات

 تخفض مستوى البطالة - 0-7

يسهم الاستثمار ألاجنبي املباشر في حل مشكلة البطالة، وذلك من خالل قدرته على توفير فرص عمل 

جديدة تؤدي إلى تشغيل العاطلين عن العمل في املشروعات التي يتم إنشاؤها، السيما في ظل انخفاض تكلفة 

من | ستثماري بخاصية كثافة استخدام اليد العاملة بدال اليد العاملة في الدول النامية، أو تمتع املشروع الا 

 .كثافة رأس املال

 

 

                                                           
والدراسات،  دمحم سعد عميرة، الدور االقتصادي للشركات المتعددة الجنسيات في الدول النامية، غرفة التجارة والصناعة عجمان، مركز البحوث- 1

 .  03 ، ص 5055يونيو 
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 زيادة التراكم في رأس املال الثابت وإلانتاج الوطني -1-0

بلدي دخول الاستثمار ألاجنبي املباشر إلى إقامة مشاريع استثمارية جديدة، مما ينجر عنه زيادة الطاقة 

 تكفي استغالل كل هذه املوارد أو بعضها، ألامر الذي يجعل من الاستثمار ألاجنبي إلانتاجية الذائية للبالد املعني ال 

املباشر عنصرا مكمال لهذه الطاقة إلانتاجية، من خالل ما يوفره من إمكانيات الستغالل أكبر قدر ممكن من 

  .انلدبيعية التي تتوفر عليها هذه الباملوارد الط

 : محددات الاستثمار ألاجنبي املباشر وأثاره الايجابية والسلبية : املبحث الثاني

 محددات الاستثمار ألاجنبي املباشر: املطلب ألاول 
سألة جذب ألاقمار ألاجنبي املباشر بشكل عام، حيث اعتمدت العديد مل ماعم الالقد تغيرت وجهة النظ

ذب تلك الاستثمارات وشكلت ظاهرة جسياسات واستراتيجيات من الدول النامية واملتقدمة على حد السواء 

العوامل املتحكمة في جذب الاستعمار ألاجنبي املباشر جدال واسعا جدف تحديد املخدرات الحاكمة لعملية 

 .السياب مثل هذا النوع من الاستثمار في الدول املضيقة

 املحددات السياسية -0 

الاستهانة به في التأثير على اتحاد الاستمارات ألاجنبية املباشرة تلعب العوامل السياسية دورا ال يمكن 

ويأتي في مقدمة هذه العوامل توفر الاستقرار السياس ي في الدول املضيقة، ذلك أن املستمر لن يخاطر بنقل 

ي يبحث رأسماله أو خبرائه إلى دولة ما إال إذا اطمأن على استقرار ألاوضاع السياسية فيها، فرأس املال ألاجنب

 .1بطبيعته عن ألامان والاستقرار وال يمكنه أن يقوم باالستثمار في ظل أجواء تسودها ألازمات املختلفة

تأثيا عما سبق يعتبر توفير الاستقرار السياس ي شرطا أساسيا وضروريا، بهدف ضمان ديناميكية سريعة 

ي املستثمر ألاجنبي ويقلل من عناوقه ويفتح ومستمرة ألنسياب الاستثمارات ألاجنبية، إذ يحفز الاستقرار السياس 

 : يلي  له أفافا رحبة أمام صناعة ألارباح، ومن بين أهم العوامل املؤثرة على املناخ السياس ي يمكن ذكر ما

 النمط السياس ي للتبيع من حيث كونه نظاما ديمقراحليا أو دكتاتوريا، فالدولة الديمقراطية توفر قدرا من -

ل ألاجنبي، حيث تتسم سياستها بالوضوح واحترام الحقوق والالتزام بالنصوص الدستورية س املا ألامان لر

والقانونية مما يجعل السشمر يشعر باألمان ويشجعه ذلك على استمار أمواله في تلك الدولة، وذلك بخالف 

ا يعرض رأس تطال األنظم الدكتاتورية التي يتفرد قادتها بالقرار السياس ي وال يسود فيها احترام اخقوق مم

 .2للخطر

درجة الوعي السياس ي من حيث التعامل مع  -رأي وموقف ألاحزاب السياسية املحلية اتجاه الشراكة ألاجنبية  -

 3 .والاجتماعية  الشركات ألاجنبية واملساهمة في عملية التنمية الاقتصادية

 

 

 

                                                           
 .85دريد دمحم السامراني، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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الشغب والنزاعات املسلحة املتكررة في وعموما فإن حوادث الانقالبات السياسية، ألاختياالت، أعمال 

الحكومات، كل هذه ألامور مشمعة تؤدي إلى ممارسة تأثير سلبي على قرارات الاستثمار للشركات ألاجنبية فكلما 

 1 .كان املناخ السياس ي للقطر أكثر استقرار كان تلك الصالح الشركات املستمرة في ذلك القطر

 إلاطار التشريعي والتنظيمي -0

ملية تفعيل الاستثمارات إجماال تستلزم تسيئة ألامر القضائية وألانظمة التشريعية التي تمنح إن ع

ي تحقيق هذا املسعى وقتا طويال مما يوجب التزام سياس ي عدة التملك للمشاريع، وعادة ما يستاملستمر حوري

املعوقات الاستثمارية،  حقيقي من قبل الدولة قصد إقرار هذه القوانين في زمن قياس ي وضمان أقل قدر من

 : 2ويشمل إلاطار التشريعي والتنظيمي لالستثمار ما يلي 

الارتباط،   وجود قانون موحد لإلستثمار يتسم بالوضوح والاستقرار وعدم التعارض مع التشريعات ألاخرى ذات -

 .وأن يكون متوافقا مع القواعد والتنظيمات الدولية الصادرة لحكم وحماية املستمر

 سهولة إجراءات الحصول على ترخيص الاستثمار والتعامل مع الجهات الرمحية  - 

املستمر  وجود نظام قضائي مستقل يتمتع بالقدرة على تنفيذ القوانين والتعاقدات، وحل النزاعات الناشئة بين -

 . والدولة املضيفة بالكفاءة العالية والتراشة التلوية

فرص  ر وتبدد مخاوفه من كل أنواع املخاطر وتزر بالرضا الطمأنينة، وتزيد منوجود ضمانات كافية تقي املستم -

في هذا الحال  مرثحصوله على العوائد الاستثمارية التحتية، وتشمل املخاطر التي من املمكن أن يتعرض لها املست

ة حركة رأس املال التأمين، الصادرة، قرض الحراسة، نزع امللكية، سلب حرية تحويل ألارباح إلى الخارج وحري

  (.الخ...  باإلضافة إلى أهمية وجود نظام حماية حقوق امللكية الفكريةو   دخوال وخروجا

 :تشمل هذه املحددات ما يلي: املحددات الاقتصادية  -1

 : حجم السوق ومعادال نمو - 1-0

بالسكان واحتماالت نمو حجم السوق املحلي وإمكانية النفاذ إليه وكذا انا القدرة الشرائية الخاصة إن 

تلك املتغيرات، بل ونمو الاقتصاد ككل تشكل كلها املعابر الرئيسية التي تستخدمها الشركات املتعددة الجنسيات 

، ألن الاستثمار ألاجنبي املباشر يبحث عن ألاسواق 3في تقدير مدى صالحية البلد املضيف الاستثمار ألاجنبي املباشر

ال وقرة الحجم والنطاق، كذلك فإن سيطرة املستثمر ألاجنبي على ألاسواق الجديدة التي توفر له مزايا في مج

تمكنه من زيادة قوته التنافسية، كما أن درجة نمو السوق وإمكانية الوصول من خالفا لألسواق إلاقليمية 

ل ألاسواق الشركات ألاجنبية في معظم الحاالت تفضفألاخرى تشكل عنصر جذب الاستثمار ألاجنبي املباشر، 

إلاقليمية الديناميكية، فحتى الدول الصغيرة من املجاورة لألسواق الكبرى والتي تحتل مواقع إستراتيجية يمكن 

أن تكون محل اهتمام الشركات ألاجنبية أو تلك الدول التي تملك عالقات إقليمية من أجل تشكيل أسواق 

 4 .واسعة

                                                           
،  52مفيد ذنون يونس ودينا أحمد عمر، محددات االستثمار األجنبي المباشر في أقطار عربية مختارة، مجلة بحوث مستقبلية، العدد  - 1

 . 502-504، ص ص  5003باء الجامعية، تموز مركزالدراسات المستقبلية، كلية الحد

2 -United national, The role of foreign direct investment in economic development in ESCWA Member 
countries, New York, 2000, p09. 

 يت للعلومالسعدى رجال وشوقي جبار، تأهيل مناخ االستثمار األجنبي المباشر كأحد متطلبات اإلقالع االقتصادي في الجزائر، مجلة الكو - 3
 .25 ، ص 5054، جامعة واسط، العراق،  54االقتصادية واإلدارية، العدد . 

 دراسة حالة: دالل بن سمينة، تحليل أثر السياسات االقتصادية على تنمية االستثمارات األجنبية المباشرة في ظل االحتكاكات االقتصادية- 4
 .05م، ص  5050 -م 5055علوم االقتصادية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في ال. 
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إلاجمالي ومعادله وحصة الفرد منه التي تعكس القوة اس حجم السوق بمستوى نمو الناتج املحلي قي

الشرائية التي تؤثر في الطلب على السلع والخدمات التي تنتجها الشركات املتعددة الجنسيات، وتؤكد الدراسات 

التجريبية وجود عالقة إيجابية بين املستويات ألاعلى للمبيعات للشركات املستمرة في البالد املضيف وبين 

 .1ستثمار ألاجنبي املباشرتدفقات الا 

 املوارد الطبيعية - 1-0

بعد توفر املوارد الطبيعية من العناصر املحفزة لالستثمار ألاجنبي املباشر، حيت يتدفق هذا الاستثمار إلى 

الدول الغنية باملوارد الطبيعية وبكميات كبيرة، ومن الناحية التاريخية يعتير توفر املوارد الطبيعية في الدول 

ضيقة من أهم محددات الاستثمار ألاجنبي املباشر متل املواد الخام املنتجات الزراعية واملعادن، ففي القرن امل

 التاسع عشر كان معظم الاستثمار ألاجنبي املباشر يتدفق باتجاه الدول الغنية باملوارد الطبيعية من أجل

من الاستثمار ألاجنبي املباشر %( 01)ضمان استمرارية الحصول على هذه املوارد وأمان معقولة، كما لوحظ أن 

 .2كان يتجه إلى القطاع ألاول يسبب توفر املوارد الطبيعية حتى منتصف القرن العشرين

 : درجة الانفتاح الاقتصادي -1-1

قتصاديات املفتوحة، واتجاه التعامل مع العالم جميل ألاستثمار ألاجنبي املباشر إلى التوجه نحو الا

الخارجي معناه عدم وجود أية قيود على حركة التبادل التجاري أو عناصر إلانتاج ألامر الذي يضمن حسن 

الكفاءة الاقتصادية في توجيهها وعدم وجود أي اختالل في هذه ألاسواق، وبما أن املستمر ألاجنبي يسعى إلى 

 3 .مكنة فإنه يهتم بالكفاءة الاقتصادية بعيدا عن فرص القيودتحقيق أفضل رعية م

وهنالك العديد من املقاييس التي تستخدم للتعبير من درجة انفتاح اقتصاد ما، وحسب إحدى 

 :4الدراسات يتسم ألاقتصاد باالنفتاح إذا تم استيفاء الشروط الخمسة آلاتية 

 %.  71أن يكون متوسط معدل التعريفة الجمركية أقل من  -

 %. 71متوسط الحوافز غير الجمركية في أقل من  -

 .من معدل الصرف الرسمي % 01أن تكون عالوة السوق السوداء أقل من  -

 .عدم وجود حكومة اشتراكية -

 عدم وجود احتکار حكومي للصادرات ألاساسية -

 الاستقرار الاقتصادي - 1-7

من الصعب الفصل بين الاستقرار الاقتصادي والسياس ي فيما وجهان لعملة واحدة، حيث يتمثل 

الاستقرار الاقتصادي في تحقيق جملة من التوازنات الكلية بهدف توفير الفرص املالئمة لنجاح الاستثمار، كما 

طر املضيف، وطبيعة السياسة يرتبط الاستقرار الاقتصادي بدرجة وضوح السياسات الاقتصادية املنتهجة في الق

النقدية ومدى كفاءة الجهاز املصري واملالية والضمانات املرتبطة بامكانية تحويل ألارباح واستغاللها، وكذلك 

                                                           
1 -UNCTAD_ World investment report_ The Determinants of Foreign Direct Investment: op_cit, 1998,p108.  
2 -M.Bugaman, Forty Years of The Theory of The Transitional Corporation, 
UNCTAD_UN_VOL_N=02, New York, August, 1999, p24. 

 82نزيه عبد المقصود، مرجع سبق ذكره، ص  - 3

4 -Athanasios Vomdakidis, Regional Trade Agreements or Broad Liberalization: which poth leads to 
foster grow th? Vol, 46, N=01, IME, March 1991, p46. 



 إطار مفاهيم حول الاستثمار ألاجنبي املباشر                                                            :     الفصل ألاول 

 

24 
 

استغالل التعريفة الجمركية وحتنا لها في حل معادالت تضخم مقبولة، إذ يشكل التضخم عامال حاسما في 

 .1التنمية بشكل عام مليةع تیتشويه الحقائق الاقتصادية، أي تثب

بالذكر أن كل من التضخم وسعر الصرف تستعمل كمؤشرات للداللة على استقرار الاقتصاد  الجدير 

 .الكلي

 البنى التحتية  - 1-1

تعد البنى التحتية مهددا تقليديا هاما لالستثمار ألاجنبي املباشر، إذ أنتما تغطي العديد من الجوانب 

وانئ واملطارات والاتصاالت، ومن الواجب على القطر املضيق أن يعمل على توقير هياكل كالطرقات والجسور وامل

مرشوان يمادى صالحية وتوفر هذه الهياكل الغامدية  علوماتذات جودة عالية، ألن تدفق السلع والخدمات وامل

نطالق الغوي السريع كما ونوعا، إذ تسهم هذه الهياكل في تقليل التكاليف ألاولية لإلستثمارات، وتضمن الا 

 2 .للمشاريع الاستثمارية

 :تكلفة العمالة ودرجة توفير العمالة املاهرة -1-0

تكلفة العمل النسبية محادد مهم من الناحية إلاحصائية والاقتصادية بالنسبة لالستثمار ألاجنبي  إن

تأثر بشدة بمعدل ألاجور " املباشر، وخصوصا في الاستمارات كثيفة العمل، فمتال قرار الاستثمار في الصين 

كان يعود أيضا إلى " ملتدفق إلى فيتنام املنخفض السائد فيها، كما أن النمو السريع الاستثمار ألاجنبي املباشر ا

توفير العمل منخفض التكلفة، ومن ناحية أخرى فإن عدم مرونة سوق العمل وألاجور املرتفعة نسبيا في دول 

 3 .أخرى قد عرقلت حركة التدفقات الكبيرة من الاستمارات ألاجنبية املباشرة

 العائد على الاستثمار - 1-1

بعد العائد على الاستثمار أحد العوامل الخامة والرئيسية في جذب الاستثمار ألاجنبي املباشر، ألن 

املستثمر ألاجنبي ال يقوم باالستثمار في الخارج باال توقعا اللعائد ألاعلى يعاد تعديله بمعدل املخاطر التجارية والغير 

ثمار والقدرة التنافسية بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار تجارية، مع ألاخذ باشددات ألاخرى الخامسة مناخ الاست

 .4الاستثمار في الدولة املعينة 

 املحددات املالية والتمويلية -7

تلعب حوافز الاستثمار التي تمنحها الدول الصناعية املستمر ألاجنبي دورا هاما في جذب الاستثمار ألاجنبي 

عوضا من انعدام املزايا النسبية ألاخرى في الدول املضيفة  املباشر السيما عندما تمنح هذه الحوافز لتكون 

 5 : لإلستثمار وتتمثل هذه الحوافز في

 : الحوافز املالية -7-0 

تتمثل في الحوافز الضريبية بصفة أساسية، من أهم أشكالها إلاعفاءات الضريبية املؤقتة، إلتمانات 

ضريبة الاستثمار، الاستهالك املعجل ألاموال الرأسمالية، إعفاء السلع الرأسمالية املستوردة من الرسوم 

                                                           
 دري، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناخ االستثماري، الملتقى الوطني األول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في قعبد المجيد  - 1

 . 543 – 542، ص ص  5005أبريل  9- 8التنمية، جامعة عمار ثلجي، األغواط، 

 25 السعدي رجال وشوقي جباري، مرجع سبق ذكره، ص - 2

3 -. Mehmet Baykal, factors influencing the success of US Ventures in turkey, 07 July, 2003, p17, Web: 
www.rpi-edu/gay kam/proposal3,doc,consulte le 15/og/2009. 

 .00دالل بن سمينة، مرجع سبق ذكره، ص  - 4

 -40.البنية االقتصادية العربية، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، مصر،أمير حسن هللا دمحم، محددات االستثمار األجنبي المباشر والغير المباشر في - 5

 09، ص ص  5002
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وة على الحوافز الخاصة التي تعطيق الجمركية أو من ضرائب الواردات ألاخرى، باإلضافة إلى حوافز التصدير عال 

 .لتشجيع الاستثمار في املناطق الحرة لكل مراحل الصادرات

 الحوافز التمويلية  -7-0 

تشمل ألانواع ألاساسية منها في إلاعالنات الحكومية املباشرة التي تمنح لتغطية جزء من تكلفة رأس املال  

ستثمارية في الائتمان الحكومي املدعم، وكذلك مشاركة الحكومة إلانتاج، تكاليف التسويق املرتبطة باملشروع الا 

في ملكية أسهم املشروعات الاستثمارية التي تتضمن مخاطر تجارية مرتفعة، تأمين حكومي معدالت تفضيلية 

 .أنواع معينة من املخاطر عقل مخاطر تغير أسعار الصرف أو املخاطر تغير التجارية مثل التأميم واملصادرة

 :الحوار ألاخرى  -7-1

تشمل املعاملة التفصيلية لالستثمار ألاجنبي املباشر في مجاالت ضمان تحويل رأس املال وألارباح إلى  

الخارج، وتشمل أيضا تزويد املستثمر بالخدمات ألاساسية مثل تغية وإدارة املشروعات، تزويد املستمر معلومات 

اج وقت التسويق، املساعدة في التدريب، عن السوق، توفير املواد الخام، تقاسيم النصح خصوص عمليات إلانت

وعراق عامة بأسعار تقل عن ألاسعار التجارية وتسهم هذه  انیتزويد املستمر بالبنية ألاساسية من أرض وم

الحوافر في تخفيض التكاليف إلانشاء املشروعات بشكل غير مباشر وبالتالي إمكانية تحقيق معدل عائد مرتفع، 

 :1 (أي دعم الفروع ألاجنبية منها)التي تمنح لغرض دعم الرحية للمشاركة ألاجنبية  الحوافز ألاخرى  بعضوهناك 

 تخصيصات للخدمات  -تخصيص إعانات للبنية التحتية  -

 .أفضلية السوق  -

 .تعامالت خاصة بالتمويل الخارجي -

 املحددات الاجتماعية والثقافية -1

الشمام املستثمرين بالجانب الاجتماعي والثقافي للدولة املضيفة من خالل تعرفهم على نمط  يتعاظم

املعيشة، نظام التعليم ومستويائها نسبة ألامية، تمت الاستهالك وأذواق املستهلكين، عدد املواليد والوفيات، 

 2 .خال...مالية ودورهاء الدين، الع اتالفقر والبطالة، العادات والتقاليد السائدة، مستوى إلاعالم، النقاب

العوامل الاجتماعية من أخطر وأهم العوامل املحددة لجذب الاستثمارات وتشمل املوقف الكلي للمجتمع  وتعتبر 

املحاه مسألة استقطاب الاستثمار ألاجنبي بكافة أشكاله، وبعبارة أخرى لكي يتعدي املستمر الحدود فإنه يحاول 

 3 .ومصادرها اراتستثمدائما فهم ومعرفة نظرة املجتمع وموقفه تجاه الطبيعة تلك الا 

التي تعني بدراسة محددات تدفقات الاستثمار ألاجنبي  Sekkat 0101ضمن أحد الدراسات الحديثة ل 

املباشر فيما بين البلدان العربية بالقارنة مع التدفقات من دول غير عربية، ولهذا الغرض يجري تحليل عينتين 

ر على حدى، ألاولى تخص الاستمارات العربية السينية املباشرة، وألاخرى تركز على تدفقات الاستمار ألاجنبي املباش

إلى العرب من دول غير عربية، ولقد بينت أنتائج قرقا في محددات تدفقات الاستمار ألاجنبي املباشر إلى الدول 

، وأن العرب بستمرون أكثر مما ينبغي في غيرها من الدول (حربية أو غير عربية)العربية اعتمادا على املوردين 

                                                           
 .525، ص  5005سرمد كوكب الجميل، االتجاهات الحديثة في مالية األعمال الدولية، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن، - 1

2 -Charles et Albert Michelet, la séduction des nations ou comment attires les investissements, 
édition: économico, paris, 1999, p74. 

الرافدين،  دراسة تحليلية نظرية، مجلة تنمية: موفق أحمد السيدية وبشار ذنون دمحم الشكرجي، كلف االستثمار األجنبي المباشر ومنافعه الرئيسية- 3

  508، ص  5009د، جامعة الموصل، ، كلية اإلدارة واالقتصا 05 ، المجلد  90العدد 
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تكمن في الفرق املوجود بين محددات تدفقات الاستثمار ألاجنبي العربية ومع ذلك فإن النتيجة ألاكتر إنارة لالنتباه 

العربي واملوارد املستقنية، ويشير مثل هذا التعرق أن رأس املال البشري وتوعية املؤسسات والبنية التحتية 

غير  والانفتاح ال يؤثر على قرار املستمر العربي لتحديد موقع عربي معين في حين أنها تؤثر على املستثمرين من

العرب، وبالتالي فإن أي دولة عربية لجذب املزيد من الاستثمار العربي املباشر ال تحتاج بالضرورة لتتوافق مع 

 1 .ألادبيات يقار ما تلعب اتحادات الاجتماعية والثقافية دورا رائدا في توجيه مثل هذا النوع من الاستثمار 

 :نبي املباشر آلاثار إلايجابية لالستثمار ألاج: املطلب الثاني
يمكن أن تتحقق الكثير من آلاثار إلايجابية نتيجة لالستثمار ألاجنبي املباشر وهو أمر يتوقف على طبيعة 

املستقبلة لالستثمار ألاجنبي املباشر وألاهداف الواردات  مار والحاالت التي يستخدم فيها الصادرة و ثهذا ألاست

 يبمن خاللها، ومن بين هذه آلاثار إلايجابية التي يمكن أن ترت نشاطهوالسياسات التي تحكم عمله ويمارس 

 :بعمله ما يلي

الاستثمار ألاجنبي املباشر يمكن أن يساهم في توفير املوارد املالية الالزمة إلقامة املشروعات في الدول النامية  -0

الدول  هسبب فجوة التمويل في هذوالتي تعجز فيها مصادر التمويل املحلية من تلبية الحاجة ملثل هذا التمويل ب

التي تتمثل في نقص الادخارات تنحية نتيجة اختفات الدخول وانخفاض الليل لالدخار، لليل الحدي لالدخار ومن 

إلانتاجية، وفي املرافق  وبالذات ثم انخفاض الادخارات تنحية وحاجة إلى قدر واسع ومتزايد من الاستثمارات

إلى الاعتماد على الاستمار ألاجنبي املباشر السد فجوة التمويل املحلي هذه واملتمثلة  والبنية التحتية وهو ما يؤدي

وذلك لتحقيق الحد ألادق املطلوب من  يعجز الادخارات املحلية من توفير التمويل الالزم لالستثمارات املحلية

 2 .الالاستثمار من أجل التخلص من حالة التخلف وكسر الحلقة املفرغة في عرض رأس امل

يشير الناقدون واملعارضون لالستثمارات ألاجنبية املباشرة إلى أن آلاثار املباشرة لتلك الاستمارات على ميزان  -0

حساب  )املدفوعات للدولة املضيفة قد تكون إيجابية، وتالش تقرا لزيادة حصيلة تلك الدولة من النقد ألاجنبي

 3 .(العمليات الرأسمالية

شکال بديال للمديونية إذ ال يترتب أية النزاعات بالدفع على عاتق الدولة، وباعتبار الدول النامية يعتير الاستثمار  -1

 4 .تشكو من مصاعب تسيير املاديون الخارجية فهي تعمل على استقطاب الاستمارات ألاجنبية املباشرة

لإلستثمار ألاجنبي املباشر على أنه بعثير التشغيل أحد ألاهداف ألاساسية للسياسات الاقتصادية، إذ ينظر  -7

وسيلة لخلق مناصب العمل، والعالقة بين الاستثمار ألاجنبي املباشر والعمالة تتسم بالتعقيد خاصة وأن تحليل 

م 0521هذه العالقة يفتقر إلى ألاسس النظرية، فلقد تضاعف مخزون الاستثمار ألاجنبي املباشر العالمي ما بين 

ترتفع في الفترة إال ب  ، إال أن مناصب العمل التي وفرها الشركات املتعددة الجنسياتم إلى ثالث مرات0550و

، وتوقف قدرة الاستثمار ألاجنبي املباشر على إحداث أثر إيجابي على العمل على مضمون هذا الاستثمار، 00%

                                                           
1 -Khalid Sekkat, is there any thing special with intra_arals capital flows?, working papas, N=812,economic 
research forum, 2013, p p 01-20. 

. على البلدان العربية، جامعة  تول حول العولمة وانعكاساخليفة حمود الزبيدي، االستثمار األجنبي المباشر في إطار العولمة، الملتقى الدولي األ - 2

 . 89، ص  5005ماي ،  54-50سكيكدة، 

 لعالقاتإبراهيم حسن العوسي، مدى واقعية األمانة المعقودة على تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة ومساهمتها في التنمية، مؤتمر التنمية وا 5- 3
 .5983الدولية، مصر،  االقتصادية. 

ص  م، ص 5004 -م 5000دراسة تحليلية تقنية، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة : المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية دري،عبد المجيد ق - 4

525-520. 
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الاندماج في مؤسسة  ففي حالة إحدات وحدات إنتاج جديدة يكون خلق مناصب العمل أكبر من حالة الاقتناء أو 

قائمة، إال أن الش يء املؤكد بالنسبة للعمل هو أن الاستثمار ألاجنبي املباشر له آثار على إعادة التوزيع القطاعي 

 .ما جم إلاجمالي للعمل ضمن اقتصاد للعمل وعلى نوعيته وإنتاجيته، وليس على الح

ول النامية وخاصة التي تمر بمرحلة انتقال  اتحاد لعل من أهم ألاسباب التي تفسر تغير نظرة العديد من الد -1

العمليات  الاستثمار ألاجنبي املباشر هو اعتقاد تلك الدول والتكنولوجيا بمفهومها الواسع ال تقتصر على سلسلة

إلانتاجية الفنية فقط بل تمتد لتشمل املهارات والقدرات التنظيمية وإلادارية والتسويقية، وعملية تقل 

ا قد تتم من خالل وسائل مختلفة مثل بيع التكنولوجيا واتفاقيات منح التراخيص وعقود املساعدة التكنولوجي

الفنية، وهنالك بعض الدراسات تشير إلى أن الشركات املتعددة الجنسيات تعتبر من الوسائل الجامعية في نقل 

م نقلها إلى الدول الضيقة قد تعتمد سرعة نقل التكنولوجيا التي يت التكنولوجيا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

، وكذا القدرة الاستيعابية للعمالة الوطنية، (أجنبي تماما، مشترك)على عدد من العوامل منها تخط الاستثمار 

 1 .هذا باإلضافة إلى العالقة بين التكنولوجيا املستوردة والرعية ومدى مالئمة املنتجات في شكلها النهائي للسوق 

الاستثمار ألاجنبي املباشر إلى زيادة استخدام املوارد املحلية وتشجيع نشاطات مكملة ومغذية  يمكن أن يؤدي -0

لعمل مشروعات الاستثمار ألاجنبي املباشر سواء تلك التي توفرها مستلزمات عملها وإنتاجها أو تلك التي تستخدم 

زيادة النشاطات الاقتصادية وتوسعها  منتجات مشروعات الاستثمار ألاجنبي املباشر، وهو ألامر الذي يؤدي إلى

نتيجة الترابطات ألامامية والخلفية ألاخرى بالشكل الذي يساعد على إدماج هذه املشروعات باالقتصاد املحلي 

 .وإسهامها من خالل ذلك في تطوير نشاطاته إلانتاجية والخدمية 

إلى زيادة إلانتاج والدخل، وزيادة من خالل ما سبق يمكن أن تؤدي مشروعات الاستثمار ألاجنبي املباشر 

الاستهالك وارتفاع مستويات املعيشة وإلاسهام في رفاهية السكان، وبالذات عندما يتسع نشاط املشروعات 

 .2ويرتبط بتحقيق هذه الجوانب

ض يتيح الاستثمار ألاجنبي املباشر تحقيق إيرادات مالية للدول من خالل الضرائب والرسوم التي يمكن أن تعر  -1

على مشروعات الاستثمار ألاجنبي املباشر، سواء عند إقامة هذه املشروعات أو عند ممارستها العملياتها إلانتاجية 

 .والتسويقية أو عناد استيرادها املستلزمات

الاستثمار ألاجنبي املباشر قد يساعد على التخفيف من الضغوط التضخمية التي تعاني منها اقتصاديات  إن -2

الدول النامية، ذلك عن طريق إسهامه في تحقيق زيادة عرض السلع والخدمات الذي سيتحقق من خالل زيادة 

 .نتيجة ذلك إلانتاج الذي تقوم به مشروعات الاستمار ألاجنبي املباشر وانخفاض ألاسعار 

لقد أدى التفوق التكنولوجي للشركات ألاجنبية املستمرة في الدول املضيفة إلى زيادة الكفاءة لدى الشركات 

املحلية عن طريق منح التراخيص والساحانات الفنية، ومن املمكن أن يأخذ التدقق التكنولوجي أثارا انتشارية، 

وفوائد للكيانات الاقتصادية الخلية تتجاوز ما كانت تستهدفه  وذلك في حالة كون الشركات ألاجنبية تحقق مزايا

وتصنيف للشركات  بیتلك الشركات، وكمثال على آلاثار الاستشارية هو قيام الشركة ألاجنبية بإجراء عملية ترت

 .املحلية التي تتعامل معها وفقا لغارات التكنولوجية

                                                           
1 -Upali Kumara, inversement industrialisations and TNCS in selecte asien, régional développement dialogue 
Vol_14, N=04, 1993, p17. 

 90خليفة حمودي الزبيدي، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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ل التكنولوجي ألافقي يحدق على سبيل املثال في حالة يكون التدفق التكنولوجي أفقيا أو رأسيا، قالتنق قد

استحواذ الفرع التابع للشركة ألاجنبية على تكنولوجيا جديدة ومن ثم تقوم الشركات املنافسة بنقل تلك 

التابع بنقل التكنولوجيا دون مقابل  الفرعالتكنولوجيا، أما التدفق التكنولوجي الرأس ي فإنه يتحقق عندما يقوم 

التي لده باملدخالت والخدمات، ولعل الصفة املميزة التدفقات التكنولوجية في ما يطلق عليه للشركات 

الاقتصاديون الوافرات الخارجية املوجبة، وهي عبارة عن املزايا التي تحقق للدولة املضيقة، وينتج عنها آثار في 

 1 .مالة الوطنيةالبحوث والتطوير والتدريب الذي تستفيد منه الع ريقتعليم الكفاءة عن ط

من أثار الاستثمار ألاجنبي املباشر الايجابية في تنمية الناتج القومي، ومن ثم تحسين القدرة أو النمو ألاقتصادي  -5

والسياس ي بالدول املضيفة، نتيجة تنمية امللكية الوطنية وخلق طبقات جديدة من رجال ألاعمال، اختفاء بعض 

 2 .التنافسية وإلانتاجية للشركات الوطنية  درةسواق، حسين القألانواع من املنتجات الوطنية من ألا 

 :آلاثار السلبية لالستثمار ألاجنبي املباشر: املطلب الثالث 
عدد غير قليل من الباحثين والكتاب أن الاستثمار ألاجنبي املباشر يمكن أن يقود إلى تحقيق أثار  يرى  

 3 :سلبية، من خالل عمل مشروعات هذا الاستثمار ونشاطاتها في الدول النامية والتي من بينها ما يلي

أهمية في الاقتصاد والتي يمكن أن  ثر إن مشروعات الاستثمار ألاجنبي املباشر ال تتجه غاليا إلى املجاالت ألاك -0

هذه املشروعات   تحقق آلاثار إلايجابية التي تم التطرق إلى معظمها فيما سبق، وحيث ال يتم من خالل توجهات

إحدات تعطور حقيقي في الاقتصاد يسبب أنها تتجه نحو املجاالت التي تحقق لها أكبر ربح ممكن بأسرع وقت 

الخاصة وخذا فهي تتجه نحو إقامة مشروعات هامشية غير منتجة وفي حاالت  ممكن، وهذا يرتبط بطبيعتها

خدمية مثل الخدمات املالية والسياحية وغيرها من املشروعات، والتي ال توفر خدمة ضرورية لعمل الاقتصاد 

 .وتطوره وتلبية احتياجات أفراد ألاساسية

لتوجه نحو مراحل إلانتاج ألاولى في الدول النامية والتي وخاصة في حالة ا( IDE)أن الاستثمار ألاجنبي املباشر  -0

تنخفض الغيمة املضافة املتحققة في هذه املرحلة التي تقوم بانتاج فيها مشروعات الاستثمار ألاجنبي املباشر 

ية والذي يرافقه تصدير هذا إلانتاج ألادبي إلى الخارج، ويتم تحويله إلى منتجات أخرى من خالل الصناعة التحويل

والحصول على القيمة املضافة التي تولدها املراحل الالحقة هذه والتي تفوق عدة أضعاف القيمة املضافة التي 

تتحقق في مرحلة إلانتاج ألاولي وتحصل عليها مشروعات الاستثمار ألاجنبي املباشر وحرم الدول النامية من 

هذه الدول ومثال على ذلك شركات  اتیوير اقتصادالحصول عليها، ومن إلامكانية التي توفرها استخدامها في تط

أو منتجات صناعية عن  تالنفط إلى مشفا ر یالنفط ألاجنبية الذي يؤكد مرة أخرى ألاثر السلبي الذي ولده تصاد

 .املتقدمة  طريق الصناعة التحويلية والذي كان يتم في الغالب في الدول 

الغالب على تكنولوجيا غير مناسبة للدول النامية ودرجة  تعتمد مشروعات الاستثمار ألاجنبي املباشر في -1

تطورها وإستراتيجية التطور بما وال تناسب مواردها وال تلبي احتياجاتها، حيث أنها تعتمد في الغالب على 

فائض العمل في الدول الشامية،  لتشغيلتكنولوجيا كثيفة رأس املال وباالك ال تتوفر فرص عمل غير كافية 

                                                           
 58، ص  925قضايا االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية، بنك مصر، مركز البحوث، العدد  .- 1

 .43م، ص  5005عبد السالم أبو قحف، إدارة األعمال الدولية، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، سنة - 2

 .95خليفة حمود الزبيدي، مرجع سبق ذكره، ص  0- 3
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ركيز على التقنية العالية في إلانتاج إلى إحالل الالة على إلانسان، وينتج من هذه الظاهرة تسريح عدد ويؤدي الت

 .كبير من العمال

أن الاستثمار ألاجنبي املباشر ال يتيح قدر مناسب من إمكانات تدريب وتعلوير نوعية العاملين نتيجة  كما

غالب في تلبية حاجته املحدودة لعنصر العمل وبالذات استخدامه الحدود العنصر العمل اخلي وختماده في ال

ألاجنبي املباشر في توفير فرص العمل  ثمار املاهر والغني منه على عنصر العمل ألاجتي وبالك تخفض مساهمة الاست

 1 .ين وتطوير نوعية التعامل

من خالل الزيادة التي  إن الاستثمار ألاجنبي املباشر يمكن أن يؤدي إلى انخفاض حادة التفاوت في الدول  -7

تتحقق في دخول بعض فئات املجتمع التي ترتبط با مشروعات الاستثمار ألاجنبي املباشر، وعدم انتفاع الفئات 

ألاخرى في املجتمع من مشروعات الاستثمار ألاجنبي املباشرة، وهذا يخلق قالت في املجتمع مرتبطة في مصالحها 

حم له وتحقيق مصاخه، وهو ألامر الذي يمكن أن يزيد من حدة الصراع بهذا الاستثمار وتعمل على توفير الد

إن مشروعات الاستثمار ألاجنبي  -1الاجتماعي والسياس ي في الدول الصناعية التي تعمل فيها هذه املشروعات 

أو ال املباشر قد تؤثر على ميزان املدفوعات سلبيا، وبالذات عندما ال توفر هذه املشروعات قدرة على التصدير 

توفر إمكانية لإلحالل محل الواردات، وعندما تقوق التحويالت املرتبطة بهذا الاستثمار أي عوائد الاستثمار 

هذا يجعل تبار التدفق يخرج من الدول النامية املستقبلة لهذا الاستمار، ( وأرباحه الحجم ألاصلي هذا الاستمار

ريقه ومن ثم زيادة حدة العجز والاحتالل في موازين التدفق الذي يدخل إليها عن ط ار یونتيجة له يقوق ت

 . مدفوعوتها

الاستثمار ألاجنبي املباشر يمكن أن يمارس في الغالب أدوارا يتم عن طريقها التأثير على الاستقالل  إن

الاقتصادي والسياس ي والتحكم بمقدرات الدول وخيارات شعوبها وتوجيهها نحو الوجهة التي تتالءم ومصلحة 

صلحة املجتمع وهو ما يزيد من درجة مشروعات الاستثمار ألاجنبي املباشر ودوله والتي تتعارض في معظمها مع م

 .2ي إلى الدول املتقدمةجنبتبعية الاقتصاد ألا 

أراء الاقتصاديين حول تأثير الاستثمارات ألاجنبية املباشرة على اقتصاد البلدان النامية، فمنهم  وتختلف

لوطنية املرتبط بما وبعض من يرى بأن انتقال رأس املال بحرية في أرجاء العالم يقيد فقط الرأسمالية العاملية وا

السياق " ألاجنبي املباشر بين الدول هو نوع من  ثمار املهن دون غيرهم من الغشاءت، وأن التهافت على جذب الاست

 3".اعقإلى ال

السياق نحو القمة أن املنافسة من أجل الاستثمار ألاجنبي املباشر تؤدي في دول " أصحاب نظرية  يرى 

الشمال والجنوب على السواء إلى الارتقاء بمستوى التعليم وتحسين البنية ألاساسية مما يرفع في النهاية من 

معينة  ينمي ويرتقي بمناطق جغرافية شر بامستوى املعيشة في كل الدول، ويرى فريق تاملت أن ألاقمار ألاجنبي امل

وذلك على حساب مناطق أخرى في العالم، أما الرأي ألاكثر شيوعا فيتمثل في محدودية الدور الذي تلعبه 

الشركات املتعددة الجنسيات والاستثمار ألاجنبي املباشر في التأثير على مستويات املعيشة، حيث يذهب أصحاب 

إلى القول بأن الاستثمار ألاجنبي ما زال يمثل نسبة ضئيلة من الدخل القومي، وبأنه  هذا الرأي في تأكيد مفهومهم

                                                           
 .500، ص  5004ضياء مجيد الموساوي، العولمة واقتصاد السوق الحّرة، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع، الجزائر، - 1

 .95 خليفة حمود الزبيدي، مرجع سبق ذكره، ص - 2

  :، من موقع 5004، أبريل  08االستثمارات األجنبية في البلدان النامية، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد كريم نعمة النوري، دور - 3

http://www.vliminsania.net/a94.htm(page consultée 15/05/2003. 
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من الاستثمار ألاجنبي % 21عادة ما ينشغل بين الدول الغنية وبعضها، وبأن عدد الدول النامية التي حصلت على 

غن كل آلاراء السابقة مؤكدا خالل عقالي الثمانينات والتسعينات ال يزيد من عدد أصابع اليدين وهناك رأي أخر ي

على أن الاستثمار ألاجنبي ليس شر وليس خير، وعلى أن تأثير رأس املال على مستويات املعيشة يعتمد بشكل 

أساس ي على ألاطر والسياسات التي تضعها الدول املضيفة واملتعلقة بالعرض الخلي، وبطبيعة املنافسة املحلية 

 .ستماروالقواعد العامة التي تحكم هذا الا 

أما حسب رأينا فإن مستوى الاستثمار ألاجنبي قد يؤدي إلى نتائج مختلفة على الاقتصاد وخاصة ألاجور 

 .ومستويات البطالة وتوزيع الدخول وذلك نتيجة اختالفات ألاطر والقواعد الحاكمة في كل بلد
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 خالصة الفصل ألاول 
املباشر ظاهرة اقتصادية تسمح بنقل رؤوس ألاموال من دولة إلى أخرى وتعطي يعتبر الاستثمار ألاجنبي 

صاحبها حق التملك وإلادارة للمشروع الاستثماري، حيث شهد ازدهارا خالل القرن التاسع عشر منع بداية الثورة 

طورات سريعة بعد الصناعية، ثم شهد تراجعا خالل الفترة مابين الحربين العامليتين ألاولى والثانية، ثم شهد ت

ذالك ونظرا ألهميشه قدمت العديد من النظريات الشرح أسباب هذه الظاهرة، في إلاطار اهت معظم الدول إلى 

فتح أبوابها أمامه قصاد استقطابه، وبما أن الكثير من الدول النامية عانت وال زالت تعاني من مشاكل املديونية 

تھا، ومن أجل تحقيق ذلك كان البد  ایوسيلة يائيل إلنعاش اقتصادوالعجز في تمويل استماراتها فقد اتخذته ك

 من إعادة النظر في مناخها الاستثماري الذي دور في جذب هذه الاستمارات
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 : تمهيد 
لقد حظي النمو الاقتصادي باهتمام الكثير من املفكرين الاقتصاديين والسياسيين، حيث وبعد الحرب 

على اختالف توجهاتهم الفكرية واملدارس  العاملية الثانية تطور هذا الاهتمام لدى العديد من الاقتصاديين

الاقتصادية التي ينتسبون إليها، حيث يعتبر النمو الاقتصادي أداة مهمة في اقتصاديات جبع الدول، خدا تسعى 

 .هته ألاخيرة إلى تحسين مستويات ألاداء الاقتصادي يعود باإليجاب على تحسين معدالت النمو

ستثمار ألاجنبي املباشر ملا له من حوائد على الدولة، ويعتر كمصدر كل دول العالم تولي أهمية كبيرة لال 

الرؤوس ألاموال الاستثمارية باعتباره يساهم في زيادة معدالت النمو الاقتصادي، زيادة على ما يوفره من أصول 

 .تمارغير ملموسة كالتكنولوجيا واملهارات التنظيمية وإلادارية وتوفير فرص العمل بالدول املضيقة لالس

 وهذا ما سنحاول معرفته من خالل هذا الفصل الحاسبق، حيث قمنا بتقسيمه إلى مبحثين اثنين هما

 كالتالية

 مفاهيم أساسية حول النمو الاقتصادي : املبحث ألاول  -

 عالقة الاستثمار ألاجنبي املباشر بالنمو الاقتصادي: املبحث الثاني -

 مفاهيم أساسية حول النمو الاقتصادي: ألاول  املبحث
يعتبر النمو الاقتصادي الهدف ألاسمي وألاساس ي ملختلف الدول، فهو يعتلي هرم ألاهداف للسياسات 

الاقتصادية باعتباره يمثل حوصلة الجهود الاقتصادية والتغير الاقتصادية املبذولة من طرف حكومات الدول 

 .ستحاول التعرف على النمو الاقتصادي وبعض عناصرهاملختلفة، وفي هذا املبحث 

 مفاهيم أساسية حول النمو الاقتصادي: املطلب ألاول  
 تعريف النمو الاقتصادي -0

هناك مجموعة من التعاريف حول النمو الاقتصادي التي اختلف فيها بعض املفكرين، ومن بين هاته 

 : التعاريف نذكر ما يلي

 بأنه الزيادة في الناتج املحلي إلاجمالي، وناتج هذه الزيادة عمادة هو مزيج من التمويعرف النمو الاقتصادي  -

اقتصادي  السكاني وزيادة إلانتاج بالنسبة لألفراد، وبالتالي فإن أي زيادة في الناتج املحلي إلاجمالي برفقها عادة نمو 

 1 .يعرف بأنه عملية ارتفاع نصيب الفرد من الناتج املحلي إلاجمالي

 بعتبر النمو الاقتصادي الهدف ألاسمى التي تسعى إليه كافة الدول في العالم، وذلك لتحقيق رفاهيتها -

الاقتصادية، ويعرف النمو الاقتصادي بأنه تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 

دوث زيادة في الدخل الغومي، بل الحنيفي خالل فترة زمنية محددة، أي أن النمو الاقتصادي ال يعني مجرد ح

البد من حدون زيادة في دخل الفرد الحقيقي، أي أن معدل النمو البد أن يكون أكبر من معدل النمو السكاني، 

زيادة نقدية بل البد أن تكون زيادة حقيقية يمعنى البد من أخذ  ستیوأن الزيادة التي تتحقق في دخل الفرد ل

معدل التضخم بعين الاعتبار، أي أن معدل النمو الاقتصادي هو عبارة عن معدل الزيادة للدخل مطروح منه 

                                                           
. الحديثة للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، عبد العزيز قاسم محارب، التنمية المستدامة في ظل تحديات الواقع من المنظور اإلسالمي، دار الجامعة- 1

 .54م، ص  5005
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 ة في الدخل القومي مستمرة وعلى املدىققحامل ، والبد أن تكون الزيادة(التضخم همعدل النمو السكاني متروح من

 1 .بزوال أسباب حدوثها  الطويل أي غير مؤقتة سرعان ما تتالش ى هذه الزيادة

 . 2النمو الاقتصادي هو حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي مع مرور الزمن -

الدخل  إن النمو الاقتصادي ال يعني فقط حانوت زيادة في إجمالي الناتج الي بل البد وأن يترتب عليه زيادة في -

لفردي الحقيقي، يعني أن معادل نمو الداخل الكي يفوق معدل النمو السكاني، وكثيرا ما يزيد إجمالي الناتج ا

ال تكون هناك زيادة في متوسط دخل الفرد الحقيقي  وبالتالي دد السكان بمعدل أعلىعد زييو حلي في بالد ما امل

 3 .ليملحبالرغم من زيادة الناتج ا

 الاهرة مستمرة وليست ظاهرة مؤقتة فقد تقدم دولة غنية إعانة لدولة فقيرة تزيد منإن النمو الاقتصادي  -

 4"الدخل الحقيقي فيها ملدة معينة ولكن ال تعتبر هذه الزيادة املؤقتة تنموا اقتصاديا مستوى 

فإنه البد لالقتصاد من النمو حتى يتمكن من توفير مستوى معيشة مرتقع ومتزايد للتام، أي ما  هكذا

وتسارع تنمو اقتصاد . كفل لهم الحصول على املزيد من السلع والخدمات وأن تكون نوعيتها أفضل، فكلما تزايدي

على الدولة أن تزيد وتضاعف  فالبددولة ما تحسنت مستويات املعيشة فيه وارتفعت وازدهرت، ولتحقيق النمو 

 5 :من مواردها إلانتاجية املتمثلة فيما يلي 

 الشمس  تعرف املوارد الطبيعية بأنها تشمل ألارض واملواد الخام مثل املعادن واملياه وضوء: ةاملوارد الطبيعي -

 .ويضم املصانع وألادوات واملؤن والعادات : رأس املال -. وغيرها من املوارد الطبيعية

 وخبراتهم التعليميةتعني كل الناس الذين يبحثون عن عمل أو يعملون، كما تعني مستوياتهم : اليد العاملة -

 .العملية 

 وتشير إلى البحث العلمي والبحث في مجال ألاعمال والاختراعات: التقنية -

 .أنواع النمو الاقتصادي -0

 6 :يميز الاقتصاديون بين ثالثة أنواع من النمو الاقتصادي تتمثل فيما يلي  

 النمو التلقائي -0-0 

عفوية تلقائية دون إتباع أسلوب التخطيط الاقتصادي يقصد به ذالك النمو الذي يتحقق بصورة   

 .الشامل في تحقيقه

 النمو املخطط -0-0 

فهو ذلك النمو الذي يكون نتيجة لعملية تخطيط شاملة ملورد املجتمع واحتياجاته وهو ما يسمى  

التمو عرفته بالتخطيط القومي الشامل لكافة القطاعات، وهنا نور مرکزي اختياري لحكومة، وهذا النوع من 

الدول الاشتراكية حيث ينمو الاقتصاد القومي وفق خطة قومية تحدد فيها أهداف متناسقة وأولويات معينة 

للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مع اختيار الوسائل املالئمة التي تحقق تلك ألاهداف، حيث يقوم إطار 

شتراكية لوسائل إلانتاج والتخلبعد الاقتصادي الاجتماعي هذا النمو على أساس سيادة امللكية ألاجتماعية الا 

                                                           
 50م، ص  5002سادى حمال العرباوي، أثر رأس المال البشري على النمو االقتصادي في فلسطين، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجيستر، - 1

 04م، ص  5992اإلسكندرية، عبد القادر دمحم وآخرون، النظرية االقتصادية الكلية، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، - 2

 02م، ص  5055 -م 5050كريمة قويدري، االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، سنة - 3

 50عبد القادر دمحم وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص - 4

 04م، ص  5008عثمان أبو حرب، االقتصاد الدولي، الطبعة األولى، األردن، - 5

 .502-504م، ص ص  5054صربي دمحم موسى عريفات، التنمية والتخطيط االقتصادي، الطبعة األولى، دار البداية للنشر والتوزيع، عمان، - 6
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الشامل لالقتصاد القومي وتوزيع املوارد الاقتصادية املتاحة للمجتمع بين الاستخدامات املختلفة إلنتاج السلع 

 .والخدمات التي تلبي الحاجات الفردية والاجتماعية، أي إتباع احتياجات جميع أفراد املجتمع

 العابر النمو  - 0-1

وهذا النوع من النمو ال يملك صفة النبات والاستمرارية، ألنه يحدت استجابة لعوامل طارئة وعادة ما 

تكون خارجية ما تلى أن تزول، ويزول معها السم الذي أحانه وتسود هذه الحالة غالبية الدول النامية كالدول 

ي إلى ارتفاع استثماراتها وقدوم العمالة إليها ثم العربية التغطية بارتفاع أسعار النفط ثم انخفاضها مما يؤد

  .نفط سرعان ما تنخفض الصادرات النفسية نتيجة انخفاض أسعار ال

 قياس النمو الاقتصادي: املطلب الثاني
 . إن قياس النمو الاقتصادي يندرج تحت قياس تو إلانتاج الحقيقي ونمو الدخل الفردي الحقيقي

 الناتج الوطني واملحلي -0

 تعريف الناتج الوطني  -0-0

يمكن تعريف الناتج الوطني على أنه مجموعة السلع والخدمات الاقتصادية املنتجة من طرف الدولة في 

 .1فترة محدودة عادة ما تكون سنة

 :تعريف الناتج املحلي -0-0

والخدمات املباعة في يعرف الناتج املحلي إلاجمالي والناتج الوطني إلاجمالي بأنه عبارة عن قيمة السلع 

يمكن أن  السوق، والتي ينتجها املجتمع أو الاقتصاد املحلي في فترة زمنية محددة عادة سنة داخل حدود الدولة

نفرق بين الناتج املحلي إلاجمالي والناتج إلاجمالي، حيث يمثل هذا ألاخير قيمة السلع املنتجة والخدمات املباعة 

طنين داخل الدولة أو خارجها، ويكون الغرق مقتصرا على تحويالت العاملين في املنتجة من طرف املنتجين املوا

ساني دخل عناصر إلانتاج في الخارج، ويتم حساب الناتج املحلي إلاجمالي بسعر السوق وأيضا بسعر )الخارج 

 2 :التكلفة كما يلي

 :الناتج املحلي إلاجمالي بسعر السوق  -أ 

 .اهوالخدمات جميعها في أسعار تحصل عليه يضرب كميات السلع 

GΔp = Q1 x P1 + Q2 x P2 + Q3 x P3 + ... + Qn x Pn 

 الناتج املحلي إلاجمالي بسعر التكلفة -ب

وهو عبارة عن املبالغ التي يدفعها املنتجون العناصر إلانتاج من أجور العمال وفوائد الرأس املال 

مجموع الدخول )ج الوطني بسعر التكلفة يساوي الدخل الوطني املشروع وربع ألارض وبافي أرباح املنظمين، فالنات

 3 .مقابل خدمات هذه العناصر( امللكية التي تعود على مالكي عناصر إلانتاج

 :طرق حساب الناتج املحلي إلاجمالي0- 0 -0

 :يمكن قياس الناتج املحلي إلاجمالي ألي مجتمع خالل فترة زمنية محددة بإحدى الطرق التالية  

 

                                                           
 05م، ص  5992نشر والتوزيع، الرياض، طه عبد هللا المنصوري وآخرون، اقتصاديات التنمية، دار المريخ لل- 1

صوايلي صدر الدين، النمو والتجارة الدولية في الدول النامية، مذكر دكتوراه في العلوم االقتصادية، تخصص اقتصاد قياسي، كلية العلوم - 2

  .53 م، ص 5003وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  االقتصادية

 . 52م، ص  5003لعربي للنشر والتوزيع، الرياض، ا المجتمع  مكتبةنداد دمحم الصوص، االقتصاد الكلي،  - 3
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 :طريقة املنتج النهائي -أ

من خالل هذه الطريقة يتم قياس الناتج اخلي يضرب الكمية املنتجة من السلع في السعر، وتستبعد 

وفق هذه الطريقة السلع الوسيلة ألنها غير غائية وإما ش ي يعرض استخدامها مرة أخرى في العمليات إلانتاجية، 

خالل نفس الفترة، وتخصم قيمة واردات السلع والخدمات  ويتم احتساب البضاعة املنتجة والتي لم تستخدم

 .التي احتسبت على الدولة املنتجة 

 طريقة القيمة املضافة -ب 

تستخدم هذه الطريقة في تقدير الناتج املحلي على أساس حساب مجموع القيم املضافة لكل الوحدات 

الفرق بين قيمة إلانتاج املحلي للوحدة : " في  إلانتاجية في املجتمع خالل فترة زمنية محددة، والقيمة املضافة

إلانتاجية وقيمة مستلزمات إلانتاج الوسطية التي حصلت عليها واستخداماتها في عملياتها إلانتاجية خالل فترة 

 ( ". سنة)زمنية محدودة 

 سعر الوحدة  ×محدد الوحادات املنتجة = يم املضافة قال

 

 :(الدخول املكنسية)طريقة عوائد عناصر إلانتاج  -ج

هذه الطريقة حساب الناتج املحلي إلاجمالي بجميع عوائد إلانتاج التي أسهمت في العملية إلانتاجية عمل 

رأس املال، أرض، املنظمة، حيث يحصل لكل حتحسر إنتاج على عائد مقابل مشاركته في العملية إلانتاجية، 

 . (أجر، فوائد، يع، أرباح)وعلى أشكال مختلفة 

 طريقة إلانفاق -د

لي ملحتعتبر إحدى الطرق ألاساسية في حساب الناتج املحلي إلاجمالي في املجتمع، حيث ينظر إلى النتائج ا

 .من جهة إلانفاق النهائي بأنه مجموع إلانفاق على السلع والخدمات التي تم إنتاجها في فترة زمنية

والخدمات النهائية التي أنتجت في املجتمع خالل ويعرف إلانفاق النهائي بأنه مجموع إلانفاق على السلع 

 :حيث أن   فترة محددة، ووفق هاته العطريفة يتم حساب النتائج اخلي إلاجمالي على أساس مستخدمها النهائية

C  :إلانفاق الاستهالكي.                            I  :  ماري ثإلانفاق الاست      

G :إلانفاق الحكومي.       (-M X : )ي التعامالت الخارجية فاص 

 1:لي أو الدخل الوطني ومنهاملحاتج ااحتساب الن یوقد يواجه بعض خبراء التغدير بعض املشاكل عمل               

 مشاكل عدم ثبات واستقرار ألاسعار  -

 . مشكل السلع أو الخدمات الوسطية  -

 مشكل إلانتاج الغير متداول في ألاسواق  -

  لیالتحويالت بدون مقامشكل  -

 : الناتج املحلي الاسم والحقيقي -  0  -0  -0

 2 :يمكن تعريفهما باختصار على النحو التالي                   

 . هو الناتح خلي إلاجمالي بسعر التكلفة :الناتج املحلي الاسمي - أ

                                                           
 ..22م، ص  5005نظرية ومفهوم، دار القاهرة للنشر والتوزيع، : دمحم ناجي حسن خليفة، النمو االقتصادي 5- 1

 .34م، ص  5002حسام داوود وآخرون، مبادئ االقتصاد الكلي، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، - 2
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املستمرين، وتستخدم في هذه الحالة ألارقام هو ما تم حسابه بعد تثبيت أسعار :  لحقيقيالناتج املحلي  -ب

 .القياسية وذلك إلبعاد التضخم

 الدخل الفردي الحقيقي -0

وهو يعبر عن نصيب الفرد من الناتج املحلي إلاجمالي، ويقار يقسمة الناتج املحلي إلاجمالي الحقيقي على  

الرفاهية الاقتصادية التي يتمتع بها الفرد، وعن طريق معرفته بمكن وضع الخطط  یعدد السكان، وتقاس به مد

 1 .طويلة منيةالالزمة لنمو الدخل الفردي خالل فترة ز 

 ": singer" معادلة سنجر  -1

 :معادلة النمو الاقتصادي التالية "  Singer" م وضع 0510سنة  في

 :أن حيث

 D :ردفمعدل النمو السنوي الدخل ال .               P : (إنتاجية الاستثمارات الجديدة)إنتاجية رأس املال 

S :،معدل الادخار الصايR                                         :معدل النمو السكاني. 

فإن معدل النمو  R=1.25% P = 1.0%من الداخل الوطني، أما  S=  10%بافتراض أن " Singer"قام  حيث

و ما يوضح أن دخل الفرد في البلدان النامية ال يتحسن بل يتدهور، رغم هو (  D= 0.5)   السنوي الدخل الفرد هو

كانت صادقة في عهده، وهي غير كذلك في الوقت الحالي لكون أن زيادة املتغيرات " Singer"أن افتراضات 

 عضوضعه سيحقق لهما معدالت نمو موجية فمثال بامكان بالتفسيرية لبعض من شماته البلدان أكبر مما تم 

وأن معدل النمو السكاني  10%؟ وأن إنتاجية رأس املال يمكن أن تكون من .10الدول ادخار نسبة أكبر من 

 .2 %  0.01 لبعض الدول يفوق 

 :نصائح النمو النيوكالسيكية والحديثة: املطلب الثالث
املنطلق الرئيس ي ويدية تعلم ( اخدينة)نماذج النيوكالسيكية للتنمو وتائج التمور الداخلي  تعشير 

 مونالدراسات النظرية والتطبيقية حول أهمية الاستثمار ألاجنبي املباشر وتتيح النظرية النيوكالسيكية لل

منبع ألافكار " سولو"بل نموذج ، كما تعتبر النظريات التي أنت ق"شارود ودومار"الاقتصادي مباشرة فقيل نموذج 

 .في بناء نموذجه املتعلق بالنمو الاقتصادي" سولو"التي اعتمد عليها 

 نماذج التنمو النيوكالسيكية -0

 : للنمو الاقتصادي " Harrod et Domarهاروت ودومار "نموذج  -0-0

الاقتصادي تعتمد على البحث عن صيغة موحدة ومتكاملة للنمو " شارود ودومار"لقد حاول كل من 

الجمع بين التحليل الكينزي وعشاحسر النمو الاقتصادي، حيث تم صياغة أفكارهما في شكل نموذج يظهر أن 

، وأن (k)الافتراض ألاساس ي للشموذج هو أن إلانتاج يعتمد على كمية رأس املال املستمر في الوحدة إلانتاجية 

، وكذللك معامل رأس املال (y/Δs Δ)مليل الحدي لإلدخار ورمزها يعتمد على ا (y/y Δ) معدل النمو في الناتج 

وبافتراض تساوي امليل الحادي لالدخار مع امليل املتوسط لإلدخار، ( k/y)ا هورمز ( Capital output Ration)الناتج 

 : 3أي

                                                           
 .59ضياء مجيد الموسوي، التحليل االقتصادي الكلي، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع، الجزائر، بدون سنة نشر، ص - 1

 . 502م، ص  5055إسماعيل دمحم بن قانة، اقتصاد التنمية، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، - 2

 .40كريمة قويدري، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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.....................................................................  =  
 

 
    =   S     

  

  
 

 .تمثل معامل الادخار( S: )حيث أن -

 ، وبذلك فإن(S=l)في حالة التوازن فإن الادخار يساوي الاستثمار، أي 

    ...........................................................................= I/y  i 

 :هو التغير الذي يحصل في تخزين رأس املال أي أ( I)تمثل معدل الاستثمار، وأن الاستثمار ( i: )حيث أ -

  .........................................................................I= Δk 

 ، أي أن و (k)على الناتج يساوي  واملعامل الحادي لرأس املال

   ........................................................................= I/Δy k  =    
  

  
 

 :نحصل على( 17)ومن املعادلة 

..................................................................                            =I/Δy  
  

  
 

  .( y)تحصل على ( 11)ويقسمة طرفي املعادلة 

........................................................................./k)  
 

 
   = 

  

 
 

وعليه فإن معدل النمو في الناتج يساوي معدل الاستثمار أو معدل الادخار مقسوما على املعامل الحدي 

 :الرأس املالي الناتج، ويمكن إعادة صياغة املعادلة بالشكل التالي 

 : حيث أن -

g    : تنتقل معدل النمو الناتج 

s    :مقال معامل ألادخار 

k    : النتائج / تمثل املعامل الحادي لرأس املال 

 :  كما أن رصياد رأس املال يساوي الاستثمار املحلي والاستثمار ألاجنبي، أي أن

 ...................................... d I I=If  +  

 حيث أن  -

 If  :تمثل الاستثمار املحلي 

 Id  :تمثل الاستثمار ألاجنبي . 

 :نحصل على( 11)وبالتعويض في املعادلة 

...................................... ...................   /k   =  
     

 
    

  

 
                   

..........................................................     
  

 
  

  

 
            

...............................................................   + S) /K   g= ( 
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من هنا فأن النمو الاقتصادي ينخفض بانخفاض الادخار اخلي أو رصيد رأس املال، ونظرا النخفاض 

والادخار اغلي، أهمها معدالت الادخار في الدول النامية فإنها تعتمد على بدائل لسد الفجوة بين الاستثمار اغلي 

 .1يهاضتشجيع تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر إلى داخل أرا

 في النمو الاقتصادي" Harrod et Domar" عرض هندس ي لنمودح(: 10)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .015م، ص 0551ل، صوالنشر، جامعة املو  باعةطي، دار الكتاب للض ار واخروان، مدخل إلى الاقتصاد الرياثري الو صبأبي محمد : املصدر

 :للنمو الاقتصادي" Solow Swanسولو سوان "نموذج  -0-0

 للنمو الاقتصادي" Solow Swanالتعريف يتموج سولو سوان  - 0-0-0 

، حيث "هارود ودومار"امتداد لنموذج " سولو"وهو يمثل أحد نماذج النمو النيوكالسيكية، ويعد نموذج  

يركز كل منهما على أهمية الادخار والاستثمار كمحدد أساس ي لعملية التراكم الرأسمالي ومن ثم النمو الاقتصادي، 

ن طريق إدخال عنصر إنتاجي إضافي وهو ع" هارد ودومار"يقوم على توسيع إطار عموذج " سولو"غير أن عود 

إلى معادلة النمو  عنصر العمل، فضال عن إضافة متغير مستقل تالت وشو املستوى الفني أو التكنولوجي

  .الاقتصادي الذي يظهر أثره على النمو في ألاجل الطويل نتيجة للتراكم الرأسمالي والتقدم التكنولوجي معا

ة أو العوائد بشكل منفصل لكل من عنصري العمل ورأس املال، حيث اقترض النموذج تناقص العقل

كما يفترض ثبات الغلة املشتركة للعنصرين معا، وعليه يصبح التقدم التكنولوجي هو العامل املتبقي الذي يمكن 

من خالله تغيير النموذج الاقتصادي في املنتدى العلويل مع افتراض أن املستوى التكنولوجي يتحدد خارج إطار 

 .2النموذج ويشكل مستقل عن باقي العوامل ألاخرى 

 3 :يقوم هذا النموذج على الاقتراضات التالية

 .دواحد ويقوم بانتاج منتج مركب واحالاقتصاد يتكون من قطاع  -

 . الاقتصاد مغلق وتسود املنافسة الكاملة جميع أسواقه  -

                                                           
 . 44 كريمة قويدري، مرجع سبق ذكره، ص- 1

 542م، ص  5002دمحم عبد العزيز عجيمية وآخرون، التنمية االقتصادية بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، - 2

 .589دمحم مدحت مصطفى وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  5- 3
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  .أن هنالك تشغيل كامل للعمالة ومخزون رأس املال  -

 .مفعول لكل من قانون تناقص الغلة وقانون تناقص العادل لحدي لإلحالل سريان  -

 . دالة إلانتاج متجانسة من الدرجة ألاولى  -

 هنالك مرونة في ألاسعار وألاجور، وأن مدفوعات كل من العمل ورأس املال تقار بناء على إلانتاجية  -

 . الحالية لها

 .إمكانية إلاحالل بين عناصر إلانتاج وخاصة العمل ورأس املال   -

 :سولو ميني على تفاعل معادالت أساسية في الاقتصاد الكلي هي"إن نموذج 

 :   ، بحيث يمثل كل من "كوب دوغالس"وهي عبارة عن دالة 

 Y     :إلانتاج إلاجمالي                      K   :رأس املال 

  A     : لوجياالتكنو                            .L   :العمل 

  :هناك عالقة أساسية في دالة إلانتاج الكلية وهي

وكتاقة رأس ( y)والتي تعطي إلانتاج إلاجمالي للقرد  Lي عبارة عن حالة إلانتاج إلاجمالية مقسومة على هو 

 :، كما أن املعادلة إلاجمالي الناتج الداخلي تتمثل في(K)املال 

 :تمثل كل من حيث -

C :استهالك القطاع الخاص۔ 

G  :استهالك القطاع العام 

I : ،ألاستثمار أو الادخار J  و عبارة عن الجزءS من إلانتاج الكليY  . 

 وأيضا التغير في رأس املال منقل في العالقة

 : لمثحيث ي -

S   :كالتمعادل ألاه. 

 :أيضا قوة العمل تتمثل في  

 : لمثحيث ت -

g : ـة ليسندالة النمو بال( .L). 

الجدير بالذكر أن هذا النمو قدم ألول مرة العامل التكنولوجي كجزء ال يتجرأ من عوامل إلانتاج،  

إلى التكنولوجيا املتقدمة في السلع الرأسمالية ستؤدي إلى زيادة إلانتاجية، وهكذا نالحظ " سولو"كما أشار 

 1 .مونل الدزيادة إلانتاجية وبالتالي مع قد أعت تقال للتكنولوجيا في" سولو"أن 

 

 

 

 

 

                                                           
 .593 -589ق ذكره، ص ص دمحم مدحت مصطفى وآخرون، مرجع سب- 1
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 للنمو الاقتصادي" Solow Swanسولو سوان "نموذج (: 11)الشكل 

 

 

 

 

 

Source :Robert barro and Other, Economic growth, second 

 

 
edition, the MTpress, London, 2003, p25. 

 :لثحيت تم -

  n   : معدل نمو السكان                                             y   :تمثل رأس املال بالنسبة لكل عامل. 

D  : كتاهمعدل الا                                                    .L   : القوة العاملة 

  K  :تنقل الداخل بالتنسية الكل حامل.                             S   : معدل الادخار. 

 : للنمو الاقتصادي " Solow Swanسولو سوان "نقاد نموذج  -1-0-2

إعمال النموذج املدى تأثير الاستثمار  -للعديد من الانتقادات والتي كان من أهمها " سولو"رض نموذج 

 على النمو مع تركيزه على مدى تأثير نسبة إلاحالل بين رأس

افترض  -. سولو مدى تأثير التغير التكنولوجي وإبقائه خارج التنموذج رغم أهميته الكبيرة"أعمل  -املال والعمل 

 .النموذج تماثل السلع وهو افتراض غير واقعي خاصة السلع الرأسمالية

 في البلدان افترض الاقتصاد املعلق وسيادة املنافسة الكاملة، هو أمر بعيد عن الواقع ويكون أكثر تعقيدا -

 .خلفةتامل

 نمودج ميد للنمو الاقتصادي -0-1

 :للنمو الاقتصادي" دیم"التعريف بنموذج  -0-1-0 

وهو من أنصار املدرسة النيوكالسيكية أثناء فترة عمله كأستاذ بجامعة  دیجوهان م"قام الدكتور  

النظام الاقتصادي الكالسيكي، وقد  اتیبمحاولة لتوضيح مدى إمكانية تحقيق النمو املتوازن وققا تفرض" کمبرج

النظرية "م في كتابه الصادر بعنوان 0500عام " دیم" نشر محاولته تلك التي عرفت بعان قاالن باسم نموذج 

 .-1"النيوكالسيكية للنمو الاقتصادي

  :ميد على الافتراضات التالية "نموذج  ويقوم

 ألاقتصاد مغلق وعدم وجود عالقة مع العالم الخارجي . 

                                                           
 .592-593دمحم مدحت مصطفى وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
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  ، وجود املنافسة الكاملة في السوق 

  ،ثبات عوائد السلعة 

 كل من السلع الرأسمالية والسلع الاستهالكية يتم إنتاجها محليا.  

 املجتمع املاكينات وآلاالت هي الشكل الوحيد ارأس املال في الاقتصاد مع افتراض تشابه جميع املاكينات في.  

  افتراض ثبات أسعار السلع الاستهالكية. 

 هنالك استخدام كامل لألرض والعمل.  

  تسبية العمل لآلالت يمكن تغيرها في الزمن القصير ولي الزمن الطويل. 

  هناك إمكانية إحالل کامل بين السلع الرأسمالية بعضها البعض وبين السلع الاستهالكية. 

 النسوية الاالت ءافتراض ثبات نسبة الامتال.. 

 : مختلف السلع في املجتمع يعتمد على أربعة عناصر أساسية هياعتمد على بناء النموذج بأن  وقد

 املخزون الفعلي لرأس املال واملتمثل في آلاالت. 

  كمية العمل الالزمة لعملية إلانتاج . 

 مساحة ألاراض ي أو املوارد الطبيعية املتاحة لالستخدام إلانتاجي . 

 عامل الزمن الذي يؤثر على املعلومات والفن إلانتاجي 

 يعلن حالة غده العناصر ألاربعة كما يلي Y)) وعليه فإن الناتج الصائي أو الدخل القومي 

 حيث أن -

Y   :النتائج الصاي أو الدخل القومي.                                        L  : قوة العمل 

 K   :املخزون الفعلي من آلاالت.                                                   N :ألارض. 

 T :الزمن 

وبافتراض ثبات الغدر املشاح من ألارض واملوارد الطبيعية ألاخرى، فإن النتائج الصافي يمكن أن يزداد 

 :من عام آلخر بزيادة العضاسر الثالثة ألاخرى، ويمكن التعبير عن الات بالعبارة التالية

 : بحيث أن -

V  :الناتج الجدي لرأس املال. 

 W :النتائج اخذي لقوة لعمل. 

Y:  تستخدم للداللة على حجم إلانتاج نتيجة التغير املستوى التكنولوجيT . 

 1 :نحو السمين في املعادلة التالية وعليه يصبح التعادل النسبي النمو الناتج السنوي على ال

 حيث أن -

 
  

 
 معدل النمو النسبي للناتج:         

 
  

 
 معادل النمو النسبي ملخزون رأس املال۔ :        

    
  

 
 معدل النمو التسبي القوة العمل:     

                                                           
 .598دمحم مدحت مصطفى وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص - 1



  الاستثمار ألاجنبي املباشر والنمو الاقتصادي :                                                                                     الفصل الثاني
 

 

43 
 

 
   

  
 .معدل النمو التسبي في التقدم التكنولوجي خالل السنة:       

 : بينما  -

( U=VK/Y)      :الناتج الحي التسبي لرأس املال 

 ((Q=wL/y      :الناتج اخي النسبي للعمل 

 أنمع مالحظة  -

(L/y :) يمثل الجزء من الدخل الوطني الصافي الذي يدفع كأجور لقوة العمل 

(K/Y :) تمثل الجزء من الداخل الوطني الصافي الذي يدفع كأرباح املالكي آلاالت امليكانيكية، وعليه تصبح العالقة

 1 :كما يلي" دی"ألاساسية ملعادلة 

.............................................................  y = U . K + Q . I + R    

 ألاساسية والخاصة ملعدل نمو الدخل الفردي الحقيقي تأخذ الشكل التالية" ميد"املعادلة  أما

………………………………………………......   U . K – (  I – Q ) I + R  = Y - I 

 :نمو القرد الحقيقي بطريقتين هذه املعادلة أنه ممكن زيادة معدل توضح

 .Uمرجع بناتحه النسب Kزيادة املعدل الحقيقي التمو رأس املال  -

 Rزيادة التقدم التكنولوجي  -

أن هناك حامل هام ومؤثر أيضا على معدل نمو الناتج، أال وهو املعدل السنوي لتراكم رأس املال، وهذا  إال 

 )10)العامل نجاه متضمنا في الشق ألاول من املعادلة 

 U = VK/y           &           K =  
  

 
 

 تمثل إلاضافة ملخزون رأس املال، وش ي تعادل املدخرات املقتطعة من صافي الدخل القومي، وعليه Kولكن 

 :  حيث أن. 

Sy :تعتقل كمية إلاضافة السنوية ملخزون رأي املال من خالل املدخرات.) 

 :  ومن ثم تصبح معادلة التنمو على النحو التالي

…………………………...................... Y – I = VS – ( I – Q ) I + r  

 تصبح املعادلة(  I=0)وبافتراض أن ثبات معدل نمو السكان 

......................................................... y = VS +r 

 -تصبح املعادلة ( r= 0)وإذا كان معدل النمو التكنولوجي ثابت هو أيضا 

…………………………………………….... y = VS 

 :للنمو الاقتصادي " دیم"نفاد نموذج  - 0-1-0

 : 2منها " ميد "عدة انتقادات وجهت لنموذج  هنالك

افتراض النموذج الاقتصادي املغلق وسيادة املنافسة الكاملة ال دور قية للتجارة الخارجية، مع إعمال الدور  -

 .املتخلفةاملؤسس ي للمجتمع أمر بعيد عن الواقع، ويكون أكثر ابتعادا في الدول 

                                                           
 ، كلية العلوم 00شاهين لزهر، أثر مخزون رأس المال البشري على النمو االقتصادي في البلدان العربية، مذكرة دكتوراه، جامعة الجزائر - 1
 .03-02 م، ص ص 5052 -م 5054االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، الجزائر، سنة  03.

 . 505-500دمحم مدحت مصطفى وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص - 2
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 معدالت أن لسياسة النقدية كفيلة باملحافظة على ثبات أسعار السلع الاستهالكية، وأن تغير" دیم"افتراض  -

 . ألاجور النقدية كفيلة بتحقيق العمالة الكاملة غير واقعي

يغرق  ولم تشابه جميع ألاالت، وأن هنا حالل کامل بين هذه آلاالت وبعضها البعض دیاقتراض نموذج ام -

 النموذج بين إحالل آلاالت في الزمن التقصير وإحالله في الزمن الطويل 

 قاصر   كما اتسم النموذج الرياض ي املستخدم بالبدائية، وال يصف العايله من العالقات الواردة به، لذلك جاء -

 .عن تقديم العديد من البدائل

 للنمو الاقتصادي " أرثر لويس" نموذج  -0-7 

 :للنمو الاقتصادي وكذلك أهم الانتقادات املوجهة له فيما يلي " لويس"أفكار تتمثل أهم 

 للنمو الاقتصادي" أرثر لويس" التعريف بنموذج  - 0-7-0 

إن أحد أهم منهجيات تقييم ألاداء التنموي في املدى الطويل قد ارتكزت على ما بعرف بنموذج  

في إطار الجيل ألاول القتصاد لتنمية، ويشمل النموذج على  (0517" )لويس"الاقتصاديات الثنائية الذي ملوره 

يتوفر على حالة إلانتاج كما في النموذج النيوكالسيكي، وقطاع تقليدي يعتمد  بقطاعين لإلنتاج، قطاع جام

إلانتاج فيه على عنصر العمل وعنصر املوارد الطبيعية، غالبا في شكل ألارض القابلة لزراعة، حيث يتصف 

هذا  مثلة في عصر العمل تجعل إلانتاجية الحادية لهذا العنصر تقارب الصفر، ويعتمد النمو في بوجود وفر 

النموذج على انتقال العمالة من القطاع التقليدي إلى القطاع الحديث، حتى بلغ الاقتصاد مرحلة التحول 

 .1الهيكلي، يتبع بعد ذلك مسار نموذج النمو الكالسيكي

يفترض أن القطاع الزراعي يتميز بانخفاض إلانتاجية ومداخيل منخفضة لويس من خالل نموذجه  إن

ومستوى ادخار منخفض ونقص متير في التشغيل أما القطاع الصناعي يفترض أنه متقدم التكنولوجيا مع 

التقليدي إلى  راعيمستويات مرتفعة من الاستثمار والعمل في محيط حضري، ويتم اليد العاملة من القطاع الز 

القطاع  القطاع الرأسمالي الصناعي عن طريق ألاجور املرتفعة تسيا في هذا القطاع وحيث إلانتاجية الحدية في

التقليدي منخفضة نسبيا فإن شجرة املياه العاملة إلى القطاع الرأسمالي ستؤدي إلى زيادة في الدخل والناتج، 

 2 .وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصاد ككل

كما أشار لويس إلى أن هناك أربعة قنوات يمكن من خالفا أن يؤدي التمر في القطاع املنحصر إلى 

 : تخفيض فوائد للقطاع، وتمثل هذه القنوات في

مما | إن تشغيل فائض األعمل سيؤدي إلى إيجاد فرص أفضل للعمل وأجور أكثر ارتفاع للمهاجرين وأبنائهم،  -

أما القناة الثانية تتم عن طريق أعمال  -يالت النقدية التي يقوم بها املهاجرين يؤدي إلى إتاحة الفرص للتحو 

والسكك الحديدية والكهرباء واملاء، هذه | مثل الطرق ( البنية التحتية التي يقوم بها القطاع الرأسمالي والصناعي

 .التسهيالت ستؤدي إلى تحسين إلانتاجية ونوعية الحياة في القطاع التعليمي

قوم القطاع الرأسمالي يشمويل التنمية في القطاع التعليمي عن طريق حصيلة الضرائب ألاعلى في القطاع سي -

 .الصناعي املتقدم، باإلضافة إلى انتشار املعلومات واملعرفة التي ستؤدي إلى نمو الاقتصاد ككل 

                                                           
 صادية وعلوم التسيير،، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة، كلية العلوم االقت"تقسيم مناخ االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر" سعيدي يحي - 1

  . 59، ص   5002-5003. الجزائر ،

 .58نفس المرجع، ص - 2
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نتجين في القطاع التقليدي إلى التبادل بين الغمالعين سيكون لصالح كليهما، حيث أن اتساع السوق سيدفع بامل -

كما أن القطاع | زيادة إنتاجهم، مما يوفر فرص العمل إضافية لهم والذي بدوره سيؤدي إلى زيادة مداخليهم، 

 .1الرأسمالي هم في أمس الحاجة إلى املنتجات الزراعية التي ال يقوم بانتاجها

 :ولوس ثنقد نموذج آر  - 0-7-0 

 : تعرض نموذج آرئولوم مجموعة من الانتقادات من أهمها

إن فكرة إنتاجية العمل الصفرية في املناطق الريفية يمكن أن تكون في أوقات وفقط، حيث في أوقات أخرى من  -

 .ستزداد بدرجة كبيرة إلى اليد العاملة( مواسم الحرث والبقر وحتي تحاصيل)السنة 

الليد العاملة من طرف القطاع الصناعي مثيرة للجدل، حيث أن التطور  تیكما أن فرضية املطلب الثا -

التكنولوجي سيؤدي حتما إلى تخفيض الحاجة إلى اليد العاملة، باإلضافة إلى ذلك فترات ألازمات فإن الطلب على 

 . ألايدي العاملة ستنخفض إلى أدق املستويات

طاع التقليدي إلى القطاع الصناعي، كانت دوما أكبر من قدرة في الدول النامية من الق هجرةأثبتت التجارب أن ال -

 2 .ارتفاع معدالت الفقر استيعاب الغطاء الرأسمالي غا مما يؤدي إلى

 :نماذج النمو الداخلي  - 0-7-1

 :تتمثل أهم أفكار نماذج النمو الداخلي و الانتقادات التي تعرضت لها فيما يلي

 :تقديم النموذج -أ 

إن ألاداء الضعيف لنظريات النمو النيوكالسكية في إلقاء الضوء على مصادر التمو طويل ألامد قد فاد  

في الاقتصاديات املختلفة، تجعلها تنمو لفترات  خاصيةإلى عدم الرضا عن تلك النظريات، والتي تؤكد أن هنالك 

طويلة، وفي غياب الصدمات الخارجية أو التغيير التكنولوجي فإن كل هاته النظريات باءت بالفشل في إعطاء 

 .نضير للنمو، الخارجي املستثمر في الاقتصاديات املختلفة في العالم

ال يمكن إرجاعها إلى التكيفات قصيرة ألامد في تخزين أي زيادة في الناتج القومي إلاجمالي القومي التي  إن

رأس املال أو العمل، إنما تعود إلى مجموعة ثالثة من العوامل تعرف بتبقي سولو، والنظرية الكالسيكية الهادئة 

التكنولوجي، وقد ازدادت املعارضة للنظرية  لتقدمترجع معظم النمو الاقتصادية إلى عمليات خارجية مستقلة ل

سيكية املحدثة في غاية الثمانيات وبداية التسعينيات، ولم تصلح هذه النظرية في تفسير التباعد أو الكال 

 .  الاختالفات الكبيرة في ألاداء الاقتصادي بين البلدان املختلفة

منتصف الثمانيات ظهرت كتابات عديدة تفسر القرو قات بين معدالت النمو في إلانتاج ومستوى  ومن

التي سميت بالنظرية الجديدة للنمو وعليه قعدم التقاء معدالت دخول ألافراد أطمث تطور هذه دخل الفرد، و 

الاستثمار يكون مهما جدا للنمو  نالنظرية، والتي تلغي الفرضية املتعلقة يتناقص خواه عوامل إلانتاج، ومنه فإ

 ۔ایطويل ألاجل، وأن مثل النمو يكون داخل

بويل رومر سنة (  Poyal Romen)روبيلو ليبيس ( robilo,lycys  )الاقتصادي وقد ابتدأ هذا النموذج 

ويغرض نموذج نظرية النمو الخليقة وجود وقرات خارجية مترا فضة مع تكوين رأس املال، والتي تمنع  0520

                                                           
 .00مرجع سبق ذكره، ص "تقسيم مناخ االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر"سعيدي يحي - 1

 .59مرجع سبق ذكره، ص "تقسيم مناخ االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر"سعيدي يحي - 2
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تيار للنظرية ، كما أن أول اخ(أو معامل رأس املال الناتج من الارتفاع )الناتج الحادي لرأس املال من الانخفاض 

 1 . الجديدة هو التأكد فيها إذا كانت البلدان الفقيرة تنمو بمعدالت أسرع من البلدان الغنية

أو بعبارة أخرى فيما إذا كانت عالقة سالبة بين نمو إلانتاج وبين املستوى ألاول معدل دخل الفرد، فإذا 

النموذج الكالسيكي اخدت، وبعكسه فإنها تؤيد النظرية الجديدة  داییوجدت مثل هاته العالقة فإنها تشكل تأ

 . نخفاضإلا للنمو التي تقول بأن إلانتاجية الحادية لرأس املال ال تميل إلى 

 :نموذج الانحدار البسيط ألتقادير املعادلة ألاتية ار یعدم اخت

Gi= a+ b1(pcy) 

 العادة السنوات( i)معدل نمو إلانتاج للفرد بالتنسية للبالد : giحيث 

 (pcy :)يمثل املستوى ألاول من معدل دخل الفرد. 

معنوي وسالب فإنه سيكون دليال على الالتقاء الذي يفرضه النموذج  b1وجد بأن املعامل  فإذا

الكالسيكي احد ، أي أن البلدان الفقيرة تنمو أسرع من البلدان الغنية إال أن الدراسات لم تثبت وجود الاتقاء، 

والتباعد، أي أن البلدان الخلية  لتقاءاملعامل املذكور كان معنويا وموجيا، مما يشير إلى حالة عدم الا حيث أن

نستمر بالنمو بمعدالت أسرع من معادالت نمو البلدان الفقيرة وتعزز موقف النظرية الجديدة إذا وجدنا بأن 

ثة من الانخفاض، مما ينتج عنه اقتراض التعليم وكذلك البحث و التطوير يمنعان إنتاجية رأس املال الحدي

 .2البلدان املختلفة  دياتحقيقي فيما بين أداء اقتصا

 نقد النموذج -ب

أهم عيوب غماذج التنمو الحديثة أنها مازالت تعتمد على عدد من القروض النيوكالسكية التقليدية  من

 التي غالبا ما تكون مناسبة القتصاديات دول العالم التالت، وأيضا ما يعوق النمو الاقتصادي بشكل متكرر في

ألاساسية، وعدم مالئمة الهياكل  الدول النامية وجود العديد من صور عذع الكفاءة الفاتحة من ضعف البنية

 املؤسسية، وعدم گمال أسواق السلع ورأس املال۔

كما أن نظرية النمو الداخلي أحملت ألاثر على النمو في ألاجلين القصير و املتوسط بسبب تركيزها السديد على 

اولت قدرة نظريات النمو املحددات طويلة ألاجل ملعادالت النمو الاقتصادي، كما أن الدراسات التجريبية التي تن

 .3رياتنظه اللهذودا دا محدالداخلي على التي قد أختيرت تأبي

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 20-25 ، ص ص، 5004دار الجامعية الجديدة، اإلسكندرية، " تطور نظريات وإستراتجيات التنمية االقتصادية" خيابة عبد هللا- 1

 . 505- 505مرجع سابق، ص ص " التنمية والتخطيط االقتصادي"حربي دمحم موسى عريقات - 2

 ، ص ص 5003محمود عبد الرزاق، دار المريخ، الرياض،  حسن محمود حسني ومحمود حامد: ترجمة" التنمية االقتصادية " ميشيل ب تودارو  - 3
.528 ،522. 
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 عالقة الاستثمار ألاجنبي املباشر بالنمو الاقتصادي: املبحث الثاني
ترجع أسباب النمو الاقتصادي إلى أهمية التقدم التقني في تحفيزة حيث يعمل التقدم التكنولوجي 

عالقة وطيدة بين التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي بالي ذجألاجنبي املباشر على دفع النمو املرافق لالستثمار 

 :طالب التاليةمن خالل ما سوف نتطرق إليه من امل

عالقة الاستثمار ألاجنبي املباشر بالنمو الاقتصادي من حيث تطور التجارة : املطلب ألاول 

 الخارجية
التي يشتغل من خاللها تأثير الاستثمار ألاجنبي املباشر على النمو اة قنتعتبر التجارة الخارجية ال

ة، ويالحظ أنه على الرغم من اختالف طبيعة كل منهما، إال إن هناك العديد من فالاقتصادي في الدول املضي

 .أوجه التشابه فيما بينها

 أوجه التشابه بين الاستثمار ألاجنبي املباشر والتجارة الخارجية -0 

بداية الثمانيات ومنتصف التسعينيات نمو في حجم الاستثمار ألاجنبي املباشر بدرجة تغرق شهادت 

عام  unctad  معدل النمو الناتج املحلي إلاجمالي العالي و التجارة العاملية، إذا يشير التقرير من منظمة الانكتاد

تعددة الجنسيات فقد فاقت أنه خالل منتصف التسعينات فإن مبيعات الفروع ألاجنبية للشركات م 0551

وعلى الرغم من الاختالف بين هاذين املتغيرين إال أن هناك أوجه تشابه يمكن  % 27التجارة الدولية بما يزيد على 

 : من خاللها فهم طبيعة العالقة املوجودة بينهما حيث نذكر منها

  القرب الجغرافي من تشايه محددات كل منهما إلى حد كبير، عقل حجم السوق املراد الدخول فيه

 وجود استقرار اقتصادي من عدمه في السوق املراد الدخول  یار وكذا البعد عنها، مادالاستث مناطق

 . 1اخ... فيه

 تؤثر السياسات الحكومية املتبعة من قبل الدول املضيفة على املتغيرين، فالسياسات الحكومية الخاصة 

لها تأثير قوي على تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر كما تؤثر هاته ألاخيرة بدورها على نحو  بالتجارة

 التجارة الخارجية ، كما أن السياسات الخاصة في تطوير وتحفيز الاستثمار ألاجنبي املباشر تؤثر في حد

ى الواردات من قبل ذاتها على مستوى ألاداء التجاري الخارجي، وكمثال ذلك فإن فرض قيود معينة عل

البلد املضيف في إطار سياسة حماية معينة، قد يؤثر بشكل إيجابي على زيادة التدفقات من رؤوس 

ألاموال ألاجنبية إلى هذا البلد، وثالث ألن املستثمرون ألاجانب پدركون أهمية هذه الفرصة املتمثلة في 

واردات الخاصة بالبلد وذلك على ألاقل تجاعة استثماراتهم في قطاعات إنتاجية مية يصادف إحالل ال

خالل مدة معينة، لزيادة التدفقات الاستعمارية ألاجنبية املباشرة هما ته قد تلعب دورا في تخفيف أو 

إلغاء هذه الغيود فيما بعد، ألن بقاء وتوطن هاته الاستمارات يستلزم وجود حدود دنيا من الانفتاح 

 . الاقتصادي

الخارجية، إنما تسعى | والجدير بالذكر إن الجهود الرامية إلى تكامل سياسات الاستثمار ألاجنبي و التجارة 

إلى إيجاد إطار يمكن الشركات متعددة الجنسيات من النمو والتوسع عامليا بشكل كبير، في ظل البنية الجديدة 

                                                           

1 - OECD surver of OECD work on international investment, working paper on international investment, OECD publishing, 

1995. p15. 
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تدفقات الاستثمار والتجارة الخارجية تسيران الحياة املتميزة بظهور نظام إلانتاج الدولي املتكامل، والتي تمثل 

بالنسبة لها، لذا تعمل املؤسسات الدولية العاملية والدول املتقدمة جاهدة على إنشاء اتفاقيات متعددة ألاطراف 

بتنافسية جيدة من حيث أحبة التجارة الدولية، وذلك بغية توفير إطار جديد  ىلالستثمار ألاجنبي املباشر يحت

فيه الشركات متعددة الجنسيات على قدرها التنافسية أو ترفعها، وبالتالي تزاد من درجة هيمنتها على  فظتحا

 .1ألاسواق العاملية من خالل قناة الاستثمار والتجارة

 و كل من الشعيرين يؤثر أحدهما على آلاخر وهذا ما يفسر العالقة السببية بينهما فالسياسات الهادفة إلى

ات مثل الحوافز وإلاعالنات من شأنها أن تحفز على تدفق املزيد من الاستثمارات ألاجنبية املباشرة الصادر  تشجيع

إلانتاج الخامسة نشاط  زاتيإلى البلد املضيف، أما ارتفاع الواردات في هذا الصدد أن يفسر إال باستيراد تجه

ودة أقل، وفي املقابل يؤدي لحالية هذا تصنع ج فإنهااملستثمرين ألاجانب والتي ال تصنع محليا حتى لو صنعت 

الاستثمار إلى ارتفاع حجم الصادرات الخاصة بالبلد املضيف واملتعلقة بمنتجات املستثمرين ألاجانب مثل 

الشركات متعددة الجنسيات وحتى منتجات الشركة املحلية التي قد تحين من جودة وكمية إنتاجها يفضل 

 .اكاةملحق أثر ااستفادتها من الشركات ألاجنبية وف

والختيار تأثير الاستثمار ألاجنبي املباشر على التصدير، ينبغي التفرقة بين ألاثر املباشر وألاثر الغير املباشر، 

ويتمثل ألاثر املباشر على التصدير في زيادة صادرات شركات الاستثمار ألاجنبي املباشر إلى ألاسواق الخارجية، كما 

، كما (بسبب امتالكها تكنولوجيا حديثة)إجراء العمليات التصنيفية على املواد الخام تمتلكه من قدرة كبيرة على 

تتوافر لديها قدرات عالية على إبرام عقود التصدير في الخارج، باإلضافة إلى مهارتا التسويقية، ويزداد ألاثر املباشر 

ول املضيفة من إستراتيجية التصنيع على التصدير وبالتالي تحفيز مزيد من التمو بصفة خاصة عندما تتحول الد

 .2لإلحالل وحل الواردات إلى إستراتيجية التصنيع لتشجيع الصادرات

أما بالنسبة لألثر الغير مباشر على الصادرات والتمو قا بسبب مجموعة من املزايا املصاحبة لالستثمار 

 : بة للشركات املحلية من خاللألاجنبي بالنس

 . نقل املهارات إلادارية إلى الدول املضيفة -

من حلقات الاتصال التي تمتلكها شركات  (خاصة في إطار املشروعات املشتركة)استعادة الشركات اهلية  -

 .الاستثمار ألاجنبي املباشر في ألاسواق الخارجية

ظ أن الواردات التي كانت أما عن تأثير الاستثمار ألاجنبي املباشر على واردات الدولة املضيفة، فيالح

الدولة املضيئة تقوم باستيرادها قبل قدوم ألاستثمار ألاجنبي املباشر قد ال تقوم باستيرادها أو تنخفض وارداغا 

من تلك املنتجات وينطيق ما سبق على الواردات من املنتجات النهائية، والتي يتم إنتاجها بواسطة فروع الشركات 

واردات من املنتجات الوسيطة والرأسمالية فيتوقع زيادتها، خاصة في حالة عدم متعددة الجنسيات ، أما ال

إمكانية الحصول عليها من السوق اخلي للدولة املضيفة، وبالتالي تبدو العالقة بين ألاجنبي املباشر والتجارة في 

 .3يدالدول الشيعة في غاية التعقيد، ألامر الذي يجعل الوصول إلى مبدأ عام في غاية التعق

                                                           

1 - OECD, surver of OECD work on international investment, OP CIT, P15. 

2 - MBLOMSTROM, AKOKKO. (December 1996) the impact of foreign investment on Host Countries Area Working Paper 

(Washington: Policy Research) PP-23.24 
، جامعة 5،العدد  50 لة المج دراسة تطبيقية على األردن،" أثر االستثمار األجنبي على النمو االقتصادي "زكية أحمد مشعل وآخرون  - 3

  .02، ص  5002بغداد،العراق، 
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 (إحالل أم توسع)طبيعة العالقة بين الاستثمار ألاجنبي املباشر والتجارة الدولية  -0

تعتبر العالقة بين الاستثمار ألاجنبي والنمو الاقتصادي معقدة، ألن الاستثمار ألاجنبي املباشر يمكن أن 

ه يعتمد على طبيعة املشروع أثر التوسع، وألامر الذي يسود)أو خلق التجارة ( أثر إلاحالل)يستبدل التجارة 

الاستثماري فعلى سبيل الحشان شادما تقوم الشركة متعددة الجنسيات باإلنتاج في دولة أجنبية استجابة 

للحواجز التجارية املوجودة حاليا أو املتوقعة مستقبال التي تحصاد الصادرات فإنه في هذه الحالة تستبدل 

ابانية في الواليات املتحدة في قطاع السيارات وإلالكترونيات املنزلية، أما التجارة، وهذا ينطبق على الاستمارات الي

أثر التوسع لالستثمار ألاجنبي املباشر فيحدت في قطاع الخدمات، حيث يكون إلانتاج في نفس الدولة هو السبيل 

مل على توسع الوحيد للدخول إلى ألاسواق ألاجنبية وباإلضافة إلى ذلك فإن الشركات متعددة الجنسيات تع

كون الاستثمار ألاجنبي املباشر يشمل  التجارة عندما تستر في الخارج لبناء صناعية متكاملة، وبغض النظر عن

التجارة أو خلقها في بعض الحاالت فإنه من املؤكد أن الشركات متعددة الجنسيات مسؤولة عن نسبة كبيرة من 

م للتكنولوجيا وتقوم ها ته الشركات بواسطة الاستثمار التجارة الدولية، خاصة باملنتجات كثيفة الاستخدا

ألاجنبي املباشر بتدفقات تجارية ضخمة باإلضافة إلى نقل التكنولوجيا ورأس املال علويل ألامد، والنتيجة من 

 1 ..هيمنة هذه الشركات في تزايد مستمر على الاقتصاد العالمي 

 0511مام  robert slundellوفي مجال تحليل فصول العالقة بين الاستثمار ألاجنبي املباشر والتجارة بعد 

 hos))من بين الاقتصاديين ألاوائل الذين تناولوا هذه الفكرة، حيث بني قليله باالعتماد على إلاطار التقليدي  

hechsher-Ohlin-Samuelson رة والاستثمار ألاجنبي املباشر تأتي كنتيجة وبين أن عالقة إلاحالل بين التجا

لالختالفات في العائد على رؤوس ألاموال بين البلدان، ولذلك هناك إمكانية استبدال مثالية بين تدفقات 

 الاستثمار والتجارة، حيث يتم استبدال الواردات من السلع كثيفة رأس املال عن طريق زيادة تدفقات رأس املال،

حرية الانتقال رؤوس ألاموال بشكل کامل، فإن ذلك يؤدي إلى محو املزايا النسبية الدولة وفي خالل وجود 

إلى تقوية الوضع التنافس ي للشركات املحلية في ألاسواق  والتجارة الخارجية، كما أن الاستثمار ألاجنبي يؤدي

تستخدم في منتجات الاستثمار الخارجية، خاصة في ظل تديتي تكلفة عنصر العمل ومدخالت إلانتاج ألاخرى ألنها 

 .2ألاجنبي املباشر

ويحدت تأثير الاستثمار ألاجنبي املباشر على التجارة يفعل حزمة ألاصول امللموسة و غير امللموسة التي 

الصاحب الشركات متعددة الجنسيات إلى الدول الضيقة، إذ ختانعا يتدفق الاستمار ألاجنبي املباشر إلى الدول 

التكنولوجيا والعمالة املاهرة وإمكانية الدخول : مصحوبا ملوارد تتسم بعدم املنافسة التجارة مثلاملضيفة يكون 

 .3إلى شبكات إلانتاج الدولية، باإلضافة إلى العالمات التجارية املختلفة

 ر يثوعلى العموم يهدف إيضاح لطبيعة العالقة بين الاستثمار ألاجنبي املباشر والتجارة يتسم التمييز بين تأ

 :الاستثمار ألاجنبي على كل من الصادرات والواردات

 

                                                           

1 - Martien Croset et Pomina Koenig Etat des lieux du commerce internationale role des firmes multinationales dans le 

commerce international Mondialisation et commerce international, cahiers français ,101 0117 PP.14.15  

2 -http://www.ladocumentationfrançais.fr/var/Storagelibres,3303330403259/330333040325ex.pdf          

3 - UNCTAD, International Investment Agreement Multilateral framework on Investment March, 2000.P02. 

http://www.ladocumentationfrançais.fr/var/Storagelibres,3303330403259/330333040325ex.pdf
http://www.ladocumentationfrançais.fr/var/Storagelibres,3303330403259/330333040325ex.pdf
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 تأثير الاستثمار ألاجنبي املباشر على الصادرات  -0-0 

ملعرفة تأثير الاستثمار ألاجنبي املباشر على التصدير ينبغي التفرقة بين ألاثر املباشر وألاثر الغير املباشر 

ويتمثل ألاثر املباشر في زيادة صادرات شركات الاستثمار ألاجنبي املباشر إلى ألاسواق الخارجية، نظرا ملا تملكه من 

ية، ومهارتها التسويقية العالية التي تمكنها من إبرام عقود تكنولوجيا حديلة ومعرفتها بأسرار السوق الدول

التصدير إلى الخارج، وتنعكس املزايا التي تتمتع بها شركات الاستثمار ألاجنبي املباشر ايجابيا على الفطر املضيف، 

لى إحالل إلانتاجية واملنافسين املحليين باإلضافة إ أخپاكلإذ تؤدي إلى انتشار التكنولوجيات الحدينة إلى 

 .1وتحفيز ودعم النمو الاقتصادي بشكل عام لي،یالواردات، وتعزيز القارة التصديرية، وسد العجز التمو 

بالنسبة لألثر الرجعي الغير مباشر على الصادرات والنمو فيرجع إلى مجموعة من املزايا املصاحبة  أما

 :لالستثمار ألاجنبي املباشر بالنسبة للشركات املحلية من خالل

 ليةحنقل املهارات إلى الدول املضيقة وكذا التكنولوجيا خاينة في مجال إلانتاج التصديري إلى الشركات امل - 

 .حلية وعناصر إلانتاجاملخصائص التكنولوجية املنتجات الالذي يؤدي إلى تغير  وبالشكل

الجنسيات في ألاسواقالخارجية، املحلية من حلقات الاتصال التي تملكها الشركات املتعددة   استفادة الشركات - 

وإدارة السوق الدولية،  باألخص أن عملية التصدير تكلفها تكاليف باهظة ترتبط بقدرنا علي تقديم منتج تنافس ي

 .2والقدرة على التوزيع وتقديم خدمات ما بعد البيع

 تأثير الاستثمار ألاجنبي املباشر على الواردات  -0-0 

واردات الدولة املضيفة فيالحظ أن الواردات التي كانت الدولة  یألاجنبي املباشر علأما عن تأثير الاستثمار 

املضيفة تقوم باستيرادها قبل قدوم الاستثمار ألاجنبي املباشر قد ال تقوم باستيرادها أو تنخفض وارداتها من تلك 

والتي يتم إنتاجها بواسطة فروع  عناد قانومه وينطبق قالسا أيضا على الواردات من املنتجات النهائية نتجاتامل

الشركات متعددة الجنسيات أما الواردات من املنتجات الوسيطة والرأسمالية قيتوقع زيادها، خاصة في حالة 

تبدو العالقة بين الاستثمار ألاجنبي  بالتاليعدم إمكانية الحصول عليها من السوق املحلي للدولة املضيفة، و 

ملتضيقة في حماية التعقيد ألامر الذي يجعل الوصول إلى مبدأ عام في غاية املباشر والتجارة في الدول ا

 .3.الصعوبة

وبالتطبيق  0555في دراسته عام  Thomsonيتعلق بالدراسات التطبيقية في هذا املجال فقد أوضح  فيما

على دول آلاسيان في الاستثمار ألاجنبي املباشر أظهرت نجاحا في التأثير إلايجابي على زيادة صادراتها ألامر الذي أدى 

إلى إحدات النمو الاقتصادي في تالك الدول، إذ لوحظ تضاعف صادرات الدول ألاربع كنسية من الناتج املحلي 

ألاجل، كذلك تزايدت الصادرات في  طويل مع وجود اختالفات سنوية ضئيلة في الاتجاه 0520إلاجمالي منذ عام 

بعض القطاعات التصديرية مقارنة بغيرها من القطاعات بسبب اختالف مقومات گل قطاع تصاري وبالتالي 

كنسية من الناتج  أظهرت الدراسة قوة العالقة بين الاستثمار ألاجنبي املباشر والصادرات إذ تزايدت الصادرات

                                                           

1 -M-Blomstron and A. KAKKO, OP. CIT.P24. 

2 - Ray Barrel, N. Pain, Foreign Direct investment technological change and Economic crromth Within Europe, the Economic 

journal, vol 107, No 445. Blackmail publishers, USA, November 1997, PP172-175. 
 .02زكية أحمد وآخرون، مرجع سابق، ص - 3
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يفعل دور الشركات  0525، 0550بين محامي  فيما %  2.6   إلى  %11.1من  نياتمحلي إلاجمالي في تصاية الثما

 .متعددة الجنسيات في زيادة صادراتها وبصفة خاصة في املنتجات الالكترونية

مار ألاجنبي املباشر في ، بدراسة حول تأثير الاستث0550عام  kokko tansini & zejanكذلك قام كل من 

ساهم في زيادة صادرات شركات ( وجود شركات متعددة الجنسيات )أوروجواي إذا اتضح أن التواجد ألاجنبي 

: أوروجواي املحلية فقط ودون حنوت تغير أو زيادة تذكر في صادرات أوروجواي إلى الدول املجاورة لها مثل

هذه الدول بالتواجد ألاجتي بدعم مما سبق حفيفة امتالك  ألارجتين والبرازيل، حيث لم تر الصادرات إلى

الشركات متعددة الجنسيات حلقات توزيع املنتجات ومعرفتها سلوك املستهلكين في الخارج والتي ليس بالضرورة 

 .1اميةنأن تتوافر في الدول ألاخرى ال

وتعد الروابط بين التجارة والاستثمار ألاجنبي املباشر من أهم مظاهر النعومة وقد تم تصوير إحضار 

بهدف استكشاف الطبيعة هذه الروي کميا ويعتبر هذا التقرير تبعا لألعمال  OCDEللعمل التحليلي من قبل 

 :السابقة، حيث توصل العمل إلى النتائج التالية 

وال يمكن  الاستثمار ألاجنبي املباشر تعد واحدة من السمات الرئيسية للعولة لكنها معقدةالروابط بين التجارة و -

 . . حسمها من خالل التحليل النظري للبحث

ألاجنبي  ، كانت التجارة الدولية تسبب في توليد الاستثمار0521تظهر الدراسات التجريبية أنه حتى منتصف  -

تأثير كبير على  لعالقة السببية قد انعكست وأصبح الاستثمار ألاجنبي لهاملباشر لكن بعد هذا الوقت يبدو أن ا

 . التجارة

املستمرة  تشير البيانات إلى أن الاستثمارات ألاجنبية املباشرة تحفز زيادة الصادرات من بلدان املنشأ الدول  -

الر يستمر في الخارج ينتج ما بلدا أن كل دو  07وبالتالي فهي تعتبر مكملة للتجارة فقد بين التحليل على مجموع 

دوالر من الصادرات إلاضافية، في املقابل البلدان املضيفة تؤدي الاستثمارات ألاجنبية الواردة إليها في  0يقارب من 

نقل التكنولوجيا، خلق فرص : املدى القصير العديد من الفوائد من جراء جذب الاستثمار ألاجنبي املباشر مثل

 .خلا................ليملحباحث االعمل، التعاقد مع ال

فاالستثمار  قد تختلف من بلد إلى آخر( التكامل إحالل)أظهرت النتائج التحويلية أن طبيعة وشدة العالقة  -

الصادرة عن الدول ألاوروبية  الخارجي للواليات املتحدة ألامريكية فا آثار تكميلية أكثر وضوحا مقارنة باالستثمارات

 .2 (مثل فرنسا واململكة املتحدة)ألاخرى 

بلدا، حيث عمل على تقسيم البلدان على مجموعتين ألاولى  70في دراسة مست Morino  (2000 ) أوضح

واملجموعة أكثر انفتاحا على الاقتصاد العالي باستخدام مؤشر التجارة الخارجية نسبة إلى الناتج احلي إلاجمالي، 

الثانية متعلقة على الاقتصاد العمي، فوجد أن الاستثمار ألاجنبي املباشر يتزايد في الدول ألاكثر انفتاحا املجموعة 

ألاولى، كما أن تأثير الاستثمار ألاجنبي يعاد إيجابيا على النمو الاقتصادي في املجموعة ألاولى بينما يعتبر ساليا في 

 .املجموعة الثانية

                                                           

1 - Arikakko, Ruken jasini and Mario Zejan, local technological capability and productivity from fds in the Uruguayan 

jnanufacturing sector, the journal of Development studies, no4, april,pp:602.611. 

2 - Marouan Alaga (septembre 2005) Investissement Direct Etronger et croissance Economiques, une Estimation a partir d'un 

Modele Structurel pour  les payais de rive sud de la Mediterra LNEESCahiers de L'IRD[Paris auf)-p04 
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، بإعداد دراسة تعن بتحليل مقارنة لكل من الحر 0117عام  Rugraff and Maingyكل من  كما قام

وفيتنام لبيان دور ألاستثمار ألاجنبي املباشر في تنمية التجارة الخارجية للبلدان التي تمر بمرحلة الانتقالية، حيث 

في توسيع التجارة  اخر قد ساهم توصلت الدراسة إلى الانفتاح من أجل جاذب الاستثمار ألاجنبي املباشر في

الخارجية، في حين كان تأثيره متواضعا نوع ما في فيتنام، نظرا لالنفتاح الحذر الذي قامت به الحكومة خاصة في 

مجال تقاسيم الحوافز لجذب الاستثمار ألاجنبي املباشر، ولعل من أبرز دالئل آلاثار إلايجابية لالنغشاح 

، بنما تشير 0551ألاجنبية تصادر أكثر من نصف الصادرات افرية خالل  سنة  الاقتصادي للمجر أن الشركات

 .0552.  من الصادرات خالل عام %21.5التقديرات إلى أنها كانت مسؤولة عن 

 .عالقة الاستثمار ألاجنبي بالنمو الاقتصادي من حيث املوارد البشرية : املطلب الثاني
نتاج ال يعتمد على رأس املال املادي فقط إذا أصبح رأس املال لقد أشارت نظرية النمو الحديثة بأن إلا 

  Robert Lucas  البشري أي زيادة املهارات ألاساسية من خالل التعليم والتدريس يعتبر مساويا له باألهمية، وطور 

ضا عن نموذجا جديدة للنمو الاقتصادي والذي يؤكد على زيادة رأس املال البشري واخافظة على عوائد ثابتة عو 

 .1تناقضها مما يسمح باستمرار النمو الاقتصادي

كما أشارت النظرية الحديثة على قدرة العمالة على زيادة إلانتاجية يمكن أن يتحقق من خالل الاستثمار 

في املوارد البشرية، وذالك باکساكم املزيد من التكوين وخبرات واملهارات من حول عملية التعليم بصفة أساسية 

لنظام التعليمي أيضا ويمكن التغلب على تناقض الغلة الذي أوضحته النظرية الكالسيكية الحديثة من أو خارج ا

خالل الاستثمار في كل القوى العاملة ورأس املال بشكل متوازي، وأن توفر حمالة ماهرة يكون لديها حد أدق من 

فإن Blosmstrom  et Kokko  (0550 )   التعليم، بحيث تتوافق مع التغيرات التكنولوجية السريعة، وحسب

انتقال التكنولوجيات بين الشركات العابرة للقارات فروعها املتواجدة في الدول املضيفة ال تتعلل فقط في آلاالت 

واملعدات الحادية والسيرين والتفسين، لكن بسبب التكوين الذي توفره اليد العاملة املحلية التي تعمل تلك 

 Blosmstrom etكل املستويات من العامل البسيط إلى التقنيين واملسيرين وقد أكد العاملان الفروع والتي تشتمل 

Kokko (2003 ) أن الطلب على العمال املؤهلين من قبل الشركات العابرة للقارات يؤدي بالحكومات إلى الاستثمار

برة للقارات وذالن بانشاء مراكز التكوين في التعليم، وهذا ما قامت به الحكومة املاليزية بالتعاون مع الشركات العا

والذي عرف نجاحا كبيرا وليبيان تأثير الاستثمار ألاجنبي املباشر على    Devlopment center Penangskills    :مثل

، حيث كان (0551-0501)بلد خالل الفترة  012بدراسة شملت  Romos ) (2004 تراكم رأس املال البشري قام

رأس املال البشري، أما املتغيرات املفسرة فكانت تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر والاستثمار  العامل الشايع هو 

الحلي ونفقات التعليم، وكانت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية ومعنوية بين معدل النمو في اليد العاملة 

  تؤدي إلى زيادة نحو رأس املال البشري ب 10%والاستثمار ألاجنبي املباشر، حيث أن زيادة الاستثمار ألاجنبي ب 

وهذا ما   75%  ونفس الش يء بالنسبة لعالقة نحو رأس املال البشري والاستثمار املحلي وتتم تلك الزيادة  1.00%

 2 .في عملية تراكم رأس املال البشري يدل على أهمية الاستثمار ألاجنبي املباشر 

                                                           
 علي أبوعميشة، الطبعة األولى،مكتبة ترجمة" نظرة جديدة إلى النمو االقتصادي وتأثره باالبتكار التكنول وجي( " 5008) فريدريك م شرر- 1
 .55 العنبكات، ص. 

2 - Maroun Aloya.(septembre 2006) Investissement Direct Ebrogner et croissance Economique une Estimation a martir d'un 

Model Structurel pour les pays de rive sud de la Militaro In Ees.cahiers de LIRD[Paris -AUF):P06. 
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 .عالقة الاستثمار ألاجنبي بالنمو الاقتصادي في نقل التكنولوجيا: الثالث املطلب
يمكن تعريف التكنولوجيا على أنها مجموعة املعارف والخبرات واملهارات الالزمة لتصنيع منتج معين 

وإقامة آلالية املالئمة إلنتاجه إذ تتضمن ألادوات وطرق العمل والعلم واملعرفة حيث أصبح موضوع نقل 

بأنه قناة تنقل  لتكنولوجيا بشير نقاشا حادا وتساؤالت جديدة في هذا السياق يوق الاستثمار ألاجنبي املباشر ا

أن التكنولوجيا ال تضمن العمليات التقنية العملية بل املؤسسية وإلادارية ومهارات التسويق،  ذاإ 1التكنولوجيا،

تتمثل في آثار الاستثمار التكنولوجي من خالل ما يسمى يأثر إذا أن املنافع الثانوية التي يحبها الدول املتضيقة 

املضاعف التكنولوجي إذ يعمل هذا ألاحر على نشر التكنولوجيا وأساليب إلادارة الخدينة على نطاق واسع، 

فالتكنولوجيا تعتبر حجر ألاساس في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، لذا سعت 

البلدان ومنها الشامية إلى جانب املزيد من الاستمار ألاجنبي املباشر أمال في الحصول على املوارد  جميع

التكنولوجية والتي يمتلكها املستمر ألاجنبي يمكن حصر تأثير الاستثمار ألاجنبي املباشر في نقل التكنولوجيا فيما 

 2: يلي 

ألاجنبية  على تعزيز الكفاءة من خالل قيام املنافسة بين الشركاتيمكن أن يولد الاستثمار ألاجنبي املباشر آثارا  -

املنتسبة والشركات املحلية ما يجبر الشركات الخلية على رفع درجة كفاءتها التكنولوجية نتيجة هذا الضعف 

املحلية ألحدث ما  التنافس ي أو من خالل إقامة عالقات في مجال البحث العلمي والتطوير واكتساب الشركات

 . وصلت إليه الشركات العامليةت

 اكتساب املهارات والتد يديه من خالل فرص العمل بفروع العمل الشركات ألاجنبية وإكسابها املهارات -

إلى  التكنولوجية الحديثة من خالل أحداث أساليب العمل والتدريب، وبالتالي نقل املعرفة واملهارة املكتسبة

الاقتصاديون أن استيراد التكنولوجيا ألاجنبية كان العامل ألاكثر أهمية في  الشركات الوطنية في الواقع يرى بعض

كوريا الجنوبية وغيرها من الدول  وان،یو تا مانیا ىتفسير النمو الاقتصادي السريع في العديد من الدول کاس 

يع الدول أن الطابع املشرك في عملية التنمية الاقتصادية بجم Ames den 0525املصنعة حديثا حيث ترى 

وكوريا  وانیاليابان وتا: حدينا ويتجسد في التصنيع القائم على تعلم التكنولوجيا ألاجنبية قنول مثل   املصنعة

ممتعة من خالل حصولها على التكنولوجيا  اتیالجنوبية، البرازيل، تركيا، الهند واملكسيات أصبحت اقتصاد

حديقا ينبغي أن ال تدرج الابتكارات  عةت الاقتصادات املصنألاجنبية كما املشيت نماذج النمو املاسية شل تلسا

 .3التكنولوجية وإنما واردات التكنولوجيا ألاجنبية

أوضحت مدة دراسات أجريت على عدد من الشركات ألاجية التي تقوم باالستثمار ألاجنبي املباشر في  وقد

شركات في نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية عدد من الدول النامية الدور الفعال الذي تلعبه استمارات هذه ال

خارج الدولة ألام، وذلك حسب  تطوير حيث أثبتت أن معظم الشركات متعددة احيات تمارس أنشطة البحث وال

وأن استثماراعا تقوم بتنفيذ برامج ( أوروبية، كشركات يابانية00: أمريكية 1شركة، 10 یدراسة أجريت محل

                                                           
 .525، ص  5980، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "مشكالت التنمية ومعوقات التكامل االقتصادي العربي"عدي قصور  - 1

2 - Maruan Aloya, OP. CIT.P 06 
 تقى الوطني حول اإلستراتجية الصناعية، المل" التعلم من خالل المدخالت األجنبية المستوردة والنمو االقتصادي" حواس أمين وساعد بوخاتم - 3

 .554 ، ص 5005أفريل  50/54، الجديدة في الجزائر، جامعة مستغانم
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تدريبية للعمالة الوطنية التي تساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم إلادارية منها والعملية في املجال الذي يتصل 

 1 .لك الاستماربذ

الاستثمار ألاجنبي املباشر نقل التكنولوجيا وفي نفس الوقت يساهم في تنمية أنشطة البحث  يتضمن

ها القدرة على استيعاب التكنولوجيا وتعديلها لتالئم الظروف والتطوير في الدولة املضيفة، خاصة تلك التي لدي

واحدة من أكبر ألاتعارف والتطوير في  بحتا الستطالع أجراء مؤتمر التجارة والتنمية فإن الصين أصطبقاملحلية ف

 2من الشركات ألاجنبية في العالم أول وجهة لها إلقامة مشاريعها في الخارج %00.2 العالم حيث تعتبرها

املقابل ال يلعب الاستثمار ألاجنبي املباشر دورا في بناء قاحادة تكنولوجية وطنية في الدول املضيفة  يف

 فالطرق الفنية لإلنتاج التي يقوم املستثمر ألاجنبي بادخالها قد ال تتوافق مع ظروف الدول املضيفة لإلستثمار

استفادة هذه الدول من هذه التكنولوجيا خاصة في ومع توفر عوامل إلانتاج ال يقوم املستثمر ألاجنبي إلى عدم 

 .3الدول النامية التي تعاني نقص الكفاءة في استخدام التكنولوجيا املتطورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .559-558دمحم عبد العزيز عبد هللا، مرجع سبق ذكره، ص ص - 1

 5055مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، " أهمية االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية"فرحي  كريمة- 2
 .550، ص  5050. 

 .550،ص5002 -5004، الدار الجامعية، "محددات االستثمار أألجنبي المباشر والغير مباشر في البيئة االقتصادية العربية" أميرة حسن هللا دمحم   - 3
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 :الفصل الثاني  خالصة 

من خالل الفصل نستنتج أن النمو الاقتصادي هو حدود زيادة مستمرة في الناتج املحلي إلاجمالي من 

خالل فترة زمنية معينة حيت يحير الناتج املحلي إلاجمالي مقياسا يعبر عن النمو الاقتصادي في  السلع والخدمات

أي دولة، كما تعددت النماذج املفسرة له وتمثلة في النماذج النيوكالسكية والنماذج الحديثة نماذج النمو 

اشرة بالنمو الاقتصادي، حيث تمثلت عالقة الاستمارات ألاجنبية املب یكما تعرضت هذه النماذج إلى تق( الداخلي

هذه العالقة في عالقة الاستمارات ألاجنبية املباشرة بافال التكنولوجي وأيضا عالقتها بالتجارة الخارجية وكذا 

 .املوارد البشرية
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 : تمهيد 

الفصل الى محاولة قياس اثر الاستثمار الجنبي املباشر على النمو الاقتصادي انطالقا  ذايهدف ه

وقد تعددت الدراسات الساعية لقياس أثر "  cobb-douglas  من حالة الجزائر انطالقا من توظيف دالة

قيق هذا الاستثمار ألاجنبي املباشر على النمو الاقتصادي، كما تعددت الطرق القياسية املستخدمة لتح

الهدف، و تبعا لذلك فقد تعددت النتائج التي توصل إليها الباحثوان ، فمنهم من أثبت وجود عالقة 

متبادلة بين الاستثمار ألاجنبي املباشر و النمو الاقتصادي ، أي أن زيادة الاستثمار ألاجنبي املباشر تعزز 

ألاجنبي املباشر كما و يعتبر أحد محدداته ، النمو الاقتصادي ، و النمو الاقتصادي بدوره يحفز الاستثمار 

في حين أشار البعض لوجود عالقة عكسية بين الاستثمار ألاجنبي املباشر و النمو الاقتصادي، في حين لم 

هذا وقد أظهرت معظم . تجد بعض الدراسات عالقة بين الاستثمار ألاجنبي املباشر و النمو الاقتصادي 

 نیويتبا. ستثمار ألاجنبي املباشر على النمو الاقتصادي، خاصة في الدول النامية الدراسات ألاثر إلايجابي لال 

دولة على حدا و هذا ما يدفعتنا في هذا  لحجم هذا ألاثر بين الدول نتيجة الختالف العوامل الخاصة بك

الفترة  الفصل للبحث عن مدى تأثير الاستثمار ألاجنبي املباشر على النمو الاقتصادي في الجزائر خالل

 : من خالل التطرق إلى املباحث التالية ( 0550-0112)

 النمو إلاقتصادي في الجزائر: املبحث ألاول  -

 م النموذج و التعريف بمتغيراتهديتق: املبحث الثاني  -

 .الاستثمار ألاجنبي املباشر على النمو الاقتصادي تأثير قياس  :املبحث الثالث   -

 إلاقتصادي في الجزائرالنمو : املبحث ألاول 
في % 0.0 ، مقابل0105في % 1.2النمو الاقتصادي في الجزائر بلغ النمو الاقتصادي الجزائري بلغ  

، حسبما أشارت إليه املعطيات املوحدة وللديوان الوطني لإلحصائيات أما نسبة نمو الناتج الداخلي 0102

معدل بشكل بحسب ."، وهو 0102عام % 1مقابل  0105عام % 07الخام باستثناء املحروقات فقد بلغ 

إلى  0100الاقتصادية من  حول الحسابات اتهیأداء ملموسا وأضاف ذات املصدر في احدث نشر "الديوان 

إيجابيا على الرغم من ظرف العجز في الحساب الجاري امليزان "كان  0105أن النمو في عام  0105

املحروقات وكان معدل  عألاجنبي، وكذلك تراجع النمو في قطا."املدفوعات، وانخفاض احتياطيات النقد 

غال العمومية والري، بما في ذلك الخدمات النمو مدفوعا بشكل أساس ي بقطاعات الفالحة والبناء وألاش

وألاشغال العمومية البترولية، و الصناعة والخدمات كما أشارت ذات الوثيقة إلى أن قطاع الفالحة قد 

، بينما سجل قطاع البناء و ألاشغال 0102في سنة % 1.1 مقابل 0105في عام % 01سجل نموا بنسبة 

وهو معدل ثابت % 1.2نموا بنسبة .ألاشغال العمومية البترولية العمومية و الري، بما في ذلك الخدمات و

، وهو  0105في %  1.2نموا بنسبة  -مقارنة بالعام الذي سبقه كما سجل قطاع الصناعة يضيف الديوان

وانتقل الناتج الداخلي  1، بينما شهدت الخدمات نموا بنسبة %( 1.5) %0102.ما بمائل تقريبا تمو عام 

، مسجال 0105في  نار ید ار یمل 01.702.1  إلى 0102دينار جزائري في  مليار   01710.1سمي من الخام العام ألا 

من القيمة الجارية أما خالل العام املاض ي، فقد انخفض معامل %  1.0  بالتالي انخفاضا طفيفا بنسبة

املحروقات في  في أعقاب الانخفاضات الحادة في أسعار قطاع% 1.5 انكماش الناتج الداخلي الخام بنسبة
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وفي ذات   0105في % 1.2 إلى 0102في %  10.7 +حين أنتقل نمو القيمة املضافة لقطاع املحروقات من 

 ء القيم الاسمية الصادرات املحروقات وبذلك بلغت قيمة الصادرات0105السياق، أنخفضت في مسنة 

كما تراجع متوسط سعر الخام  07.5  بانخفاض قدره 0102مليار دوالر في  15مليار دوالر مقابل  11.0

باملائة وحسب  2.1العام املاض ي، أي بتراجع سعر البرميل  دوالر  07.1إلى  0102في  دوالر  11.5الجزائري من 

 0102دوالرا في  7005.0 ، فقد ارتفع هذا ألاخير من( نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام)نصيب الفرد 

سب معطيات الديون الوطني لإلحصائيات كما أكد ذات املصدر أن ، دائما ح0105دوالرا في  157111إلى 

 0105في % 0بلغ ( الستهالك النهائي لألسر وإلادارات العمومية الذي يتكون من ) إجمالي الاستهالك النهائي 

، بينما ارتفع استهالك %(007)وتابع املصدر أن ذلك كان يتحفيز استهالك ألاسر  0102في سنة % 01مقابل 

 .%  1.9  ارات العمومية بنسبةإلاد

وفيما يتعلق باالستثماري فقد أشار الديوان إلى أن التطور في حجم تكوين رأس املال الثابت 

مليار دج  15170ليبلغ % 1.1وانخفض بنسبة . 0102في عام % 1.0مقابل  0105في عام % 0إلاجمالي بلغ 

، 0105وظل معدل التراكم ألاقتصادي مرتفعا في عام مليار دج في العام السابق |  2000.1  مقابل 0105في 

جهد "، ما يكشف عن % 12.1ألن حجم تكوين رأس املال الثابت إلاجمالي في الناتج الداخلي الخام بلغ 

استثماري كبير، لكنه ال يزال استثمارا في البنية التحتية والذي يبقى من عمل الدولة أما بالنسبة للتجارة 

 %0.0. و %   0.5والخدمات، فقد تميزت أيضا بانخفاض حجم الواردات بنسبة  الخارجية في السلع

 1.0 و  0101في عام % 0.1وسجل الاقتصاد الجزائري نموا ب  0102مقارنة بعام  0105للصادرات في عام 

خالل نفس %  0.0و% 0، بينما بلغ إجمالي الناتج الداخلي الخام خارج املحروقات على التوالي 0100في % 

 .السنوات

 تقديم النموذج و التعريف بمغيراته: ثانياملبحث ال
بعدما تم دراسة و استعراض إلاطار النظري لالستثمار ألاجنبي املباشر وعالقته بالتمو الاقتصادي، 

 : يتم في هذا املبحث تحديد و تعريف النموذج املستخدم في الدراسة التطبيقية كالتالي 

 تقديم النموذج: املطلب ألاول 
، لقياس أثر "cobb-douglas "دو قالس  -تعتمد هذه الدراسة إلى توظيف دالة إلانتاج کوب 

، حيث أن هذا (0112-0550 )الاستثمار ألاجنبي املباشر على النمو الاقتصادي في الجزائر خالل الفترة

في " زكية أحمد مشعل "و" زياد محمد أبو ليلي "النموذج مستمد من النموذج املستخدم من طرف 

و قد  0111دراستهما العالقة و أثر الاستثمار ألاجنبي املباشر على النمو الاقتصادي في ألاردن و ذلك عام 

و سوف يتم تقدير دالة إلانتاج باستخدام رأس املال ، (. 0111-0510)تمت تلك الدراسة خالل الفترة 

املحلي و ألاجنبي كعوامل مستقلة ، حيث  العمل، و الواردات كعوامل إنتاج ، كما تم التمييز بين رأس املال

أن هذا ألاخير مقاسا پاالستثمار ألاجنبي املباشر ، وألن النموذج تضمن الواردات كعامل إنتاج ، سيتم 

 .، و الذي يساوي الناتج املحلي إلاجمالي مضافا إليه الواردات GPاستخدام الناتج إلاجمالي 

 1: قد جاء النموذج على الشكل التالي

                                                           
1
 .23زيان دمحم أبو ليلى ، مرجع سابق ،  - 
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(05 ).................................................................. (Ꜫ, GP=f (K ,FDI.IMP 

 : ثیح

:GP الناتج إلاجمالي، وهو يساوي الناتج املحلي إلاجمالي مضافا إليه الواردات 

 : Kاملال املحلي رأس. 

 FDI  : رأس املال ألاجنبي مقاس يتراكم الاستثمار ألاجنبي املباشر. 

L : (. العمالة الكلية )عنصر العمل ، مقاس بعدد العمال 

IMP : الواردات من السلع و الخدمات ع حد الخط ويمكن كتابة املعادلة السابقة على الصيغة التالية: 

 (30 ).................................................................. GP=AKa1FDIa2IMPa3La4 e 

a1+a2+3+a4 =1 

 (:10)احصل على الدالة رقم  یعل( 11)و بقسمة طرفي الدالة رقم 

 (10) ................................... GP/L=(AKa1FDIa2IMPa3La4e )/L  

 : ومنه

(11) ................................... GP/L=AKa1FDIa2IMPa3Ia4L-1 

 :بالصيغة التالية( 11)و يمكن كتابة املعادلة رقم 

 (17. )………………………..   GP/L=AKa1FDIa2-IMPa3La4L-a1-a2-a3 e 

 : وبعد إعادة ترتيب الدالة يمكن التوصل إلى الصيغة التالية 

(11........... ).......................a3 μ( GP/L= A (KL) a1 (FDI/L) a2 (M/L 

يعني وجودها أن إن هذا النموذج يساعد على تجنب مشكلة عدم تجانس التباين ، و التي "

التباين يتغير مع تغير املشاهدات، ألامر الذي يقود إلى نتائج غير كفؤة ال تساعد في اتخاذ القرار الصحيح 

و التي يعني  تعدد،بشأن اختبار الفرضيات، كما يساعد هذا النموذج على تجنب مشكلة الارتباط الخطي امل

 1"  ير املتغير التابعوجودها ترايقال بين املتغيرات املستخادمة في تفس

 التعريف باملتغيرات املكونة للنموذج: املطلب الثاني 
 :إن املتغيرات املكونة للنموذج هي كاآلتي  

I.  الناتج إلاجماليGP : ستعتمد الدراسة على مفهوم الناتج إلاجماليGP  و هو عبارة عن الناتج املحلي

إلاجمالي الاسمي خالل سنة معينة مقاسا بالدوالر ألامريكي، مضافا إليه الواردات من السلع و 

 .الخدمات

II.  الوارداتIMPt : عبارة عن السلع والخدمات املنتجة خارج الاقتصاد الجزائري ولكنها تستخدم داخله

 . خالل سنة معينة ، مقاسه بالدوالر ألامريكي 

III.  رأس املال املحليKt : و يعبر عنه بإجمالي الاستثمار املحلي، مقاسا بالدوالر ألامريكي . 

IV. عنصر العمل Lt:  كمعيار العنصر ( عدد العمال)تعتمد الدراسة على حجم القوى العاملة الكلية

 .العمل على املستوى الكلي لالقتصاد
                                                           

1
 .29زيان دمحم أبو ليلى ، مرجع سابق ،  - 
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V.  الاستثمار ألاجنبي املباشرFDI ألامريكي أو ما يسمى برأس املال ألاجنبي ، مقاسا بالدوالر. 

 أثر الاستثمار ألاجنبي املباشر على النمو الاقتصادي:  ثالثاملبحث ال
دف هنحاول في هذا املبحث تقدير و اختيار املعادالت املشكلة النموذج ، و تحليل نتائجها ب 

تم تقدير النموذج املوصوفة في هذا املبحث الوقوف على مدى صحة فرضية البحث أو نفيها ، كما 

الذي يعد أهم و أشهر البرامج التي تستخدم في مجال التحليل إلاحصائي  Minitab V.01بواسطة برنامج 

وعليه فقد قدرت النتائج حسب . للبيانات ، بما يتميز به من مزايا عديدة أهمها سهولة الاستخدام 

 : ير إليه كما يلمعطيات البرنامج املشا

فرضية تأثير الاستثمار ألاجنبي املباشر و الواردات و الاستثمار املحلي على : املطلب ألاول 

 النمو الاقتصادي 
لقد تم تحويل النموذج ألاساس ي إلى الخطي بالتحويل اللوغاريتمي، وتم تقديره بطريقة املربعات  

لخاصة بقياس تأثير الاستثمار ألاجنبي كانت املعادلة ا (0112-0550)الصغرى الاعتيادية، وخالل الفترة 

 :املباشر و الواردات على النمو الاقتصادي في الجزائر كاآلتي 

..... (36)...................... LOG(GP/L) = 1,2+0,373LOG(K/L)+ 0.0244LOG (FDI/L) +0 444 LOG( MEL) 

. 96.0 %  ( =R-Sq(adj                                             96.7 %=R-Sq 

ثبتت  t ، وباالستناد إلى اختبار( 01)املقدرة و حسب الجدول رقم ( 10)يتضح من املعادلة رقم 

و ذلك  t=0,170الجدولية  tمعنوية معلمة الثابت و معلمة الاستثمار ألاجنبي املباشر إذ كانتا أكبر من قيمة 

لكل من الثابت و   1,111 و 1,111كانت تساوي  P.value، كما أن قيمة الاحتمال (0-02)ية عند درجة حر 

  % .1متغير الاستثمار ألاجنبي املباشر وهي أقل من مستوى املعنوية 

 tأقل من قيمة  t= 0,75  املحسوبة tكما تبين عدم معنوية معلمة الواردات ، حيث كانت قيمة 

كذلك تبين عدم %. 1أكبر من مستوى املعنوية   = 1,012P.value الجدولية ، و كذلك قيمة الاحتمال

الجدولية ، و كذلك  tأقل من قيمة  = 0,01t  معنوية معلمة الاستثمار املحلي ، حيث أن قيمة أ املحسوبة

  % .1املعنوية   أكبر من مستوى  1,000 تساوي إلى P.value قيمة الاحتمال 

بالرجوع إلى قيم املعامالت ، يتضح ألاثر إلايجابي لالستثمار ألاجنبي املباشر، حيث تظهر النتائج أن 

أي أن زيادة بنسبة واحدة في املائة في حجم الاستثمار ألاجنبي  (1,1077 )مرونة الاستثمار ألاجنبي املباشر 

. ا ألاثر على الرغم من صغره ، إال أنه إيجابي، و هذ( 1,1077 : )املباشر تؤدي إلى زيادة في الناتج إلاجمالي 

، و تعتبر هذه ( 1,777) كما تشير النتائج إلى ألاثر إلايجابي للواردات على الناتج إلاجمالي حيث تبلغ مرونته 

 0551املساهمة كبيرة ، و يرجع سبب ارتفاع هذه املساهمة نتيجة ارتفاع حجم الواردات خاصة سنة 

حرير تجارتها الخارجية ، و كذلك اعتماد إلانتاج املحلي على العالم الخارجي لتوفير بسبب شروع الجزائر بت

باإلضافة إلى هذا تشير النتائج إلى ألاثر إلايجابي . جزء كبير من السلع الرأسمالية الضرورية لعملية إلانتاج

ادة بنسبة واحد في املائة في ، أي أن الزي(1,111 )لرأس املال املحلي على الناتج إلاجمالي حيث بلغت مرونته 

 ( . 1,111 )حجم الاستثمار املحلي تؤدي إلى زيادة في الناتج إلاجمالي ب 
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، مما يعني أن املتغيرات %50نسبة  R Sq(adj )كما قد بلغت قيمة معامل التحديد املعدل 

الناتج إلاجمالي، و الباقي التفسيرية املستقلة تفسر هذه النسبة من التغيرات التي تحدت في املتغير التابع أي 

 .يرجع إلى عوامل أخرى منها الخطأ العشوائي% 07

بينت معنوية النموذج ( 02)من الجدول رقم ( 0112-0550)كما أن نتائج القياس خالل الفترة 

، كما أن (  F-1,17 )الجدولية  Fاملحسوبية كانت أكبر من  Fباعتبار معلمات النموذج املجمعة معنوية، ألن 

 %. 1وهي أقل من مستوى املعنوية  Pvalue=  1ة الاحتمال قيم

النمو  يوضح نتائج اختبار تأثير الاستثمار ألاجنبي املباشر و الواردات على (:10)الجدول رقم 

 الاقتصادي

 P.VALUE (ت)ألاخبار   قيمة إحصائي قيمة معامالت الانحدار معامالت

a1 1.2131 5.05 0.000 

a2 0.3728 1.63 0.126 

a3 0.02445 2.37 0.033 

a4 0.4437 1.49 0.158 
 Mimitab V.15 البنك املالي و باستعمال برنامجنات ايب ید علامعتمن إعداد الطالبه باال  :املصدر 

الختبار تأثير الاستثمار ألاجنبي املباشر و الواردات على  ANOVAيوضح تحليل التباين  (:10)الجدول رقم 

 النمو الاقتصادي

 درجة املصدر

 الحرية

DF 

 مجموع

 املربعات

SS 

 متوسط

 املربعات

MS 

 ف

 املحسوبة

F.CAL 

 قيمة

 الاحتمال

 1.111 010.70 1.1115 1.0011 1 إلانحدار

 * * 1.1111 1.1111 07 الخطأ

 * * * 1.0111 01 املجموع
 Mimitab V.15على بيانات البنك العالي و باستعمال برنامج  تمادمن إعداد الطالبه باالع: املصدر 

سمير  -كولومو غروف " ومن نتائج اختبار اعتدالية التوزيع الاحتمالي للبواقي باستخدام اختبار

 تتبع التوزيع الطبيعي ، حيث أن قيمة الاحتمال مستغانمتبين أن  Kolmogorov-Smirnov" توف

1,01-Pvalue  مما أدي بنا إلى قبول فرضية العدم التي تقول أن %11وهي أكبر من مستوى املعنوية ،

 :البواقي تشبع التوزيع الطبيعي و هذا ما يؤكده الشكل التالي 
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مستغانميوضح التوزيع الاحتمالي لل(: 17)شكل رقم 

 
 Mimitab V.15 مج من مع القديم و باستخدام برنا: املصدر

وجود استقالل بين البواقي أي ال يوجد ارتباط ذاتي بينها ، حيث كان من نتائج  D.Wكما أظهر اختبار 

كما أن النموذج خال من  =du 0,05و القيمة الجدولية العليا  0وهي محصورة بين  DW =0,1522 الاختبار

تبقيات مشكلة الارتباط الذاتي ما بين املتبقيات العشوائية، و الشكل املوالي يبين اتحاد و سلوك امل

 :العشوائية لتحديد نوع الارتباط الذاتي مابين هذه املتبقيات 

النموذج املقدربواقي يوضح سلوك (: 11)شكل رقم 

 

 Minitab v.01و باستخدام برنامج  التقدير  تائجمن ن: رصدامل
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نالحظ من خالل الشكل املوضح أعاله الذي يبين اتحاد و سلوك املتبقيات العشوائية، أنه پدل 

على عدم حدوث أي ارتباطات متسلسلة سالية أو موجبة كما كان من نتائج التحليل أن انتشار و توزيع 

الخط الذي يمثل الصفر أي الخط الذي يفصل بين البواقي  نبيالبواقي يأخذ شكل عشوائي على جا

بمعنى أنها ليست رصد نمط أو شكل محدد لهذه البواقي ،   السالبة و البواقي اللوجبة ، كما أنه ال يمكن

 (12)متزايدة أو متناقصة أو تقع في جانب واحد لذا نحكم بعدم ثبات التباين، و هذا ما يؤكده الشكل رقم 

 للنموذج املقدر مستغانمانتشار  وضحی( 10)الشكل رقم 

 

 Minitab v.01و باستخدام برنامج  التقدير  تائجمن ن: رصدامل

 البحث أو نفيها فقد ارتأينا أن ندرس أثر كل عاملومن أجل الوقوف على مدى صحة فرضيات 

 .عوامل إلانتاج السابقة على النمو الاقتصادي على حدا وذلك باستعمال النموذج الخطي البسيط من

 فرضية تأثير الاستثمار ألاجنبي املباشر على النمو الاقتصادي: املطلب الثاني
 :كاالتي  0112 - 0550شكل املعادلة املغادرة خالل الفترة 

LOG(GP/L) = 363 - 0 ,105LOG (FDI/L) ........................ (37) R-Sq = 31.5% 

الجدولية ثبتت  tو حسب الجدول وباالستناد إلى أختبار  11يتضح من املعادلة القادرة رقم 

و ذلك = 0,170الجاولية  tومعلمة الاستعمار ألاجنبي املباشر إذ كانتا أكبر من قيمة  تیمعنوية معلمة التنا

لكل من الثابت و متغير الاستعمار ألاجنبي  Pvalueأن قيمة الاحتمال  كما(   0-02) ة  عند درجة حري

املحسوبة كانت أكبر  Fكما تبينت املعنوية الكلية للنموذج ألن  .%1املباشر هي أقل من مستوى املعنوية 

كما %. 1وهي أقل من مستوى املعنوية  Pvalue=  1,101كما أن قيمة الاحتمال  ،(F-4.49)من الجدولية 

%  10,1، مما يعني أن الاستثمار ألاجنبي املباشر يفسر % 10,1  نسبة R- Sqبلغت قيمة معامل التحديد  قد

عوامل أخرى منها يرجع إلى %   02,1من التغيرات التي تحدت في املتغير التابع أي الناتج إلاجمالي، أما الباقي 

 .الخطأ العشوائي 
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و بالرجوع إلى قيم املعامالت ، يتضح ألاثر إلايجابي لالستثمار ألاجنبي املباشر، حيث تظهر النتائج 

أي أن زيادة بنسبة واحدة في املائة في حجم الاستثمار ألاجنبي ( 1,011 )أن مرونة الاستثمار ألاجنبي املباشر 

، وهذا ألاثر إيجابي، أي أن هناك عالقة طردية بين (1,011 )الناتج إلاجمالي پ املباشر تؤدي إلى زيادة في 

و الذي يعني  1,100  الاستثمار ألاجنبي املباشر و الناتج إلاجمالي، و هذا ما أثبته معامل بيرسون الذي قيمته

 .وجود عالقة متوسطة موحية بين املتغيرين

 يوضح نتائج اختبار تأثير الاستثمار ألاجنبي املباشر على النمو الاقتصادي ( :11)الجدول رقم 

 P.VALUE (ت)ر تباقيمة إحصائي ألاخ حدارنقيمة معامالت الا  املعامالت

a1 1,0701 00.11 1.111 

a2 1.0175 2.71 1,101 

 Minitab v.01ي و باستعمال برنامج لمنات البنك العاياب: املصدر

الختبار تأثير الاستثمار ألاجنبي املباشر على النمو  ANOVAيوضح تحليل التباين  (:17)الجدول رقم 

 الاقتصادي

 درجة املصدر

 الحرية

DF 

 مجموع

 املربعات

SS 

 متوسط

 املربعات

MS 

 ف

 املحسوبة

F.CAL 

 قيمة

 الاحتمال

 1.101 1.11 1.1170 1.1170 0 إلانحدار

 * * 1.1011 1.0007 00 الخطأ

 * * * 1.0111 01 املجموع
 Minitab v.01ي و باستعمال برنامج لمنات البنك العاياب: املصدر

 قياس تأثير الواردات على النمو الاقتصادي : املطلب الثالث
 :كاألتي( 0112-0550)شكل املعادلة املقدرة خالل الفترة 

LOG(GP/L) = 0,764 +0,985LOG (M/L) ................(38) 

%  57,0  =R-Sq 

وباالستناد إلى اختبارا ثبتت معنوية معلمة   و حسب الجدول (12)يتضح من املعادلة املقدرة رقم 

 الجدولية tالثابت و معلمة الواردات إذ كانتا أكبر من قيمة 

0,170=t   كما أن قيمة الاحتمال (002)و ذلك عند درجة حرية ،Pvalue  لكل من الثابت و متغير الواردات

 Fاملحسوبة كانت أكبر من  Fكما تبينت املعنوية الكلية للنموذج ألن %. 1املعنوية  هيا أقل من مستوى 

كما قد %. 1وهي أقل من مستوى املعنوية  Pvalue=  1، كما أن قيمة الاحتمال (F = 7,75   )الجدولية 

التغيرات من %  57,0  ، مما يعني أن الواردات تفسر% 57,0نسبة  R- Sq  بلغت قيمة معامل التحديد و

يرجع إلى عوامل أخرى منها الخطأ %  1.7التي تحدت في املتغير التابع أي الناتج إلاجمالي ، أما الباقي 

 .العشوائي

و بالرجوع إلى قيم املعامالت ، يتضح ألاثر إلايجابي للواردات، حيث تظهر النتائج أن مرونة  

في حجم الواردات تؤدي إلى زيادة في الناتج إلاجمالي أي أن زيادة بنسبة واحدة في املائة (  1,521) الواردات 
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، وهذا ألاثر إيجابي، أي أن هناك عالقة طردية بين الواردات و الناتج إلاجمالي، و هذا ما أثبته (1,521  )ب 

 مما يعني أي وجود عالقة قوية موجية بين املتغيرين 1,510 معامل بيرسون الذي قيمته

 ج اختبار تأثير الواردات على النمو الاقتصادييوضح نتائ (:11)الجدول رقم 

 P.VALUE (ت)ر تباقيمة إحصائي ألاخ حدارنقيمة معامالت الا  املعامالت

a1 1.1070 7.01 1.110 

a2 1.5275 00.01 1,111 

 Minitab v.01ي و باستعمال برنامج لمنات البنك العاياب: املصدر

 الاقتصادي الختبار تأثير الواردات على النمو ANOVAيوضح تحليل التباين  (:10)الجدول رقم 

 درجة املصدر

 الحرية

DF 

 مجموع

 املربعات

SS 

 متوسط

 املربعات

MS 

 ف

 املحسوبة

F.CAL 

 قيمة

 الاحتمال

 1.111 011.21 1.0001 1.0001 0 إلانحدار

 * * 1.1112 1.1002 00 الخطأ

 * * * 1.0111 01 املجموع
 Minitab v.01باستعمال برنامج  ي و لمنات البنك العاياب: املصدر

 فرضية تأثير الاستثمار املحلي على النمو الاقتصادي: املطلب الرابع
 کاألن 0112-0550)شكل املعادلة املقدرة خالل الفترة 

LOG(GP/L) = 1.40 - 0.765LOG (K/L) ..........(39) 

% R-Sq= 94,89 

وباالستناد إلى اختبارا ثبتت معنوية معلمة  و حسب الجدول ( 15)يتضح من املعادلة املقدرة رقم 

، (002)و ذلك عند درجة حرية = 0,170الجدولية  tالثابت و معلمة الاستثمار املحلي إذ كانتا أكبر من قيمة 

, %1لكل من الثابت و متغير الاستثمار املحلي هي أقل من مستوى املعنوية  Pvalueكما أن قيمة الاحتمال 

، كما أن قيمة (  F=4.49   )الجدولية  Fاملحسوبية كانت أكبر من  Fلكلية للنمودج ألن كما تبينت املعنوية ا

 R- Sqكما قد بلغت قيمة معامل التحديد %. 01وهي أقل من مستوى املعنوية  P.value=  1الاحتمال 

املتغير التابع أي من التغيرات التي تحدت في %  57.2، مما يعني أن الاستثمار املحلي يفسر % 57.2  نسبة

 .العشوائي  يرجع إلى عوامل أخرى منها الخطا%  10الناتج إلاجمالي ، أما الباقي 

و بالرجوع إلى قيم املعامالت ، يتضح ألاثر إلايجابي لالستثمار املحلي ، حيث تظهر النتائج أن 

الاستثمار املحلي تؤدي إلى أي أن زيادة بنسبة واحدة في املائة في حجم ( 1,101 )مرونة الاستثمار املحلي 

، وهذا ألاثر إيجابي، أي أن هناك عالقة طردية بين الاستثمار املحلي و (1,101) ـزيادة في الناتج إلاجمالي ب

و التي تعني وجود عالقة قوية موجية  1,517 الناتج إلاجمالي، و هذا ما أثبته معامل پيرسون الذي قيمته

 .بين املتغيرين
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 يوضح نتائج اختبار تأثير الاستثمار املحلي على النمو الاقتصادي: (11)الجدول رقم 

 P.VALUE (ت)ر تباقيمة إحصائي ألاخ حدارنقيمة معامالت الا  املعامالت

a1 0.1521 01.11 1.111 

a2 1.1100 01.00 1,111 

 Minitab v.01ي و باستعمال برنامج لمنات البنك العاياب: املصدر

 الختبار تأثير الاستثمار املحلي على النمو الاقتصادي ANOVAيوضح تحليل التباين (: 12)الجدول رقم 

 درجة املصدر

 الحرية

DF 

 مجموع

 املربعات

SS 

 متوسط

 املربعات

MS 

 ف

 املحسوبة

F.CAL 

 قيمة

 الاحتمال

 1.111 057.70 1.0017 1.0017 0 إلانحدار

 * * 1.1111 1.1000 00 الخطأ

 * * * 1.0111 01 املجموع
 Minitab v.01ي و باستعمال برنامج لمنات البنك العاياب: املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دراسة قياسية أثر إلاستثمار ألاجنبي املباشر على النمو إلاقتصادي في الجزائر :                 الثالث الفصل

 

67 
 

 : الفصل الثالث  خالصة
من خالل الفصل الثالث املتعلق بقياس اثر الاستثمار ألاجنبي املباشر على التمو الاقتصادي في 

الاستثمار ألاجنبي املباشر على النمو  ر يالجزائر لقد قمنا باإلجابة على قرية الدراسة من خالل قياس تأث

 :الاقتصادي في الجزائر، حيث تم ما يلي 

 "douglas -cobb"التعريف بالنموذج املستخدم من خالل توظيف دالة الانتاج  *

وهذا باستخدام رأس املال، العمل، و الواردات كعوامل إنتاج ، كما ثم التمييز بين رأس املال  

ل مستقلة ، حيث أن هذا ألاخير مقاسا باالستثمار ألاجنبي املباشر و ألن النموذج املحلي و ألاجتبي كعوام

 . GPتضمن الواردات كعامل إنتاج ، ثم استخدام الناتج إلاجمالي 

النموذج يساعد على تجنب مشكلة عدم تجانس التباين ، و التي يعني وجودها أن التباين  هذاإن 

يتغير مع تغير املشاهدات، ألامر الذي يقود إلى نتائج غير كفؤة ال تساعد في اتخاذ القرار الصحيح بشأن 

و التي يعني  د،اختيار الفرضيات، كما يساعد هذا النموذج على تجنب مشكلة الارتباط الخطبي املتعد

 . وجودها ترابطا بين املتغيرات املستخدمة في تفسير املتغير التابع

النمو الاقتصادي، في شكل نموذج  على دراسة أثر الاستثمار ألاجنبي املباشر و الواردات و الاستثمار املحلي* 

 :انحدار متعدد و اتضح لنا ما يلي 

 تثمار سالا   أن نتائج القياس كانت متوافقة مع النظرية الاقتصادية، إذ أظهرت الدراسة أهمية 

  .ألاجنبي املباشر و دورة الخام في تعزيز النمو الاقتصادي في الجزائر 

  الناتج ألاثر إلايجابي لالستثمار ألاجنبي املباشر، بالرغم من صغره كان له اثرا ايجابيا على 

  .إلاجمالي

  كما أشارت النتائج الاثر الايجابي للواردات على الناتج الجمالي حيث كانت مساهمته كبيرة و يرجع

يسبب شروع  0551خاصة سنة  سبب ارتفاع مهمات املساهمة نتيجة ارتفاع حجم الواردات

او تجارت الخارجية باإلضافة إلى هذا تشير النتائج إلى ألاثر إلايجابي لرأس املال  ر یالجزائر تحر 

 .الاستثمار املحلي على الناتج إلاجمالي 

 في الجزائر  إلاجمالي كما أشارت النتائج أن ألاثر إلايجابي لالستثمار املحلي و الواردات على الناتج

يفوق اثر الاستثمار ألاجنبي املباشر خالل فترة الدراسة ، مما يدل على أهمية تراكم رأس املال 

قتصاد الجزائري، و ذالف نتيجة ارتفاع حجم الاعتماد على العالم املحلي و أهمية الواردات في الا

 .الخارجي لتلبية الحاجات الضرورية و مستلزمات إلانتاج

شكل نموذج انحدار  في دراسة أثر كل عامل من هذه العوامل على النمو الاقتصادي ، والتي جاءت * 

 :بسيط ، تحصلنا على نفس النتائج السابقة 

  الايجابي لالستثمار ألاجنبي املباشر، أي أني أن هناك عالقة طردية بين الاستثمار ألاجنبي  الاثر

 .بين املتغيرين  موجية املباشر و الناتج إلاجمالي، و الذي يعني وجود عالقة متوسطة

 الناتج  و  ألاثر الايجابي للواردات علي الناتج إلاجمالي أني أن هناء عالقة طردية بين الواردات

جمالي أمي وجود عالقة قوية موجية بين املتغيرين و ألاثر الايجابي لالستثمار املحلي على الناتج إلا 
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و الناتج إلاجمالي أي وجود عالقة قوية موجية  الواردات إلاجمالي أي أن هناك عالقة طردية بين

 .بين املتغيرين
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 خاتمة عامة

كبيرا، حيث عرف هذا الاستثمار كان الاستثمار ألاجنبي املباشر من أهم رؤوس ألاموال التي شهدت تطورا 

اهتماما من طرف العديد من الدول في العقد ألاخير من الزمن، حيث ظهرت الحاجة غليه من طرف الدول 

النامية على غرار الدول املتقدمة نظرا ملا له من قوائد اقتصادية واجتماعية تعود على البلد الضيف ومن أجل 

الدول استقطاب الاستثمار ألاجنبي املباشر إليها وذلك باستعمال عدة  الظفر بهذه الفوائد، تحاول العديد من

إجراءات وأدوات تخفف من وطأة التكاليف التي قد يتحملها املستثمر ألاحتي من جهة، ومن جهة أخرى توفر له 

 .راستثمالا  الحال والبيئة املناسبة لتحقيق نشاطه الاستثمار مما يجعله يقبل على

ستثمار ألاجنبي املباشر كأحد مصادر التمويل الخارجية نظرا ما يقدمه من خدمات ولقد تعاظم دور الا 

للتنمية الاقتصادية وتخفيف أعبائها ومساهمته في توظيف العمالة الوطنية والتقليل من معدالت البطالة عالوة 

ين إلى القيام بدراسات على أنه يساهم بشكل كبير في نقل التقنية الحديثة، وهذا ما أدى بالكثير من الاقتصادي

عديدة لحمر وتدقيق مزايا تلك الاستثمارات، حيث تباينت تلك الدراسات من حيث طرق املعالجية والنتائج التي 

 .تم التوصل إليها

ونظرا ألهمية هذا النوع من الاستثمار فقد اتجهت معظم الدول سواء متقدمية أو النامية إلى فتح أبواها 

ثمار ألاجنبي املباشر مجاال للتنافس بين الدول ومساحة للتسابق اليوم نحو اجتذاب أمامه، حيث أصبح الاست

 .املزيد منها 

 :عموما ما يمكن تلخيص أهم النتائج املتوصل إليها 

الذي دفع  إن الاستثمار ألاجنبي املباشر ظاهرة اقتصادية معقدة من حيث كثير من الجوانب التي خصها ألامر -

م السياسية تهوتوجيها س الاقتصادية واملفكرين والكتاب والاقتصاديين باختالف عقائدهمبالكثير من املدار 

 .والاقتصادية إلى محاولة تفسيرها

ال مج القيام باإلصالحات الاقتصادية وأثرها على تطور املؤشرات الاقتصادية، حيث حققت نتائج إيجابية في -

 11واستقرار سعر الصرف الحقيق في حدود % 11أقل من النمو الاقتصادي واستقرار معدل التضخم في مجال 

 .دينار للدوالر

الاستثمار ألاجنبي  من خالل البيانات إلاحصائية التي إستدال إليها أثبتت على العموم أن مستوى أداء وإمكانيات -

مكانيات البشرية املباشر في الجزائر واملغرب مازال يحتاج إلى التحسن أكثر خاصة وإنهم يتمتعون بالكثير من إلا 

في سبيل النهوض بالتنمية فيها وافساح  واملادية وينقصها فقط بذل املزيد من الجهود واستغالل تلك إلامكانيات

 .املجال أكثر مساهمة القطاع الخاص بما فيه املستثمرين ألاجانب

ضريرة  -صناعة والزراعية العمل على توجيه الاستثمار ألاجنبي املباشر على القطاعات الغير النفطية مثل ال -

تشجيع كل أنواع الاستثمار ألاجنبي املباشر لالستفادة من الخبرات والتكنولوجيا العالية للتقليل من تكاليف 

إلانتاجية ضرورة إعطاء ألاهمية الكافية للدراسات القياسية والحيوية بما يخص مختلف الظواهر الاقتصادية 

  .ل الجد كي ال تفي هذه الدراسات فقط حبر على ورقمخابر خاصة وأخذ نتائجها مح بإنشاء

على تعويض  إن التحليل النيو كالسيكي للعالقة بين الاستثمار ألاحي املباشر والنمو الاقتصادي من خالل قدرته -

 الدول املضيفة عن نقص املبادرات املحلية، باإلضافة إلى الدور الفعال الذي يقوم به في تحفيز الاستثمار املحلي

ويبرز التأثير الضمي والغير املباشر لالستثمار ألاجنبي املباشر في إحداث التقدم التكنولوجي في الدول املضيفة عن 
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يحقق الاستثمار منافع عديدة  -لالستثمارات ألاجنبية  طريق الاستثمار في املعدات الرأي مالية الجديدة املصباحية

عمل، تنمية الصادرات، تحسين ميزان  نمية، نقل التقانة، خلق فرصللدول املضيفة، من بينها توفير التموين للت

 . املدفوعات

القدرات   بعشير الاستثمار ألاجنبي املباشر من أهم محددات النمو الاقتصادي حيث يلعب دورا بارزا في رفع -

ملباشر سواء كان تتمثل سيل تشجيع وتسهيل الاستثمار ا -إلانتاجية لالقتصاد القومي وزيادة معدالت التشغيل 

ارادة دول الاتحاد إلافريقي، بحيث يمثل املحور ألاول في تحسين  بينها أو أجنبيا في محورين يرتبطان ارتباطا وثيقا

املحددات الاقتصادية الكلية، أما املحور الثاني فيتمثل في إنشاء مؤسسة تعمل في إطار الاتحاد إلافريقي التشيع 

 :جنبي املباشر وشمال إفريقيا كما يمكن تقديم جملة من الاقتراحات كما يلي وتسهيل انسياب الاستثمار ألا 

تعزيز الاقتصاد باستخدام التطبيقات الجلدية لالتصاالت وتقنية املعلومات وتطوير البنية التحتية الرقمية د  -

 .خفض الرسوم الجمركية

 . الضريبية بأنواعها خصوصا ضرائب ألارباح والعمل على توحيدها خفض معدالت -

تعزيز القطاع الخاص وتشجيعه وإزالة العقبات التي تعترض زيادة  -. تشجيع الاستثمار اتیزيادة صالحيات ه -

 . مساهمته في الاقتصاد

 .إنشاء مناطق حرة ومدن صناعية وموانئ ومطارات حديثة -

 ألاجنبية واحد، وإنما خلق تكامل بين مختلف القطاعات العربية، وتوجيه الاستثمارات على قطاع ادعدم الاعتم -

 . املباشرة ملختلف القطاعات

 .تقوية الروابط وتعزيز العالقات بين الدول العربية املضيفة لالستثمار والشركات ألاجية املستمرة  -

 .املنازعات وإتباع أفضل املمارسات الدولية في فض ي إصالح النظام القضائي وتوفير الحماية القانونية للمستمر  -

 وهذا اقتراح نموذج معدالت آنية بحيث أن الاستثمار ألاحي املباشر ومعدل النمو الاقتصادي تحددان معا - 

 . يجعل مؤشر الاستثمار ألاجنبي املباشر متغير تابع يؤثر في متغيراته وكذلك مؤشر النمو الاقتصادي

 :تزويد املصارف باملوهالت الحقيقة آفاق الدراسةو رين املؤسسين بالدخول في البورصة السماح للمستثم -

إلى محددات الدراسة التي وجهتنا إلى التركيز على جانب من جوانب املوضوع فإننا سنقترح بعض املواضيع  بالنظر 

 : والتي يمكن أن تكون گواشكاليات البحوث أخرى في املستقبل مثل

 . ر ألاجنبي املباشر على النمو الاقتصادي في شمال إفريقيااثر الاستثما *

 العربي  الخليج ألاجنبي املباشر على النمو الاقتصادي في دول املغرب العربي ودول  ستثمار دراسة مقارنة بين أثر الا  *

 .أثر الاستثمار ألاجنبي املباشر على النمو الاقتصادي خارج قطاع املحروقات في البلدان العربية دراسة *
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 املراجعقائمة 

  باللغة العربية: أوال   

 الكتب  /أ

جامعة املوصل،  وثار وآخرون، مدخل إلى الاتحاد الرياش ي، دار الكتاب للطباعة والنشر،الأبي محمد صبري  .0

 . م0551

كنموذج، جملة  ألاردن آليات جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدول العربية في ظل العوملة ام،یص ایأحمد زکر  .0

 . 0111 سمبری، جامعة شلف الجزائر، د11شمال إفريقيا، العدد  اتیاقتصاد

 . م0100 إسماعيل محمد بن قائمة، اقتصاد التنمية، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة ألاولى، عمان، .1

 العربية، الدار  الاقتصادية أمير حسن هللا محمد، محددات الاستثمار ألاجنبي املباشر والغير املباشر في البنية  .7

 . 0111الجامعية للنشر والتوزيع، مصر، 

، الدار "العربية الاقتصادية ميرة حسن هللا محمد محددات الاستثمار ألاجنبي املباشر والغير مباشر في البيئة .1

  0111-0117الجامعية، 

 . م0111حسام داوود وآخرون، مبادئ الاقتصاد الكلي، دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان،  .0

الكتاب الحديث،  دار  ، الطبعة ألاولى ،"املدخل إلى دراسة علم اقتصاد، الاستثمار و العوملة " حسين عمر،  .1

 . 0111الغامرة، 

  0117دار الجامعية الجديدة إلاسكندرية، " وإستراتجيات التنمية الاقتصادية اتیخيابة محمد هللا تطور نظر  .2

 روت،يالعربية، ب الوحدة ات القانونية، مركز دراساتاملعوقات والضمان: دريد حمود الساعراقية الاستثمار ألاجي .5

0110 . 

 . 0110کوکب الجميل، الاتجاهات الحديثة في مالية ألاعمال الدولية، دار حامد للنشر والتوزيع، ألاردن،  سرمد .01

ات التنمية والتخطيط الاقتصادي، الطبعة ألاولى، دار البداية للنشر والتوزيع، عمان، فريع ىصري محمد موس  .00

 م 0107

الجزائر،  والتوزيع، ضياء محيد للموساوي، العوملة واقتصاد السوق الحرة، ديوان املطبوعات الجامعية للنشر .00

0117 . 

امعية للنشر والتوزيع، الجزائر، بدون ديوان املطبوعات الج: التحليل الاقتصاد الكلي : محمد املوسوي  ضياء .01

 .سنة تشر

عطية، أساسيات إدارة ألاعمال الدولية، الطبعة ألاولى، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مصر،  ىمرس  طاهر  .07

0111  

 .م 0551عبد هللا املنصوري وآخرون، اقتصاديات التنمية، دار املريخ للنشر والتوزيع، الرياض،  هط .01

 .0110 ،0111  إدارة ألاعمال الدولية ، الدار الجامعية، إلاسكندرية" بو قحف السالم أ عبد .00

، مؤسسة شباب الجامعة "ألاشكال والسياسات املختلفة لالستثمارات ألاجنبية " عبد السالم أبو قحف  .01

 . 0111إلاسكندرية، 

 م 0110  سنة عبد السالم أبو قحف، إدارة ألاعمال الدولية، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، .02

دار الجامعة الحادية  إلاسالمي،  عبد العزيز قاسم محاربة التنمية املستدائية في ظل تحديات الواقع من املنظور  .05

 .م 0110للنشر والتوزيع، إلاسكندرية، 

 . م0551القادر محمد وآخرون، النظرية الاقتصادية الكلية، الدار الجامعية للنشر والتوزيع إلاسكندرية،  عبد .01
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دراسة تحليلية تقنية ديوان املطبوعات الجامعية، : املجيد قدري، املدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية دعب .00

 .م0117-0111سنة 

 .0110مصر،  الجامعية، تداعياتها، الدار شركاتهاها، تعبد املطلب عبد املجيد، العوملة الانسانية منظما  .00

 م 0112ولى، ألاردن، عثمان أبو حرب، الاقتصاد الدولي، الطبعة ألا  .01

مدي قصور مشکالت التنمية ومعوقات التكامل الاقتصادي العربي، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  .07

0521 . 

  0111الطبعة ألاولى،  عمان، ، دار امليسرة اساتیو س اتینظر  یالاقتصاد السوال" علي عبد الفتاح أبو شرار  .01

 . 0111 ، مؤسسة شباب الجامعة مصر"الاستثمار الدولي والتي التربي" النجار  فريد .00

ترجمة علي أبوعميشة، " نظرة جديدة إلى النمو الاقتصادي وتأثره باالبتكار التكنولوجي( 0110)م شرر  فريدريك .01

 . الطبعة ألاولى املكتبة العتبکات

، دار النقاش، "ر في الدول إلاسالمية في ضوء الاقتصاد إلاسالميالاستثمار ألاجنبي املباش" عبد العزيز عبد هللا  محمد .02

  0111ألاردن، الطبعة ألاولى، 

إلاسالمي ، الطبعة  الاقتصاد الاستثمار ألاجنبي املباشر في الدول إلاسالمية في ضوء" محمد عبد العزيز عبد هللا،  .05

  0111ألاولى، دار النقاش للنشر والتوزيع، ألاردن، 

عزيز عجيمية وآخرون، التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، عبد ال محمد .11

 . م0111إلاسكندرية، 

عبد العزيز، الاستثمار ألاجنبي املباشر في الدول إلاسالمية في ضوء الاقتصاد إلاسالمي، دار النفائس للنشر  محمد .10

 . 0111والتوزيع، ألاردن، الطبعة ألاولى، 

 . م0110 والتوزيع،  نظرية ومفهوم، دار القاهرة للنشر: محمد ناجي حسن خليفة، النمو الاقتصادي .10

 0110   التطورات العاملية في الاقتصاد الدولي ، دار الكتاب الحديث، الجزائر" مراد معمودي،  .11

 .0111، بودهان ألاسس وألاطر الجديدة لالستثمار في الجزائر الجزائر، دار امللكية ىموس  .17

عبد الرزاق، دار املريخ،  محمود حسن محمود حسني ومحمود حامد: ترجمة" التنمية الاقتصادية " نودارو  ی لیشیم .11

  0110الرياض، 

 . م0110مكة املجتمع العربي للنشر والتوزيع، الرياضة : محمد الصوص، الاقتصاد الكلي  شداد .10

  0111مصر،  والتوزيع،  نبية، دار الفكر الجامعي للنشرنزيه عبد املقصود آلاثار الاقتصادية لالستشارات ألاج .11

  ألاطروحات والوسائل الجامعية /ب

م، 0112 -م0550  عبد الكريم بعداش، الاستثمار ألاجنبي املباشر وأثاره على الاقتصاد الجزائري خالل الفترة .0

 . 0112 -0111أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص النقود واملالية، جامعة الجزائر، سنة 

ظل  في  دالل بن محميدة، تحليل أثر السياسات الاقتصادية على تنمية الاستثمارات ألاجنبية املباشرة  .0

العلوم الاقتصادية،  في نيل شهادة الدكتوراهمة لددراسة حالة الجزائر، أطروحة مق: الاحتكاكات الاقتصادية 

 .م 0101 - 0100جامعة محمد خيضر بسكرة، 

مصدر الدين، النمو والتجارة الدولية في الدول النامية، مذكرة دكتوراه في العلوم الاقتصادية،  ليیسوا  .1

 . 00ص م، 0110  تخصص اقتصاد قياس ي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسير، جامعة الجزائر،

دكتوراه، جامعة  مذكرة شاهين تزهر، أثر مخزون رأس املال البشري على النمو الاقتصادي في البلدان العربية  .7

  0101-0107سنة  الجزائر،  ، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،11الجزائر 
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قسنطينة، كلية  جامعة  ، أطروحة دكتوراه"ئرمناخ الاستثمار ألاجنبي املباشر في الجزا میتقس" سعيدي يحي  .1

  0111-0110العلوم الاقتصادية وعلوم التسر، جرثر ، 

في العلوم  الدكتوراه مذكرة لنيل شهادة" کيمة فرحي أهمية الاستثمار ألاجنبي املباشر في الدول النامية .0

 . 001، ص0101، 0100الاقتصادية، جامعة الجزائر، 

لنيل شهادة  تخرج حمال العرباوي، أثر رأس املال البشري على النمو الاقتصادي في فلسطين، مذكرة یساد .1

 م 0111ماجيستر، 

ماجستير، سنة  شهادة قويدري، الاستثمار ألاجنبي املباشر والنمو الاقتصادي في الجزائر، مذكرة لنيل مةړ ک .2

 م 0101-0100

الحوافز املمنوحة لالستثمار ألاجنبي املباشر في دول املغرب العربي مذكرة لنيل شهادة املاجستير "ساعد بوراوي  .5

  0112-0111في العلوم الاقتصادية، جامعة باتنة، 

حالة الجزائر ،  دراسة ، اشرةتقييم السياسات التحفيزية الحادية لالستثمارات ألاجنبية املب" علوش محمد  .01

 .12، ص 0107- 0101ستر كلية العلوم الاقتصادية والتسيير ، جامعة بسكرة، مذكرة ما

 :املجالت  /ج

، ألاردن كنموذج ، " آليات جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدول العربية في ظل العوملة ام،یمس ایأحمد زکر  .0

 .  0111 ، جامعة شلف الجزائر، ديسمبر11شمال إفريقيا، العدد  اتیجملة اقتصاد

عربية،  اقتصاديةث  ، بحو "آليات تهيئة مناخ الاستثمار ألاجنبي املباشر في الجزائر" أسماء بن عطراد وآخرون  .0

  0100، شتاء 0101، خريف 11-10العددان 

للعلوم  املنارة لةج، م"جلبه لالستثمار ینظام الاستثمار ألاجنبي باململكة العربية وند" آل داوود عبد هللا  .1

 . 0107ن 17ارية، مركز القارة الدراسات، الرباط، املغرب، العدد القانونية وإلاد

ألامانة العامة  التعاون  أنيس الخيالي، أسباب ضعف الاستثمارات اليابانية املباشرة في البلدان العربية، حملة .7

  0101، مارس سنة 05مجلس التعاون لدول الخليج العربي، العدد 

، (7-1)العربي، العدد الخليج لةجباشر في دول مجلس التعاون الخلييي ، محمد راض ي جعفر الاستثمار ألاجنبي امل .1

 . 0100جامعة البصرة، العراق، 

، رجاع عبد هللا عيس ى السالم، تقييم مناخ الاستثمار ألاجنبي املباشر في اململكة العربية السعودية للمدة  .0

، جامعة البصرة ، العراق، سنة 11 العدد، مجلة القادسية للعلوم إلادارية والاقتصادية (م0101 -ء 0551)

0100  

إلانسانية ، جامعة محمد خيضر ،  ، مجلة العلوم"رغيب شهرزاد الاستثمار ألاجنبي املباشر في الجزائر واقع وآفاق .1

 . 0111بسكرة،  -11العاد

، 01ردن، املجلد على ألا   دراسة تطبيقية" ركية أحد مشعل وآخرون أثر الاستثمار ألاجي على النمو الاقتصادي   .2

 . 0111، جامعة بغداد، العراق، 0العدد 

السعدي رجال وشوقي جبارة تأجيل مناخ الاستثمار ألاجنبي املباشر كأحد متطلبات إلاقالع الاقتصادي في   .5

 . 0107جامعة واسط، العراق،   ،07الجزائر، مجلة الكويت للعلوم الاقتصادية وإلادارية، العدد 

الاستثمار ألاجنبي املباشر في محافظات الفرات ألاوسط ، املجلة "وحيدر نعمة بحيت عبد الوهاب املوسوي  .01

 . 0112، جامعة الكويت، العراق، 00العراقية للعلوم إلادارية، العدد

أبريل  12دد   کريم نعمة النوري، دور الاستثمارات ألاجنبية في البلدان النامية مجلة العلوم إلانسانية الع .00

 . consultée    http://www.vliminsania.net/a94.htm(page 01/11/0111    ، م0117

http://www.vliminsania.net/a94.htm(page
http://www.vliminsania.net/a94.htm(page
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مجلة " املباشر في الجزائر أثر الحوافر التربية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار ألاجنبي" ، محمد عطاليي00 .00

  0112الجزائر،  ،10الاقتصاديات، شمال إفريقيا، العدد 

عربية مختارة، مجلة بحوث  مغيد ذنون يونس ودينا أحمد عمر، محددات الاستثمار ألاجنبي املباشر في أقطار .01

  0110، مركز الدراسات املستقبلية، كلية الحدباء الجامعية، تموز 01مستقبلية، العدد 

دراسة : ومنافعه الرئيسية  ي املباشرموفق أحمد السيدية وبشار دنون محمد الشكرجي، كلف الاستثمار ألاجنب .07

 .0115، كلية إلادارة والاقتصاد، جامعة املوصل، 00، اخلد 51تحليلية نظرية، مجلة تنمية الرافدين، العدد 

للبحوث الاقتصادية، جامعة  تحليل وتقييم مناخ الاستثمار في الجزائر ، مجلة العلوم إلانسانية"ناجي بن حسين  .01

  0115د ب، ملجل، ا10د عدمنتوري قسنطينة، ال

 :الدوريات وامللتقيات /د

 املباشرة  مالدى واقعية ألامانة املعتمدة على تدفق الاستثمارات ألاجنبية ،ىإبراهيم حسن العوس  .0

 . 0520ومساهمتها في التنمية، مؤتمر التنمية والعالقات الاقتصادية الدولية، مصر، 

وثيفة رقم " العربية  التطورات في تشريعات حماية امللكية الفكرية في الدول الفكرية في الدول  "الاسكوا  .0

 . 0111 ، نيويورك ألامم املتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية10-0111

التعلم من خالل املدخالت ألاجنبية املستوردة والنمو ألاقتصادي ، امللتقى " حواس أمين وساعد بوائم  .1

 . 0110 أفريل 01/07ني حول إلاستراتجية الصناعية الجديدة في الجزائر، جامعة مستغانم الوط

العوملة  حول  خليفة حمود الزبيدي، الاستثمار ألاجنبي املباشر في إطار العوملة، امللتقى الدولي ألاول  .7

  0110ماي  07-01وانعكاساتها على البلدان العربية، جامعة سكيكدة، 

في إطار  مقدمة ، مداخلة"الاستثمار ألاجنبي املباشر وآثاره على ألاقطار النامية " ، سعد محمود الكواز .1

فندق ألاوراس ي،  إفريقيا، امللتقى الدولي حول إشكالية النمو الاقتصادي في بلدان الشرق ألاوسط وشمال

  0111نوفمبر  01-07الجزائر، 

متطلبات  حول  امللتقى الدولي" يرة واملتوسطةإلاستثمار ألاجنبي في املؤسسات الصغ" عبد الحميد أونيس .0

 . الجزائر 0110أفريل،  02، 01تأهيل املؤسسات الصغيرة والتوستلة في الدول العربية 

املؤسسات  حول  عبد املجيد قدرة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة واملناخ الاستثمارية امللتقى الوطني ألاول  .1

 . 0110أبريل  5-2امعة عمار ثليي، ألاغواط، الصغيرة واملتوسطة ودورها في التنمية، ج

غسان عيس ى العمري، املعتالت ألاخالقية وأثرها في تراجع أحداق عمليات الشركة املتعددة الجنسية  .2

التحديات، الغرض، ) ألاعمال  املؤتمر العلمي الدولي السابع، تداعيات ألازمة الاقتصادية على منظمات

 .0115نوفمبر  00-01، ألاردن، (ألافاق

 .  510 قضايا الاستثمار ألاجى املباشر في الدول النامية، بتلك مصر، مركز البحوث، العدد  .5

  0100مؤسسة العربية للضمان الاستثمار وشمان الصادرات، الاستثمار ألاجنبي املباشر في الدول العربية،  .01

النامية، غرفة التجارة   محمد سعد عميرة، الدور الاقتصادي للشركات املتعددة الجنسيات في الدول  .00

 . 0100والصناعة عجمان، مركز البحوث والدراسات، يونيو 

تأهيل : محمد فريدري، أثر املشروعات املشتركة في تحسين مستوى ألاداء الاقتصادي، امللتقى الدولي حول   .00

اس، الاقتصادية العاملية، جامعة فرحات عب املؤسسة الاقتصادية وتعظيم مكاسب الاندماج في الحركة

  0110سطيف، 

بالكويت مع مركز  خطيطللت  تطوير الاستثمار ألاجنبي املباشر ، برنامج أعده املعهد العربي" اکر ب یفصطم .01

 . 0117. بناير 02-07املعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء مصر 



 قائمة المراجع 
 

77 
 

مع مركز  لتخطيطل ، برنامج من إعداد املعهد العربي"تطور الاستثمار ألاجنبي املباشر" ريپاگ یمصطف .07

  0117يناير  07املعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء مصر، 

 . (UNCTAD 16)مؤتمر ألامم املتحدة للتجارة والتميت .01

، صندوق "العاملية ؤسسة التمويل الدولية الاستثمار ألاجنبي املباشر للدروس املستفادة من الخبراتامل .00

 . 0551واشنطن، سبتمبر  11النقد الدولي رقم 

الحوافز الاستثمار ألاجنبي املباشر في الدول العربية املنعقدة في  ندوة"مار تثاملؤسسة العربية الضمان الاس  .01

 . 0551مارس،  01-07: "  ستون

 . 0101، العربية للضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، مناخ الاستثمار في الدول العربية املؤسسة  .02

 .0100، التقرير الاقتصادي واملالية واملغرب، "0100مشروع قانون املالية لسنة " وزارة الاقتصاد واملالية .05

 املحاضرات -هـ 

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع قسم العلوم إلادارية ": محاورات في القانون التجاري " ضمرة مهند             

 . 10ع، ص 0101هن 0711وإلانسانية، جامعة املال سعود، اململكة العربية السعودية، 

 : املواقع إلالكترونية  -ي 

 

1. http://www.ladocumentationfrançais.fr/var/Storagelibres,3303330403259/330333040325ex.pdf      

    

2. MEHMET BAYKAL, FACTORS INFLUENCING THE SUCCESS OF US VENTURES IN TURKEY,  7 JULY, 

2003, PM, WEB: WWW.RPI-EDU/GAY KAM/PROPOSAL3,DOC, CONSULTE LE 15/06/2009  . 

3.  UNCTAD, -WORLD INVESTMENT REPORT:ANNEX TABLESO1, FDI INFLOWS, BY REGION AND 

ECONOMY, 1990-2016-WWW.UNCATD.ORG/ENG/PAGES/DIAE/WORLD%20REPOT/ANNEX  

TABLES.ASPX,CONSULTE LE 17/05/2018. 

 :باللغة ألاجنبية : ثانيا 

1. François Bots et antres, images fcomomione du mande (creopolitique économique) 2008, Edition 

Armand colin, paris, 2007. 

2. Vrdctad, Foreign direct Investment and development, Vented, series on Issuesinintes 

3. national Investment Agree mints, Geneva, Dec 1998 

4. UNCTAD_ World investment report_ Transnational corporations extractive industries and 

development, New York and Geneva, 2007. 

5. UNCTAD, International Investment Agreement Multilateral framework on Investment March, 2000. 

6. United national, The role of foreign direct investment in economic development in ESCWA Member 

countries, New York, 2000 

7. UNCTAD_ World investment report_ The Determinants of Foreign Direct Investment: op_cit, 1998. 

8. Khalid Sekkat, is there any thing special with intra_arals capital flows?, working papas, 

N=812,economic research forum, 2013. 

9. Upali Kumara, inversement industrialisations and TNCS in selecte asien, régional développement 

dialogue Vol_14, N=04, 1993 

http://www.ladocumentationfrançais.fr/var/Storagelibres,3303330403259/330333040325ex.pdf
http://www.rpi-edu/GAY


 قائمة المراجع 
 

78 
 

10. OECD surver of OECD work on international investment, working paper on international investment, 

OECD publishing, 1995. 

11. MBLOMSTROM, AKOKKO. (December 1996) the impact of foreign investment on Host Countries 

Area Working Paper (Washington: Policy Research) 

12. Martien Croset et Pomina Koenig Etat des lieux du commerce internationale role des firmes 

multinationales dans le commerce international Mondialisation et commerce international, cahiers 

français .  0117  

13. Ray Barrel, N. Pain, Foreign Direct investment technological change and Economic crromth Within 

Europe, the Economic journal, vol 107, No 445. Blackmail publishers, USA, November 1997, 

14. Arikakko, Ruken jasini and Mario Zejan, local technological capability and productivity from fds in 

the Uruguayan jnanufacturing sector, the journal of Development studies, no4, april, 0550.  

15. Marouan Alaga (septembre 2005) Investissement Direct Etronger et croissance Economiques, une 

Estimation a partir d'un Modele Structurel pour  les payais de rive sud de la Mediterra LNEESCahiers 

de L'IRD[Paris auf). 

16. Maroun Aloya.(septembre 2006) Investissement Direct Ebrogner et croissance Economique une 

Estimation a martir d'un Model Structurel pour les pays de rive sud de la Militaro In Ees.cahiers de 

LIRD[Paris -AUF) . 

17. Mehmet Baykal, factors influencing the success of US Ventures in turkey, 07 July, 2003, p17, Web: 

www.rpi-edu/gay kam/proposal3,doc,consulte le 15/og/2009. 

18. Athanasios Vomdakidis, Regional Trade Agreements or Broad Liberalization: which poth leads to 

foster grow th? Vol, 46, N=01, IME, March 1991 

19. Charles et Albert Michelet, la séduction des nations ou comment attires les investissements, 

20. édition: économico, paris, 1999. 



 

 

 :الملخص  

أولويات الدراسات الاقتصادية، يعتبر  الاستثمار ألاجنبي املباشر من أهم املواضيع الهامة التي تحتل مكانة بارزة و أساسية في 

التحفيزات  كالتخفيض النوع من الاستثمارات وذلك من خالل منح أنواع مختلفة من من  فأصبحت معظم الدول تتنافس على جلب هذا

التنمية والامتيازات الرسوم الجمركية وحرية تحويل ألارباح، خاصة الدول النامية التي ال تستطيع تحقيق التمويل الذاتي في تمويل 

تيجة الاقتصادية التي تطمح إليها، ولهذا تعمل الدول النامية على توفير املناخ الاستثماري املرحب لالستثمارات ألاجنبية املباشرة، وذلك ن

سعى لرفع والجزائر كباقي الدول ت للدور الذي يلعبه في اقتصادياها من توفير املوارد املالية والعمالة والرفع من معدل النمو الاقتصادي

من قيمة تدفقات هذا النوع من الاستثمارات حيث قامت بوضع جملة من إلاصالحات هدفها تحسين البيئة الاستثمارية والاقتصادية 

التي تنعكس في ألاخير على معدالت النمو ألاقتصادي، إال أننا نجد أن الاستثمار ألاجنبي املباشر بقي يساهم بشكل ايجابي لكن بنسبة 

ذا ما يفسر وجود املعوقات التي تحد من زيادته، عکس قطاع املحروقات الذي يساهم بشكل كبير في رفع معدالت النمو ضئيلة، وه

 .الاقتصاديه

 :الكلمات املفتاحية

 املؤشرات إلاقتصادية/ 1الواردات     /7  التنمية الاقتصادية       / 1         النمو الاقتصادي /0         الاستثمار ألاجني املباشر /0
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Abstract : 
Foreign direct investment is one of the most important topics that occupies a prominent and essential position in the 

priorities of economic studies, so most countries are competing to bring this, such as reducing the type of investments, by granting 

different types of incentives and privileges, customs duties and freedom to transfer profits, especially developing countries that It 

cannot achieve self-financing in financing the economic development it aspires to, and that is why developing countries are 

working to provide a welcoming investment climate for foreign direct investment, as a result of the role it plays in their economies 

in providing financial resources and employment and raising the rate of economic growth, and Algeria, like other countries, seeks 

to raise the value of The flows of this type of investment, as it has put in place a number of reforms aimed at improving the  

investment and economic environment, which is ultimately reflected in the rates of economic growth. However, we find that 

foreign direct investment continues to contribute positively, but in a small percentage, and this explains the existence of obstacles 

that limit its increase. Reversing the hydrocarbon sector, which contributes significantly to raising economic growth rates.  


