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 شكر و تقد�ر

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

  19سورة النمل ، اآلية   ’’و أن أعمل صالحا ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين .

الحمد و الشكر � عز و جل على النعم و الصالة و السالم على أشرف المرسلين           

سيد المرسلين و إمام المتقين صالة زاكية تؤدي حقه و تزلفه عند ربه الذي بسنته أنار  

  نا إلى سبيل الحق .النا الدروب و اهد

محمد  المحترم الدكتور "   لألستاذ أتقدم بأسمى معاني الشكر واإلحترام و التقدير        

  ي لهذالتوجيهات و النصائح القيمة و البخل علي بي لم يذ" ال محمود ولد محمد عيسى

  الفضل في تبلور هذا البحث .

و كما أتوجه بالشكر البالغ الذي ال تسعه الكلمات إلى األساتذة الذين يساهمون         

  .حيمور مصطفىأخص بالذكر األستاذ  في التكوين في تخصص تقنيات كمية مطبقة   

كما ال يفوتني التقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على قبولها         

  ها العلمي .مناقشة المذكرة لزيادة إثرائ

  

  بارك هللا فيكم }   {   

 



 
 

 ٕاهداء
اآلخرة إال بعفوك و    إلهي ال يطيب الليل بشكرك و ال يطيب النهار إال بطاعتك و ال تطيب

 ال تطيب الجنة إال بر ؤيتك هللا جل جالله .

مين سيدنا  إلى من بلغ الرسالة و أدى األمانة و نصح األمة إلى نبي الرحمة و نور العال

صلى هللا عليه و سل�ممحمد    

حقهما ،    أهدي هذا البحث في طبق من ذهب إلى من مهما قـلت لن أوفيهما في       

ا أغرقتني  إلى من وضعت الجنة تحت أقدامها و في درب الحياة ساعدتني و بدعواه

حياة بقـلبي  ففجرت من بين صخرات القنوط و اليأس فرحة جرت بأوصالي و أزهرت ال

لعلم و  و الحياة و حثني على طلب ا  ....أمي الغالية  و إلى من علمني مبادئ األخالق

هللا .  رحمكالنجاح إليك يا أغلى الناس ....  إليك أبي    

      إلى جميع أفراد عائلتي و كل من يفتح مذكرتي طلبا للعلم و المعرفة            

  يةإلى كل من جمعتني بهم األقدار خالل مسيرتي العلم                  

  ظفي و أساتذة كلية العلوم اإلقتصاديةإلى كل مو                   

                   

  

~.~ أبوبكر الصدیق~.~                                                        
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      املقدمة العامة :    

 ,أمهيته مدى على العامل أحناء مجيع يف املباشر األجنيب االستثمار أحجام يف املتسارعة الز�دة برهنت لقد      

 احمللية املؤسسات قبل من توفريها الصعب من كان اليت االستثمارية الفرص خلق يف مسامهته خالل من وذلك

 .إمكانيا�ا وحمدودية الكافية اخلربة اكتسا�ا لعدم نظرا

 سعي مع وخاصة العامل بلدان معظم منها تعاين اليت واالقتصادية املالية األزمات خالل ملرونته نظرا أمهيته وازدادت

 مع تتكيف وحىت القانونية املنظومة يف تغيري من عنه ينجر وما للتجارة العاملية املنظمة دخول إىل العامل دول معظم

 التجارة حترير من واالستفادة اخلسائر هذه تعويض جيب ومنه ,اجلمركية القوانني يف خاصة التجارة وحترير االنفتاح

 .املباشر األجنيب االستثمار من ممكن قدر اكرب جذب على العمل خالل من وذلك

 ما جمملها يف تشكل واليت املباشر األجنيب االستثمار على تؤثر اليت املؤشرات جمموعة معرفة أرد� الصدد هذا ويف

 تؤثر اليت والسياسية واالجتماعية االقتصادية املؤشرات من مبجموعة األخري هذا يتأثر إذ ,االستثمار مبناخ يعرف

 واقتصار� ,فقط الكلي لالقتصاد الكمية املؤشرات على دراستنا يف سنقتصر لكن املباشر األجنيب االستثمار على

 هذه أكثر حيث واالجتماعية السياسية املؤشرات لبعض املعطيات توفر عدم:أبرزها من أسباب لعدة راجع هذا

 .اخل...احلكم طبيعة ,الدول بني واملتعدد الثنائي التعاون ,السياسي االستقرار ةيكيف طبيعة ذات املؤشرات

 هذه ملختلف األجنيب االستثمار حساسية لنا يربز مهما عمال االقتصادية املؤشرات �ثري حتليل يعترب حيث

 مستقبال واملتوقعة حاليا السائدة للظروف املباشر األجنيب االستثمار استجابة مدى معرفة من ميكننا حىت املؤشرات

 الرتباط نظرا وملموس كبري اثر هلا املؤشرات هذه معظم حيث جذبه اجل من الالزمة االحتياطات ألخذ

 .منه جزء �عتباره به ويتأثر يؤثر حيث,وثيقا ارتباط االقتصادي �حمليط االستثمار

 صياغتها طريق عن ,أثرها وحتديد املباشر األجنيب االستثمار يف تؤثر اليت املؤشرات أهم إجياد حناول ذلك وألجل

 ظل ويف هذا عصر� يف وخاصة .منها كل و�ثر �ثري درجة تربز ر�ضية مناذج أي قياسية اقتصادية مناذج يف

 دراسة يف القياسية النماذج واستعمال الكمية األساليب استخدام أمهية ازدادت حيث اهلائل التكنولوجي التقدم

 �حلصول وتسمح الواقع تبسيط على األخرية هذه تعمل إذ ,اجلزئية أو الكلية سواء االقتصادية الظواهر خمتلف

  . الدراسة حمل املتغريات خمتلف تفسري إىل تفضي نتائج على
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 :أهداف البحث 

 واالستثمار األجنيب املباشر. لالقتصاد الكلية التعرف على بعض املفاهيم املتعلقة �ملؤشرات -

اجلزائري يف حتسني  املناخ االستثماري املالئم جلذب االستثمار  لالقتصاد الكلية توضيح أمهية املؤشرات -

 األجنيب املباشر.

 الكلية على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر. حماولة بناء سطح اقتصادي قياسي يربز �ثري املؤشرات -

اجلزائري �الستثمار األجنيب املباشر  لالقتصاد الكلية إعطاء صورة واضحة تربز العالقة اليت تربط املؤشرات -

يف اجلزائر و هذا من خالل قياس شدة �ثري بني التابع املتمثل يف االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر و 

 احلقيقي. الصرف سعر التضخم و معدل اإلمجايل، احمللي الناتج املتغري املستقل متمثل يف مؤشر

 اإلشكالية: 

  تتمحور إشكالية هذا البحث يف التساؤل التايل:

  ؟"االستثمار األجنيب املباشر على اجلزائري لالقتصاد الكلية "ما مدى �ثري املؤشرات

  حيث تندرج حتت هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية:

 املباشر وما هي احملددات املؤثرة يف جذبه؟ماذا نقصد �الستثمار األجنيب  -

 ؟االستثماري املناخ حيث من اجلزائري االقتصاد يف املباشر األجنيب االستثمار واقع هو ما -

 اجلزائري واالستثمار األجنيب املباشر؟ لالقتصاد الكلية ما هو اجتاه العالقة بني املؤشرات -

 املؤشرات على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر؟كيف ميكن بناء منوذج اقتصادي قياسي ألثر هذه  -

 البحث فرضيات 

 :التالية الفرضيات بصياغة قمنا املطروحة التساؤالت عن ولإلجابة ,السابق العرض ضوء على

 املشاكل؛ من يدالعد ويعاين املطلوب مستواه إىل يرقى مل اجلزائر يف املباشر األجنيب االستثمار 

 االستثمار املراد �ملكان ترتبط املؤشرات من جمموعة خالل من املباشر األجنيب االستثمار حتدد 

 ؛ الصرف سعر التضخم، معدل اإلمجايل، احمللي الناتج :أمهها و ,فيه

 حتليل خالل من يةاالقتصاد النظرية مع يتماشى اجلزائر يف األجنيب االستثمار على املؤشرات اثر 

 قياسي؛ منوذج

 اجلزائر يف �ثري املؤشرات أكثر يعد اإلمجايل احمللي الناتج. 
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  البحثأمهية 

 تشجيعه عملية تشكل اقتصادية ظاهرة �عتباره املباشر األجنيب االستثمار أن كون يف البحث أمهية تكمن-

 العاملي، التكامل تعزيز على وبقدرته العاملي االقتصاد يف واندماجها االقتصاد�ت تفتح مظاهر من مظهرا ومحايته

 توليها النامية الدول أصبحت اليت لألمهية نظرا و وتفعليها، الدولية االقتصادية العالقات تكريس عوامل من وعامال

  التطوير؛ و للنمو فرصة أنه على إليه تنظر أ�ا حبكم له

 اليت التحوالت ظل يف االقتصاديني قبل من املتزايد االهتمام خالل من املوضوع هذا يكتسبها اليت األمهية-

 اجلزائر؛ خاصة و النامية الدول من وتعرفها تشهدها

 عميقة O.M.C الشراكة حتوالت من اجلزائري االقتصاد يشهدها اليت الظروف ظل يف خاصة املوضوع أمهية- 

 ....االورومتوسطية إىل االنضمام مشروع اخلوصصة، ، اهليكلة إعادة بر�مج

 :حتديد إطار الدراسة 

و اليت تتزامن هذه الفرتة خبروج  2014و  1990اإلطار الزماين: تتجلى فرتة الدراسة مت حتديدها ما بني  -

اجلزائر من الوضع الصعب، و االستقرار األمين و السياسي الذي حتظى به يف هذه الفرتة مع قيامها 

 ر.بربامج إصالحية اقتصادية اليت مشلت صدور عدة قوانني جديدة خاصة �الستثما

اإلطار املكاين: إن هذه الدراسة ختص دولة اجلزائر �عتبارها من الدول اليت تسعى جاهدة إىل حتسني  -

 وتطوير مناخها االستثماري لدفع عجلة التنمية االقتصادية.

 :أسباب اختيار موضوع البحث 

 أسباب دائمة:

 تتوافق مع طبيعة التخصص.ميول الشخص ملثل هذه املواضيع اليت تعتمد على التحليل والقياس واليت  -

 أسباب موضوعية:

 االهتمام املتزايد �الستثمار األجنيب املباشر �عتباره من أهم البدائل التمويلية احلديثة وأقلها تكلفة. -

 الكلية التعرف على مدى �ثري املؤشرات الرغبة يف االطالع على كل من االستثمار األجنيب املباشر و -

 ملناخ االستثماري.على ا اجلزائري لالقتصاد

واقع االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر يف ظل احملددات احلديثة اليت تتحكم يف تدفقات   التعرف على -

 هذه االستثمارات.
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 :املنهج املستخدم 

يف حماولة اإلجابة على اإلشكالية املطروحة واختبار مدى صحة الفرضيات و بناءا على أهداف و أمهية 

االعتماد على املنهج الوصفي و املنهج التحليلي، حيث مت االعتماد على املنهج الوصفي يف البحث، فقد مت 

حماولتنا لتقدمي خمتلف التعاريف و املفاهيم اليت متس املوضوع، و املنهج التحليلي يف التعليق و التعقيب على ما 

بيا�ت االستثمار األجنيب املباشر و مت وصفه و حتليل األشكال الواردة يف البحث خاصة املتعلقة منها بتحليل 

  الكلية. بيا�ت املؤشرات

  السابقة ساتاالدر 

 أو النظري اجلانب من سواء املباشر األجنيب االستثمار موضوع إىل تطرقوا الذين الباحثني من العديد هناك

 :منها نذكر القياسي

 اململكة و ومصر اجلزائر بني مقارنة دراسة مع العربية الدول يف املباشر األجنيب االستثمار أمهية ,فضيل فارس-

 2006 ,اجلزائر جامعة -التسيري وعلوم االقتصادية ؛ العلوم كلية ,منشورة غري دكتوراه مذكرة , السعودية العربية

 

 مذكرة ،اجلزائر حالة االقتصادي النمو على املباشر األجنيب االستثمار ألثر قياسية دراسة ,خملوف الدين عز-

  2006 ,اجلزائر جامعة  التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية ،منشورة غري ماجستري

 :خطة البحث 

طبقا إلشكالية البحث ومن أجل اإلجابة على التساؤالت املختلفة املرتتبة عنها و مع األخذ بعني االعتبار 

الدراسة إىل ثالثة فصول  �لفرضيات اليت ينطلق منها البحث و تطبيقا للمنهج الذي مت حتديده مت تقسيم هذه 

  كاآليت:

يتناول الفصل األول اإلطار النظري لالستثمار األجنيب املباشر، و ذلك من خالل التعرض إىل كل من  -

مفهومه و أنواعه، �إلضافة إىل أهم احملددات املؤثرة لتدفقاته، سواء تعلقت تلك العوامل �لشركات 

 االستثماري يف الدول املضيفة.األجنبية املستثمرة أو خبدمات املناخ 
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أما الفصل الثاين فتطرقنا إىل واقع االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر من خالل عرض أهم    -

اإلصالحات اليت قامت �ا من أجل �يئة مناخها االستثماري و حتليل تطور تدفقات االستثمار األجنيب 

 املباشر يف اجلزائر.

متعلق �جلانب التطبيقي و املتمثل يف الدراسة القياسية و التحليلية لتأثري و أخريا الفصل الثالث فهو  -

 سعر التضخم و معدل اإلمجايل، احمللي الناتج يف مؤشر املتمثلة و اجلزائري لالقتصاد الكلية املؤشرات

من خالل بناء منوذج قياسي و اختبار مدى  1990/2014يف اجلزائر خالل الفرتة من بني  الصرف

  ته من الناحية اإلحصائية و االقتصادية و القياسية مث التنبؤ به مستقبال.صالحي

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الفصل األول  

اإلطار النظري لإلستثمار 

 األجنبي المباشر
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 متهيد:

 لعب املباشر األجنيب االستثمار أن التأكيد جيب األجنيب لالستثمار النظري �إلطار املتعلق اجلانب هدا يف      

 املصاحبة التغريات ظل يف االستثمارية التدفقات حجم يف كبرية ز�دة وشهد ، االقتصادي النمو دعم يف هاما دورا

 �عتباره العاملي التكامل ملسرية هامة دفعة املباشر االستثمار أعطى وقد الدولية، السياسية والبيئة االقتصادية للبيئة

 على وقدرته االقتصاد انفتاح على مؤشرا اعتباره ميكن كما اخلارجي، التمويل مصادر من هاما مصدرا يشكل

 املال رأس كفاءة لرفع مصدرا املباشر األجنيب االستثمار يعترب كما العوملة، ظل يف العاملية املستجدات مع التكيف

 أصبحت لذلك ونتيجة االقتصادي، للنمو حمفزا أصبح و�لتايل النامية االقتصاد�ت يف التكنولوجي والتغري البشري

 من العديد وأوىل املباشر األجنيب االستثمار تدفقات من مزيد جلذب البعض بعضها مع تتنافس احلكومات

 جاذبة أماكن بالدهم من جتعل اليت واحملددات العوامل ودراسة لتفهم �لغا اهتماما النامية الدول يف القرار متخذي

 .املباشرة األجنبية االستثمارات لتدفقات

 أهم استعراض إىل الدراسة هده تسعى االقتصادي، النمو عجلة دفع يف املباشرة األجنبية االستثمارات ألمهية ونظرا

 .به املتعلقة األساسية املفاهيم وبعض املباشر األجنيب لالستثمار املفسرة النظر�ت
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 املباشر األجنيب لالستثمار أساسية مفاهيم: األول املبحث

 نظرا األخرية السنوات يف أكثر به االهتمام زاد قد و والدول الشركات اهتمام جيذب األجنيب االستثمار ظل لقد

 شىت يف األجنيب االستثمار تشجع االقتصادية السياسات معظم أن حيث النامية، للدول وفرها اليت لإلمكانيات

 .املباشر األجنيب االستثمار ماهية إىل سنتطرق يلي ما يف و. امليادين

 املباشر األجنيب االستثمار تعريف: أوال : األول املطلب

  .إليها املوجه �ختالف امليادين مفهومه وخيتلف ألنواعه تبعا االستثمار يف تعار تتعدد

 و أنواعه االستثمار تعريف: أوال

 أي ماله الرجل ومثر عنه تولد ما الشيء مثرة و الثمرة على احلصول طلب كونه عن خيرج مل االستثمار مفهوم إن

  .1منّاه و به القيام أحسن

 او املتاح الدولة رأمسال إىل الرأمسالية أو اإلنتاجية، املنتجات من اجلديدة اإلضافة عن عبارة هو اخرى جهة من و

 إشباع إىل تؤدي " . استخدامات حنو لألموال توجيه عن عبارة هو أو املال لرأس املنتج التوظيف عن عبارة

 .2اقتصادية حاجات

 وحدات إضافة خالل من للمؤسسة جديدة طاقة خبلق القيام عليه يرتتب الذي النشاط أنه على أيضا يعرف كما

 .3وطاقة كفاءة أكثر �صول احلالية األصول استبدال أو جديدة إنتاجية

 السلع إنتاج لعمليات الالزمة اجلديدة اإلنتاجية الطاقات تكوين يف املدخرات استخدام انه على كذلك يعرف

  .4جتديدها أو القائمة اإلنتاجية الطاقة على واحملافظة واخلدمات

 خارجيا أو الدولة داخل املال رأس تكوين عند وذلك )وطنياا (داخلي االستثمار يكون قد أخرى �حية من

  .5فيه املستثمر للبلد أجنبيا استثمارا يعد وبذلك للمستثمرين الوطنية احلدود خارج استثمار وهو )أجنبيا(

                                                           
)، االستثمارات االجنبیة في مجال العقارات، دراسة مقارنة بین القانون و الفقھ اإلسالمي، الطبعة األولى، 2009محمد محمد أحمد سویلم، ( 1 

 .23اإلسكندریة، منشأة المعارف باإلسكندریة، ص 
)، القوانین األساسیة لالستثمار في الدول المغاربیة، نصوص منقحة وفقا ألحداث تعدیالتھا، الجزائر، دار مدني، ص 2006موسى بودھان، ( 2 

10. 
 .56)، التسییر المالي، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص 2001مبارك سلوس، ( 3 
المباشر و أثره على النمو و التكامل االقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة )، االستثمار األجنبي 2009معاویة أحمد حسین، ( 4 

 .2الملتقى السنوي السابع عشر لجمعیة االقتصاد، السعودیة، الریاض، ص 
لتعاون لدول الخلیج العربیة )، االستثمار األجنبي المباشر و أثره على النمو و التكامل االقتصادي في دول مجلس ا2009معاویة أحمد حسین، ( 5 

 .2الملتقى السنوي السابع عشر لجمعیة االقتصاد، السعودیة، الریاض، ص 
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 اآلالت، الرأمسالية األصول ومتلك بشراء املستثمرين أو املؤسسات إحدى تقوم عندما مباشرا االستثمار يكون قد

 هذه يف و التضامن شركات أو املسامهة كشركات الرأمسالية االستثمارات �سيس يف املشاركة أو اخل...املعدات

 .6إدار�ا قرارات على التأثري أو �إلدارة للمشاركة تؤهله حصة للمستثمر يكون احلالة

 عالقة أما املضاربة، فهي املالية واألوراق والسندات لألسهم املستثمرين بشراء يتعلق فهو املباشر غري االستثمار أما

 دورا للمستثمر يكون ال حيث مباشرة غري عالقة أو أسهمها يشرتون اليت الشركات مع املستثمرين من الفئة هذه

 فان إضافية أر�ح حتقيق و بيعها إعادة بقصد األسهم شراء املستثمر نية كانت فإذا ، الشركة قرارات يف مؤثرا

 على السيطرة بقصد األسهم شراء املستثمر نية كانت إذا أما ، �هتمامه حتظى ال �لشركة املستثمر هذا عالقة

 . 7مباشرا استثمارا تصبح هذه الشراء عملية فان يف املشاركة أو الشركة

 أو من جلزء األجنيب املستثمر متلك على ينطوي املباشر األجنيب االستثمار أن نستخلص السابقة التعريفات من

 حالة يف الوطين املستثمر مع املشروع إدارة يف �ملشاركة قيامة إىل �إلضافة ، املعني املشروع يف االستمارات كل

 عن فضال االستثمار ملشروع املطلقة ملكيته حال يف والتنظيم الدارة على الكاملة سيطرته أو املشرتك االستثمار

 الدول إىل آالت مجيع يف الفنية واخلربة والتكنولوجية املالية املوارد من كمية بتحويل األجنيب املستثمر قيام

 "8 .املضيفة

 عليها حتصل اليت األموال رؤوس إمجايل به فيقصد املالية األوراق يف االستثمار أو املباشر غري األجنيب االستثمار أما

 عندما أو العاملية املال أسواق يف ) وسندات أسهم( مالية أوراق �صدار تقوم عندما معينة مؤسسات أو ما دولة

 وهكذا 9املتلقية الدول هلذه احمللي السوق داخل مالية أوراق بشراء ) مؤسسات أو أفراد( أجانب مستثمرون يقوم

 جزء على نشيطة سيطرة يتضمن انه يف االستثمارية احملافظ يف االستثمار عن خيتلف املباشر األجنيب االستثمار فان

 معدل هو حيفزهم والذي السيطرة من نوع أي هلم ليس مستثمرون هم احملفظةمستثمرو  بينما املعين الرصيد كل أو

  .10الرصيد على العائد

 املباشر األجنيب االستثمار تعريف : �نيا

 سنورد أننا حيث املباشر األجنيب االستثمار ملفهوم العلمية التعاريف من العديد االقتصادي األدب حوى لقد

 :يلي فيما منها بعضا

                                                           
  .36)، إدارة األعمال الدولیة، األردن، دار الحامد، ص 2007علي عباس، ( 6 
  .36)، إدارة األعمال الدولیة، األردن، دار الحامد، ص 2007علي عباس، ( 7 
  .13)، نظریات التدویل و االستثمارات األجنبیة، اإلسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة، ص 1989عبد السالم أبو قحف، ( 8 
  .3، ص 83)، سیاسات تنمیة االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربیة، العدد 2005حسین عبد المطلب األسرج، دیسمبر ( 9 
  .15یة الدولیة، الطبعة األولى، عمان، الوراق للنشر و التوزیع، ص )، المال2008محمد صالح القریشي، ( 10 
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 املباشر األجنيب االستثمار  (OECD) والتنمية االقتصادي التعاون ومنظمة  FMI الدويل النقد صندوق يعرف

 على )املباشر املستثمر( ما اقتصاد يف مقيم كيان حصول هدف يعكس الذي الدويل االستثمار من نوع: انه على

 وجود على املصلحة هذه تنطوي و ) املباشر االستثمار مؤسسة( آخر اقتصاد يف مقيمة مؤسسة يف دائمة مصلحة

 يف النفوذ من كبرية بدرجة املباشر املستثمر متتع إىل �إلضافة واملؤسسة املباشر املستثمر بني األجل طويلة عالقة

  "11.املؤسسة إدارة

 ذلك : انه  على املباشر األجنيب االستثمار (UNCTAD)والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر يعرف كما

 يف شركة اإلداريبني التحكم على مقدرة و دائمة مصاحل تعكس ، املدى طويلة عالقة على ينطوي الذي االستثمار

 املستقبل القطر(آخر قطر يف إنتاجية وحدة أو شركة و )املستثمرة الشركة إليه تنتمي الذي القطر ( األم القطر

 .12)لالستثمار

 البلد(ما بلد يف املقيم املستثمر به يقوم الذي النشاط ذلك: انه على فتعرفه  (OMC)للتجارة العاملية املنظمة أما

   .13تسيريها نية مع وذلك أخرى بلدان يف أصوله يستعمل خالله من والذي )األصلي

 تدفق ونه  املباشر األجنيب لالستثمار نظر�ا يف مجيعها تتفق الدولية املؤسسات أن السابقة التعريفات من يتضح

 كليا إدارته املستثمر يتوىل األجل طويل مشروع إنشاء بغرض املال، رأس صاحبة الدولة غري دولة على املال لرأس

  .14 الربح حتقيق يف املتمثل هلدفه خدمة ذلك و جزئيا أو

 أوو ميتلكو�ا  األجانب املستثمرون �نشائها يقوم اليت املشروعات كافة املباشر األجنيب �الستثمار يقصد كما

 تعترب اليت املباشرة األجنبية االستثمارات تتميز حيث اإلدارة، على فيها يسيطرون أو فيها الوطين املستثمر يشاركون

 التكنولوجيا نقل يف تساهم عاملية شركات طريق عن تتم ما غالبا وهي كبري �ستقرار األجل طويلة استثمارات

   .15اإلدارة وتطوير واخلربة احلديثة

 حيث أكثر  أو  10% بنسبة الشركة رأمسال ملكية يف املشاركة أنه على املباشر األجنيب االستثمار يعرف كما

 ب امللكية نسبة حتدد مثال ، فهولندا ألخرى دولة من امللكية عينة ختتلف و 16إدار�ا يف �لتأثري امللكية هذه ترتبط

 وبريطانيا واليا�ن أسرتاليا مثل  25% امللكية نسبة أخرى دول وجتعل 50% ب حتددها وكندا النمسا بينما %100

                                                           
11 OECD, (1999), third edition of the detailed benchmark of foreign direct investment, Paris, P : 07. 

  .4عربیة، العدد الواحد و الثالثون، ص )، محددات االستثمار األجنبي المباشر، قضایا التنمیة في األقطار ال2004علي عبد القادر علي: ( 12 
)، تحلیل واقع االستثمارات األجنبیة المباشرة و آفاقھا في ظل اتفاقیة الشراكة األورو متوسطیة، دراسة حالة الجزائر، 2007بالل بوجمعة، ( 13 

  .19مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، تلمسان، ص 
  .3)،/ تجارب عربیة في جذب االستثمار األجنبي المباشر، مؤتمر االستثمار و التمویل، مصر، ص 2006حاتم القرنشاوي، ( 14 
، 3)، االستثمار األجنبي المباشر كشكل من أشكال دعم التحالفات اإلستراتیجیة لمواجھة المنافسة، مجلة الباحث، عدد 2004أحمد زغدار، ( 15 

  .159الجزائر، ص 
16 Michel menry bouhet, (2005), la globalisation, introduction à l’aconomie du nouveau monde, France, 
pearson educations, p 99. 
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 األمريكية املتحدة والوال�ت الدمنارك يف أما  % 20 امللكية نسبة حتدد إسبانيا ، ،فرنسا فنلندا أما وأملانيا

 .  %1710فنجدها

 وقد املباشر االستثمار ومؤسسة املباشر املستثمر بني األجل طويلة عالقة على املباشر األجنيب االستثمار ينطوي

 أو حكومية وكالة أو حكومة أو املؤسسات أو األشخاص من جمموعة أو مؤسسة أو فردا املباشر املستثمر يكون

 .الدولية التمويل كمؤسسة أخرى منظمة

 املقيم غري املستثمر ميلك اليت و التابعة املؤسسات: هي أنواع ثالثة إىل املباشر األجنيب االستثمار مؤسسات تنقسم

 بني يرتاوح ما املباشر املستثمر ميلك مسامهة شركات يف تتمثل مشاركة ومؤسسات ماهلا رأس من  50% من أكثر

 �لكامل املباشر املستثمر ميلكها فردية مباشر استثمار مؤسسة وهي الفروع و ماهلا رأس من  50% إىل %10

  .18 مشرتكة ملكية ميلكها أو%)100 (

 املباشر األجنيب االستثمار رأمسال مكو�ت: �لثا

 خالل من( مباشر غري أو مباشر بشكل إما املباشر، املستثمر يقدمه الذي املال رأس �نه االستثمار برأمسال يقصد

 من املباشر املستثمر عليه حصل رأمسال أو 19املباشر االستثمار مؤسسة إىل )به صلة ذات أخرى مؤسسات

    :20يلي ما املباشر االستثمار رأمسال ويتضمن  املباشر االستثمار مؤسسة

 

  (Equity capital):امللكية حقوق مال رأس -1

 يف املسامهات من ذلك وغري الزميلة و التابعة الشركات يف األسهم كافة و الفروع يف امللكية حصص على ويشتمل

  .واملعدات املاكينات توفري مثل املال رأس

  

  

  

  

  

                                                           
)، دور االستثمار المباشر في تنمیة اقتصاد المملكة السعودیة، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، الجزائر، ص 2005فیصل حبیب حافظ، ( 17 

24.  
  .3)، تقییم جودة احصائیات االستثمار األجنبي المباشر، مؤتمر االستثمار و التمویل، مصر، ص 2006طارق نوري، ( 18 
  .3)، تقییم جودة احصائیات االستثمار األجنبي المباشر، مؤتمر االستثمار و التمویل، مصر، ص 2006طارق نوري، ( 19 

20 Maitena duce, (2003), definition of foreign direct investment, a methodological note, banco de espana, final 
draft, july 31, 2003, page 5. 
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 :استثمارها املعاد العوائد -2

 و التابعة الشركات توزعها ال اليت العائدات من )امللكية يف املباشر اشرتاكه بنسبةر (املباش املستثمر نصيب وتشمل

 كانت لو كما استثمارها املعاد العوائد هذه وتعامل إليه احملولة غري الفروع عائدات يف ونصيبه كأر�ح الزميلة

  .جديدة تدفقات

 

 : الشركات بني الدين ومعامالت آخر مال رأس -3

 و جهة من املباشر املستثمر بني املوردين وائتمان الدين سندات ذلك يف مبا األموال، وإقراض اقرتاض يغطي وهو

 .أخرى جهة من املباشر االستثمار مؤسسة

 حمدداته و االستثماري املناخ :الثاين املطلب

 تسود اليت والسياسية واالجتماعية االقتصادية األوضاع مبجمل رئيسي بشكل املباشر األجنيب االستثمار تدفق يتأثر

 .االستثمار مبناخ يسمى ما األوضاع هذه متثل حيث لالستثمار املستقبل القطر يف

 : يلي ما بينها من و االستثماري للمناخ يف تعار عدة هناك : االستثماري املناخ تعريف: أوال

 هناك اإلطار هذا وضمن وتوظيفه املال رأس تدفق اجتاهات يف املؤثرة الظروف جممل انه االستثمار مبناخ يقصد

 مشجعة استثمارية بيئة توافر على مؤشرا ما بلد يف وجودها يعترب حيث عامليا عليها املتعارف املقومات من جمموعة

 حجم لز�دة البلد هذا يؤهل مبا األجانب . املستثمرين أو احملليني املستثمرين قبل من سواء ، االستثمار على

 . 21الوطين االقتصاد يف االستثمارات

 املكونة والظروف األوضاع جممل هو االستثمار مناخ فان االستثمار لضمان العربية املؤسسة تعريف حسب

 املشروعات جناح فرص على وإجيا� سلبا والظروف األوضاع تلك و�ثري االستثمارية العملية فيه تتم الذي للمحيط

 و واالقتصادية السياسية الظروف و األوضاع تشمل وهي االستثمارات واجتاهات حركة على و�لتايل االستثمارية

  .22اإلدارية والتنظيمات القانونية األوضاع تشمل كما األمنية، و االجتماعية

 على مباشر غري أو مباشر بشكل تؤثر واليت الواسع �ملعىن االستثمار سياسة انه على االستثمار مناخ يعرف كما

 وثيقا ارتباطا القرارات هذه ترتبط حيث اجلزئي االقتصاد و الكلي االقتصاد سياسات فيها مبا االستثمارية القرارات

 واإلطار والعمل الضرائب وقوانني القضائية القانونية، األنظمة إىل إضافة والتجارية واملالية النقدية �لسياسة

 وإزالة االستثمار حوافز تقوية تستهدف اليت السياسات به فنعين االستثمار ملناخ الضيق املعىن أما ، العام التنظيمي

                                                           
  .288)، آفاق و ضمانات االستثمارات العربیة األوربیة، الطبعة األولى، بیروت، مركز الدراسات العربي األروبي، ص 2001أسامة كردي، ( 21 
  .29، ص حسین عبد المطلب األسرج، مرجع سابق 22 



 الفصل األول: اإلطار النظري لإلستثمار األجنبي المباشر

 

 

 
14 

 احلرة املناطق وإنشاء والضما�ت واالمتيازات الضريبية اإلعفاءات  منح ذلك يف ويدخل. تعيقه اليت العقبات

 . 23االستثمار لتشجيع

 اليت والقانونية واالجتماعية والسياسية االقتصادية الظروف جمموعة هو االستثمار مناخ أن نستخلص وهكذا

 .استقطابه قصد له املمنوحة احلوافز إىل إضافة لالستثمار، احملددة البيئة تشكل

 املباشر األجنيب االستثمار حمددات: �نيا

 بيئات إىل تصنف حيث بيئات عليها يطلق أن ميكن خمتلفة أوضاع على رئيسية بصورة االستثمار مناخ يعتمد

 .إدارية وبيئات وتشريعية قانونية وبيئات واقتصادية سياسية

 : ةالسياسي البيئة

 يف السياسي لالستقرار أن حيث السياسية، للبيئة املشكلة العوامل أهم أحد البلد يف القائم السياسي النظام يعترب

 بقبول قرارا يتخذ األجنيب فاملستثمر املباشرة غري أو املباشرة األجنبية االستثمارات جذب على كبريا �ثريا بلد أي

 للنظام االستقرار درجة أساس على وإمنا وحسب العائد أو السوق حجم أساس على ليس املشروع، رفض أو

 . 24للتغيري عرضة فهي األخرى األنظمة أما مستقرة الدميقراطية األنظمة يفضلون فاملستثمرون البلد يف السياسي

 :االقتصادية البيئة

 تدفق أن حيث االستثمار عوامل من مهم عامل متثل تصنيعها وإمكانية لالستغالل القابلة الطبيعية املوارد توفر إن

 هذه استغالل أن إال ، كبري  عائد معدالت على احلصول �مكانية يربر املوارد هذه الستغالل األجنيب املال رأس

 ال العوامل هذه توفر أن ،كما منخفضة تكلفة ذات مدربة عاملة وأيدي معينة كفاءات توفر بضرورة يرتبط املوارد

 معربا االقتصادية التنمية مستوى: مثل حوافز توفر املوارد هده يصاحب أن فالبد سليمة اقتصادية بيئة خللق يكفي

 و السوق وحجم التضخم معدالت الفردي، الدخل معدل ، اإلمجايل القومي الناتج يف النمو مبعدل عنها

 . السوق يف املنافسة ودرجة واخلصخصة االقتصادي التحرر حيث من االقتصادية السياسات

 االتصاالت، ، الكهر�ء خدمات الطرق، مثل لالستثمار جاذب كميزة لالقتصاد اهليكلية البىن توفر إىل إضافة

   . لالستثمار جاذبة تعترب البىن هذه فيها تتوفر اليت فالدول

  

  

  

                                                           
  .59، ص 31)، تحلیل و تقییم مناخ االستثمار في الجزائر، مجلة العلوم اإلنسانیة، العدد 2009ناجي بن حسین، ( 23 
  .17علي عباس، مرجع سابق، ص  24 
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  : والتشريعية القانونية البيئة

 وضريبية مجركية وإعفاءات حوافز للمستثمر تكفل وتشريعات قوانني وجود على رئيسية بصفة االستثمارات تعتمد

 حتويل يف املستثمر حلق �إلضافة واملصادرة التأميم خماطر: مثل االقتصادية غري املخاطر ضد لضما�ت �إلضافة

 اليت احلوافز تفوق لالستثمار تشريعات إصدار على العامل دول تتنافس حيث ، حلظة أي يف دولة ألي أر�حه

 املضيفة الدولة سيادة من واألخذ القومية املوارد لضياع . احلوافز هذه تؤدي أال بشرط األخرى الدول تقدمها

 . 25ومكانتها

  : اإلدارية البيئة

 البيئة مظاهر وأهم لالستثمار جاذبة إدارية بيئة خللق املهمة العوامل من الدولة يف السائد اإلداري النظام يعترب

 الرتخيص على للحصول املطلوب الزمن من تقلل بطريقة اإلدارية العملية على تقوم حكومية أجهزة وجود اإلدارية

 الفساد وحماربة احلكومي اجلهاز بريوقراطيةعلى  القضاء أو ختفيض ذلك يتطلب كما االستثمار، مشروع إلنشاء

  . احلكومية األجهزة يف واإلداري املايل

 املباشر األجنيب االستثمار أشكال :الثالث املطلب

 املرجعية تباين إىل ذلك يرجع وقد املباشر األجنيب لالستثمار حمددة أشكال حول اتفاق هناك يوجد ال الواقع يف

 .أخرى جهة من اجلنسيات املتعددة للشركات املتجددة الطبيعة وإىل جهة من للكتاب الفكرية

 هذه إليه تسعى الذي الغرض �ختالف ختتلف اليت املباشر األجنيب االستثمار أشكال سنورد يلي فيما

 .االستثمارات

 الغرض حسب املباشر األجنيب االستثمار أشكال : أوال

 إىل تؤدي اليت واحملفزات الدوافع إىل استنادا املباشر األجنيب االستثمار ألنواع خمتلفة تصنيفات وضع مت لقد

 :التالية احملددات فق و املباشر األجنيب االستثمار أنواع تصنيف أمكن قد و االستثمار حدوث

  : الطبيعية الثروات عن الباحث االستثمار

 من العديد تتمتع اليت اخلام واملواد الطبيعية املوارد من االستفادة حنو اجلنسية متعددة الشركات من العديد تسعى

   .األخرى االستخراجية الصناعات من والعديد والغاز البرتول جماالت يف وخاصة النامية الدول

  

  

                                                           
  .5حاتم عبد الجلیل القرنشاوي، مرجع سابق ، ص  25 
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  : األسواق عن الباحث االستثمار

 أسبا� هناك أن كما الواردات، على املفروضة القيود سببه املضيف البلد يف االستثمار من النوع هذا وجود إن"

 أكثر فيها االستثمار جيعل مما املضيفة الدولة يف النقل تكلفة ارتفاع منها االستثمار من النوع�ذا  للقيام أخرى

 حمل حيل ألنه اإلنتاج على ال يؤثر االستثمار من النوع هذا فان احلالة هذه ففي إليها التصدير من جدوى

 ارتفاع يف يساهم انه حيث التجارة، على مباشرةغري  إجيابية وآ�ر االستهالك على إجيابية آ�ر له وإمنا الصادرات

 على توسعية آ�ر له أن كما ، فيها املال رأس رصيد ز�دة عن طريق لالستثمار املضيفة الدول يف النمو معدالت

 اإلنتاج مدخالت من واردا�ا  وز�دة املضيفة الدولة صادرات بز�دة وذلك واالستهالك اإلنتاج جمايل يف التجارة

  .26لالستثمار املصدرة الدول من إليها الواردة والسلع

  : األداء يف الكفاءة عن الباحث االستثمار

املضيفة  الدول يف أنشطتها من جزء برتكيز اجلنسيات متعددة الشركات تقوم عندما االستثمار من النوع هذا يتم"

 يف االستثمار إىل الشركات هذه بعض الصناعية الدول يف األجور مستو�ت ارتفاع دفع فقد. الرحبية ز�دة�دف 

 يؤدي كما  ،املضيفة الدولة جتارة على التوسعية ��ره االستثمارات من النوع هذا ويتميز النامية الدول من العديد

 . اإلنتاج مدخالت من كثري استرياد طريق عن االستهالك  على التوسعية آ�ره عن فضال صادرا�ا  تنويع إىل

 مشال أو األوربية كالسوق املتكاملة اإلقليمية واألسواق املتقدمة الدول بني فيما االستثمار من النوع هذا وحيدث"

 .27" األمريكية القارة

  : االسرتاتيجية األصول عن الباحث االستثمار

 الشركات هذه تقوم كما. االسرتاتيجية أهدافها خلدمة شراكة أو متلك بعمليات الشركات بقيام النوع هذا يتعلق

 .28ةالرحبي تعظيم يف برغبتها  مدفوعة املتقدمة أو النامية الدول إحدى يف والتطوير البحوث جمال يف �الستثمار

 املباشر األجنيب االستثمار أشكال أهم: �نيا

 :األشكال هذه وأبرز أهم إىل سنشري يلي وفيما أشكال عدة �خذ املباشر األجنيب االستثمار إن

  : املشرتك االستثمار

 دولتني من أكثر أو  )معنويتان ناتشخصي أو( طرفان فيه يشارك أو ميتلكه الذي األعمال مشروعات أحد هو

 وبراءات واخلربة اإلدارة إىل أيضا متتد بل املال رأس يف احلصة على تقتصر ال هنا واملشاركة دائمة بصفة خمتلفتني

                                                           
  .11حسین عبد المطلب األسرج، مرجع سابق، ص  26 
  .11حسین عبد المطلب األسرج، مرجع سابق، ص  27 
)، واقع و تحدیات االستثمارات األجنبیة المباشرة في الدول النامیة، دراسة حالة الجزائر، مجلة بحوث 2008صالح مفتاح، دالل بن سمینة، ( 28 

  .121ص  43اقتصادیة عربیة، العدد 
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 تنمية أو جديدة سلعة �نتاج للقيام حملي طرف من أكثر أو أجنيب طرف اشرتاك حالة يف أنه كما االخرتاع،

 يعترب هذا فإن �لتكنولوجيا أو املال رأس يف املشاركة كانت سواء آخر خدمايت أو إنتاجي نشاط أي أو السوق

  .29مشرتكا استثمار

  

  : اجلنسيات) متعددة (الشركات اجلنسيات متعددة املباشرة األجنبية االستثمارات

 املختلفة العامل أقاليم حنو املباشر األجنيب االستثمار وراءها جتر اليت القاطرة مبثابة اجلنسيات متعددة الشركات تعترب

 عن �ألساس �جم الشركات ههذ على تطلق اليت العديدة التسميات أن حيث�ا  اخلاصة التعاريف تعددت وقد

 .30 تعريفها خبصوص وحىت خبصوصها النظر وجهة اختالف

 كانت حيث  Multinational companyاجلنسيات املتعددة الشركات ظهورها بداية يف عليها يطلق كان فقد

 الحقة مرحلة يف و متعددة جنسيات من أشخاصإدار�ا يتوىل  كما متعددة جنسيات لسيطرة ختضع ملكيتها

 هذا بنشاط اخلاص تقريرها يف املتحدة �ألمم واالجتماعية االقتصادية اللجنة شكلتها واليت العشرين جلنة رأت

 بدال corporation كلمة و multinational من بدال  transnational كلمة استخدام يتم أن الشركات من النوع

 ونقل ،حتريك حرية من كبري بقدر تتمتعأل�ا  ذلك القوميات تتعدى الشركات  هذه أن حيث entrepriseمن 

   .31الدول بني واملزا� املوارد

 اليت غري احملدودة أو احملدودة املسؤولية ذات املؤسسات تلكأ�ا  على الشركات هذه األونكتاد منظمة عرفت وقد

 . اخلارج يف اإلنتاج يف املستخدمة لألصول املالكة هي األم فالشركة األجنبية وفروعها األم الشركة من تتألف

 احملدودة غري أو احملدودة املسؤولية ذات املؤسسة فهو جزئيا أو كليا اململوك ( foreign branch)األجنيب الفرع أما

  ."32 اإلدارة يف املشاركة حق متتلك واليت ) country Host( املضيفة الدولة مقرها اليت

 يف إنتاج وسائل و أعماال متلك ، ضخمة أموال رؤوس ذات على شركات اجلنسيات متعددة الشركات تعرف كما

  .33هلا رئيسيا مركز األم الوطن من يتخذ إدارة جملس الدويل املستوى على نشاطها ويدير دولة من أكثر

    :34كالتايل هي اخلصائص من مبجموعة اجلنسيات املتعددة الشركات تتميز و

 

                                                           
  .364، مصر، دار الجامعة الجدیدة باإلسكندریة، ص )، إدارة األعمال الدولیة2002عبد السالم أبو قحف، ( 29 
  .188)، اقتصاد المعرفة، األردن، عالم الكتب الحدیث، ص 2007فلیح حسین خلف، ( 30 
  .278)، االقتصاد الدولي، الطبعة األولى، عمان، دار أسامة للنشر ، ص 2008عثمان أبو حرب، ( 31 
  .782حسین عبد المطلب األسرج، مرجع سابق، ص  32 
  .179)، التمویل الدولي، الطبعة األولى، عمان، دار صفاء، ص 2008موسى سعید مطر، شقیري نوري موسى، یاسر المومني، ( 33 
  .179موسى سعید مطر، شقیري نوري موسى، یاسر المومني، مرجع سابق، ص  34 
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 �سره؛ العامل يف وتشجيعها حجمها كرب/1

 ؛ املنتجات تنوع/2

 التكنولوجي؛ التفوق/3

 االقتصاد؛ على هيمنتها/4

 الشركات؛ هلذه االحتكارية الطبيعة/5

 متعددة الشركات من تعرب ال دوالر مليون 100 عن مبيعا�ا تقل اليت الشركة أن حيث الكبرية املالية/قدرا�ا 6

 اجلنسيات؛

 ؛ األم الشركة قبل من اختاذها يتم والتسعري والتسويق واإلنتاج واالستثمار التخطيط قرارات/7

 ؛ املتاحة اإلعالم وسائل خمتلف يف الدائم اإلعالن على الكبري واالعتماد التسويق على اهلائلة القدرة/8

 وز�دة االقتصاديةسيطر�ا  لبسط وذلك العامل يف التكنولوجيا سوق على والسيطرة التحكم يف الدائمة رغبتها/9

  .العامل يف نفوذها

  

 .املباشر األجنيب االستثمار وعيوب مزا�:�لثا 

 . املستقبلة املضيفة للدول املباشر األجنيب االستثمار مزا�. 1

 منو معدالت حتقيق يف اهلام لدوره وذلك املباشر، األجنيب االستثمار من املزيد جلذب الدول معظم تتنافس

 :يف اإلجيايب دوره خالل من مستهدفة،

 املاهر وغري احملدود غري العمل فائض تستوعب اليت االقتصادية النشاطات حمدودية نتيجة أكرب عمل فرص توفري-

 .النامية البلدان يف خاصة االنتشار واسعة املقنعة أو الظاهرة البطالة حدة من التخفيف يف واملسامهة الغالب يف

 مشروعات إقامة خالل من النامية للدول أجنبية عمالت املباشر األجنيب االستثمار مشروعات توفر أن ميكن-

 العمالت الستعمال احلاجة ختفيف و�لتايل الواردات، حمل حتل أو التصدير، ألغراض إنتاجها يتاح إنتاجية

 يف اإلنتاجية القدرة ز�دة يف تساهم أن ميكن جديدة، واردات لتمويل واستغالهلا ات الوارد لتمويل األجنبية

 من االقتصاد متكن اليت القائمة املشروعات  توسيع أو جديدة مشاريع إقامة يف استخدامها خالل من االقتصاد

 .35اإلنتاجية قدرته ز�دة

                                                           
  .17فلیح حسن، مرجع سابق، ص  35 
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 على املباشر األجنيب االستثمار يساعد و�لتايل والتنظيمية العاملني اإلدارية مهارات قلة من النامية الدول تعاين- 

 العمل يف تطورا وأكثر أحدث وسائل و �ساليب يرتبط املشروعات تلك عمل �عتبار املشكلة تلك تفادي

 .واإلدارة

 للدول املباشر األجنيب االستثمار يعترب النامية للدول املساعدات وتقلص اخلارجية الشروط للقروض ظل يف- 

 االدخار فجوة من والتخفيف اخلارجي العامل من االقرتاض إىل للجوء وسيلة أفضل منها النامية خاصة املضيفة

 املستغلة غري اإلنتاجية والطاقات احمللية املوارد استخدام خالل من أكرب مضافة قيمة حتقيق و�لتايل واالستثمار

 .أعلى رفاهية ودرجة أفضل معيشي مستوى يوفر و�لتايل

 األموال رؤوس تدفق ز�دة يف يساهم أنه إىل إضافة املشرتك خاصة املباشر، األجنيب االستثمار �ن القول ميكن-

 من احلد أو التصدير فرص ز�دة طريق عن املدفوعات ميزان حتسني يف يساهم فهو التكنولوجية والتنمية األجنبية،

 النامية خاصة الدول معظم يف قبوال املباشر األجنيب االستثمار أنواع أكثر املشرتك االستثمار ويعترب االسترياد

 .الوطين االقتصاد يف األجنيب الطرف حتكم درجة ختفيض أمهها من واجتماعية سياسية ألسباب

 خالل من إما هلا تتاح اليت التقنيات وأحدث االتصال قنوات من املضيفة الدول يف احمللية الشركات استفادة-

 والذي احمللية اجلنسيات متعددة الشركات فروع من العاملني انتقال منها طرق عدة �ستخدام املشرتكة، املشروعات

 جناح ويتوقف االقتصادي، النمو معدل على إجيا� ينعكس ومبا اإلنتاج لعناصر الكلية اإلنتاجية ز�دة إىل يؤدي

 املصاحبة احلديثة التكنولوجيا من االستفادة على احملليني العاملني قدرة مدى على ذلك حتقيق يف احمللية الشركات

 تركز ومدى والتطوير، البحوث على اإلنفاق لز�دة الوطنية الشركات استجابة ومدى املباشر، األجنيب لالستثمار

 .36احلديثة التكنولوجيا تطبيق على الشركات تلك تشجع واليت الرحبية  ذات املناطق يف االستثمار

 مالئما مناخا وفر الذي و�لشكل واالستثمار التجارة حترير إجراءات �تباع النامية الدول من العديد قيام-

 يف تقدما أكثر أصبحت اليت كاهلند واملعلومات االتصاالت تكنولوجيا توفري ميزه والذي املباشر األجنيب لالستثمار

 إىل والتحول االقتصادي اإلصالح جهود إىل إضافة الكمبيوتر، برامج مصدري من وأصبحت املعلومات تكنولوجيا

 أدت العوامل هذه اخلوصصة برامج وتطبيق الضريبية، واإلعفاءات احلوافز من للعديد وتقدميها السوق اقتصاد�ت

  .متزايد بشكل النامية الدول إىل األجنيب االستثمار تدفقات ز�دة إىل
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 . املباشر األجنيب االستثمار عيوب.  2

 أن إال املضيفة الدول يف اقتصادي منو حتقيق يف املباشر األجنيب االستثمار به يقوم الذي والدور املزا� من �لرغم

 األهداف حتقق ال املباشرة األجنبية لالستثمارات املضيفة الدول أن يرون والكتاب الباحثني من قليل غري عددا

 االستثمارات تلك تصاحب اليت العيوب بسبب الدول هذه تطور إعاقة إىل يؤدي بل ذلك من املرجوة والغا�ت

 :منها

 من اخلارج، االستثمار متطلبات السترياد أو اخلارج، إىل أر�حها معظم حتول للقارات العابرة الشركات إن -

 ينعكس ما وهذا اخلارج، يفمبثيال�ا  مقارنة أقل جودة ذات، أو أ�ا احمللي السوق يف توافرها عدم ظل يف خاصة

 �ثريه و�لتايل الصادرات إىل االستثمار يضيفه ما على تفوق واليت الواردات ز�دة خالل من التجاري امليزان على

 . املدفوعات ميزان على

 العابرة فالشركات والتنظيمية اإلدارية القدرات وتطوير العاملني وخربات مهارات لتطوير الكافية الفرصة توفر ال -

 مساح وعدما�االت هذه  يف املؤهل احمللي العمل عنصر لقلة نتيجة األجنيب العمل عنصر على تعتمد للقارات

 مثل تقدمي حالة ويف احمللية، الشركات طرف من الصناعية األسرار على �الطالع األجنيب االستثمار مشروعات

 على وتعمل عالية، وبكلفة مبقابل تكونفإ�ا  احمللية، للجهات والصناعية الفنية اخلربة يف املتمثلة األسرار تلك

 .�ستمرار حتديثها

 من حتد أنشأ�ا  من واليت كبري بشكل العمل فرص توفري يف املباشر األجنيب االستثمار مشروعات تساهم ال-

 إنتاج أساليب إىل املشروعات هذه للجوء ونظرا املختلفةو يف ا�االت  أشكاهلا مبختلف االنتشار الواسعة البطالة

 حيد الذي األمر وهو اخلارج من استرياده يتم والذي أعلى نوعية من عمل تتطلب إنتاج ووسائل املال لرأس مكثفة

 . 37كبرية بدرجة احمللي العمل استخدام فرص من

 التهرب أجل من الشركات سجالت يف تتحقق اليت األر�ح بتخفيض املباشر األجنيب االستثمار مشروعات تقوم-

 املمارسات هذه والتطوير البحث تكاليف أو التجارية العالمات أو االخرتاع، براءات كلفة برفع وتقوم الضرييب،

 إىل تؤدي واليت املضيفة الدول تقدمها اليت الضريبية اإلعفاءات ذلك إىل إضافة عنها والكشف مالحظتها يصعب

 أو نشاطها تغيري إىل الشركات بعض جلأت حيث العامة، املوازنة على سلبا يؤثر مما الضريبية، الدولة إيرادات �كل

 .هلا املمنوحة اإلعفاء مدة انتهاء بعد الشركة واحنالل انقضاء ثبوت شأنه من ما أو التجاري امسها
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 الدول يف للبيئة امللوثة الصناعات خاصة القطاعات بعض يف أحيا� املباشر األجنيب االستثمار تركز يكون قد-

 به القيام النامية الدول تستطيع ماال وهذا البيئة على للمحافظة كبرية تكاليف تتطلب الصناعات هذه املضيفة،

 الصلب الكيميائية، الصناعات املنسوجات، الصناعات، تلك وتشمل الكربى الصناعية �لدول مقارنة

  38اخل...اإلمسنت

 توافر مدى على التكنولوجيا نقل خالل من املضيفة الدول يف املباشر األجنيب لالستثمار اإلجيايب الدور يتوقف

 تلك أن حيث النامية، الدول ظروف مع املستخدمة التقنية تتالئم ماال وغالبا الدول، تلك وإمكانيات ظروف

 البلدان يف البشرية العناصر قبل من صعوبة إىل يؤدي ما وهذا الصناعية، الدول ظروف لتناسب اخرتعت التقنية

  .�39ا الوفاء عن النامية البلدان تعجز اليت القاسية والشروط الباهظة تكاليفها إىل إضافة النامية،

 يف املضيفة الدول إىل تتدفق اليت األموال رؤوس حجم من أكثر األر�ح حتويل بعملية األجنبية الشركات تقوم-

 مديونيتها ترتفع و�لتايل االقرتاض، من املزيد إىل النامية �لدول يؤدي ما وهذا مباشرة، أجنبية استثمارات شكل

  .الالتينية أمريكا لدول حدث ما وهو

 :املباشر األجنيب االستثمار حلركة املفسرة النظر�ت :الثاين املبحث

 من العديد فان ، املضيفة الدولة على و األم الدولة على املباشر األجنيب االستثمار لظاهرة املزدوج للتأثري نظرا

 هدا يف و عليها، تقوم اليت الفرضيات و يتماشى تفسريا هلا كان مدرسة كل و املوضوع هدا تناولت املدارس

  .احلديث التفسري و التقليدي التفسري: إىل التفسريات هذه سنقسم اإلطار

 

 املباشر األجنيب االستثمار حلركة التقليدي التفسري: : األول املطلب

 هده لبعض بعرض سنقوم و املباشر األجنيب االستثمار حلركة التقليدي التفسري تناولت اليت النظر�ت تعددت لقد

 : يلي فيما النظر�ت

 :الكالسيكية املدرسة : 1 

 حالة وسيادة التامة واملنافسة اخلاصة امللكية أمهها عديدة فرضيات على الكالسيكي التحليل استند لقد

 .40النشاط ممارسة يف الفردية واحلرية للموارد الكامل االستخدام

                                                           
  .38محمد قویدري، مرجع سابق، ص  38 
  .180فلیح حسن خلف، مرجع سابق، ص  39 
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 يف تعود املنافع هذه أن غري ، املنافع من الكثري على تنطوي املباشرة األجنبية االستثمارات أن الكالسيك يفرتض

 واحد طرف من مباراة مبثابة هي نظرهم وجهة من االستثمارات أما ، اجلنسيات متعددة الشركات على معظمها

 من عدد إىل الشأن هذا يف الكالسيك نظر وجهة وتستند اجلنسيات متعددة الشركات بنتيجتها الفائز أن حيث

 :يلي ما بينها من واليت املربرات

 بدال األم الدولة  إىلعمليا�ا من  املتولدة األر�ح من ممكن قدر أكرب حتويل إىل اجلنسيات متعددة الشركات ميل

 .املضيفة الدولة يف استثمارها إعادة من

 االقتصادية التنمية متطلبات معمستو��ا تتالءم  ال اليت التكنولوجيا بنقل اجلنسيات متعددة الشركات قيام

 .املضيفة �لدول والثقافية واالجتماعية

 تتالءم ال املضيفة الدول يف لالستهالك جديدة أمناط خلق إىل يؤدي قد اجلنسيات متعددة الشركات تنتجه ما إن 

 .الدول هذه يف الشاملة التنمية متطلبات مع

 وذلك الدخول توزيع�يكل  خيتص أفراد فيما بني الفجوة اتساع اجلنسيات متعددة الشركات وجود على يرتتب قد

 خلق هذا على ويرتتب الوطنية الشركات من بنظائرها �ملقارنة فيها للعاملني مرتفعة أجور من تقدمه ما خالل من

 .االجتماعية الطبقية

 والتبعية االقتصادية التبعية خلق خالل من واستقالهلا املضيفة الدولة سيادة على يؤثر قد األجنبية الشركات وجود

  .41 السياسية

  .42واقعية غري فرضية وهي التامة املنافسة فرضية على مبنية أ�ا النظرية هلذه قدمت اليت االنتقادات بني من

 :األسواق كمال عدم نظرية: 2 

 من املعروض نقص إىل �إلضافة النامية، الدول أسواق يف الكاملة املنافسة غياب افرتاض على النظرية هذه تقوم

 . فيها السلع

 الدول يف احمللية املشروعات منافسة على قدرة أكثر الشركات هذه جتعل القوة وعناصر جوانب بعض توافر أن كما

 :يلي ما أكرب تنافسية قدرة هلا توفر اليت األجنبية للشركات القوة عناصر أهم ومن النامية

 احمللي؛ اإلنتاج مع �ملقارنة إنتاجها نوعية يف جوهرية اختالفات1-

 احمللية؛ واملشروعات الشركات يف منها متوفر ما مع مقارنة وتسويقية وإنتاجية إدارية مهارات توفر2-

                                                           
  .32عبد السالم أبو قحف، مرجع سابق، ص  41 
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 كلفة اقل إنتاجها جتعل اليت احلجم وفورات من واالستفادة اإلنتاج يف كبرية أحجام حتقيق هلا تتيح قدرات3-

 أعلى؛ وسعر بكلفة تتيح اليت احمللية الشركات مع �ملقارنة وسعرا

 املباشر؛ األجنيب االستثمار مشروعات خالل من واجلمركية اإلدارية احلماية إجراءات اخرتاق- 4

 .وتطور حداثة أكثر إنتاجية وأساليب وسائل �ستخدامها األجنبية للشركات التكنولوجي التفوق5-

 يف لالستثمار�دف جذ�ا  األجنبية للشركات متنح واليت وغريها املالية والتسهيالت االمتيازات من االستفادة6-

 .النامية الدول

 على أكرب قدرة هلا تتيح واليت والتكاملية واإلدارية والتنظيمية التكنولوجية �خلصائص املتمثلة اإلدارية اخلصائص7-

 تعمل، فإ�ا السابقةا�االت  كافة يف األجنبية الشركات قدرة إىل واملستندة األكرب التنافسية للقوة ونتيجة املنافسة

 األسواق هذه يف املنافسة ضعف بسبب ، الدول هذه أسواق يف التفوق هلا حيقق بشكل النامية الدول أسواق يف

 . 43التامة غري السوق وجود أي ، السوق نواقص نتيجة

 االستثمار فرص جبميع اجلنسيات متعددة الشركة ووعي إدراك النظرية تفرتض هلذه قدمت اليت االنتقادات بني من

 .العلمية الناحية من واقعي غري هذا و اخلارج يف األجنيب

 متعددة الشركات أهداف حتقيق يف السوق كمال عدم نظرية واقعية أو إمكانية مدى �ن القول ميكن كما-

 الدول حكومات تضعها اليت الضوابط و اجلمركية اإلجراءات و الشروط تعدد و مرونة مبدى مشروط اجلنسيات

 من غريها عن متيزها اليت فيها القوة جوانب استغالل على الشركة قدرة فإن مث ومن املتقدمة أو النامية املضيفة

 .44السبب لنفس نتيجة األخرى هي تتأثر سوف الوطنية الشركات

 : االحتكارية امليزة نظرية: 3 

 اللجوء إىل اجلنسيات املتعددة �لشركات تؤدي اليت لألسباب تفسريها يف التدويل فرضية على النظرية هذه تعتمد

 و قدرات متتلك املتعددة اجلنسيات الشركات أن فكرة على النظرية هذه تركز و املباشر األجنيب لالستثمار

 متنع السوق كمال عدم مثل عوائق هناك أن كما املضيفة، �لدول احمللية تتمتع الشركات ال خاصة إمكانيات

 عائدات على حتصل الشركات جتعل املميزات تلكأنه  يذكر و املميزات تلك على احلصول من احمللية الشركات

 . احمللية الشركات من أعلى

                                                           
)، أھمیة االستثمار األجنبي المباشر في ترقیة أداء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، الملتقى الدولي حول متطلبات 2006محمد قویدري، ( 43 

  .289أفریل، الجزائر، ص  18و  17تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة 
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 املنافسة الشركات أو احمللية للشركات ميكن ال متميزة لسلعة معينة شركة إنتاج التنافسية املميزات تلك من و

 .التسويق مهارات أو التجارية العالمة محاية أو املعلومات فجوة بسبب إنتاجها األخرى

 العائد، تعظيم يف الشركة رغبة هو املباشر األجنيب االستثمار حلدوث عنصر أهم أن وضح من أول) هامير( كان و

  .احتكاري هيكل ذات سوق ظل يف الشركة �ا تتمتع اليت امليزات على اعتمادا

 تقوم حيث ، اليا�نية السوق النظرية تراع ومل احتكاري سوق يف ظل تطورها ولكن النظرية هذه تطورت قد و

 التكنولوجيا نقل على النموذج هذا يركز و نسبيا تنافسية سوق هياكل ظل يف احلجم متوسطة صغرية شركات

 التنافسية امليزة و العمل لعنصر تقليل و احلجم على يعتمد الذي األمريكي النموذج بعكس ، العمل لعنصر املكثفة

   .للشركة االحتكارية املزا� من لالستفادة وسيلة أفضل هو اخلارجي اإلنتاج أن يف احلكمة كذلك تشرح مل و

  

 املباشر األجنيب االستثمار حلركة احلديث التفسري: الثاين املطلب

  :يلي ما املوضوع هذا تناولت اليت النظر�ت أهم من

  :45املخاطر توزيع نظرية: 1

 هلذه فوفقا املباشر األجنيب االستثمار حدوث أسباب شرح يف املخاطر توزيع فكرة على 1975 عام كوهني ركز

 تواجهها اليت املخاطر حجم ختفيض خالل من أر�حها ز�دة بغرض وذلك �خلارج تستثمر الشركات النظرية،

 إىل استثمارية بيئة من الستثمارا عوائد ختتلف مث من و لألنشطة التوزيع خالل من تتم املخاطر ختفيض فعملية

 الستثمارا�ا  توزيع شركة تقوم �لتايل و واحدة سلة يف البيض وضع بعدم ةلالقائ العامية للفكرة فكرة فهي أخرى

 �لرغم البعض بعضها مع مرتبطة غري ومتشا�ة  غري اقتصاديتها أن حيث متعددة دول يف االستثمار خالل من

 خالل األمريكية املتحدة �لوال�ت حدث ما أن إال املعاصرة، حياتنا يف التطبيق من جانبا جتد النظرية هذه أن من

 تلك خاصة املتحدة �لوال�ت العاملة الكربى الدولية الشركات من للعديد قاضية ضربة مبثابة كان2001 سبتمرب

 و األمريكي االقتصاد و سوق على فقط يؤثر مل املتحدة �لوال�ت حدث فما األمريكي السوق خلدمة تعمل اليت

 أخرى دول يف أنشطتها بتوزيع الشركة قامت لو شيء األمر من يغري لن مث من و العاملية األسواق كافة على إمنا

 املباشر �الستثمار الشركة قيام من للحكمة مقنع تفسري تقدمي تستطع مل النظرية أن كما ، املتحدة الوال�ت غري

  .خماطرها توزيع عملية يف املباشر غري االستثمار من بدال

  

                                                           
)، محددات االستثمار االجنبي المباشر في عصر العولمة، دراسة مقارنة لتجارب كل من شرق و جنوب شرق آسیا 2007عبد السالم، ( رضا 45  

  .48و أمریكا الالتینیة مع التطبیق على مصر، الطبعة االولى، مصر، المكتبة العصریة بالمنصورة، ص 
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 :املنتج حياة دورة نظرية: 2 

 واالبتكار البحث ومنها عديدة مبراحل املرور تتضمن املنتج احلياة دورة أن افرتاض أساس على النظرية هذه تقوم"

 مرحلة و ودوليا حمليا وتسويقها إنتاجها يف النمو مرحلة مث ، احمللية السوق يف إنتاجها بعد السلعة تقدمي مرحلة مث

 الدول يف السلعة أنتاج مرحلة وأخريا األخرى املتقدمة الدول قبل من إنتاجها مرحلة مث ومن احمللية السوق تشبع

 العملي الواقع يؤيد حيث واجلودة، السعرية املنافسة نتيجة إنتاجها تدهور قد السلعة تكون أن بعد النامية

 واحلسا�ت االلكرتونية الصناعات هلا األمثلة ابرز من واليت �لقليلة  ليست حاالت يف ذلك الفعلية واملمارسات

  .46"خاص بشكل منها اآللية

 : 47كاآليت وهي �ا متر اليت املراحل استعراض من بد ال املنتج حياة نظرية تفهم ولكي

  : احمللي السوق يف والبيع) اإلنتاج( الظهور مرحلة.  2/1

 أن غرضها يكون آخر بلد يف إنتاجها مسبوق غري جديدة سلعة �نتاج تفكر عندما دولة أي أن املعروف من

 اخلارج يف منها كمية بيع أو تصديرها �لضرورة وليس املتجددة مواطنيها حاجات وإشباع احمللية السوق يف تبيعها

 أنعرض إال ، األغنياء خنبة إال السوق يف يشرتيها ال التكلفة عالية تكون اجلديدة السلعة إنتاج من األوىل فالدفعة

 ويف األوائل املستهلكني من الفعل ردود مجيع املنتجة الشركة لدى تتجمع حىت لفرتة حمدودا يظل السلعة هذه

 على التغلب مت قد اإلنتاج تكلفة وارتفاع �لسوق املتعلقة املشكالت بعض تكون السلعة إنتاج من الثانية الدفعة

 وضع و التفكري يف تبدأ الشركة فان احمللي السوق يف يتزايد السلعة على الطلب أن الشركة الحظت فإذا معظمها

 هذهاستيعا�ا و يف �اية على  احمللي السوق قدرة يفوق الذي الكبري اإلنتاج عملية مزا� من لالستفادة اخلطط

  .مدربة عاملة قوى عن والبحث واملتخصصة الكبرية اآلالت بتصميم تبدأ املرحلة

  : والتصدير النمو مرحلة. 2/2

 الشركة وتبدأ احمللي السوق يف شرائها على الناس ويقبل كبرية بصورة السلعة على الطلب يزيد املرحلة هذه يف

 السلعة بتصدير تبدأ حيث ، املنافسة على قدر�ا تفقد أن قبل سريعة بصورة السلعة امتالك ميزة �ستغالل املنتجة

الشركة  تعمل حني يف اخلارجية األسواق يف املستهلكني من الطلب يزيد كما�ألسواق ا�اورة،   مبتدئة اخلارج إىل

 اليت واألر�ح اإليرادات وتعمل السلعة حتسني وتواصل اإلنتاج فتواصل الفرصة من االستفادة علىبكل خرب�ا 

 لتصنيع احلديثة اآلالت الشركة فتشرتي السلعة حياة مضاعفة دورة من املرحلة هذه إطالة على الشركة جتنيها

 هذه ويف والدويل احمللي السوق لطلبات لالستجابة اإلنتاج كميات�دف مضاعفة   حديثة منطية بطرق السلعة

                                                           
  .182مؤسسة الوراق، ص )، التمویل الدولي، عمان، 2004فلیح حسین خلف، ( 46 
  .165علي عباس، مرجع سابق، ص  47 
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 على محلتها يف مركزة التجزئة، و اجلملة وجتار املستهلكني حنو املوجهة الرتوجيية محلتها من الشركة تشدد املرحلة

 .وفوائدها السلعة جودة

 : السلعة نضوج مرحلة. 2/3

 نتيجة املستهلك وأصبح بنجاح واألجنيب احمللي السوق يف الطريق شق قد املنتج يكون أن يفرتض املرحلة هذه يف

 املستهلك تذكري هو للمدير الشاغل الشغل يكون كذلك املرحلة هذه ويف له شراؤه يكرر املنتج مع الناجحة جتربته

 السوق يف ال سليب تغيري بدون زالت ال �ملنتج املستهلك ثقة أن من والتأكد جودته مستوى واستمرار �ملنتج

 واخلارجي احمللي السوق يف مكانتها تعزيز على الشركة تعمل املقبلة للمرحلة التخطيط إطار ويف األجنيب أو احمللي

 التوزيع و اإلنتاج مراكز نقل طريق عن الرتوجيية إسرتاتيجيتها بتطوير تبدأ حيثو مبيعا�ا أر�حها  على واحملافظة

 �ن الشركة تفاجأ فقد اخلارجي السوق يف أما ، مشبع احمللي فالسوق اخلارجية األسواق من قريبة أماكن إىل

 محاية قيودا تفرض بدأت املستوردة الدولة أن بسبب أو جدد منافسني دخول بسبب إما مهددا أصبح فيه وضعها

 .اخل ...الضرائب و واجلمارك الرسوم مثل

 على الطلب فيها يتزايد اليت اخلارجية األسواق يف) فروعة (إنتاجي وحدات وبناء بتأسيس الشركة تقوم هنا من

 الدولة جانب من املستخدمة والتكنولوجيا للسلعة الفنية الرتكيبة عن املعلومات تتسرب الزمن مرور ومع السلعة

 يف املنتجني جانب من تقليدها أمر ويصبح ومألوفة وشائعة معروفة السلعة تصبح حيث للسلعة املخرتعة والشركة

 بفقدان الشركة أو الدولة تبدأ وعندئذ واردا أمرا منافسة �سعار مقلدة بيعها واحتماالت واردا األجنبية الدول

 بتغيري أخرى مرة الشركة تقوم عندئذ املبيعات واخنفاض التدهور مرحلة إىل الوصول حىت تدرجييا التنافسية از�مي

 وسيلة السعر ويصبح اجلودة مث أوال السعر على الرتكيز إىل فقط، اجلودة على الرتكيز من الرتوجيية إسرتاتيجيتها

 ضمن تلجأ كما  (stock) املخزون يف الفائض من للتخلص األسعار ختفيض إىل الشركة تضطر أن بعد تروجيية

  . اإلجراءات من وغريها املبيعات تنشيط أساليب إىل اجلديدة اإلسرتاتيجية

  :التدهور و االحندار مرحلة. 2/4

 تكلفةفعنصر  السوق يف موقفها تدعيم على والعمل للشركة اسرتاتيجيا هدفا املبيعات ز�دة تصبح املرحلة هذه يف

 مماثلة جديدة السلعة عن حبثا عةلللسوالءا�م من  يغريون املستهلكون وبدأ للغاية مهما للشركة أصبح السلعة إنتاج

 جتديد إعادة حتاول كما ، املنخفض الدخل ذات الدول يف خاصة تكاليفها ختفيض على �لعمل الشركة وتبدأ

 التغيريات بعض إجراء مثل دفاعية �جراءات وتقوم أسواقها إىل السلعة تصل مل أخرى دول يف السلعة حياة دورة

 يف مقبلة، فرتة ألطول السوق يف البقاء، �دف اخل ... وأسعارهاو ألوا�ا و عبوا�ا  وأحجامها السلعة شكل على
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 �إلسرتاتيجية عليه يطلق ما وهو�ا األسواق  تغزو جدية سلعة اخرتاع على تعمل الشركة تكون ذاته الوقت

  .اهلجومية

هارفارد األمريكية  جامعة من (Raymond Vernon)فرينون راميوند الربوفسور إىل السلعة حياة دورة نظرية تعزى

(Harvard university in U.S.A) سريعة السلع بعض سلوك أن فريونون الحظ فقد األعمال إدارة قسم يف 

 سرعة أن  (Vernon)فرينون وجد حيث االستهالك، بطيئة املعمرة السلع تلك عن خيتلف السوق يف االستهالك

 لفريونون وطبقا جماهلا يف تقع اليت اجلديدة للسلع االخرتاعات سرعة مع يتزامن القصري العمر ذات السلع استهالك

 اإلنتاج يف والتوسع التكاليف ختفيض مرحلة إىل تصل ال أ�ا حبيث قصرية ا�حيا دورة تكون السلع هذه فإن

 السلع بعض وكذلك كبرية بسرعة تتقادم اليت اإللكرتونية السلع مثل الدولية األسواق يف للشركة فروع وفتح الكبري

 السلع خبصوص أما املستهلكني، وأذواق اجتاهات يف التغري على عليها الطلب مستوى خيضع اليت الغذائية

 الصنع جاهزة الصناعية املواد مثل النظرية مضمون مع ينسجم السوق يف سلوكها أن وجد فقد املعمرة االستهالكية

 هذه أن أينفس ا�ال،  يف السلع من وغريها املتعدد االستخدام ذات اإللكرتونية السلع وبعض املصنعة ونصف

 وفتح اإلنتاج يف والتوسع التكاليف ختفيض ملرحلة تصل حىت السوق يف�ا حيا دورة مراحل بكافة ستمر السلع

 التايل الشكل ويوضح ، طويلة لفرتة التنافسية �مليزة واالحتفاظ احلجم اقتصاد�ت من االستفادة بقصد الفروع

 .املنتج حياة دورة تطور مراحل
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 :يلي ما النظرية هذه عيوب أهم من

 ال السلع فبعض السلعة، حياة دورة يف ذكرت اليت املراحل بنفس السلع أنواع مجيع متر أن الضروري من ليس/ 1

  .معينة حياتية مراحل دور�ا تتعدى

 ذات السلع و�ألخص السلع من معينة أنواع على الدويل التسويق لسلوك تفسريها يف النظرية هذه كزت/ ر 2

  .العالية الفنية التقنية

 :الدويل اإلنتاج يف دنينج جلون االنتقائية النظرية: 3

 و املباشر .  األجنيب االستثمار أدبيات يف متعددة جماالت من أفكار �لتقاط (Dunning ) دنينغ قام لقد"

 "48 االنتقائية النظرية عليها أطلق هلذا و شاملة نظرية يف جتميعها

 للمزا� الداخلي االستخدام نظرية و الصناعية املنشأة نظرية بني والرتابط التكامل بتحقيق دنينغ قام قد و"

 " اخلارج يف �الستثمار الشركة تقوم لكي شروط ثالثة توافر يلزم أنه دنينغ أوضح قد و املوقع نظرية و االحتكارية

 :هي و

 .املضيفة الدول يف احمللية املنشآت مواجهة يف للنقل قابلة احتكارية ملزا� الشركة متلك 1-

 االستخدامات عن اخلارج يف مباشر أجنيب استثمار شكل يف االحتكارية للمزا� الداخلي االستخدام أفضلية 2-

  .الرتاخيص أو التصدير مثل املزا� هلذه البديلة

 الشركة إليها تنتمي اليت الدولة من أفضل مكانية مزا� املباشر األجنيب لالستثمار املضيفة للدولة تتوافر أن- 3

 . األولية املواد وتوافر السوق واتساع األجور اخنفاض: املستثمرة،مثل

 تتظافر عندما حيدث املباشر، األجنيب االستثمار أن على ، كبري نطاق على اتفاق يوجد أنه دنينج، ويرى"

 أن ميكن ، مثلى بطريقة استغلت ما إذا التكنولوجيا مثل ملزا� الشركة امتالك أن حيث السابقة، الثالثة العوامل

 على تتغلب أن ميكن و املضيفة الدول يف إنتاجية تسهيالت إلقامة اإلضافية التكاليف عن الشركات تعوض

 مبزا� احتكارية ملزا� اجلنسيات متعددة الشركات ملكية تقرتن أن جيب و احمللية املنشآت تضعها اليت املعوقات

 على الشركات هذه حتصل أن جيب هكذا و السوق اتساع املوارد، تكلفة اخنفاض: مثل املضيفة للدولة مكانية

 عن مباشر أجنيب استثمار شكل يف املكانية املزا� و االحتكارية ". املزا� من لكل استغالهلا من كبرية مكاسب

  .49املزا� هلذه البديلة االستخدامات

  

                                                           
  .50عمر صقر، مرجع سابق، ص  48 
  .49عمر صقر، مرجع سابق، ص  49 
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 :)اليا�نية املدرسة( النسبية امليزة نظرية: 4

 االقتصادية الفروض من عدد إىل النظرية أركان بتحليل عنيت قد و ) أوزاوا و كوجيما (مها النظرية هذه رواد

 و التكنولوجي التميز مثل و للشركة املعنوية األصول و القدرات مثل اجلزئية األدوات بني النظرية جتمع و الكلية

 تؤكد و للدولة النسبية امليزة عوامل لتحديد للحكومات الصناعية و التجارية السياسة مثل الكلية األدوات كذلك

 توصى لذلك ، املتالحقة التكنولوجية االخرتاعات و التطورات مع التعامل على قادر غري السوق أن على املدرسة

 .التجارية السياسات خالل من الفعال التكييف من نوع خللق احلكومي �لتدخل

 اليا�نية االستثمارات أن حني يف للتجارة بديل إال هي ما األمريكية االستثمارات أن على ) كوجيما( برهن كما

 اليا�ن به تقوم الذي املباشر األجنيب لالستثمار الصناعي اهليكل يتكلف حيث ، جتارية قاعدة خلق على تشجع

 مثال بينما املضيفة الدول يف جتارية قاعدة خلق على اليا�ن تعمل حيث األخرى، الدول تتبناه الذي عن

 و مرجعيتها أو إطارها يف الشديدة البساطة من النظرية هذه تعاين للتجارة بديل إال هي ما األمريكية االستثمارات

 األجنيب االستثمار أن النظرية تؤكد حيث ، املباشر األجنيب االستثمار لتفسري كاف غري تتبناه الذي النموذج

 تقدمي دون ، املضيفة للدول االقتصادي اإلصالح عمليات تسريع يف يساعد و التنافسية القدرة من يرفع املباشر

 .50التفاصيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .56رضا عبد السالم، مرجع سابق، ص  50 
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  خالصة الفصل :

  

مت التعرض يف هذا الفصل إىل االستثمار األجنيب املباشر ومت اإلشارة يف هذا الصدد إىل مفهوم االستثمار         

 ليخلص ،موضوعه مناقشة يهمها اليت فحسب األطرا الذي تعددت فيه التعاريفوأشكاله، األجنيب املباشر 

 أو �مة ملكية ألصول، أجنيب لكيان امتالك كل هو املباشر األجنيب االستثمار أن مبدأ على االتفاق إىل اجلميع

 كحد10 %  ب نسبة مقدرة من ابتداء االستثمار تسيري يف النظر حق مينحه ما وهذا ،مضيفة دولة يف جزئية

إىل حمدداته أو العوامل اليت تؤثر وتتحكم يف مسار االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول  ذلك التعرض تالأدىن، 

حيث أن هذه العناصر تتجسد يف سياسة اقتصادية واضحة وإجراءات تطبيقها يف سبيل تنظيمها  ،املضيفة

يب املباشر ختتلف من دولة للعالقات بني  الدولة واملستثمر األجنيب، وبطبيعة احلال فإن حمددات االستثمار األجن

ألخرى وذلك وفقا لسياسات تلك الدولة ورغبتها يف فتح أسواقها لالستثمار األجنيب املباشر ومدى مالئمة البيئة 

  .االقتصادية لقيام تلك االستثمارات
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 متهيد:

 عرض و القانوين إطاره و واقعه حتليل خالل من اجلزائر يف املباشر األجنيب االستثمار الفصل هدا يعاجل      

 االستثمار العشرين القرن من الثمانينات غاية واىل االستقالل منذ اجلزائر اعتربت حيث معوقاته إبراز و مناخه

 الوطنية �لسيادة واملساس للبالد الداخلية الشؤون يف األجانب طرف من التدخل أنواع من كنوع املباشر األجنيب

 بعد النظرة تلك من متاما يغري أن استطاع الثمانينات عقد أن إال. االشرتاكي للنهج اجلزائر انتهاج بعد خاصة

 تشريعات ظهور على ساعد مما مركزي، ال اقتصاد إىل موجه اقتصاد من الوطين االقتصاد عرفه الذي التحول

 متت اليوم غاية إىل التسعينات من مث ، املختلطة الشركات وهو وحيد شكل يف وهذا لالستثمار مشجعة جديدة

 هذا ويف كامل، شكل يف األجنبية االستثمارات قبول قصد اجلزائري االقتصادي النظام إلصالح حماوالت عدة

 :التالية املباحث سنتناول الفصل

 .اجلزائر يف األجنيب املباشر االستثمار واقع حتليل: األول املبحث

  .اجلزائر يف االستثمار األجنيب املباشر مناخ حتليل: الثاين املبحث
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 اجلزائر يف املباشر األجنيب االستثمار واقع حتليل :األول املبحث

 عدة صدرت حيث املتعاقبة القوانني من جمموعة طريق عن االستقالل منذ االستثمارات اجلزائر عاجلت لقد

 .للمستثمر واملزا� احلوافز من العديد تضمنت تشريعات

 اجلزائر يف املباشر األجنيبلالستثمار  القانوين اإلطار :األول املطلب

 اجلزائر يف االستثمار قوانني : أوال

 1963.1جويلية  26املؤرخ يف  277-63قانون االستثمار رقم 

 االقتصادية �لتنمية للنهوض األساسية املقومات بضعف االستقالل غداة واالجتماعي االقتصادي الوضع متيز"

 الستثمار األجانب دعوة خالل من موجود هو ما على للحفاظ أوال تسارع أن الدولة على فكان ، الشاملة

 لتشجيع 1963 سنة لالستثمار قانون أول بذلك فأصدرت ، املوجودة املنشآت على واحملافظة اجلزائر داخل أمواهلم

 االقتصاد وتنمية بناء وإعادة جديد من االقتصادية احلياة إنعاش األخري هذا هدف كان كما"." االستثمار

 األموال رؤوس على واإلبقاء واحملافظة االستقالل بعد املعمرين هجرة أحدثته فراغا يعاين كان الذي اجلزائري

 . 2األجنبية االستثمارات جلب و اجلزائر يف املوجودة األجنبية

 1966.3جوان  15املؤرخ يف  284-66قانون االستثمار رقم 

 1966 جوان 15 يف املؤرخ 284- 66 القانون وهو 1966 سنة جديد تشريع سن إىل اجلزائرية الدولة اهتدت لقد

 التنمية حتقيق أجل من لالستثمار نقل األولوية أعطى والذي واألجنيب، الوطين للقطاع االستثمارات قانون املتضمن

 السياسة خيص فيما أما .الشغل مناصب وتوفري التكنولوجيا نقل ، الصعبة العملة تدفق ز�دة االقتصادية

 مبشاركة مسحت جديدة إجراءات اجلزائرية السلطات �ختاذ جديدا منعرجا عرفت ، األجانب اجتاه االستثمارية

  .4الوطنية الشركات طريق عن الدولة أموال رؤوس مبسامهة خمتلطة شركات خلق إطار يف األجنيب املال رأس

 .19825أوت  21املؤرخ يف  11-82قانون االستثمار رقم 

 ، الثانوية االقتصادية املهام بعض أداء يف دوره حدد و ، 1963 سنة منذ هامشيا اخلاص القطاع اعترب بعدما

 جمال يف السيما مميزا دورا األجنيب منه خاصة اخلاص للقطاع �ن اتضح ، اخلدمات و التجارة جمال يف خاصة

                                                           
  قانون رقم 63-277 المؤرخ في 26 جویلیة 1963 المتضمن قانون االستثمارات، الجریدة الرسمیة رقم 1.1993/63
 عبد الرحیم شیبي، محمد شكوري، (2009)، معدل االستثمار الخاص بالجزائر، المؤتمر الدولي حول القطاع الخاص في التنمیة، تقییم و 2

.4مارس، بیروت، ص  23.24.25استشراف،   
  قانون االستثمار رقم 66-284 المؤرخ في 15 جوان 1966 المتضمن قانون االستثمار، الجریدة الرسمیة رقم 3.180
 محبوب بن حمودة، اسماعیل بن قانة، (2009)، أزمة العقار في الجزائر و دوره في تنمیة االستثمار األجنبي، مجلة الباحث، العدد 05، ص 4
64.  

   قانون رقم 13/82 المؤرخ في 28 سبتمبر 1982 المتعلق بت؟أسیس الشركات مختلطة االقتصاد و كیفیة تسییرھا، الجریدة الرسمیة، العدد 5.35
35.  
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 بقت له، �ميمها و للقطاع الدولة احتكار رغم و إذ . اجلزائري لالقتصاد النابض القلب �عتباره ، احملروقات

 التقنية و املالية لإلمكانيات نظرا استغالله مساعد يف و املباشرة هلا األجنبية االستثمارات ملسامهة ملحة حاجتها

 االقتصادية الشركات تشغيل و تشكيل كيفية توضيح أجل من 13- 82 القانون صدر لذلك يتطلبها، اليت الكبرية

  .املختلطة

 القانون هذا صدور بعد .الشركة رأمسال من  49% يتجاوز ال أقصى حبد األجنبية املشاركة نسبة القانون حدد لقد

 مل القانون لكون نظرا و .مشروع 2328 حوايل 85-83 سنة بني بلغت حيث االستثمارات من جديدة دفعة ظهرت

 استثمارات إىل اجلزائري االقتصاد حلاجة استجابة أكثر ليكون تعديله األمر استدعى ، التحفيزية �جلوانب يهتم

   .1احملروقات قطاع يف خاصة ، النمو معدالت من الرفع و اإلنتاج قدرات ز�دة يف تساهم أجنبية و حملية خاصة

 :1986أوت  19املؤرخ يف  13-86قانون االستثمار رقم 

 من فيه املرغوب  احلجم جلب و حتفيز على قدرته لعدم نظرا 13- 86بقانون 13-82قانون عدل و أمتم لقد

 . احملروقات جمال يف خاصة ، حمليا لالستثمار املباشر األجنيب االستثمار مؤسسات

 مقارنة نسبيا حمفزة و واضحة و مرنة بكيفية املختلطة الشركات تسيري و تشكيل طرق اجلديد القانون تضمن لذلك

 العمومية املؤسسات مع شراكة يف ينضوون الذين و ، اجلديد القانون وفق ، األجانب فالشركاء . السابق �لقانون

 دوام مدة األطراف تدخل جماالت و موضوع حتديد يف �ملشاركة خمولون ، اتفاق بروتوكول أساس على اجلزائرية

 اجلزائرية املؤسسة مشاركة نسبة على القانون أبقى فلقد . األطراف كل وواجبات وتعهدات املختلطة الشراكة

 األموال رؤوس و التكنولوجيا حتويل ضمان يف األجنيب املتعامل دور متثل حني يف األقل، على  51 %ب العمومية

 و التسيري يف املشاركة من األجنيب الشريك االستفادة مقابل ، املستخدمني �هيل و تكوين و الشغل مناصب و

 املساهم املال رأس . ختفيض أو رفع من ذلك عن يرتتب ما و األر�ح، حتويل أو �ستعمال اخلاصة القرارات اختاذ

 . 2األجانب العمال رواتب أجزاء بعض حتويل و ، به

 1990.3قانون النقد و القرض 

 جيب اليت �ألمهية اعرتافا يعكس تشريعيا نصا 1990 أفريل 14 يف الصادر و القرض و للنقد  10-90القانون يعترب

 جماالت يف اإلصالحات من عديدة جوانب القرض و النقد قانون مشل وقد .البنكي النظام عليها يكون أن

 جمموع ألغى كما . اجلزائر إىل و من األموال رؤوس انتقال حرية اقر فقد ، االستثمار و القرض و املايل التسيري

 أشكال لكل اجمال بفتح ذلك و  49% و  51% األجنبية و احمللية الشراكة بنسبة املتعلقة و السابقة األحكام

                                                           
  عبد الرحیم شیبي، محمد شكوري، مرجع سابق، ص 1.05
  الطاھر لطرش، (2003)، تقنیات البنوك، الطبعة الثانیة، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص 2.196
  قانون رقم 10/90 المؤرخ في 1990/04/14 المتعلق بالنقد و القرض، الجریدة الرسمسة، العدد 3.39
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 حركة لتنشيط األساسية اآلليات القانون أوجد كما  اجلزائري االقتصاد تنمية يف األجنيب الرأمسال مسامهات

 تنظيم و إصدار كمؤسسة اجلزائر بنك ظهر مبوجبها اليت و اإلقراض و اإلصدار عملييت بني بفصله ذلك و البنوك،

 كل متويل يف ، القانون مبوجب ، مهمتها تتحدد إقراض كمؤسسات التجارية البنوك ظهرت و ، مستقلة ومراقبة

 و القوانني من جبملة القرض و النقد قانون تدعم ولقد . متييز دون اخلاص القطاع و العام القطاع مؤسسات من

 حنو االقتصاد توجيه يف أمهية أكثر جمموعها يف كانت اليت و اجلديدة و املعدلة و املتممة التنظيمية التشريعات

 يف اخنفض ما سرعان االستثمار حجم أن إال التعديالت هذه رغم ولكن . صرحيا و مباشرا توجيها االنفتاح مرحلة

  .1املستقرة غري السياسية األوضاع بسبب ذلك و  % 20.6مبعدل أي مشروع  344ب  1990سنة

  1993.2قانون سنة 

 و التشريعية و القانونية البيئة توفري قصد 1993 أكتوبر 5 يف املؤرخ للمرسوم وفقا االستثمار قانون صدر لقد

 كانت ما فبعد .اجلزائر إىل األجنيب منه خاصة اخلاص، االستثمار استقطاب و جللب املواتية التنظيمية

 مهشت قانونية إجراءات وفق العمومية مؤسساته قبل من تنجز ، العام القطاع على حكرا املختلفة االستثمارات

 أكرب الوطين الشريك فيها ميتلك شراكة يف األجنيب اخلاص القطاع حركة جمال ضيقت و احمللي اخلاص القطاع

 ملبدأ �قراره تنظيمات و قوانني من سبقه عما متميزا ليكون 1993 لسنة االستثمار قانون جاء وأمهها، احلصص

 استثماري مشروع أي يف الدخول يف حر ، أجنبيا أو كان حمليا ، اخلاص فالقطاع . لالستثمار الكاملة احلرية

 ، معقدة و كثرية  إجراءات إىل احلاجة دون ، �لدولة اخلاصة اإلسرتاجتية النشاطات بعد عدا أراد، شكل أي حتت

 كما . االستثمارات متابعة و دعم و لرتقية الوطنية الوكالة يف �الستثمار تصريح سوى نظر� األمر يتطلب ال إذ

 .جانب أم حمليني ، خواص أم عموميني أكانوا سواء ، املستثمرين بني التمييز عدم مبدأ على القانون هذا نص

 للمستثمرين أجاز كما ، الواجبات و احلقوق حيث من للمستثمرين مساوية معاجلة نصوصه يف ضمن فالقانون

 السلطات غري قضائية سلطات إىل اللجوء ، التوفيق طريق عن احملتملة اعاتنز ال تسوية إطار يف ، األجانب

 فلقد . جلبها و األجنبية االستثمارات استقطاب إعاقة �اشأ من اليت املعوقات خمتلف إلزالة ذلك و ، اجلزائرية

  .3 االستثمار دعم و لرتقية الوطنية الوكالة متنحها اليت االمتيازات إطار يف التحفيزات من مجلة االستثمار قانون منح

  

  

 

                                                           
  عبد الرحیم شیبي، محمد شكوري، مرجع سابق، ص 1.06
  المرسوم التشریعي رقم 12/93 المؤرخ في 5 أكتوبر 1993 المتعلق بترقیة االستثمار، الجریدة الرسمسة، العدد 2.64
  عبد الرحیم شیبي، محمد شكوري، مرجع سابق، ص 3.07
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 2001.1قانون تطوير االستثمار لسنة 

   يف املؤرخ 3-1 رقم  الر�سي األمر بصدور اجلزائر يف اخلاص االستثمار تطوير و لرتقية القانوين اإلطار تدعم لقد

 على يطبق أصبح الذي العام النظام اجلديد القانون حدد لقد . االستثمار بتطوير املتعلق و 2001 أوت 20

 االستثمارات كذا و ، اخلدمات و للسلع املنتجة االقتصادية النشاطات يف املنجزة األجنبية و الوطنية االستثمارات

 . األجانب و احملليني للمستثمرين اخلاصة االمتيازات منح إطار يف تنجز اليت

ترقيته كل  و  تطويره املستهدف االستثمار معىن يشمل كي واسعا ال�ا فتح قد القانون هذا يكون بذلك و

  2النشاطات اليت هيأت السياسات االقتصادية احلالية نشوءها و ظهورها.

 

  :3التالية العناصر على قيامه هو اجلزائر يف االستثمار نظام ميز ما أهمو 

 لتطوير الوطنية اإلسرتاتيجية رسم يف صالحيته أهم وتتمثل احلكومة، رئيس يرأسه الذي لالستثمار الوطينا�لس 

 اخلاصة احلوافز من االستفادة وشروط االمتيازات من االستفادة يف األولوية ذات املناطق حتديد ، االستثمار

 . �الستثمار

 (APSI) الستثماراتا ومتابعة ترقية وكالة عن بديل وهي(ANDI)االستثمار  لتطوير الوطنية الوكالة

 عمليات ومتابعة تطوير يف األساسية مهمتها وتتمثل  1993، سنة الصادر االستثمار قانون مبوجب املستحدثة

 . املشاريع �نطالق اخلاصة اإلجراءات وتسهيل االستثمار

 كل الشباك هذا وميلك �الستثمار، العالقة ذات اإلدارات كل جتميع فيه يتم مركزي ال وحيد شباك إنشاء

 . املستثمرين النشغاالت العاجلة االستجابة اجل من الصالحيات

 الالزمة الشروط ، و �يئةاالستثمار مناخ بتحسني اخلاصة األنشطة متويل على يعمل الذي االستثمار دعم صندوق

 وتعبيد واهلاتف واملاء والغاز كالكهر�ء الضرورية املرافق و ، وتوصيل الصناعية املناطق كتهيئة املشاريع، النطالق

  .تقدمها اليت واخلدمات وحيد شباك كل داخل املوجودة واإلدارات اهليئات التايل اجلدول يبني و .الطرق

  

  

  

  

                                                           
  األمر 03/01 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتطویر االستثمار، الجریدة الرسمسة، العدد 1.2001/47
  عبد الرحیم شببي، محمد شكوري، مرجع سابق، ص 2.07
  صالح مفتاح، دالل بن سمسنة، مرجع سابق، ص 3.117
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  ): اهليئات و اإلدارات املوجودة داخل كل شباك وحيد مركزي01اجلدول رقم (

خلدمات شبابيك اهليئات ا  ال

إيداع تصرحيات،  ، ف سليم مل ت  ، ، توجيه عالم االمتيازات إ  

 منح

 الوكالة   الوطنية  لتطوير

 االستثمار
الستقبالللتوجيه  ا

صال املؤقت اإلي تسمية و  أسبقية ال شهادة عدم   تسليم 

جاري جل الت س  لل

جل س  املركز    الوطين    لل

جاري  الت

جاري جلالت س  ال

جلمركي المحولالتنظيما اإلع جلمارك  جلمارك مديرية ا  ا

جاوز اإلجراءات لت يفحدود  مساعدة املستثمر  االمتيازات   

جلبائية لتنفيذ قرار منح الصعوبات ا  
ب الضرائ ب مديرية  ضرائ  ال

اإلمكانيات العقارية و تسليم قرار حجز الم على   اهليئة املكلفة بالعقار وجلنة العقار إع

احمللي لترقية االستثمار  التنشيط 

 العقار

رخصة البناء و صول على  املستثمر للح مساعدة   البناء 

األخرى حول التصرحيات   

 العمران مديرية العمران

عالم حول القوانني إ  ، ب ص العمل لألجان  تسليم رخ

خلاصة بالعمل والتشريعات ا  

التشغيل  وزارة العمل مديرية 

االجناز أو تعديل صيل احلقوق املتعلقة بأعمال  إلدارة حت  و ا

ري التسي ضر مداولة هياكل  املؤسسات و حما  
ب الضرائ ب مديرية ضرائ صيلة ال  ح

صل ري املتح خلزينة غ ل احلقوق املتعلقة بعائدات ا حتصي  

ب املتعلقة بإنشاء ضرائ صيلة ال  عليها من طرف ح

الشركات  

خلزينة مديريةاخلزينة صيلة ا  ح

الزمة املتعلقة بتكوين صادقة على مجيع الوثائق ال  امل

ف االستثمار  مل
 املندوبية التنفيذية للبلدية

 املندوبية  التنفيذية

 للبلدية

 

Source : ANDI, 2004, texte régissant le développement de l’investissement en Algérie, Alger. 
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 :اجلزائر يف األجنيب لالستثمار املمنوحة واحلوافز الضما�ت : �نيا

 حيث اجلزائري، االقتصاد انفتاح مسرية يف أساسية حتول نقطة شكل 1993 لسنة االستثمار قانون أن اعتبار ميكن

 مييل األجنيب املستثمر جتعل اليت واجلمركية الضريبية اجلبائية واإلعفاءات احلوافز من جمموعة القانون هذا تضمن

 . القانون هذا له قدمها اليت واحلرية احلماية بسبب اجلزائر يف لالستثمار

  : اجلزائر يف األجنيب االستثمار حبماية اخلاصة الضما�ت

 ومنو وتطوير بناء يف املشاركة من لتمكنه ومحايته االستثمارات لتشجيع عزمها على اجلزائرية احلكومة أكدت لقد"

 خالل من وكذا ، قانو� عليها واملنصوص املذكورة املمنوحة الضما�ت خالل من وهذا ، الوطين االقتصاد

 . الدويل التحكيم إىل �للجوء األطراف ومتعدد ثنائي مستوى على والدول اجلزائر بني مربمة اتفاقيات

 النصوص خالل من جاء الوطين االقتصاد تنمية يف للمساعدة األجانب املستثمرين جلب على اجلزائر عزم إن

 االستثمار برتقية املتعلق رقم التشريعي  واملرسوم) 10-90( رقم والقرض النقد قانون من كل يف ذكرت اليت القانونية

   :1على ينص والذي

 :واالستثمار للمستثمر الكاملة احلرية 

 إلقامة به املعمول التشريع مراعاة مع اجلزائر يف لالستثمار األجانب للمتعاملني الكاملة احلرية يضمن املبدأ هذا

 ، الرتبية ، العمومية كالصحة للدولة، خمصصة هي اليت عدا ما املختلفة االقتصادية النشاطات شىت يف استثمارات

 يف تنجز واليت اهليكلة أو التأهيل تعيد اليت تلك أو والطاقات القدرات كتنمية وصيغ أمناط بعدة وكذا ، التعليم

 . معنوي أو طبيعي شخص أي يقدمها عينية حصص أو رأمسال من حصص شكل

 طريق عن أو املال رأس �مجايل املسامهة طريق عن أما استثمارات �قامة كبرية حرية يضمن املبدأ هذا أن كما

 �سم شركة شكل يفأو  (SARL) حمدودة مسؤولية ذات شركة شكل يف االستثمار �نشاء يسمح كما ، الشراكة

 (SPA).ذات أسهم   شركة شكل يف أو (SNC)مجاعي

 مرفوقا املستثمر طرف من الوكالة لدى االستثمار تصريح موضوع اجنازها قبل االستثمارات هذه تكون أن على

 . والتنظيمات التشريعات تشرطها اليت �لو�ئق

 

 

  

                                                           
 عبد المجید أونیس، (2006)، االستثمار األجنبي في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، الملتقى الدولي حول متطلبات تأھیل المؤسسات الصغیرة 1

.255أفریل، الجزائر، ص  17/18ول العربیة و المتوسطة في الد  
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 : واالستثمار �ملستثمرين املتعلقة التمييزات إلغاء مبدأ

 واملعنويني الطبيعيني األشخاص حيظى"  :فيها ورد واليت 12- 93التشريعي املرسوم من 38 املادة حسب ذلك جاء

 وااللتزامات احلقوق حيث من اجلزائريني�ا األشخاص الطبيعيني و املعنويني  حيظى اليت املعاملة بنفس األجانب

 .�الستثمار يتعلق فيما

 تطبيق على واحلرص احلفاظ مثة ومن واالستثمارات، املستثمرين خيص فيما التمييز عدم املادة هذه تقر ومنه

  .متبادل إطار يف االستثمارات محاية بضمان واملتعلقة املربمة الدولية االتفاقيات

 : االستثمار على املطبق القانون ثبات

 اجلزائري االستثمارات قانون نص األجنيب املستثمر طمأنة وبدافع 12-93 التشريعي املرسوم من 39 املادة يف جاء

 : املادة هذه يف

 املرسوم هذا إطار يف املنجزة االستثمارات على املستقبل يف تطرأ قد اليت اإللغاءات أو املراجعات تطبيق ال''

  ''.بصراحة ذلك املستثمر طلب إذا إال التشريعي

 ملكيته حق وضمان األجنيب االستثمار وتشجيع ترقية إطار يف دولية اتفاقيات عدة �برام نيتها اجلزائر أبدت كما

 .عليها احلراسة فرض أو مصادرها أو أمواهلا على احلجز وعدم التأميم حالة يف

 : التمويل حرية ضمان

 املتصلة األموال من وغريها والفوائد واملداخيل والنتائج األموال رؤوس حتويل يف الكامل احلق األجنيب للمستثمر

 من 12 املادة عليه نصت والذي اآلالت واملعدات حتويل أي عيين نقدي شكل يف التحويل كان سواء �لتحويل

 احلر، للتحويل قابلة بعمله املال رأس من حصص بتقدمي تنجز اليت احلصص تستفيد:'' 12- 93 التشريعي املرسوم

 ، املستثمر املال رأس حتويل ضمان من استريادها من قانو� يؤكد الذي اجلزائري املركزي البنك من رمسيا ومقرة

 رأس يفوق املبلغ هذا كان ولو حىت للتصفية أو للتنازل الصايف الناتج الضمان هذا وخيص ، عنه النامجة والعوائد

 . يوما  60 ستني يتجاوز ال اجل يف ''املستثمر يقدمها اليت التحويل طلبات تنفذ كما "املستثمر األصلي املال

 :املربمة االتفاقيات فعل عن النامجة الدولية االلتزامات

 وهذا األجنيب، للمستثمر االرتياح منح يف أثرها األطراف متعددة أو كانت ثنائية اجلزائر أبرمتها اليت االتفاقيات إن

 ينص ذلك اقر اجلزائري التشريع أن كما واألولوية، التطبيق حيث من الدويل القانون قوة هلا دولية التزامات لكو�ا

 الضرورية الشروط كافة توفري بضرورة منها وإميا� فاجلزائر.واحمللي األجنيب املستثمر بني املساواة مفاده تصريح

 الدول من العديد مع اتفاقيات عدة أبرمت االقتصادية امليادين مجيع ويف إقليمها على االستثمار وضمان لتشجيع

 :يلي ما االتفاقيات هذه من ونذكر والتوجيهات، النظم املتباينة



 االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر:الفصل الثاني  
 

 
40 

 :االستثمار وضمان بتشجيع اخلاصة األطراف املتعددة الدولية االتفاقيات

 إليها القادمة االستثمارات وضمان تشجيع يف منها رغبة الدولية االتفاقيات من العديد إىل اجلزائر انضمت لقد

  :2يلي ما منها ونذكر ، وحدب صوب كل من

 . 3العريب املغرب احتاد دول بني االستثمار وضمان بتشجيع املتعلقة املغاربية االتفاقية. 1

  . 4ربيةعال الدول يف العربية األموال رؤوس �ستثمار املتعلقة العربية االتفاقية. 2

 . 5االستثمار لضمان الدولية الوكالة �نشاء اخلاصة الدولية االتفاقية. 3

 : االستثمار وضمان بتشجيع اخلاصة الثنائية الدولية االتفاقيات. 2.5

 مجيع ويف إقليمها على االستثمار وضمان لتشجيع الضرورية الشروط كافة توفري بضرورة منها إميا� اجلزائر إن

 السياسية نظمها �ختالف :الدول من كثري مع ثنائيا االتفاقيات من العديد أبرمت االقتصادية وا�االت امليادين

  ي:يل ما منها ونذكر

  .6أمريكا مع املربمة الثنائية االتفاقية

  .7 ايطاليا مع املربمة الثنائية االتفاقية

  .8 فرنسا مع املربمة الثنائية االتفاقية

  .9 اسبانيا مع املربمة الثنائية االتفاقية

  : اخلاص والنظام العام النظام حسب للمستثمرين املمنوحة احلوافز

 ذلك ، اصاخل االستثنائي والنظام العام النظام : النظامني ضمن أدرجها املزا� من صنفني اجلزائري املشرع منح لقد

 يف يستفيد فانه العام النظام إطار يف عليها املنصوص واجلمركية اجلبائية احلوافز من املستثمر استفادة جانب إىل انه

 احملافظة أ�اش من خاصة تكنولوجيا يستعمل عندما سيما ال خاصة وإعفاءات مزا� من االستثنائي النظام إطار

                                                           
  موسى بودھان، (2000)، األسس و األطر الجدیدة لالستثمار في الجزائر، الجزائر، دار الملكیة، ص 2.18
 المرسوم الرئاسي رقم 420/90 المؤرخ في 22 دیسمبر سنة 1990، یتضمن المصادقة على التفاقیة لتشجیع و ضمان االستثمار بین دول اتحاد 3

.06/1991الرسمیة رقم  -المغرب العربي، الجریدة  
 المرسوم الرئاسي رقم 95 -306 المؤرخ في 07 أكتوبر سنة 1995 یتضمن مصادقة الجزائر على التفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس األموال 4

.59/1995العربیة في الدول العربیة، الجریدة الرسمیة رقم   
  األمر رقم 95 -05 المؤرخ في 24 دیسمبر سنة 1994،  الخاص بإنشاء الوكالة الدولیة لضمان االستثمار، الجریدة الرسمیة رقم 51995/07
 المرسوم الرئاسي رقم 90 -319 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990 یتضمن المصادقة على االتفاق الرامي إلى تشجیع االستثمارات بین 6

.45/1990ومة الوالیات المتحدة األمریكیة، الجریدة الرسمیة رقم الحكومة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حك  
 المرسوم الرئاسي رقم 91 -346 المؤرخ في 05 أكتوبر سنة 1991 یتضمن المصادقة على االتفاق المبرم بین حكومة الجمھوریة الجزائریة 7

. 46/1991لمتبادلة لالستثمار، الجریدة الرسمیة رقم الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمھوریة االیطالیة حول الترقیة و الحمایة  ا  
 المرسوم الرئاسي رقم 94 -01 المؤرخ في 02  ینایر سنة 1994 یتضمن المصادقة على االتفاق  بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 8

ق بھما، الجریدة الرسمیة االستثمارات و تبادل الرسائل المتعل الشعبیة و حكومة الجمھوریة الفرنسیة  بشأن التشجیع و الحمایة المتبادلین فیما یخص
.01/1994رقم   

 المرسوم الرئاسي رقم 88/95 المؤرخ في 25 مارس سنة 1995 یتضمن المصادقة  على االتفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 9
.23/1995تثمارات، الجریدة الرسمیة رقم الشعبیة المملكة االسبانیة و المتعلق بالترقیة و الحمایة لالس  
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 املمنوحة احلوافز أهم يلي وفيما شاملة تنمية حتقيق على واملساعدة الطاقة وإدخال الطبيعية املوارد ومحاية البيئة على

 . 10للمستثمرين

 : للحوافز العام النظام

 املمنوحة املزا� وتقتصر واإلقليم لالستثمار الوطنية السياسة أساس على االمتيازات منح على النظام هذا قومي

 :من االستثمارات وتستفيد تشغيله وبداية املشروع الجناز األوىل املراحل على النظام هذا يف للمستثمرين

 اجناز يف مباشرة تدخل واليت املستوردة التجهيزات خيص فيما اجلمركية احلقوق جمال يف ةضاملخف النسبة تطبيق

 . املشروع

 . االستثمار اجناز يف مباشرة تدخل اليت واخلدمات السلع خيص فيما املضافة القيمة على الضريبة من اإلعفاء

 .املعين االستثمار إطار يف متت اليت العقارية املقتنيات كل خيص فيما امللكية نقل رسم من اإلعفاء

 : االستثناءات نظام

 ومرحلة ، لالستثمار  االجناز بدء مرحلة وهي مرحلتني أساس على االستثناءات نظام يف االمتيازات منح يتم

 : يلي فيما موضح هو كما وهذا االستغالل يف االنطالق

 : من املعنية االستثمارات تستفيد : لالستثمار االجناز بدء مرحلة يف

 .االستثمار إطار يف تتم اليت املقتنيات كل خيص فيما بعوض امللكية نقل حقوق دفع من اإلعفاء

  .املال رأس يف والز�دات التأسيسية العقود خيص فيما  0.2 %بنسبة التسجيل جمال يف �بت حق تطبيق

 االستثمار اجناز يف مباشرة تدخل اليت واخلدمات السلع خيص فيما TVAاملضافة  القيمة على الضريبة من اإلعفاء

 الجناز املوجهة واخلدمات السلع هذه تكون عندما وذلك احمللية السوق من مقتناة أو مستوردة كانت سواء ،

 . املضافة القيمة على للضريبة ختضع عمليات

 املشروع اجناز يف مباشرة تدخل واليت املستوردة السلع خيص فيما اجلمركية احلقوق جمال يف املنخفضة النسبة تطبيق

 : التالية املزا� متنح االستغالل انطالق معاينة بعد : االستغالل انطالق مرحلة يف

 الدخل على الضريبة ومن الشركات، أر�ح على الضريبة من الفعلي النشاط من سنوات ( 10 )عشر ملدة اإلعفاء

 . املهين النشاط على الرسم ومن اجلزايف الدفع ومن ، املوزعة األر�ح على اإلمجايل

 يف تدخل اليت العقارية امللكيات على العقاري الرسم من االقتناء �ريخ من ابتداء سنوات ( 10 ) عشر ملدة إعفاء

 . االستثمار إطار

                                                           
 محمد طالبي، (2008)، أثر الحوافز الضریبة و سبل تفعیلھا في جذب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، 10

.320، الجزائر، ص 06العدد   
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 مقارنة اجلزائر يف املستثمرين محاية مؤشر يوضح املوايل الشكل و االستثمار تسهل أو حتسن أن إضافية مزا� منح

 .الدول من جمموعة مع

  ): مؤشر محاية املستثمرين يف اجلزائر مقارنة مع جمموعة من الدول.02الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

.busness.org/business in Algeria 20 www.doing:  Source 

  أما الرسم املوايل يوضح ترتيب اجلزائر يف مؤشر محاية املستثمرين مقارنة مع جمموعة من الدول.

  ): ترتيب اجلزائر يف مؤشر محاية املستثمرين مقارنة مع جمموعة من الدول.03الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

busness.org/business in Algeria 20. www.doing:  Source 
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  الثاين: مؤهالت االستثمار األجنيب يف اجلزائر املطلب

لقد متكنت اجلزائر من قطع عدة أشواط فيما خيص اإلصالحات االقتصادية والتحرر واالنفتاح على العامل اخلارجي 

ألجل االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة وتوقيع العديد من االتفاقيات، معتمدة على مؤهال�ا عرب التفاوض 

وإمكانيا�ا اخلاصة، وبذل أقصى جهودها من خالل إتباع سياسات واسرتاتيجيات هامة جلذب أكرب كم ممكن 

  من رأس املال األجنيب.

اليت ميكن حصرها إليها و  الستثمار األجنيب املباشرجلذب ا وسنحاول يف هذا املطلب عرض أهم مؤهالت اجلزائر

  يف النقاط التالية. 

موقع جغرايف اسرتاتيجي، يتوسط بلدان املغرب العريب، كما متثل مدخل إفريقيا وتتميز مبساحة شاسعة وسواحل 

 كلم موفرة ثروة مسكية هائلة. 1200وجبال تطل على البحر، متتد على مسافة 

انيات سياحية مهمة متنوعة ما بني صحراوية وساحلية وذلك لتوفرها على آ�ر ومواقع وتتوفر أيضا على إمك

كل أساليب الراحة   موتوفر هل ماح وهي يف حاجة إىل استثمار لتليب كل متطلبا�يخالبة جتذب الكثري من الس

 والرفاهية.

 11املؤهلة العاملة اليد توفري يف يساهم مما شباب منها %70من هامة أكثر بشرية ثروة امتالكها

شبكات السك احلديدية  ة،الصناعي مطارات، املناطق موانئ، طرقات، من الضرورية القاعدية اهلياكل على توفرها

 .احلديثة االتصال وسائل و

 للنمو الدميغرايف. متزايد معدل مع نسمة مليون 40 من أكثر على احتواءها

 احتياطها من الغاز الطبيعي، إضافة إىل عاملي احتياطي �ين على حتتوي خمتلفة، حيث طبيعية موارد على توفرها

 وغريها. ...الثمينة املعادن و البرتول والفوسفات،احلديد، النحاس من

  الزراعية. احملاصيل و النباتية لثروة تنوعا �لتايل و املناخية األقاليم تنوع

يات االستثمار األجنيب املباشر وجلبه لكن كل كل هذه املؤهالت تضع اجلزائر يف مقدمة الدول املتوفرة على أساس

وهي ذا�ا املؤهالت اليت عملت  هذه العوامل وحدها ال تكفي إذا مل ترافقها بعض املؤهالت االقتصادية األخرى

 وتعمل احلكومة اجلزائرية على توفريها وهي:

 االستقرار السياسي واألمين والتشريعي.

                                                           
 مصباح بلقاسم، أھمیة االستثمار األجنبي المباشر و دوره في التنمیة المستدامة حالة الجزائر، مذكرة ماجستیر، قسم علوم التسییر، جامعة 11

.90ص  2005/2006الجزائر، الجزائر،   
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 منو إجيابية.االستقرار االقتصادي وحتقيق معدالت 

 احلوافز اجلبائية والضريبية.

  االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة.

 متوسطية. الشراكة األورو 

 إصالح القطاع املصريف وقطاع العدالة.

  

 القطاعي و اجلغرايف وتوزيعه اجلزائر إىل الوارد املباشر األجنيب االستثمار حجم :لثالثا املطلب

 اجلزائر إىل املباشر األجنيب االستثمار تدفق تطور : أوال

 الشمال يف املغرب وسط يف تقع  2كلم 2.381.741 قدرها مساحة ذات فهي طبيعية، مزا� بعدة اجلزائر تتميز

 منها متلك اليت الصحراء أعماق حىت جنو� ومتتد ، املتوسط األبيض البحر مشاال حيدها اإلفريقية القارة من الغريب

  كلم. 1200حبرية متتد على  سواحل ذات وهي ،  2كلم  2.000.000من أكثر اجلزائر

 جلب منطقة تشكل فهي ، اجلزائر متلكها اليت الضخمة السياحية واإلمكانيات اهلائلة الطبيعية الثروات بفضل

 إىل للوصول كافيا يكن مل املوارد  هذه وتسيري االقتصادية السياسات أن غري ، املباشر األجنيب لالستثمار طبيعية

 االستثمار أمام�ا إىل فتح ا�ال  أدى ما وهذا عديدة مشاكل يف تتخبط اجلزائر جعل مما فعال، اقتصادي إطار

- 1991(  الفرتة خالل اجلزائر إىل املباشر األجنيب االستثمار تدفقات تطور يوضح التايل واجلدول املباشر، األجنيب

2011.(12  

 

  االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل اجلزائر خالل الفرتة: حجم 02اجلدول رقم 
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 علي ھمال، فاطمة حفیظ، (2005)، آفاق االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر في ظل اتفاق الشراكة، االورو متوسطیة، مجلة االقتصاد و 12

.396، ص 40المناجمانت، الجزائر، العدد   
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  )2011-1991): يوضح تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل اجلزائر خالل الفرتة (04الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Excelاملصدر: من إعداد الطالب �العتماد على بيا�ت اجلدول السابق و �ستخدام بر�مج 

  

 املباشرة األجنبية االستثمارات ) مستو�ت مقبولة من2011- 1990( األخرية السنوات خالل اجلزائر حققت لقد"

 املعقدة الوضعية إىل السبب ويرجع األجنيب لالستثمار كامل شبه بغياب) 1995- 1993( الفرتة متيزت وقد هذا

 خدمات وارتفاع اخلارجية املديونية أزمة تفاقم املرحلة هذه شهدت فقد األصعدة، مجيع وعلى اجلزائر�ا  مرت اليت

 اخلارجية املديونية جدولة إعادة إىل السلطات اجرب مما املتاحة السداد إمكانيات تفوق درجة إىل اخلارجي الدين

 األوضاع لتدهور وكان الدويل، النقد صندوق وضعها اليت اهليكلي التعديل لشروط صارم تنفيذ من ذلك تبع وما

على جذب االستثمار  السليب األثر املخاطرة، درجات ارتفاع و االقتصادي و السياسي االستقرار وعدم األمنية

  .13األجنيب"

 احملروقات قطاعبعودة االستثمارات األجنبية للجزائر و اليت توجهت اغلبها إىل  2000 - 1996 الفرتة متيزت فقد

 األجنيب االستثمار مستو�ت على بعيدة بقيت كما األخرى، القطاعات يف لالستثمار جاذبة غري اجلزائر وبقيت

 .14ا�اورة البلدان استقبلته الذي

                                                           
  ناجي بن حسین، (2009)، تحلیل وتقییم  مناخ االستثمار في الجزائر، مجلة العلوم اإلنسانیة، العدد 31، ص 13.59
  ناجي بن حسین، مرجع سابق، ص 14.60



 االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر:الفصل الثاني  
 

 
46 

 حجم قدر حيث املباشر، األجنيب االستثمار حجم يف ملحوظ �رتفاع متيزت فقد 2001 سنة بعد ما الفرتة أما"

 حوافز من عليه انطوى وما  2001  سنة دوالر مليون 1196 ب اجلزائر إىل الوارد املباشر األجنيب االستثمار

 1065 ب واملقدرة 2002 سنة يف احملقق التدفق وكذلك03 - 01  رقم األمر إصدار توافق اليت السنة وهي ضريبية،

 الصناعات شركة وخوصصة املصرية، أوراسكوم لشركة النقال اهلاتف رخصة بيع بفضل حتقق الذي دوالر مليون

 الذي االستثمار مناخ يف حتسني من �بع ليس االرتفاع هذا فان وهكذا اهلندية إسبات لشركة �حلجار احلديدية

 إىل 2003 سنة يف املباشر األجنيب االستثمار تدفق اخنفاض ذلك على والدليل منه جزءا الضريبية احلوافز تعترب

 لشركة الثالثة الرخصة بيع بفضل 2004 سنة دوالر مليون 882 مستوى إىل ارتفع مث ، دوالر مليون634 مستوى

  2004، 2001،2002 سنة يف املباشر األجنيب االستثمار تدفقات فان وهكذا ، الكويتية لالتصاالت الوطنية

  .15 "االتصاالت قطاع من معظمها جاءت

 يف وهذا ، 2007 بسنة مقارنة 56.08% بنسبة ارتفعت حيث الواردة للتدفقات مبلغ أعلى 2008 سنة سجلت

 سنة االستثمارات وثرية ارتفعت مث ، العاملية املالية األزمة بفعل تراجعا العاملية االستثمارات وثرية فيه عرفت وقت

 مث ، العاملي املستوى علي حمسوسا تراجعا الواردة التدفقات كل فيه سجلت وقت يف 6.44% طفيفا ارتفاعا 2009

 املتجهة الدولية االستثمارات لتدفقات املتأخر التأثر على يدل ما وهو 17.02%  بنسبة 2010 سنة اخنفضت

القصوى هلذه االستثمارات لكو�ا تتمتع برحبية عالية استثمارات يف  �ألولوية تفسريه الذي ميكن الشيء ، للجزائر

 .االرتفاع إىل املباشرة األجنبية االستثمارات بعودة 2011 سنة متيزت مثقطاع احملروقات مث متيزت 

  

 :اجلزائر يف املباشر األجنيب لالستثمار القطاعي و اجلغرايف التوزيع : �نيا

 

 : اجلزائر يف املباشر األجنيب لالستثمار اجلغرايف التوزيع 1-

 .اجلزائر يف املستثمرة األجنبية الدول أهم - أ

 مستوى على ترقى منها  80% أجنبية، أو عربية كانت سواء اجلزائر يف املستمرة األجنبية املؤسسات أن تبني لقد

 درجة إىل ترقى مل اليت الشركات إطار ضمن تندرج فهي املؤسسات هذه من الباقي وأما اجلنسية، متعددة الشركات

 لتعاقدات وفًقا تتم اليت الشراكة مشروعات ضمن نشاطها يصنف املؤسسات هذه بعض أنال اجلنسية،إ التعددية

 األجنبية، املشاريع تنفيذ إطار يف اجلزائر يف تعمل اليت الدول أهم بذكر يتعلق ما يف أما الدول، بني واّتفاقيات

 :التايل النحو على عرضها ميكن

                                                           
  طالبي محمد، مرجع سابق، ص 15.326
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 من البينية، العربية االستثمارات إطار يف اجلزائر معها تتعامل اليت العربية الدول توليفة ذكر مت لقد: العربية الدول-

 على معتمدين اجلزائر، يف البينية العربية االستثمارات وتطور حجم بتحليل املتعلقة الذكر السالف املطلب خالل

 . االستثمار لضمان العربية املؤسسة تقارير تنتجها اليت البيا�ت

 ويف وحمدودا، ضعيفا يعترب حجمها كون رغم اجلزائر، يف املستمرة األجنبية الدول تعددت لقد: األجنبية الدول-

 يف املستثمرة الدول عن ANDI االستثمارات لرتقية الوطنية الوكالة تصدرها دقيقة إحصائيات توجد ال الواقع

 املستثمرة الدول عن 2008 سنة خالل  ANIMAINVESTأجنز�ا  اليت اإلحصائيات على سنعتمد وهلذا اجلزائر،

 االستثمارات ترتكز حيث اجلزائر، يف املستثمرين أهم املّتحدة والوال�ت 2008- 2003الفرتة خالل اجلزائر يف

 Arco ،Philips ،Amocco جند اجلزائر يف املستثمرة األمريكية الشركات وأهم احملروقات، يف اجلزائر يف األمريكية

،Mobil  ،Schlumberger. 

 يف املختصة(GCC) وشركة والصيدلة، الكيمياء قطاع يف األمريكية(PFISER)مثل  أخرى قطاعات إىل إضافة

 يف وشركة املختصة ببسكرة، للكوابل الوطنية الشركة رأمسال من 70 % متتلك اليت الكهر�ئية الكوابل صناعة

 .االلكرتونية (CISCO Systeme) الربامج صناعة

 األورويب االحتاد مع عالقتها إطار يف أما .دوالر مليون 1355 اجلزائر يف األمريكية االستثمارات قيمة بلغت كما

 فرنسا،: هي األورويب االحتاد جنوب دول ثالثة أهم مع والشراكة التعاون االتفاقيات من جمموعة اجلزائر أمضت

 مليون 1015 االسبانية واالستثمارات أورو مليون 9702قيمته ما الفرنسية االستثمارات بلغت حيث وإيطاليا، إسبانيا

 خالل من احملروقات قطاع يف خاصة الدول هذه استثمارات وتربز أرو مليون 187 بلغت فقد إيطاليا أما أورو،

 (Total) الشركات اإليطاليتني، (Sayrameniv)و (AGIP)  االسبانيتني (ROPSOL)و  ، (CEPSA)  شركيت

 فرنسا حتتل إذ احملروقات، خارج األخرى القطاعات يف االستثمارات بعض إىل �إلضافة الفرنسية  (GDF)و

   :16هي اجلزائر يف املستثمرة احملروقات قطاع خارج الفرنسية الشركات أهم و  2008إحصائيات حسب األوىل املرتبة

 ,BNP.ParisPas, Societe Generale, Calyon, .Getelem, Cardif, Cras  ،Savoyeيف ا�ال املايل: 

Geos, Hiram finance. 

 Accor, CMA, CGM, Daker.: والنقل السياحة جمال يف

  Carrefour.:والتوزيع اخلدمات جمال يف

 Alcatel Telecom, Laposte, Safercom.: االتصاالت جمال يف

 Danone, Castel, Bel : الغذائية الصناعة جمال يف

                                                           
 16 ANIMA INVESTINMED RAPPORT, 2011, P 89. 
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 Bouygnes, BTP et Construction, Razal, Vinci, Suez, Lafrage :الطاقة جمال يف

  : Michelin, Sanof, Aventis الصناعة جمال يف

  : Reneult, Peugeot, Citroen.النقل وسائل جمال يف

  .والبلدان املناطق حسب األجنبية االستثمارات توزيع يوضح التايل واجلدول

 

  2011-2000 : توزيع االستثمارات األجنبية حسب املناطق للفرتة03اجلدول رقم 

ينار دن  بالمليو شر     ع لم ا  عدد املشاريع قيمة  المناطق 

301997  324  أرو� 

271118  272  االتحاد 

39376  121 سا   فرن

513688  48 سيا   ا

27490  16 كا   امري

835745  290  الدول العربية 
 

4510  

 

1  

 

 افريقيا

2954  1 ستراليا   ا

2600  14  متعددة اجلنسية 
 

1688985  

 

694  

 

جموع  الم
  2011تقرير  ANDIاملصدر: الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، 

 واليت اجلزائر يف األجنبية لالستثمارات �لنسبة األوىل املرتبة حتتل األوروبية الدول أن يّتضح السابق اجلدول من

 بقيمة أي مشروعا 290 ب العربية الدول تليها مث دينار مليون 39.376 قيمته ما مشروع 121 ب فرنسا تتقدمها

 أفريقيا دول حضور ويبقى مشروعا، 48 ب آسيا مث املشاريع لقيمة �لنسبة األوىل املرتبة حتتل وهي 835.745

  .اجلزائر يف ضعيفا وأسرتاليا وأمريكا
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 .اجلزائر يف البينية العربية االستثمارات وتطور حجم حتليل : ب

 بنسبة مقارنة دوالر، مليار 7,7 حوايل 2008 سنة خالل اجلزائر إىل املتدفقة البينية العربية التدفقات إمجايل بلغ

 من اجلزائر نصيب أما ، 2900% قدره معتربًا ارتفاًعا ذلك عند حمققة دوالر مليون 260,6 بلغت حيث 2005

 معتربة نسبة وهي 5,7 % حبوايل فيقدر 2008 سنة خالل هلا واملرخص اخلاصة البينية العربية االستثمارات إمجايل

 الدول تصدرت اليت السعودية من كل بعد اخلامسة، املرتبة على اجلزائر حتصلت حيث ، 2005 بسنة مقارنة

 اإلمجايل من  39,1% وبنسبة دوالر مليار 52,8 بلغت للفرتة إمجالية �ستثمارات العربية، لالستثمارات املضيفة

 مث ،  10,9% وبنسبة دوالر مليار 14,8 حبوايل لبنان مث  12,1% وبنسبة دوالر مليار16,4 حبوايل السودان يليها

 االستثمارات إمجايل من 74 % حنو اخلمس الدول وشّكلت ، 82 % وحصة دوالر مليار 11,1 حبوايل مصر

  .17  دوالر مليار  135,2حنو البالغة 2010-  1995 الفرتة خالل البينية العربية

  :التايل اجلدول بيا�ت خالل من عرضها فسيتم اجلزائر يف املستثمرة العربية الدول �قي تشكيل كيفية أما 

  �ملليون دوالر 2010: حجم و خمزون االستثمارات العربية البينية الواردة إىل اجلزائر سنة 04اجلدول رقم 
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  2010الدول العربية، املصدر: تقرير مناخ االستثمار يف 

 سنة خالل ، اجلزائر حنو املتدفقة البينية العربية االستثمارات من نصيب أكرب أن يالحظ اجلدول بيا�ت خالل من

 44% بنسبة عمان سلطنة تليها مث 53,16 االستثمارات هذه إمجايل من حصتها بلغت حيث مصر، حققته 2008

 البينية االستثمارات خمزون إمجايل من 45,5% نسبة االستثمارات هذه من ألكرب خمزوناحتضا�ا إىل  �إلضافة 

 . 1988 – 2010 الفرتة خالل عربًيا اجلزائرية

                                                           
  المؤسسة العربیة لضمان االستثمار 17.2010
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 احلصة أما األخرية، هذه جمموع من  32,3% قدرها حصة على لتحصل عمان سلطنة الثانية املرتبة يف �يت مث

 يتجاوز فلم العربية الدول �قي أما 1,85% بنسبة السعودية تليها مث ،6% بنسبة الكويت لصاحل فكانت الثالثة

  .دوالر مليون 1110 قيمة فيها جمتمعة اجلزائرية االستثمارات خمزون

 

 : اجلزائر يف املباشرة األجنبية لالستثمارات القطاعي التوزيع-2

 .معظمه يف مستغل غري  2مليون كلم  1,5ب املقدر املنجمي نطاقه أن كما �حملروقات، غين بلد اجلزائر إن"

 القانون اعتماد منذ تطورات هامة القطاع عرف وقد هذا ، كبرية إنتاجية قدرات و هامة قاعدية ببنية تزخر اكم

 القطاع انفتاح يكرس الذي و �حملروقات املتعلق 86/14 للقانون املعدل 04/12/1991 يف الصادر 21- 91   رقم

 60 من أزيد على التوقيع مت حيث ، للشراكة حقيقية دفعة أعطت اجلديدة خطوة هذه ، األجنيب االستثمار على

 نشاطات يف تعمل ، أجنبية شركات و سو�طراك للمحروقات الوطنية الشركة بني1992 منذ استكشاف عقد

 إىل متتد إمنا ، احلد هذا عند تتوقف ال الشراكة أن حيث ، اإلنتاج تقاسم أساس على االستغالل و االستكشاف

 . اهلندسة و ، الصيانة ، اخلدمات جمال يف خمتلطة شركات خلق

  05/07 القانون صدور منذ األمامية البرتولية لألنشطة توسيعه مت الذي و احملروقات لقطاع التحرير هذا تدعم كما

  .18الدولة للقطاع احتكار ىأ� الذي القانون هو و 28/04/2005 يف الصادر احملروقات حول

  .اجلزائر يف املباشر األجنيب لالستثمار اجلاذبة القطاعات أهم إىل اإلشارة سنحاول املوايل اجلدول ويف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  دلیل االستثمار 18.2008
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 القطاعات أهم  على عليها املصادق املباشرة األجنبية ماراتتثاالس متوسط يوضح: ( 05 ) رقم اجلدول

  .2011-2002  الفرتة خالل اجلزائر يف االقتصادية

سبة سبة املبلغ(مليوندج) الن املشاريع الن شاط عدد   الن

0,12 2021 1,44 10 الحة  الف

27,96 472163 14,27 99 ألشغال  البناء وا

 العمومية
52,67 889532 55,76 387 صناعة  ال

0,34 5982 0,57 4 صحة  ال

1,55 26216 2,16 15 سياحة  ال

17,36 293070 25,80 179 خلدمات  ا

100 1688985 100 694 مجموع  ال

 2011املصدر: الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

  

 ، الوطين االقتصاد قطاعات من عدد على تتوزع املباشرة األجنبية االستثمارات أن أعاله اجلدول من نالحظ

 املشاريع عدد حيث من سواء الصدارة مكانة اخلدمات و العمومية األشغال و البناء و الصناعة قطاع حيتل حيث

 املقررة املالية املبالغ حيث أو التوايل على قطاع كل يف 25,80 و 14,27 و 55,76 نسبتها تبلغ اليت و املسجلة،

 ، 27,96% بنحو العمومية األشغال و البناء قطاع يف أما ، 25,80 %بنحو الصناعة قطاع يف نسبتها تصل اليت

 ، املرغوبة �ملستو�ت حتض فلم السياحة و الصحة و الفالحة قطاعات أما ، 17,36% اخلدمات قطاع يف أما

 . أمهيتها رغم ، املقررة لالستثمارات اإلمجالية القيمة من 0,12 %سوى يسجل مل الفالحة فقطاع

  . املقررة املالية املبالغ من مشروعا  1,55% نسبته مبا ،15سوى السياحة قطاع يستقطب مل حني يف
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 :اجلزائر يف األجنيب املباشر االستثمار مناخ حتليل : الثاين ملبحثا

 التوازن تعكس اليت الرئيسية املؤشرات بعض على هذا حبثنا يف نركز اجلزائر يف االستثمار مناخ حتليل أجل من

 السوق حجم بدوره يعكس والذي اخلام الداخلي الناتج يف النمو معدل يف أساسا تتمثل واليت الكلي االقتصادي

 الداخلي، النقدي التوازن سياسة تعكس اليت العامة املوازنة يف العجز ونسبة التضخم ومعدل ، تطوره ومستوى

 .املدفوعات ميزان وضعية على يركز الذي اخلارجي التوازن ومؤشر

 

 :االستثمار ملناخ االقتصادي املناخ مكو�ت حتليل: األول ملطلبا

 :الكلية االقتصادية املؤشرات : أوال

  .1998/2012: تطور بعض املؤشرات االقتصادية للجزائر خالل الفرتة 06اجلدول رقم 

 المؤشر 98 99 00 01 02 03 04 06 07 10 12

 (%)معدل التضخم 4.9 2.6 0.3 4.2 1.4 2.6 3.6 2.5 3.8 4.4 4,2

 (%)معدل النمو احلقيقي 5.1 3.2 2.5 2.1 4.7 6.8 5.2 5.1 5.8 5.2 5.2

 (%)معدل البطالة  28.9 29 29 28 25.7 23.7 17.7 12.3 13.8 11.3 9,5
 احتياطي الصرف مليار دوالر 6.8 4.4 11.9 19 23.1 32.9 43.1 74.8 110.2 143.1 

 املديونية اخلارجية مليار دوالر 30.5 28.3 25.5 22.5 22.6 23.3 21.8 5.61 5.606 5.586 4,4
 الدين كنسبة من الصادراتخدمة  47.6 39.3 21.2 24 21.7 17.7 16.6 25.3 2.49  

 رصيد ميزان املدفوعات مليار دوالر -1.7 2.4 7.6 6.2 3.6 7.4 9.2 17.7 29.55 36.99 33,15

  15.1 15.6 4.7 3.6 0.6 2.4 5.3 0.1 

- 

 رصيد املوازنة مليار دوالر -1.7

  .2012، 2008، 2005، 2002املصدر: البنك املركزي اجلزائري 

  

 من جليا ويظهر األجانب، املستثمرين اهتمام جلب يف الكلية االقتصادية املؤشرات تلعبه الذي الدور ألمهية نظرا

 إذ األلفية، بداية مع خاصة للجزائر واملايل االقتصادي التوازن ملؤشرات املتواصل التحسن (06) رقم اجلدول

 أدت واليت االقتصاد، يف النقدية السياسة دور لتفعيل كنتيجة مقبولة مستو�ت إىل التضخم معدالت اخنفضت

 النقدي، اإلصدار طريق عن املوازنة عجز متويل تقليص نتيجة املقبولة احلدود إىل النقدي العرض منو كبح إىل

 1995/1997الفرتة  خالل فائض حالة من العامة املوازنة رصيد حتول وقد املختلفة، النقدية السياسة أدوات وتفعيل
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 1998 سنيت يف عجز إىل الدعم سياسة عن الدولة وختلي األجور، و الرواتب بتخفيض العام اإلنفاق ضغط بفعل

  .1999 و

 العامة املوازنة استمرت فقد 2000 عام من وبداء النفط، أسعار اخنفاض بفعل العامة اإليرادات الخنفاض كنتيجة

 سنوات يف املسجل الكبري االخنفاض �ستثناء ومرتفعة موجبة حقيقية منو معدالت وحتققت فائض، تسجيل يف

 قطاع خارج األخرى القطاعات يف سليب منو معدل وتسجيل النفط، أسعار الخنفاض كنتيجة 2001 و 2000

 بفعل الرب�مج تطبيق فرتة يف مرتفعة جد كانت بعدما البطالة معدالت واخنفضت ، الزراعة قطاع خاصة احملروقات

 النمو ودعم االقتصادي اإلنعاش برامج تبين بعد العمال من كبري  عدد تسريح إىل أدت واليت اخلصخصة عملية

 يف للديون املسبق للتسديد وكنتيجة وودز، بريتون هيئات لربامج السلبية االجتماعية اآل�ر تقليص إىل هدفا والذين

 املديونية اخنفضت فقد  25.3% إىل الصادرات من كنسبة الدين خدمة مؤشر ارتفاع يفسر ما هذا و2006 عام

 الرتتيب على 2.49% دوالر،و مليار 5.606 إىل 2007 عام يف الصادرات من كنسبة الدين خدمة وأعباء اخلارجية

 إىل الصرف احتياطات ارتفعت كما ، طويال الزمه الذي املديونية عبء من اجلزائري االقتصاد حترر بداية و�لتايل

 هذا كل دوالر، مليار 36.99 إىل 2010 عام يف �اية ليصل املدفوعات ميزان رصيد وحتسن قياسية، مستو�ت

 .اجلزائر يف االستثمار مناخ من مهم جانب لتحسن يؤشر

 :واالتصاالت للمواصالت التحتية البنية : �نيا

 مدى على يتوقف ما بلد يف االستثمارية مشاريعها لتوطني ما شركة اختيار حمددات أهم من أن إىل اشر� وان سبق

 وشبكة والبحرية واجلوية الربية للمواصالت حديثة شبكة من جيدة قاعدية هياكل على املستهدف البلد توفر

 . 19العاملي املستوى على القطاع يشهدها اليت السريعة التطورات تواكب اتصاالت

 : املواصالت شبكة 1-

 تفتقر الشبكة هذه أن إال ، كلم107324 ب تقدر إذ إفريقيا يف األكرب تعد الربية للطرق شبكة على اجلزائر تتوفر

 نظرا نسبيا مرتفعة والتوزيع النقل تكلفة تعترب كما ، التجديد إىل حاجة يف منها كبرية فنسبة ، الدائمة للصيانة

 السريع الطريق اجناز يف اإلسراع هو احلل ويبقى ،  الداخلية واملدن الكربى الصناعية املناطق بني املسافة التساع

 أما كلم، 160 سوى 2005 سنةحىت �اية  منه ينجز مل والذي كلم 1200 من أكثر مسافته تبلغ الذي غرب-شرق

 احلقبة عن موروثة شبكة الغالب يف فهي ، اجلزائر يف متأخرة جد فهي احلديدية �لسكك النقل شبكة

 األمر ، عربها يتم البضائع نقل من ضئيلة نسبة أن إال ، كلم 4500 بلوغها من و�لرغم ، االستعمارية

                                                           
  ناجي بن حسین، مرجع سابق، ص 19.65
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 يف ز�دة تتمثل سلبية خملفات من ذلك يصاحب وما الربي النقل استعمال كثافة من زاد الذي

 من العمل ليهاع يبقى ورة�اا �لدول اجلزائر قار� وإذا ، البيئي التلوث وحجم الوقت وز�دة التكاليف

 وفيما ، و�ملوانئ الصناعية املناطق �هم وربطها احلديدية �لسكك النقل شبكة وحتديث جتديد اجل

 املقدمة اخلدمات جيعل مما الوطنية الشركات أسطول تقادم فنالحظ والبحري اجلوي �لنقل يتعلق

  منتجا�م. وتوزيع نقل يف �ايتحملو  اليت األعباء من ذلك ، جيدة غري للمستثمرين

 : واالتصال اإلعالم تكنولوجيا 2-

ل خال من �ا املرتبطة والتقنيات االنرتنت شبكة خدمات من االستفادة إىل اجلزائر سعت لقد"

 العلمي واإلعالم البحث مركز طريق عن 1994 عام من مارس شهر يف االنرتنت بشبكة ارتباطها

 والتعامل واالشرتاك ، االهتمام جمال يف ملحوظا تقدما 1994 سنة منذ عرفت وقد (CERIS) والتقين

ألف   250بلغ  2001 سنة يف لالنرتنت املستخدمني عدد فان املركز مصادر وحسب االنرتنت مع

 هذا ورغم مستعمل مليون  2.5 االنرتنت مستعملي عدد بلغ فقد  2007يف �اية  أما 20مستخدم

 يف الشبكة هذه استعمال ، جتيد ال بل �اخاصة  مواقع إىل تفتقر الوطنية املؤسسات اغلب فان

 21.األجنبية" الشركات وبني بينها شراكة عالقات ولربط�ا ملنتجا الرتويج

 قانون بفضل معتربة حتوالت 2003 سنة منذ والالسلكية السلكية االتصاالت قطاع عرف قد كما"

 االتصاالت ، وخدمة الربيد خدمة بني وفصل ا�ال يف العمومي االحتكار ألغي الذي ، 2000 جويلية

 يف املشرتكني عدد ارتفع ،فقد 22القطاع يف �الستثمار وأجانب خواص ملتعاملني يسمح ما وهو

 كما ، 2001 سنة فقط مشرتك ألف 600 ب مقارنة 2007 سنة يف مشرتك مليون 21 إىل النقال اهلاتف

 2.6 حدود يف كان بعدما 2006  سنة مشرتك مليون 3.6 إىل الثابت اهلاتف يف املشرتكني عدد ارتفع

 2000 سنة 5.28  %من ) ونقال �بت( الكلية اهلاتفية الكثافة انتقلت فقد وهكذا ، 2002 سنة مليون

 هذه ورغم مباشر، أجنيب استثمار دوالر مليار 4 منها دوالر مليار 5 بلغت استثمارات مع 2005 سنة  51 %إىل

 .23و اإلتصال دولة يف تكنولوجيا اإلعالم 115من بني  87املرتبة  2005سنة   اجلزائر احتلت فقد النتائج

                                                           
  إبراھیم بختي، (2002)، االنترنیت في الجزائر، مجلة الباحث، عدد 01، ص 20.31
  دلیل االستثمار في الجزائر، 2006، ص 21.21
  ناجي حسین، مرجع سابق، ص 22.65
  ناجي حسین ، مرجع سابق، ص 23.66
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 :اجلزائر يف املباشر األجنيب االستثمار مناخ تقييم :الثاين املطلب

 :اجلزائر يف األجنيب االستثمار ملناخ الكمي التقييم : أوال

 ملناخ االقتصادية السياسات ملكون املركب املؤشر حساب على اجلزائر يف االستثمار ملناخ تقييمنا يف سنعتمد

 ويشري 1996 سنة من بدءا االستثمار لضمان العربية املؤسسة طرف من وضعه مت الذي املؤشر هذا االستثمار،

 وجود بعدم تتميز اليت البيئة تلك هي لالستثمار، واجلاذبة واحملفزة املستقرة االقتصادية البيئة أن إىل املؤشر هذا

 غري صرف وسعر ، للتضخم متدنية ومعدالت ، املدفوعات ميزان يف مقبول عجز يقابله العامة امليزانية يف عجز

  والتجاري املايل التخطيط ألغراض�ا  التنبؤ ميكن وشفافة مستقرة ومؤسسية وبنية سياسية ، فيه مغاىل

  .24واالستثماري

: يوضح املؤشر املركب ملكو�ت السياسات االقتصادية ملناخ االستثمار يف اجلزائر عام 07اجلدول رقم 

2010.  

 

المركب نتائج حساب المؤشر 

 للمناخ االستثمار

 

قیمة المؤشر 

 المركب لمناخ

 

درجة مؤشر 

 السیاسة النقدیة

 

درجة مؤشر سیاسة

 التوازن

 

سیاسة درجة مؤشر

  التوازن الداخلي

 

 البلد
 

 تحسن في مناخ االستثمار

 

( 1) 

 

0 

 

0 

 

( 3) 

جزائر  ال

 

 تحسن في مناخ االستثمار

 

( 1) 

 

1 

 

1 

 

( 1) 

س  تون

 

 عدم تحسن في مناخ االستثمار

 

0.66 

 

1 

 

0 

 

( 1) 

ب  المغر

  الصادر عن املؤسسة العربية لضمان االستثمار 2010املصدر: تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية 

 : املؤشر دليل

 االستثمار يف حتسن عدم 1: من أقل

 االستثمار مناخ يف حتسن :2 إىل 1 من

 االستثمار مناخ يف كبري حتسن 3: إىل 2 من

 ، للجزائر االقتصادية السياسات ملكون املركب املؤشر حساب ميكننا 07رقم اجلدول يف الواردة النتائج خالل من

 [(3+0+0)/3] = 1: أي السابقة الثالث املؤشرات متوسط يساوي الذي

                                                           
   صالح مفتاح، دالل بن سمینة، مرجع سابق، ص 24.121
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 ، الكلية االقتصادية التواز�ت خيص فيما االستثمار مناخ يف الكبري التحسن املؤشر دليل خالل من ويالحظ

 وأثره األخرية السنوات خالل النفط أسعار ارتفاع اثر إىل إضافة ، االقتصادية اإلصالحات برامج إىل ذلك ويرجع

 الدول بني من تعترب ال اجلزائر أن إال التحسن هذا ورغم ، احلقيقية النمو معدالت وز�دة املوازنة عجز ختفيض يف

 املباشر األجنيب االستثمار جذب يف املتأخرة الدول جمموعة ضمن تصنف�ا أ بل األجنيب لالستثمار جذ� األكثر

أن  ميكن ، اجلزائر يف االستثمار ملناخ عمقا أكثر حتليل اجل ومن ، فيها تتوفر اليت واملؤهالت �إلمكانيات مقارنة

   . الدولية املؤسسات من الكثري�ا  �خذ اليت األخرى النوعية املؤشرات بعض ندرج

 :اجلزائر يف االستثمار ملناخ النوعي التقييم :�نيا

 أهم طرف من املعتمدة النوعية املؤشرات أهم ندرج فيها، االستثمار مناخ وتقدير اجلزائر مكانة معرفة اجل من

 من كل ترتيب اجلداول بعض يف نعرض فإننا املقارنة اجل ومن األجنيب، �الستثمار املهتمة الدولية املؤسسات

  . اجلزائر وضعية على الرتكيز مع الدولية املؤشرات هذه من عدد يف واملغرب وتونس اجلزائر

  : العاملية التنافسية مؤشرات

 خالل تطور والذي املنتدى عن 1979 عام منذ سنو� العاملية، التنافسية تقرير ضمن العاملية التنافسية مؤشر يصدر

 العاملية املؤشرات أهم ضمن أصبح حبيث املاضية العاملي االقتصادي (World Economic Forum) الثالثة العقود

 على البلدان قدرة معرفة من األجنبية الشركات متكن املؤشرات فهذه ، 25الدول لتنافسية العالية املصداقية ذات

 .ما بلد إىل االنتقال مزا� من �الستفادة هلا تسمح تنافسية مزا� توفري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  المؤسسة العربیة لضمان االستثمار، التقریر السنوي 2009، ص 25.168
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  )2011-2009): يوضح الوضعية التنافسية للجزائر و تونس و املغرب (08اجلدول رقم (

 املؤشر مؤشر التنافسية العاملي

سنة  البلد الرتبة ال
2009 

2010 

2011 

81 

99 

86 

 اجلزائر

2009 

2010 

2011 

32 

36 

32 

 تونس

2009 

2010 

2011 

64 

73 

75 

 املغرب

  

  .االستثمار لضمان العربية املؤسسة عن الصادر 2010 العربية الدول يف االستثمار مناخ تقرير : املصدر

(  2006 سنة دولة ومشل ) دولة 131( 2009 سنة ومشل) دولة 139( 2011 سنة العاملي التنافسية مؤشر مشل لقد

 بني ما ترتاوح�لدول ا�اورة، إذ  مقارنة للجزائر التنافسية الوضعية ختلف السابق اجلدول يظهر و ) دولة 125

 هذا ويعترب ، املاضية سنوات الثالث خالل ، 36و  32 بني ما مثال تونس مرتبة تراوحت بينما 99 و 81 املرتبة

 استثمارات إقامة عن الباحثني خاصة األجانب للمستثمرين �لنسبة اجلزائري السوق أمهية تراجع على دليال املؤشر

 .26لألسواق اخلارجية للتصدير موجهة

  : اجلزائر يف األعمال �سيس ظروف

 وسلطة العقود إنفاذ من كل وضعف املعلومات وغابت املدة وطالت القطر يف األعمال إجراءات تعقدت كلما

 النظرية الدراسات خمتلف إليه أشارت مثلما األعمال أداء تكلفة ارتفعت كلما العمل، وقوانني احملكمة

 تعميق مثل سلبية ظواهر وبروز األعمال أداء بيئة تردي إىل يؤدي مما العملية والشواهد العلمية واالستقراءات

 بيئة جاذبية وتراجع احمللي االستثمار إضعاف ذلك ويعين ، السوداء السوق أنشطة وتفشي والرشوة البريوقراطية

 تعقد ودرجة طبيعة إىل الشركات �سيس ظروف وتشري املباشر، األجنيب االستثمار استقطاب يف األعمال أداء

 على العمل األجنيب االستثمار جذب يف الراغبة الدول على جيب وعليه ، للمستثمر �لنسبة وتكلفتها اإلجراءات

                                                           
   ناجي بن حسین، مرجع سابق، ص 26.67
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 لظروف �لنسبة اجلزائر وضعية على التعرف أجل ومن ،  27تكلفتها واإلسراع وختفيض التأسيس إجراءات تبسيط

   :التايل اجلدول ندرج األعمال �سيس

  .2009): يوضح مؤشر التأسيس القانوين لألعمال يف اجلزائر و تونس و املغرب 09اجلدول رقم (

 

 تكلفة االنجاز كنسبة من

 الدخل الوطني

 

 المدة الزمنیة یوم عمل

 

 

 عدد اإلجراءات

 

 

2009 

 

2005 

 

2003 

 

2009 

 

2005 

 

2003 

 

2009 

 

2005 

 

2003 

لمي الترتیب العا

2009 

 

 البلد
 

13,2 

 

27,3 

 

31,9 

 

24 

 

26 

 

29 

 

14 

 

14 

 

18 

 

125 

 

 الجزائر
 

8,3 

 

11 

 

16,4 

 

11 

 

14 

 

46 

 

10 

 

9 

 

10 

 

88 

 

 تونس

 

11,5 

 

12,3 

 

19,1 

 

12 

 

11 

 

36 

 

6 

 

5 

 

11 

 

129 

 

 المغرب

  الصادر عن املؤسسة العربية لضمان االستثمار  2010املصدر: تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية 

  

 �سيس بظروف يتعلق فيما أعاله اجلدول يف الواردة القيم خالل من لنا يتبني كما العاملي اجلزائر ترتيب جاء

 تراجع وقد 2006 سنة يف واملغرب تونس من لكل 47 و 59 �لرتبة مقارنة 120 الرتبة متأخرة وضعية يف األعمال

 ويعو واملغرب، تونس من لكل �لنسبة كذلك مالحظته متت ما ذلك125 املرتبة إىل 2009 سنة اجلزائر ترتيب

 مقارنة املرتفعة التأسيس تكلفة واىل املشروع �سيس قبل الالزمة الفرتة طول إىل أساسا اجلزائر ترتيب تراجع سبب

 .الفردي الدخل مبستوى

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  ناجي بن حسین، مرجع سابق، ص 27.67
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 :املؤسسات ودور لألعمال العامة البيئة مؤشرات

  )2011-2002(  من املؤشرات الدولية املختارة     ): ترتيب اجلزائر, تونس، املغرب يف عدد10اجلدول رقم (

 دوارلاFDIرشؤم

2 سنة 008 14 دولة  0  

 

شرية  مؤشر التنمية الب

 

صادية القت  مؤشر احلرية ا

  

  املؤشر

 البلد

 

 

  مؤشر اإلمكانات

 

 مؤشر األداء

2011-2010 

 169دولة

2005 

 177دولة

2008 

 161دولة

2002 

 155دولة

جلزائر 94 119 103 84 111 96  ا

 

74 

 

67 

 

81 

 

89 

 

99 

 

86 

ونس  ت

 املغرب 86 97 124 114 101 90

  .2011، 2008، 2002املصدر: تقارير مناخ االستثمار 

 : االقتصادية احلرية مؤشر

 درجة قياس لغرض ذلك و 1995 عام منذ  جور�ل سرتيت وال صحيفة مع �لتعاون هري�ج معهد عن يصدر"

 املؤشر يف دخل وقد. تمعا�ألفراد  االقتصادية احلرية على ذلك و�ثري االقتصاد يف  )احلكومة (السلطة تدخل

 املؤشر هذا يف مبوقعها الدول اهتمام مؤخرا تصاعد وقد اجلزائر بينها من عربية دولة 20 بينها 2002 عام دولة 161

 .28يف جمال احلرية االقتصاديةالسنني  عرب حتسنها وقياس

 

  : تشمل عوامل( 10 ) إىل املؤشر هذا يستند: املؤشر مكو�ت

  )الشركات و لألفراد الضرييب اهليكل (الدولة ملوازنة املالية اإلدارة وضع

  ؛ االقتصاد يف العام القطاع مسامهة حجم

 التضخم؛ مؤشر النقدية السياسة 

 املباشر؛ األجنيب واالستثمار اخلاصة االستثمارات تدفق

 ؛ والتمويل املصريف القطاع وضع

  واألسعار؛ األجور مستوى

 ؛ الفردية امللكية حقوق - 

                                                           
 زین منصوري، (2005)، واقع و آفاق سیاسیة االستثمار في الجزائر، مجلة اقتصادیة شمال إفریقیا، العدد الثاني، جامعة شلف، الجزائر، ص 28
143.  
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 ؛ والبريوقراطية اإلدارية واإلجراءات التشريعات - 

 .السوداء السوق أنشطة  - 

 . الفرعية املؤشرات هذه متوسط �خذ املؤشر وحيسب

 . كاملة اقتصادية حرية على يدل) 1-1.95(

 .كاملة شبه اقتصادية حرية على يدل) 2-2.95(

 .االقتصادية احلرية ضعف على يدل) 3.95- 2(

  .29االقتصادية احلرية انعدام على يدل) 5.00- 4(

 :املؤشر يف اجلزائر وضع

 اجلزائر متيز يعين مما  3,50  و 3,30 بني ما 2006- 1995 الفرتة خالل اجلزائر يف احلرية مؤشر قيمة تراوحت لقد

 خالف على 2008 سنة 119 املرتبة إىل لترتاجع2002 سنة 94 املرتبة احتلت فقد ، ضعيفة اقتصادية حرية بدرجة

  .2.95يساوي متوسط مبؤشر الكاملة شبه االقتصادية احلرية ذات الدول ضمن املوجودتني واملغرب تونس من كل

 مؤشر األداء و اإلمكانيات لالستثمار األجنيب املباشر

 :30ومها الدول،  كافة يف املباشر األجنيب االستثمار أوضاع ملقارنة مهمني مؤشرين األونكتاد منظمة ترصد

 

 (INDDEX FDI PERFORMANCE)مؤشر أداء الدولة يف جذب االستثمار األجنيب املباشر 

 الوارد املباشر األجنيب االستثمار تدفقات من الفعلية حصتها حيث من للدولة القائم الوضع يقيس املؤشر هذا

 �ثري من للحد سنوات ثالث متوسط ،وحيتسب للعامل اإلمجايل احمللي الناتج من الدولة حصة إىل منسوبة عامليا

 . املومسية العوامل

 (INDEX FDI POTENTIAL) املباشر األجنيب االستثمار جلذب الدولة إمكا�ت مؤشر

 تشمل مكو� )13( خالل من املباشر األجنيب االستثمار جذب على املستقبلية الدولة قدرة يقيس املؤشر وهذا

 خطوط ،انتشار اإلمجايل احمللي الناتج إىل الصادرات ،نسبة الفرد دخل متوسط ، اإلمجايل احمللي الناتج منو معدل

 و البحوث على اإلنفاق ،نسبة للفرد الطاقة استهالك ،متوسط النقال اهلاتف خطوط ،انتشار الثابت اهلاتف

 للدولة السيادي ،التصنيف السكان إلمجايل العليا �لدراسات امللتحقني ،نسبة اإلمجايل احمللي للناتج التطوير

                                                           
   ناجي بن حسین، مرجع سابق، ص 29.69
  عیسى محمد الفارسي، سلیمان سالم الشحومي، (2006)، البیئة المالئمة بجذب االستثمارات األجنبیة المباشرة لالقتصاد اللیبي، المؤتمر 30

.04 الوطني حول االستثمار األجنبي في الجماھیریة العظمى، طرابلس، ص  
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 والسيارات الكهر�ئية لألجهزة الغيار قطع استرياد ،نسبة للعامل الطبيعية املوارد صادرات من الدولة ،حصة

  للعامل الوارد األجنيب لالستثمار الرتاكمي الرصيد من الدولة ،حصة للعامل اخلدمات من الدولة صادرات العامل،نسبة

 

 : املؤشر دليل

 : التالية اتا�موع إحدى ضمن تصنيفه يتم واإلمكا�ت األداء ملؤشري وفقا ما بلد وضع مقارنة من

 .دولة 42 عةهذه ا�مو  وتشمل مرتفع إمكا�ت ومؤشر مرتفع أداء مبؤشر الدول حتظى : السباقة الدول جمموعة

 هذه وتشمل منخفض إمكا�ت ومؤشر مرتفع أداء مبؤشر حتظى اليت وهي �اإلمكا� املتجاوزة الدول جمموعة

  . تونس بينها من دولة  �28موعة على ا

  .دولة 30 وتشمل مرتفع إمكا�ت ومؤشر منخفض أداء مبؤشر حتظى اليت إمكا� وهي دون الدول جمموعة

 عة�مو ا وهي أيضا منخفض إمكا�ت ومؤشر منخفض أداء مبؤشر حتظى اليت وهي األداء املتدنية الدول جمموعة

  الفرتة خالل للجزائر �لنسبة األداء مؤشر رصيد كان لقد ، دولة 40 وتشمل واملغرب اجلزائر إليها تنتمي اليت

 هذا يف اجلزائر ترتيب وكان 2000- 1998 الفرتة خالل 3 ,0 حدود يف ليصبح (0 ) صفر ب يقدر 1990 - 1988

 اإلمكا�ت �لنسبة مؤشر رصيد كان بينما ، 2004 سنة 95 املرتبة يف ليصبح 2002 سنة بلد 140 من 111 املؤشر

 وكان 0,216 حدود يف 2000- 1998 الفرتة خالل ليصبح 0,198 حدود يف 1990- 1988 الفرتة خالل للجزائر

 .املؤشر مشله بلد 140 ضمن من 96 اجلزائر ترتيب

  

 .البشرية التنمية مؤشر. 3

 املؤشر هذا احتساب ويتم UNDPاإلمنائي  املتحدة األمم بر�مج عن 1990 عام منذ سنو� املؤشر هذا يصدر

 :هي مكو�ت ثالث متوسط أساس على

 . سنة 85 و 25 بني ويرتاوح الوالدة عند املتوقع العمر مبتوسط يقاس الذي العمر طول-

 ما ويرتاوح املختلفة، التعليمية املراحل يف االلتحاق ونسب البالغني بني األمية حمو مبعدل املؤشر ويقاس املعرفة-

 .100 % و 0  %صفر بني

  40000و دوالر 100 بني ما ويرتاوح احلقيقي اإلمجايل احمللي للناتج الفرد دخل مبعدل ويقاس املعيشة مستوى-

 .31دوالر

 

                                                           
  ناجي بن حسین، مرجع سابق، ص 31.71
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 : املؤشر دليل

 ، أكثر أو 80 % ب يقدر عال بشرية تنمية مؤشر املؤشر، قيمة حسب جمموعات ثالث يف الدول ترتيب يتم

 % من �قل يقدر منخفض بشرية.   تنمية ومؤشر . 79 % إىل . 50 % من يرتاوح متوسط بشرية تنمية مؤشر

%50. 

 :اجلزائر وضع

 1980 سنة  55 % بلغ الذي�ا  املؤشر قيمة حتسن رغم املتوسطة البشرية التنمية ذات الدول من اجلزائر تعترب

 حني يف 2012 سنة 84 واملرتبة  2005 سنة 103 املرتبة حتتل جعلها والذي 2000 سنة 69,7  %حدود يف ليصبح

  .بلد 169 بني من 81 املرتبة تونس احتلت

  

 القطريةمؤشر تقومي املخاطر 

   2010)-2002): يوضح مؤشر تقومي املخاطر القطرية (11جدول رقم (

  

لد
الب

شر  
ملؤ

ا
  

مؤشر انستيتيسيو�ل نفوسرت للتقومي   مؤشر اليورمين للمخاطر القطرية  املؤشر املركب للمخاطر القطرية

  القطري

  مؤشر الكوفاس

2002  2005  2010  2002  2005  2010  2002  2005  2008  2002  2006  2010  

  الرتتيب  ر  ر  ت  ر  ت  ر  ر  ت  ر  ت  ر  ر  ت  ر  ت

  B  A4  A4  47.5  33.4  81  31.5  84  46.8  41.21  88  40.8  86  72.0  65.8  85  64  87  اجلزائر

  A4  A4  A4  57.2  50.7  54  53.7  49  56.53  53.7  49  57.2  57  72.8  73.5  57  71  56  تونس

  A4 A4  A4  51.8  46.1  59  48.2  58  54.28  53.76  62  53.8  62  72.3  73.3  49  73  53  املغرب

  2010 املصدر: تقارير مناخ االستثمار

 خطورة لألكثر خطورة األقل من املؤشر حسب القطر ترتيب: ت 

 املؤشر حسا�ت ضمن البلد رصيد : ر

  : التالية املؤشرات من القطرية املخاطر تقومي مؤشر يتكون
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  : القطرية للمخاطر املركب املؤشر

 القطرية للمخاطر الدويل الدليل خالل من P R Sجمموعة  عن املؤشر هذا شهر� يصدر 1980 منذ

International Country Risk Group)( 140 املؤشر ويغطي ،ر�الستثما املتعلقة املخاطر قياس لغرض وذلك 

 من 50 % يشكل السياسية املخاطر تقييم مؤشر : هي فرعية مؤشرات 3 من ويتكون ، عربية دولة 18 منها دولة

 . %3225يشكل املالية املخاطر تقييم ومؤشر .  % 25يشكل االقتصادية املخاطر  تقييم ومؤشر املركب املؤشر

  : التالية عاتا�مو  اىل املخاطرة درجة حسب الدول املؤشر يقسم

  جدا؛ مرتفعة املخاطرة درجة : نقطة 49,4 إىل صفر من

  ؛ مرتفعة خماطرة درجة نقطة 59,5 :إىل 50 من

  ؛ معتدلة خماطرة درجة نقطة 69,5 :إىل 60 من

 منخفضة؛ خماطرة درجة نقطة 79,5 :إىل 70 من

 .جدا منخفضة خماطرة درجة نقطة 100 :إىل 80 من

 املخاطرة درجة قلت املركب املؤشر رصيد ارتفع كلما انه يعين وهذا

 بلغت حيث ، دولة 140 أصل من دوليا 85 الرتبة ضمن اجلزائر صنفت 2005 عام خالل انه يتضح اجلدول ومن

 املخاطرة ذات البلدان جمموعة ضمن أصبحت2010 عام خالل أما معتدلة، خماطرة بدرجة نقطة 65,8 املؤشر قيمة

  نقطة 72,0 قيمته مبؤشر املنخفضة
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  :القطرية للمخاطر اليورومين مؤشر

 قدرة جلهة القطرية املخاطر قياس لغرض وذلك وسبتمرب مارس يف السنة يف اليوروميين جملة عن املؤشر هذا يصدر

 املخاطر : هي عناصر تسعة من ويتكون عربية دولة 20 منها دولة 185 ويغطي ، املالية �لتزاماته الوفاء على البلد

 التمويل توافر ، للقطر االئتماين التقومي ، املتعثرة الديون وضع املديونية مؤشر ، االقتصادي األداء ، السياسية

 ويشري التنازل عند اخلصم معدل ، الرأمسالية األسواق توفري ، املدى قصري التمويل توافر ، املدى طويل املصريف

 . اقل القطرية خماطرها كانت النقاط من الدولة رصيد ارتفع كلما انه إىل املؤشر دليل

 نقطة 41,29 املؤشر قيمة بلغت حيث دولة 185 أصل من دوليا 88 الرتبة على اجلزائر حصلت 2005 عام خالل

   .33 مرتفعة خماطرة بدرجة

 

 : القطري للتقومي انفوسرت االنستتيوشنال مؤشر

 151 ويغطي (وسبتمرب مارس السنة يف مرتني "انفوسرت االنستتيوشنال" جملة عن 1998 عام منذ املؤشر هذا يصدر

 رجال كبار قبل من عليها احلصول يتم استقصائية مسوح إىل استنادا املؤشر حيتسب عربية دولة 16 منها دولة

 وكلما 100 إىل صفر من تدرج وفق الدول تصنف حيث ، كربى مالية وشركات عاملية بنوك يف واحملللني االقتصاد

 . املخاطرة درجة اخنفاض على ذلك دل ، الدولة رصيد ارتفع

 151 أصل من دوليا81 الرتبة على حصلت حيث املرتفعة املخاطر جمموعة ضمن اجلزائر دخلت 2005 سنة خالل

 . دولة

 القطرية للمخاطر الكوفاس مؤشر

  خماطرة يقيس حيث على الدول قدرة (COFACE)اخلارجية، التجارة لضمان الفرنسية املؤسسة عن يصدر

 العوامل تقييم يف تستخدم فرعية مؤشرات إىل ويستند ، عربية دولة 20 منها دولة 141 املؤشر ويغطي السداد

 العملة قيمة اخنفاض خماطر اخلارجية، �ا�لتزاما اإليفاء على الدولة قدرة الصعبة، العملة نقص خماطر السياسية،

 الدورية املخاطر املصريف، القطاع يف النمطية األزمات خماطر ، ضخمة رأمسالية سحو�ت يعقب الذي املفاجئ

  املدى.و قد صنف دليل املؤشر إىل: قصرية العمليات يف السداد وسلوك

  : هي مستو�ت أربعة إىل وتقسم Aاالستثمار  درجة
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: A1السداد على القدرة خماطر بروز إمكانية وأن ، جدا جيد السداد وسجل مستقرة واالقتصادية السياسية البيئة 

 جدا؛ ضعيفة

: A2سجل بروز  أو استقرارا اقل واقتصادية سياسية بيئة وجود يف حىت جدا ضعيفا يبقى السداد احتمال 

 .A1  ضمن املصنفة الدولة عن نسبيا تقل بدرجة ما لدولة مدفوعات

: A3الن أصال املنخفض املدفوعات بسجل تؤدي قد املالئمة غري واالقتصادية السياسية الظروف بعض بروز 

 ؛ السداد على القدرة عدم إمكانية استبعاد مع السابقة الفئات من اخنفاضا أكثر يصبح

: A4إمكانية فان ذلك رغم واالقتصادية السياسية األوضاع تدهور مع آسوا يصبح قد املتقطع املدفوعات سجل 

 . جدا مقبولة تبقى السداد عدم

 : هي مستو�ت ثالثة إىل وتقسم املضاربة درجة

: B أصال؛ السيئ السداد سجل على اكرب �ثري املستقرة غري واالقتصادية السياسية للبيئة يكون أن يرجح 

: C أصال؛ السيئ السداد سجل يف اكرب تدهور إىل التقلب شديدة واالقتصادية السياسية البيئة تؤدي قد 

: D جدا السيئ السداد سجل جعل إىل ما دولة يف واالقتصادية السياسية للبيئة العالية املخاطرة درجة ستؤدي 

  .سوء أكثر

 املضاربة درجة يف الدول جمموعة ضمن 2003 و 2002 سنيت خالل اجلزائر صنفت فقد املؤشر هذا إىل استنادا

االقتصادية  ذلك �ن للبيئة السياسية و ، غري واالقتصادية السياسية للبيئة �ن ذلك يفيد حيث B برصيد وذلك

 .34غري املستقرة �ثريا كبريا على سجل السداد السيئ أصال

 اليت A4 الدرجة إىل B املضاربة درجة من انتقلت حيث اجلزائر وضعية يف حتسنا نالحظ  2010-2006 خالل أما

 توفرها عن الناجتة للجزائر املالية الوضعية لتحسن ذلك يف األساسي السبب ويعود املعتدلة املخاطرة وضعية تعين

 2007.35ر يف �اية سنة دوال مليار  100يفوق صرف احتياطي على
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 : اجلزائر يف املباشر األجنيب االستثمار عوائق : الثالث املطلب

 االستثمار حجم أن إالّ  ، األجنبية االستثمارات تشجيع و لرتقية املكرسة و اجلزائر بدلتها اليت اجلهود من �لرغم

 هذه كانت فقد الطموحات، مستوى مع األحوال من حال �ي تتناسب تكن مل البالد يف املسجلة األجنبية

 املستثمرين التسهيالت و احلوافز منح يف التوسع وراء من متوقعا كان ما عن البعد كل بعيدة االستثمارات

 : التالية اإلدارية و القانونية و االقتصادية العراقيل إىل ذلك إرجاع ميكن و األجانب

 االقتصادية املعوقات 

 :مايلي اجلزائر إىل الواردة األجنبية االستثمارات ضعف يف سامهت اليت االقتصادية املعوقات بني من

  أوال: االستقرار السياسي:

 احملروقات خارج القطاعات يف املباشرة األجنبية االستثمارات توافد على كبري أثر السياسي االستقرار لغياب

 .البلد هذا يف االستثمارات جلب وحتفيز ما بلد يف العامل هذا غياب بني قوية العالقة أن حيث خاصة،

 وعلى االستثمار ضمان هيئات أهم فان التسعينات خالل اجلزائر عرفتها اليت واألمنية االقتصادية للوضعية نظرا

 اجلد اخلطر ذات البلدان بني من اجلزائر بتصنيف قامت ، البالد خلطر تقديرها خالل من "الكوفاس" رأسها

 احملددة تكن مل الز�دة هذه أن إال السياسية، املخاطر ضد االستثمارات �مني عالوات برفع قامت وهلذا .مرتفع

 واألجنبية الوطنية اإلعالم وسائل لعبته الذي فالدور اجلزائر، عن املباشرة األجنبية االستثمارات لغياب األساسي

  .36 فيها االستثمار عن �هيك اجلزائر ز�رة يف حىت يفكر ال األجنيب املستثمر جعلت

 �نيا : عدم وجود سوق منافسة:

  :37 التالية العوامل إىل ذلك إرجاع وميكن

 خيص فيما اجلزائرية التجربة حداثة هو األجنبية االستثمارات تستقطب ال اجلزائر جعلت اليت األسباب بني من إن

�ا  يسري اليت اآلليات أن كما رأمسايل اقتصاد إىل خمطط اقتصاد من االنتقال لصعوبة نظرا وهذا السوق اقتصاد

 . اجلانب هذا مثل يف تتنافس اليت األخرى الدولاالقتصاد اجلزائري حاليا تعد متواضعة مقارنة مع 

 أصدرته ما رغم اجلزائر وأن اخلوصصة عملية يف يتمثل منها جزء النامية الدول يف االستثمارات من الكثري أن كما

 على املتوقعة السلبية و�ثرياته املوضوع هذا لتعقيد نظرا وهذا جيب كما تطبق مل اخلوصصة عملية فإن قوانني من

                                                           
 387 ص ، سابق مرجع ، حفیظ فاطمة ھمال،  علي36
 71 ،ص 04 العدد إفریقیا، شمال اقتصادیات الجزائر،مجلة في االستثمار معوقات بعلوج، بولعید. 37
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 النقابة وخاصة اجلزائر يف األوساط بعض طرف من شك حمل أصبحت لذلك ، الوطين واالقتصاد العاملة الطبعة

 . مضمونة نتائجها كانت إذا إال املغامرة وعدم الشغل مناصب عن الدفاع حتاول اليت

 مل القطاع وهذا العمليات، القيام على اخلاص القطاع قدرة مبدى وثيقا ارتباطا مرتبط املباشر األجنيب االستثمار

 نقص فان ذلك إىل إضافة ، الوطين النشاط من  44% ميثل نشاطه أن رغم املطلوب املستوى إىل بعد يصل

 هو الدول بعض يف اخلاص القطاع ألن ، منه مطلوب هو كما يساهم ال جعله القطاع هذا يف واخلربة التجربة

 . األجانب املستثمرين مع اخلاصة وعالقته خربته بفضل األموال جيذب الذي

 يغامر اخلاص القطاع أن الحظ إذا إال يغامر أن ميكن ال املباشر األجنيب االستثمار فإن السابقة النقاط إىل إضافة

 الغالب هو �السترياد املتعلق التجاري النشاط أن اجلزائري االقتصاد من يالحظ ما ولكن ، املضيفة الدولة يف

 لا�ا هذا يف والتالعبات التسهيالت أن كما االستثماري �لنشاط مقارنة مرتفعة مردودية من حيققه ملا وهذا

 . االستثمار عملية يف املغامرة بدل النشاط هذا مواصلة على اخلواص شجع

 أو �الستمرار سواء وضعيتها يف الفصل يتم مل خاصة العمومية االقتصادية املؤسسات أن فهو اآلخر اجلانب أما

 املستقبل سيكون كيف يعرف ال حميط يف �الستثمار يقوم أن للمستثمر يسمح ال وهذا اخلوصصة أو الغلق

 سنتها اليت االستثمارية والقوانني التسهيالت مع تتناقض القطاعات هذه يف الدولة تدعيم ألن فيه االقتصادي

 . واألجنيب احمللي املستثمر بني متيز ال واليت اجلزائر

 وأخريا تطوره وعدم اخلاص القطاع وخاصة البنكية املؤسسات فاعلية عدم هو فشله أظهر الذي اآلخر اجلانب أما

 كما و ا�تمع املتعاملني جتاه�ا بتعهدا قيامها لعدم نظرا األخرى البنوك بعض وإغالق اخللفية بنك كارثة نالحظ

 فعاال املايل احمليط فيها يكون أخرى دول إىل التوجه يفضلون ، املستثمرين جتعل اجلزائر بورصة جتربة فشل أن

 . ومناسبا

 الن شك، حمل اجلزائرية السوق جتعل فيها واالجتار املخدرات ظاهرة انتشار هي اخلطرية األخرى ظاهرة أن كما

 النشاط يف وإدخاهلا األموال هذه غسيل حتاول منظمة ودولية حملية عصا�ت طرف من تسري القذرة األموال هذه

 الدرك مصاحل تصريح فحسب األجانب، أو للمحلني �لنسبة سواء املنافسة قدرة من حيد وهذا ، االقتصادي

 له ملا حماربته جيب الداء وهذا ، سنوات 10 خالل ملف 10000 بلغت املوضوع اخلاصة امللفات عدد فان الوطين

 . االقتصادية أو االجتماعية سواء فادحة أضرار من

 2006 لسنة العامة اإلدارة نظام قضا� : بعنوان العاملي البنك أصدره تقرير وحسب السابقة األسباب إىل إضافة

 أكدت فقد ، احلادة املوازي القطاع منافسة اجلزائر يف األعمال بيئة على سلبا تؤثر اليت العوامل من فانه



االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر  الثاني:الفصل    

 

 
68 

 يف املتداولة النقدية الكتلة من 40  %على لوحده يسيطر اجلزائر يف املوازي القطاع أن الرمسية اإلحصائيات

 غري املنافسة خالل من املوازي القطاع يسببها اليت اخلسائر فإن و�لتايل جدا مرتفعة نسبة وهي الوطنية السوق

 يف يستثمر أن أجنيب أو حملي كان سواء كان مستثمر ألي تسمح ال الوضعية هذه أن كما جدا، معتربة الشرعية

  .للسوق تنظيم وجود وعدم السوداء السوق فيه تسود سوق

 العقار عائق : �لثا

 جدا مساعد عامل فالعقار ، العقار مشكل هو اجلزائر يف املباشر األجنيب االستثمار تعيق اليت العراقيل أهم من

 هيئات رد عملية تستغرقها اليت الزمنية املدة طول يف أساسا يكمن اإلشكال أن حيث املستثمرين استقرار على

 الشباك مستوى على االستثمار لرتقية احمللي التنشيط وجلنة �لعقار املكلفة اهليئة( العقار استغالل قرار منح

 أهم ومن العراقيل أهم من يعد الصناعي العقار مشكل أن كما . 38لسنة أحيا� األمر يطول فقد ، )الوحيد

  :39يلي ما تعرتضه اليت املشاكل

 سنة؛ تفوق واليت الصناعي العقار بتخصيص املكلفة اهليئات رد مدة طول

 نشاط مناطق يف أو ألية األراضي هذه خضوع دون التهيئة تكاليف تشمل �هظة بتكاليف األراضي ختصيص 

 .ملكيتها حول نزاع لوجود نظرا بعد، إنشائها لعدم ومهية

 النشاط؛ ونوع املخصصة الصناعية األراضي طبيعة توافق عدم

 .الصناعية املنطقة أمن

 تطوير يف األساسي العائق يبقى أنه إذ ، الصناعي العقار عن كثريا مشاكله ختتلف ال الفالحي العقار أن كما

 قوانني عدة إصدار من الرغم �ا علىميلكو  ال ارض على املنتجني عمل صعوبة جراء من وذلك ، الزراعي اإلنتاج

 .�40ستصالح األراضي و حيازة امللكية العقارية املتعلق  1983أوت  31يف 18-83من بينها  كان

  .41أما العقار السياحي يف اجلزائر فإنه يعاين من مشاكل عديدة نذكر منها

 السياحية؛ للمواقع املستمر التدهور بسبب السياحي التوسيع مناطق مساحات تقلص

 �ذه املناطق. الفوضوية البناءات وانتشار السياحي التوسع ملناطق العشوائي الشغل 

                                                           
 ص 66 ، سابق مرجع قانة، بن إسماعیل ، حمودة بن  محبوب38
 385 ص ، سابق مرجع ، حفیظ فطیمة ، ھمال  علي39
 -6667 ص ، سابق مرجع ، قانة بن اسماعیل ، حمودة بن محبوب  40
 سابق مرجع بولعید،  بعلوج41
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 وهو السياحية طبيعتها عن املوارد حتويل إىل أدى مما العمران قواعد وغياب التلوث مثل الطبيعي احمليط تدهور

 . العالية السياحية القيمة ذات املناطق بعض يف االستثمار فرص كبري بشكل قلل الذي األمر

 الواقعة األراضي بقطع املتعلقة العقارية الصفقات يف مضاربة عنها ترتب خمتلفة ألطماع السياحي العقار تعرض

 .السياحي التوسع مناطق داخل

 

 :اإلدارية و القانونية املعوقات

 :يلي ما اجلزائر يف املباشر األجنيب االستثمار تطور دون حتول اليت اإلدارية و القانونية العوائق أهم من

 :اإلداري الفساد :أوال

 أو املتعاملني �بتزاز ذلك يكون و شخصية ألغراض السلطة أو املنصب استخدام سوء هو اإلداري الفساد إن

 على احلصول مقابل �دائها مكلف قانونية خدمة بتطبيق املسؤول أو املوظف قيام فيعترب ، الرشوة على احلصول

 و السرية املعلومات كتسريب القانون مينعها خدمة تقدمي عند فسادا املعاكسة احلالة تعترب وكذلك .فسادا رشوة

  �ا قانو�. مسموح غري تراخيص تقدمي

 درجة لتعكس ،  1995 سنة منذ الفساد إىل النظرة أو الشفافية مؤشر سنو� الدولية الشفافية منظمة تصدر كما

 حياول و .الفساد حماربة جهود و الشفافية تعزيز لغرض العاملية الشركات و احلكومية اإلدارة ممارسات يف التحسن

 درجة و الدولة يف الفساد تفشي مدى حتديد معتمدة معلومات مصادر و املوسوعات من جمموعة عرب املؤشر

 و ، املعين القطر يف لالستثمار العاملية األجنبية الشركات نظرة و داخلها املعوقات كأحد االستثمار مناخ يف �ثريه

 قد و هذا . عالية شفافية درجة تعين اليت عشرة و عالية، فساد درجة يعين الذي الصفر بني املؤشر قيمة ترتاوح

 2005 سنة نفسها املرتبة احتلت و ، الرتتيب يف داخلة دولة 146 أصل من 2004 سنة 97 املرتبة اجلزائر احتلت

 و الرشوة انتشار يبقى األخرية السنوات يف الفساد حماربة يف املسجل التحسن من �لرغم و ، دولة 159 أصل من

  اجلزائر. يف املباشر األجنيب لالستثمار عوائق أهم من اإلداري الفساد

 : اجلمركية املصاحل يف الشفافية توفر عدم : �نيا

 تعمل مجركية مصاحل وجود هو املباشرة األجنبية االستثمارات انتقال على تشجع اليت القطاعات بني من إنّ 

 عن األمر بداية يف هذا و األجانب املستثمرين استقبال يف فعاال اجلهاز هذا صالحية و املضيفة الدول يف بشفافية

 الكثري يف املالحظة و ، النامية لدولة السياسية و االجتماعية و االقتصادية الظروف ملعرفة استطالعية بز�رة القيام
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 حيث من الرجوع إىل األعمال رجال من �لكثري أدى متعفن بريوقراطي مجركي جبهاز متتاز اليت النامية الدول من

  .42طائرة تكون �ملطار نظرا للمعامالت املتعجرفة لبعض اجلمركيني أول يف أتوا

  :43التاليةو تلعب اجلمارك دورا فعاال يف هذه العملية لألسباب 

 .ألخرى دولة من التجهيزات و البضائع �نتقال تسمح فعالة إدارة و مجركية تسهيالت وجود إن

 هدفها يكون مبشاريع القيام على للمستثمرين حافزا تكون الصادرات تشجيع يف تساهم مجركية مصاحل وجود إن

 . اخلارج إىل التصدير و احمللي الطلب بغرض اإلنتاج

 االقتصادية املعامالت متابعة يف اجلمركية القوانني خيص فيما اخلاصة و الدولية للقوانني اجلمارك مصاحل احرتام إن

 و املنافسة روح يسودها السوق جيعل االقتصاديني املتعاملني كل على تطبيقه و القانون �حرتام هذا قانونية، الغري

 .الشفافية

 يساعد الفكرية امللكية حقوق و التجارية املعامالت يف التزييف و الغش ملكافحة اخلاصة اإلجراءات تطبيق إن

 .مقبول و به موثوق مناخ يف االستثمارات ممارسة على

 الدول يف يستثمروا �ن لألجانب حافز تكون االقتصادية املعامالت يف االعتبار بعني األخذ و اإلسراع موضوع نإ

 مواقع يغريون املستثمرين من الكثري جعل إىل يؤدي ما وهذا الوقت من الكثري يضيع التهاون الن ، النامية

 .استثمارا

 جيعل هذا و املرتشني عليها حيصل اليت الريوع انتشار إىل يؤدي اجلمركي القطاع يف احملا�ة و الرشوة انتشار إن 

 النبالء للمستثمرين األفضل االختيار يصبح �لتايل و االحتكارات بظهور أو التامة غري املنافسة يسودها السوق

 .اإلفالس إىل التعرض أو السوق من انسحاب إما هو

 :أخرى قانونية عوائق : �لثا

 مسايرة عدم كذلك و التفسريية اللوائح غياب و �الستثمار اخلاصة التشريعية و القانونية النصوص وضوح عدم

 القطاعات من عدد السيما ، األخرى القطاعات تشريعات مع االستثمارية ، التشريعات يف احلاصلة التطورات

  .44مجود يف جمال االصالح على غرار املنظومة املصرفية و حىت بعض القطاعات الصناعية شبه تعاين تزال ال اليت

  

  

                                                           
 85 ص ، سابق مرجع بولعید، بعلوج  42
 -124125 ص،ص ، سابق مرجع سمینة، بن دالل مفتاح، صالح  43
 125 ،ص سابق مرجع سمینة، بن دالل مفتاح، صالح  44



االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر  الثاني:الفصل    

 

 
71 

 االستثمار تطوير و برتقية املكلفة اهليئات :رابعال املطلب

 .�الستثمار املتعلقة العمومية اهليئات خمتلف املطلب هذا يف نتناول سوف

 متابعتها و دعمها و االستثمارات ترقية وكالة :األول الفرع

 رقم التشريعي املرسوم خالل  من هذا و االستثمار دعم و متابعة مهمتها وطنية وكالة أنشئت اجلزائر يف مرة ألول

 تدعم مث ,( 11 ) إىل (7 ) من املواد خالل من هذا و 1993 أكتوبر 5 يف املؤرخ االستثمار برتقية املتعلق 93-12 

 ترقية وكالة وسري وتنظيم صالحيات واملتضمن 1994 أكتوبر 17 يف املؤرخ 319- 94 رقم تنفيذي مبرسوم ذلك بعد

 و املعنوية �لشخصية يتمتع إداري طابع ذات عمومية مؤسسة" عرفها اليت و ,ومتابعتها ودعمها االستثمارات

 هو أصبح حيث45احلكومة رئيس وصاية حتت توضع و "الوكالة "النص صلب يف تدعى و ,املايل االستقالل

 .احلكومة رئيس رعاية حتت وهذا �الستثمارات يتعلق ما لكل املرجعي احلكومي اجلهاز

 تضم ,تتضمن اليت 94-319 التنفيذي املرسوم من 22 املادة حسب وهذا الوحيد شباك شكل يف الوكالة تؤسس

 والتهيئة الوطنية واألمالك الضرائب مصلحة ,التجاري السجل ,اجلزائر بنك ,اجلمارك مكاتب من كل الوكالة

 و املستثمرين طرف من املطلوبة اإلجراءات تسهيل هو الوحيد الشباك إنشاء هدف وإن ,والتشغيل والبيئة العمرانية

  .يوم 60 اجل يف املطلوبة املزا� رفض آو منح بقرار إبالغهم

 :46يلي فيما الوكالة مهام وتتمثل

 مشاريعهم؛ اجناز يف املستثمرين مساعدة و تدعيم

 االستثمارات؛ ترقية تضمن

 املعنية؛ اإلدارة مع �التصال �ا تعهد اليت لالمتيازات املستثمرين احرتام متابعة تضمن

 االستثمار؛ بفرص املتعلقة للمستثمرين الالزمة البيا�ت و املعلومات توفري

 الوحيد؛ الشباك طريق عن هذا و للمستثمرين �لنسبة االستثمار بعملية اخلاصة الالزمة اإلجراءات تسهيل

 االقتصادية السياسة إطاريف  12-93 التشريعي التنفيذي املرسوم إطار يف �الستثمار املرتبطة املزا� منح تقرر

 الوطنية؛

 االمتيازات؛ من استفادت اليت االستثمارات قرارات نشر

                                                           
 و دعمھا و االستثمارات ترقیة وكالة سیر و تنظیم و صالحیات المتضمن , 1994 أكتوبر 17 في المؤرخ 319/94 رقم تنفیذي  مرسوم 45

)1(المادة  متابعتھا 67 رقم الرسمیة الجریدة  أكتوبر19،   1994,  
 العربي االقتصادي التكامل حول الدولي الملتقى,الجزائر حالة دراسة االستثمار مناخ تحسین في األوروبیة العربیة الشراكة أھمیة,فاروق تشام   46

لتحسین كآلیة   - 90 :ص, 2004 ,ماي 9 .8 ,سطیف جامعة,األوروبیة -العربیة الشراكة وتفعیل 
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 احلرة؛ املناطق يف الوكالء بني التنسيق

 االستثمار؛ جمال يف الدراسات هذه نتائج واستغالل وملتقيات وندوات دراسية أ�م تنظيم

 االستثمارية؛ املشاريع وتقييم إحصاء

 املستعملة؛ والتكنولوجيا حجمها حيث من ,الوطين لالقتصاد خاصة أمهية متثل اليت املشاريع حتديد

 املطلوبة املزا� منحه بقرار ذا�ا أشكال ضمن وتبلغه أودعه الذي االستثمار تصريح �ستالم كتابيا املستثمر تشعر

 .رفضها أو

 اجلزائر يف االستثمار تطوير و لدعم حديثة هيئات و أجهزة إنشاء :الثاين الفرع

 47لالستثمار الوطين ا�لس :أوال

 ,االستثمار بتطوير املتعلق 2001 غشت 20 يف املؤرخ 03- 01 األمر مبوجب لالستثمار الوطين ا�لس إنشاء مت

 االستثمار برتقية املتعلقة والسياسات االسرتاجتيات إعداد يف األساسي دوره يتمثل و احلكومة رئيس إشراف حتت

 ا�لس هذا يكلف و ,املالية قوانني عرب �لتحسينات والقيام ,اجنازها ومتابعة تطبيقها على والسهر ومتابعتها

 :التالية �ملهام

 وأولو��ا؛ االستثمار اسرتاجتيات اقرتاح

   .اجلارية التطورات ومتابعة التحفيزية املزا� اقرتاح

 املزا�؛ من املستثنات السلع و النشاطات حتديد

 �ملناطق املتعلق و اخلاص النظام من تستفيد أن ميكن اليت املناطق بني الفصل جيب اإلقليم �يئة أهداف ضوء على

 الوطين؛ لالقتصاد �لنسبة اخلاصة األمهية ذات �الستثمارات أوال تنميتها جيب اليت

 االستثمار؛ لرتقية الوطين الرب�مج لتغطية الضرورية القروض يقيم

 وتشجيعها؛ االستثمارية املشاريع تنفيذ يف تساعد اليت القرارات اختاذ يف احلكومة مساعدة

 .تطويرها على احلث و االستثمار متويل اجل من مالية أدوات و مؤسسات استحداث على السهر

 لالستثمار الوطين ا�لس بصالحيات املتعلق , 2006 أكتوبر 3 يف املؤرخ 355- 06 رقم التنفيذي املرسوم حسب

 :48يلي كما ا�لس هلذا املشكلة األعضاء بني فقد ,سريه و تنظيمه و تشكيلته و

 احمللية؛ �جلماعات املكلف الوزير *

                                                           
  .سیره و تنظیمھ و تشكیلتھ و لالستثمار الوطني المجلس بصالحیات المتعلق 2007 أكتوبر 09 في -355المؤرخ6 رقم التنفیذي المرسوم 47
 .سابق ، مرجع 4  المادة   48
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 �ملالية؛ املكلف الوزير *

 االستثمارات؛ برتقية املكلف الوزير *

 �لتجارة؛ املكلف الوزير *

 املناجم؛ و �لطاقة املكلف الوزير *

 �لصناعة؛ املكلف الوزير *

 �لسياحة؛ املكلف الوزير *

 املتوسطة؛ و الصغرية �ملؤسسات املكلف الوزير *

 .البيئة و اإلقليم بتهيئة املكلف الوزير *

 ,كمالحظني لكن االستثمار لتطوير الوطنية للوكالة العام املدير و اإلدارة رئيس من كل ا�لس اجتماع يف حيضر

   .االستثمار ميدان يف كفاءة  أو خربة له شخص بكل ا�لس يستعني أن ميكن و

 رئيس من بطلب و االستثنائية احلالة يف ميكن و ، 49األقل على أشهر  3كل مرة ا�لس جيتمع العادية احلاالت يف

 .االجتماع يتم أعضائه احد أو ا�لس

 االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة :�نيا

 03-01 رقم األمر من 6 املادة مبوجب هذا و متابعتها و دعمها و االستثمار ترقية وكالة لتعوض الوكالة إنشاء مت

 تتمتع إداري طابع ذات عمومية مؤسسة"يلي كما عرفت قد و واملتمم املعدل 2001 غشت 20 يف املؤرخ

 الوزير وصاية حتت الوكالة توضع حيث الوكالة النص صلب يف وتدعى املايل واالستقالل املعنوية �لشخصية

 .50راالستثما " برتقية املكلف

 و املؤسسات �نشاء املتعلقة املشاكل حل على واملساعدة ومتابعتها االستثمارات تطوير يف األساسية مهمتها متثل

 و ,اجلزائر مدينة الوكالة مقر ويكون .احمللي املستوى على الوكالة مركزية ال تساهم و ,الوحيد الشباك بفضل هذا

 على تعتمد االستثمار تطوير يف األساسية مهمتها حتقق ولكي,51 احمللي املستوى على مركزية غري هياكل هلا يكون

 :52يلي ما

                                                           
 .السابق المرجع 5 , المادة 49
 و تنظیمھا و االستثمار لتطویر الوطنیة الوكالة صالحیات المتضمن و 2006 أكتوبر 9 :-356المؤرخ 06 التنفیذي رقم المرسوم من (1 )  لمادة 50
  سیرھا
  سابقا إلیھ المشار رقم 06-356 التنفیذي المرسوم من (2 )  المادة 51
 276 :ص ,سابق مرجع ,الرحمن عبد  تومي 52
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 إىل وسعيها اخلدمية ,اإلنتاجية,اإلسرتاتيجية القطاعات مجيع يف متابعتها و األجنبية و احمللية االستثمارات ترقية •

 شكل؛ أفضل �عتباره املشرتكة االستثمارات إنشاء

 الشباك فروع خالل من وهذا االستثمارية مشاريعهم الجناز مقيمني والغري املقيمني املستثمرين مساعدة و توجيه •

 اإلداري؛ �جلانب املتعلقة الشروحات كل  بتقدمي ذلك و الوال�ت من عدد على املنتشرة الالمركزي الوحيد

 اإلجراءات تطبيق عملية تسهيل اجل من االجتماعية و االقتصادية املعلومات من ممكن قدر اكرب توفري •

 القانونية؛

 ساعة؛ 72 اجل يف الرفض أو املزا� منح بقرار املستثمر إبالغ •

  .�ا تعهدوا اليت التزاما�م و بوفائهم التأكد اجل من املستثمرين ومتابعة �الستثمار املرتبطة املزا� منح •

 .لالستثمارات املمنوحة املزا� شكل على تقدم اليت الدولة نفقات متويل اجل من ,االستثمار دعم صندوق تسيري•

 اهليئة هذه تكون حيث ,االستثمار وترقية �ملسامهة املكلفة احلكومة رئيس لدى املنتدبة الوزارة جند ذلك إىل إضافة

 :53يلي فيما دورها ومتثل .احلكومة رئيس إشراف حتت

 اخلوصصة؛ برامج وجتسيد بتحضري املرتبطة األنظمة تنسيق •

 االستثمار؛ تطوير و ترقية اسرتاتيجيات اقرتاح •

 .�الستثمار املتعلقة االمتيازات خمتلف حتديد •

 شرح خالل من هذا و االستثمار تطوير و ترقية عن مسؤولة هيئات 3 هناك أن لنا يتضح املطلب هذا خالل من

 .األجانب و احملليني للمستثمرين اهليئات هاته متنحها اليت التسهيالت و الضما�ت و املزا� و القانونية التشريعات

 املباشر األجنيب االستثمار جلذب االقتصادية اإلصالحاتأ*   

 لتحسني اجلزائر يف طبقت اليت االقتصادية اإلصالحات سياسات خمتلف تلخيص املطلب هذا يف سنحاول

 .املباشر األجنيب االستثمار جذب اجل من االستثماري مناخها

 الكلي �الستقرار املتعلقة اإلصالحات :األول لفرعا

 خمتلف معاجلة اجل من الدويل النقد صندوق من املساعدة بطلب اجلزائر قامت اإلصالحات �ذه للقيام

 طريق عن وهذا ,العامة واملوازين املدفوعات موازين يف العجز من احلد من متكنها واليت منها تعاين اليت االختالالت

                                                           
 الدولي الملتقى ,بالرة الحرة المناطق حالة دراسة المباشر األجنبي االستثمار لجلب كحافز الحرة المناطق دور ,احمد مداني ,علي بن بلعزوز 53 

 علوم و االقتصادیة العلوم كلیة ,المتوسطة و الصغیرة المؤسسات منظومة على و الجزائري االقتصاد على الشراكة اتفاق انعكاسات و أثار حول
  .659، ص 2006، نوفمبر 14- 13، جامعة سطیف، التسییر
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 حترير ذلك جانب إىل و ,والبطالة التضخم معدالت يف ختفيض و ,العامة اإليرادات وز�دة العامة النفقات ختفيض

 .اخل...األسعار وحترير الصرف سعر

 أبرمت حيث االقتصادية األوضاع تصحيح اجل من الدويل النقد صندوق مع مفاوضات يف اجلزائر دخلت هلذا

 :اتفاقيتني معها

 األول االئتماين االستعداد اتفاق:أوال

 واليت  1989ماي  30يف,54 التامة السرية املفاوضات طريق عن الدويل النقد صندوق مع اتفاق أول اجلزائر أمضت

 حددت حيث ,القصري املدى يف االقتصادي االستقرار لتحقيق دوالر مليون 300 قيمته قرض على مبوجبه حتصلت

 :55التالية �لشروط اجلزائر تلتزم حيث واحدة بسنة االتفاقية هذه

 النقدية؛ السياسة إتباع يف الصرامة •

 العامة؛ امليزانية عجز من التخلص •

 الدينار؛ قيمة ختفيض يف املواصلة •

 .األسعار نظام على املرونة تطبيق •

 �ألسعار املتعلق 1989 جويلية5يف  املؤرخ 12- 89 رقم قانون إصدار مت بشروطها االلتزام و االتفاقية هذه لتفعيل

 التكلفة أساس على السعر يتحدد أصبح حيث األسعار حترير طريق عن السوق نظام أسس إرساء اجل من وهذا

  .56االقتصادية واملنافسة والطلب العرض قوى و

 

 الثاين االئتماين االستعداد اتفاق :�نيا

 النقد وصندوق اجلزائرية احلكومة بني تستمر املفاوضات جعل مما ,اإلصالحات ملواصلة االتفاق هذا جاء لقد

 :57يلي فيما أهدافه تتمحور و أشهر 10 ملدة  1991جوان  03يف �ين اتفاق إىل توصال حيث ,الدويل

 املؤسسات أمام ا�ال فتح خالل من هذا و ,االقتصادية احلياة يف الدولة تدخل تقليص •

 اخلاصة؛ و العمومية

 االدخار؛ و االستهالك عملية ترشيد •

                                                           
 189 :ص , 2008 ,الثالثة الطبعة ,الجزائر الجامعیة المطبوعات دیوان ,النقدیة السیاسات و النظریات في محاضرات ,علي بن  بلعزوز 54
55 BENISSAD Hocine, L'ajustement structurel. L'expérience du Maghreb, OPU, Alger, 1999, P: 59. 
 166 :ص , 1993 ,الجزائر ,دحلب مطبعة ,االقتصادیة و األزمة بین الجزائر ,بھلول حسن بلقاسم  محمد 56
57  BENISSAD Hocine, Algérie: Restructurations et réformes économiques (1991-1993), OPU, Alger, 1994, p: 142. 
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 التشوهات؛ ملختلف الرئيسي املشكل تعترب اليت و السلع أسعار نظام ضبط•

 .اخلارجية التجارة لتحرير بداية هذا و �السترياد للخواص السماح •

 قيمته قسط كل أقساط أربعة على موزع دوالر مليون 400 قيمته قرض على حتصلت األهداف هذه ولتحقيق

 :يلي ما يشرتط القرض هذا من ولالستفادة ,دوالر مليون 100

 اخلارجية؛ التجارة حترير •

 األساسية؛ املواد على الدعم ختفيض •

 البنكية؛ القروض على الفائدة معدل ورفع العملة قيمة ختفيض •

 الضرييب؛ و اجلمركي النظام وإصالح األسعار حترير •

 العمومية؛ للمؤسسات اخلوصصة بعملية القيام •

 .العامة النفقات ختفيض و األجور تثبيت طريق عن هذا و التضخم معدل ختفيض •

 :منها النقدية و املالية اإلجراءات من جمموعة اجلزائر اختذت الشروط هلذه ووفقا

 ؛58الدينار لقيمة السريع االخنفاض •

 األسعار؛ من 40  %حترير •

 ؛20% يتجاوز ال حدود يف املدينة و الدائنة الفائدة أسعار حترير •

 .للدولة العامة امليزانية عجز تقليص •

 رقم التشريعي املرسوم على �ملصادقة وهذا التجاري القانون مراجعة مت فقد ,العمومية املؤسسات خيص فيما أما

 مثلها إفالسها إمكانية املرسوم هذا مبوجب العمومية املؤسسات أصبحت حيث  1993 افريل 25 يف املؤرخ 08- 93

 خالل من اخلوصصة عملية أمام ا�ال فتح منه و ,ديو�ا دفع من متكنها عدم عند وهذا اخلاصة املؤسسات مثل

 .اإلفالس من حيميها كان الذي القانون إلغاء

 اهليكلية االقتصادية اإلصالحات سياسات :�لثا

 والبنك الدويل النقد صندوق إىل اجلزائر اجتهت حيث السابقتني االتفاقيتني فشل بعد السياسات هذه جاءت لقد

 .اهليكلي التصحيح و االقتصادي التثبيت بر�مج إطار يف اتفاقية إلبرام الثالثة للمرة العاملي

 

                                                           
 دوالر لكل دینار  22إلى انتقل ثم  1991مارس في دوالر لكل دینار  18.5إلى  1990سنة دوالر لكل دینار  9من للدوالر الصرف سعر انتقل  58
 1994 سنة حتى مستمرا االنخفاض ھذا ظل حیث 1991 سبتمبر . في
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 1995) :مارس إىل 1994 أفريل (االقتصادي التثبيت سياسة 1-

 من االقتصادي النمو عجلة دفع اجل من االقتصادي االستقرار توفر إىل يهدف االقتصادي التثبيت بر�مج إن

 اليت الكلي الطلب �دارة املرتبطة التدابري من جمموعة طريق عن ذلك و الكلية املؤشرات يف التوازن حتقيق خالل

 هذه تكون ما وعادة النقدية والسياسة العامة املالية �لسياسة واملرتبطة العامة امليزانية يف العجز معاجلة إىل �دف

 ) .سنة (املدى قصرية التدابري

 .الصرف سعر و النقدية السياسة و امليزانية السياسة على االستقرار سياسة تعتمد حيث

 امليزانية عجز يف التحكم هو االقتصادي اإلصالح لرب�مج الرئيسية األسباب من :59امليزانية لسياسة �لنسبة •

 و املصريف اجلهاز من االقرتاض طريق عن دائما ميول كان حيث اجلزائري االقتصاد منه يعاين الذي ,للدولة العامة

 اليت و التضخم معدالت ارتفاع يف سلبا انعكس اليت اخلارجية الديون أزمة تفاقم إىل أدى مما اخلارج من االقرتاض

 من جمموعة الدولة اختذت امليزانية عجز ختفيض اجل من و االقتصادية التنمية معدل اخنفاض إىل بدوره أدى

 :منها التدابري

 املضافة؛ القيمة على رسم مباشرة غري ضرائب إضافة*

  شاملة؛ ضريبية إصالحات إجراء*

  الواسع؛ االستهالك ذات السلع على الدعم رفع*

  املنتجات؛ بعض على الدعم وختفيض املنتجات معظم أسعار حترير

  العمومي؛ القطاع يف التوظيف وتقليص واألجور الرواتب جتميد

  .العام القطاع إىل املقدمة املساعدات ختفيض

 النقدي اإلصدار طريق عن ميول امليزانية عجز كان االقتصادي اإلصالح عملية قبل :النقدية للسياسة �لنسبة •

 نقدية سياسة توجد انه القول ميكن ال منه اخلارجي احلساب توازن عدم و التضخم معدل رفع إىل أدى مما

 60أخرى جهة من املالية الوساطة ضعف و جهة من املركزي والبنك العامة اخلزينة بني للتداخل ذلك و ,واضحة

 :السياسية النقدية التدابري من

  االئتمان؛ معدل ختفيض*

  االدخار؛ بتشجيع يسمح الذي الفائدة معدل رفع*

                                                           
 191 :ص , 2004 ,األول العدد إفریقیا شمال اقتصادیات مجلة ,الجزائر في االقتصادي اإلصالح و التحریر سیاسات ,علي بطاھر  59
 ,الفترة 1988-1995 في الجزائري الضریبي النظام حالة دراسة الدولیة التغیرات ظل في بالضریبة التمویل فعالیة ,المجید عبد قدي   60
غیر دولة دكتورة . أطروحة .ص 1995 ,الجزائر جامعة -االقتصادیة العلوم كلیة ,منشورة  277   
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  .القروض منح يف البنوك استقاللية*

 :الصرف سعر لسياسة �لنسبة •

 إحداث إىل به أدى الذي اجلزائري للدينار حقيقة غري و أعلى قيمة الدوالر مقابل للدينار اإلداري التحديد أعطى

 سعر سياسة التدابري ومن األجنبية للعمالت موازية سوق ظهور و للدولة اخلارجي اجلاري احلساب يف عجز

 :الصرف

  مرن؛ صرف سعر نظام إجياد*

  البنوك؛ بني ما العملة سوق توفري*

 .والطلب العرض طريق عن احلقيقي الصرف سعر حتدد اليت للصرف مكاتب فتح*

 )1998 ماي – 1995 ماي( اهليكلي التصحيح 2-

 3 ملدة موسع قرض اتفاق على الدويل النقد صندوق وافق يكون ما أحسن على التثبيت بر�مج انقضاء بعد

 النظام تغيري إىل يهدف الذي اهليكلي التصحيح بر�مج إطار يف 1998 ماي إىل 1995 ماي من ابتداء سنوات

 من ,لالقتصاد الكلي �لتطهري تسمح اليت التدابري من جمموعة خالل من وذلك والطلب العرض لتدفقات السائد

 للقروض �نية جدولة إعادة على االتفاق هذا أقر كما ,السوق اقتصاد نظام إىل اجلزائري االقتصاد حتويل اجل

 :61يلي فيما الرب�مج هذا أهداف تتمثل حيث .لندن و �ريس �دي مع الطويلة و املتوسطة

 املدفوعات؛ ميزان يف التوازن ضبط و ,مايل استقرار و متزايد منو حتقيق •

 الصرف؛ نظام استقرار اجل من البنوك بني ما سوق وإنشاء للصرف مكاتب إنشاء على العمل •

 اخلارجي؛ التجاري امليزان يف العجز ختفيض •

 .البورصة مراقبة و تنظيم جلنة إنشاء خالل من املنقولة القيم بورصة إنشاء •

 

 خاص القطاع وترقية العام النظام إصالح :الثاين الفرع

 القانونية االستقاللية إعطائها خالل من وهذا العمومية املؤسسات يف النظر �عادة العمومية السلطات قامت

 للمؤسسات الفعلي املايل التطهري يف العمومية السلطات دخلت حيث ,املرتاكمة الديون من إعفائها و املاليةو 

                                                           
  195-196..ص ,سابق مرجع ,علي بن بلعزوز  61
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 املقدمة الداخلية التعديل برامج و املالية قوانني من املستخرجة املواد على �العتماد وهذا 1991 سنة يف العمومية

 .62 االقتصادية العمومية املؤسسات من

 , 1991 سنة من أوت و مارس :شهري يف صدرا اللذان املنشورين مبوجب املايل التطهري إجراءات حددت حيث

 .العمومية اخلزينة لدى العمومية للمؤسسة املايل التطهري صندوق إنشاء مت املنشورين هذين مبوجب و

 ,تشجيعه و اخلاص القطاع حترير تضمنت اليت و التشريعات من عدد هناك فكان اخلاص القطاع خيص فيما أما

 املؤسسات بعض يف حمصور بقي القطاع هذا أن إال السوق اقتصاد إىل املوجه االقتصاد من التحول اجل من وهذا

 .الدولة طرف من املعترب للتدخل نظرا وهذا ,احلجم الصغرية و املتوسطة

 الدعم إلغاء و األسعار حترير :الثالث الفرع

 هذه تطبيق عرف حيث األسعار حترر سياسة :اجلزائرية السلطة طرف من املتبعة التحرير سياسات بني من

 وهذا �ألسعار املتعلق القانون صدور عام كانت والبداية االقتصادي التعديل سنوات خالل كبري توسع السياسة

 :63ومها األسعار من نوعني بني يفرق الذي) 12- 89( قانون خالل من

 ويتم اإلنتاجي والنشاط لإلفراد الشرائية القدرة تدعيم إىل و�دف الدولة إلدارة خاضعة وهي :اإلدارية األسعار •

 اهلامش؛ وأسعار القصوى األسعار حتديد طريق عن ضبطها

 �ملنتجات االقتصاديون األعوان يصرح خالله من ,�ألسعار التصريح بنظام يعرف ما وهو :احلرة األسعار •

 عرض لتحسني موجهة وهي األسعار بتلك االلتزام األعوان على ويتعني التجارية املصاحل لدى املرغوبة واألسعار

 .لألسعار حقيقية سياسة ممارسة طريق عن السلع

 على تعتمد أصبحت اليت واخلدمات السلع أسعار حترير تناول الذي 06- 95 رقم األمر صدور مت 1995 سنة يف و

 .املنافسة القواعد

 األسعار ارتفاع إىل أدى الذي الشيء الطاقوية و الغذائية املنتجات كل على الدعم إلغاء مت 1997 سنة �اية ويف

  .العاملية األسعار مع لتتماشى 100 % بنسبة

 

  

                                                           
 62Mustapha mekideche, l’Algérie entre économie de reste et économie émergente 1986-1990, édition Dahlab, 
Alger, 2000, P: 39.  
 -االجتماعیة العلوم و اإلنسانیة العلوم كلیة ,إفریقیا شمال اقتصادیات مجلة,الجزائر في االقتصادي اإلصالح و التحریر سیاسات علي بطاھر  63
 197 :ص , 2004 ,األول العدد ,شلف . جامعة
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 الضرييب اإلصالح :الرابع الفرع

 ضرائب إنشاء طريق عن وهذا الضرييب النظام على جذرية إصالحات �دخال احلكومة شرعت  1991بداية يف

 . 64TVA_ IBS_ IRG جديدة

 كانت سواء املؤسسات على املطبقة الضريبة توحيد أي الضرييب النظام ازدواجية إللغاء الضرائب هذه جاءت ولقد

 .السوق اقتصاد يف الدخول مثة ومن اجلبائية القواعد مشولية مبدأ إطار يف و ,أجنبية أو وطنية

 نذكر تدابري عدة 2001 لسنة املالية قانون تضمن مواردها ز�دة و الضرييب الغش ومكافحة اجلباية دعم اجل ومن

 :منها

 ؛ (7%, 17%) مها معدلني إىل )  21% ،%14، %7( من املضافة القيمة على الرسم معدالت ختفيض*

 .احلرة املهن مع تكيفا أحسن للضريبة اإلخضاع نظام إقامة •

 املصريف و املايل القطاع إصالح :اخلامس الفرع

 بصفة املايل القطاع يف اإلصالح بعملية القيام عليها جيب الدولة �ا تقوم اليت اإلصالح عملية جناح اجل من

 املايل اإلصالح كان املنطق هذا ومن ,القطاع �ذا مرتبط األخرى القطاعات يف اإلصالح جناح والن ,عامة

 ليس أي ختصيصها و املوارد تعبئة يف مهم دور يلعب أصبح ومنه واملنافسة السوق قوى على االعتماد إىل يهدف

 .العمومية املؤسسات إىل اخلزينة من لألموال �قل جمرد

 األساسية االستثمارات �ستثناء االقتصاد متويل عملية من اخلزينة انسحبت 1987 سنة البداية كانت حيث

 .استقاللية هلا منحت اليت التجارية البنوك بني النقد سوق إنشاء مت 1989 سنة يف و اإلسرتاتيجية والقطاعات

 موجه اقتصاد إىل االنتقال مسار لعلى املصريف النظام وضع الذي القرض و النقد قانون صدر 1990 سنة يف و

 لتسليف معني حد ضع و خالل من هذا و ,النقدية دائرة و الدولة ميزانية دائرة بني الفصل مت كما السوق �ليات

 اعتبارها و األساسية وظيفتها التجارية للبنوك عادت و إرجاعه �ريخ حتديد مع العمومية للخزينة املركزي البنك

 ومن,65 التجارية البنوك طرف من العامة اخلزينة لسندات اإلجباري االكتتاب إلغاء و مستقلة اقتصادية مؤسسة

 :66ضر الق و النقد قانون أهداف بني

                                                           
64 IRGاإلجمالي الدخل على  الضریبة  
IBS الضریبة   الشركات أرباح على 
TVA الرسم    المضافة القیمة على 
 186 :ص ,سابق مرجع ,علي بن بلعزوز  65
 188ص. ,سابق  مرجع6666
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 النقد تسيري يف املركزي البنك لدور االعتبار رد واملصريف؛ املايل القطاع يف إداري تداخل لكل حد وضع •

 والقرض؛

 الوطين؛ االقتصاد ختدم مبا العملة تقييم إعادة •

 أجنبية؛ أو خاصة وطنية مصارف �نشاء السماح و االستثمارات تشجيع •

 .البنوك قبل من الفائدة سعر حتديد يف نسبية مرونة إجياد •

 اخلارجية التجارة حترير و اخلوصصة :السادس الفرع

 يف متت حيث ,واملالية القانونية االستقاللية منها و العمومية املؤسسات على سيطر�ا ختفيض يف احلكومة شرعت

 وبذلك ,االجتماعي ماهلا رأس فتح أو أصوهلا عن �لتنازل العمومية للمؤسسات السماح مرة وألول 1994 سنة

 سنة يف بعدها و ، املنقولة القيم ببورصة واملتعلق 1993 ماي 23 يف املؤرخ 10 اجلزائر بورصة إنشاء احلكومة قررت

 1995 أوت 26 يف املؤرخ التشريعي املرسوم حتت  22- 95 األمر على بناءا وهذا اخلوصصة سياسة انتهجت 1995

 من عدد إصدار مت اخلوصصة إجراءات لتسهيل حماولة يف و ,اجلزائرية العمومية املؤسسات خبوصصة املتعلق

 عمومية شركة 200 يقارب ما اخلوصصة بر�مج استهدف حيث , 1997 مارس يف السابق القانون على التعديالت

 .حملية شركة 800 من أكثر خوصصة مت 1998 �اية مع و البناء قطاع يف جلها

 بتنظيم واملتعلق 2001 أوت 20 يف املؤرخ 04- 01  رقم أخر أمر إصدار مت اخلوصصة مهمة تسهيل سياق يف

 .اجلزائر يف اخلوصصة عمليات ينظم أصبح األمر �ذا و خوصصتها و تسيريها و االقتصادية املؤسسات

 :اخلارجية التجارة حترير سياسة خيص فيما أما

 الذي 29-88 قانون مبقتضى 88 سنة البداية كانت حيث تدرجييا اخلارجية التجارة بتحرير السلطات قامت لقد

 الذي التكميلي املالية قانون صدور ومع 1990 سنة يف و ,الدولة على حكرا كانت اليت االسترياد قيود نسبيا الغي

 سنة هلا تعرضت اليت املالية االختالالت ونتيجة ,اخلارج مع املعامالت إمتام اجل من �لوسطاء �الستعانة مسح

 كانت حيث ,الواردات حجم تقليص و األجنيب الصرف على القيود بتشديد العمومية السلطات قامت , 1992

 حسب الواردات تقيد تعليمات صدرت كما ,خاصة جلنة ملوافقة ختضع دوالر 100000 تفوق اليت املعامالت

 .اإلسرتاتيجية الصناعات يف املستعملة السلع أولوية و ,األدوية :مثل اإلسرتاتيجية السلع أولوية :1كالتايل أولو��ا

 .اإلسرتاتيجية

                                                           
 123 . :ص , 1998 ,واشنطن ,الدولي النقد صندوق ,السوق اقتصاد إلى التحول و االستیراد تحقیق الجزائر ,آخرون و النشاشبیي  كریم1
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 القرارات من عدد اخلارجية التجارة حترير جمال يف قررت 1994 سنة االقتصادي اإلصالح سياسة اجلزائر تبين مع

 :منها

 �ملستورد؛ اخلاص األجنيب �لنقد كلي بشكل الواردات بتمويل املرتبطة القيود إلغاء •

 املستعملة؛ املهنية و الصناعية املعدات �سترياد السماح •

 .األثرية و التارخيية األمهية ذات �ستثناء الصادرات على القيود مجيع إلغاء •

 1997 جانفي يف. 45% إىل1996 سنة  60% من ختفيضها مت فقد الواردات على اجلمركية التعريفة خيص فيما أما

 إن و ,للتجارة العاملية املنظمة إىل اجلزائر انضمام شروط من شرط وهذا , هذا يومنا إىل التخفيض هذا استمر و

 اجلزائر يف لالستثمار حمفز عامل يعترب التخفيض هذا

 االقتصادية املؤشرات على اإلصالحات اثرب*  

 إعادة إىل العاملي والبنك الدويل النقد صندوق مع �لتعاون اجلزائر اختذ�ا اليت واإلجراءات السياسات أدت

 يف النتائج هذه جتلت حيث ,بينهما املربمة االتفاقيات بتطبيق االلتزام بفضل وهذا الكلية االقتصادية التواز�ت

 :التالية املؤشرات

 االقتصادي النمو معدل ارتفاع :أوال

 معدل ولقياس ,االقتصادي االستقرار على تدل اليت األساسية املؤشرات بني من االقتصادي النمو معدل يعترب

 �القتصاد يتعلق ففيما االقتصادي، النشاط ميثل �عتباره .اإلمجايل احمللي الناتج على نعتمد االقتصادي النمو

 :التايل اجلدول يبينه ما وهذا اإلصالحات قبل سلبية كانت  بعدما اجيابية منو معدالت حقق فقد اجلزائري

  )2007- 1988اإلمجايل للفرتة (): تطور معدالت منو الناتج احمللي 12جدول رقم (

  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  السنوات

معدل منو 

الناتج احمللي 

  %احلقيقي

1.9-  4.9  1.1  1.2-  1.8  2.1-  0.9-  3.8  4.1  1.1  

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  السنوات

معدل منو 

الناتج احمللي 

  %احلقيقي 

5.1  3.2  2.4  2.1  4.7  6.9  5.2  5.1  2.7  3.1  
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Source: conseil national économique et social, rapport sur regarde sur la politique monétaire, 26 (eme) 

session plénière, juillet 2005. 

 من انتقل حيث اإلصالحات قبل أي 1994 سنة غاية إىل سالبة منو معدالت تسجيل اجلدول خالل من نالحظ

 ,الصناعة قطاع انتعاش نتيجة وهذا  1998 سنة  5.1% إىل ووصل 1995 سنة 3.8% اىل 1994 سنة - %0.9

 2.1% مقابل  2.4% إىل 2000 سنة مث  3.2% إىل النمو معدل اخنفض فقد 1999 سنة يف أما ,الفالحي واملوسم

 :خارجية عوامل إىل االخنفاض هذا يرجع حيث 2001 سنة 

 .األمطار تساقط املناخية �لظروف مرهون الفالحي املردود •

 95 %.تفوق  بنسبة عليه يعتمد اجلزائري االقتصاد أن و خاصة ,�سعاره مرهون احملروقات قطاع •

 ويرجع 2003 سنة  6.9 و2002 سنة  4.7% إىل 2001 سنة  2.1% من ارتفاع يف االقتصادي النمو معدل وعودة

 منو معدالت اإلصالحات بعد الوطين االقتصاد حقق فقط هذا وعلى ,النفط أسعار ارتفاع إىل االرتفاع هذا

 .اإلصالحات قبل سالبا كان بعدما 6.9% إىل 1.1% بني ترتاوح

 التضخم نسبة ختفيض :�نيا

 .التضخم معدل يف للتحكم توسعية غري نقدية سياسة تطبيق على اجلزائر عملت لقد

  .االقتصادي اإلصالح بعد و قبل التضخم معدالت يبني التايل واجلدول

 

 )2007-1988): معدالت التضخم للفرتة (13جدول رقم (

 السنوات 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

5.73 18.96 29.78 29.05 20.54 31.67 25.89 17.87 9.31 5.91 

معدالت 

التضخم 

% 

 السنوات 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

3.5 2.53 1.64 4 2.3 1.42 4.2 0.34 2.64 4.95 

معدالت 

التضخم 

% 

Source: Conseil national économique et social, Rapport sur « regards sur la politique monétaire en 

Algérie », 26ème session plénière, Algérie, Juillet 2005, p:142-163. 
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*Quelques statistiques et indicateurs économiques, ons, Juillet 2008. 

 :األساس بسنة حسبت بعد أما 1969 :األساس سنة أساس على حسبت 1990 قبل التضخم معدالت :مالحظة

1989 

 قبل 30 حدود يف كان فبينما ملموسا حتسنا شهدت التضخم معدالت أن أعاله اجلدول خالل من يتضح

 سنة  0.34% إىل االخنفاض . يف لتستمر 1997 يف 5.73  %مث 1996 يف 18.69 % إىل لتنخفض اإلصالح

 عن النفقات تقلص و اإلرادات ز�دة يف واملتمثلة املتبعة والنقدية املالية السياسة إىل راجع االخنفاض هذا2000

 .الفائدة معدالت برفع االدخار تشجيع و النقدي اإلصدار يف والتحكم لألسعار دعم رفع طريق

 الصرف سعر :�لثا

 الطلب و العرض قوى على بناء الصرف أسعار حتديد أجل من األجنيب لصرف سوق خلق من اجلزائر متكنت

 :اإلصالح بعد و قبل الصرف سعر يبني املوايل اجلدول و إدار� يتحدد كان اإلصالح قبل عكس على

  

 ) مقابل الدوالر2007-1988خالل الفرتة (): تطور سعر الصرف 14جدول رقم (

 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 السنوات

  سعر

  الصرف
5.91  7.61  12.19  21.39  22.78  24.12  42.89  52.17  54.75  57.71  

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998 السنوات

  سعر

  الصرف
58.74  66.57  75.26  77.28  76.68  77.39  72.1  73.36  72.65  69.36  

 (ANEP) ,2003التنبؤات و للدراسات العامة املديرية ,املالية وزارت :املصدر

Bank of Alegria, Bulletin statistique de la banque d'Algérie, septembre 2008. 

 سنة 24,12 من انتقل حيث1994 سنة حدث اجلزائري الدينار لقيمة ختفيض أهم أن أعاله اجلدول من نالحظ

 الصرف سعر عرف فقد 2000 سنة حىت االخنفاض يف واستمر 78 % تغري بنسبة أي 1994 سنة 42,89 إىل 1993

 .جزائري دينار 77 إىل 72 بني الواحد الدوالر سعر يرتاوح أصبح حيث نسيب استقرار الدوالر مقابل اجلزائري دينار
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 :الداخلي التوازن :رابعا

 امليزانية وضعية يف التغري على نعتمد ولقياسه االقتصادية السياسة مؤشرات من الداخلي التوازن قياس مؤشر يعترب

 أدىن إىل العجز هذا يف ختفض أن املستقرة االقتصاد�ت على جيب ومنه اإلمجايل احمللي الناتج من كنسبة العامة

 ممكن غري إراد�ا يف الز�دة فرصة أن ومبا العامة للميزانية املستمر العجز يف ختفيض جيب حتقيقه أجل ومن ,حد

 وملعرفة .اخل...األجور جتميد و السلع على الدعم إلغاء طريق عن نفقا�ا يف تقليص و ترشيد عليها فيجب

  :التايل اجلدول على نعتمد املؤشر هذا إستقرارية

 

 2007-1988 اإلمجايل احمللي الناتج من كنسبة امليزانية عجز): 15جدول رقم (

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

امليزانية العامة  

كنسبة من الناتج 

  %احمللي االمجايل 

2.88  4.26  10.7 -  8.7-  4.4-  1.5-  2.92  2.39  3.89 -  

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

امليزانية العامة  

كنسبة من الناتج 

  %احمللي االمجايل 

0.52 -  1.3-  0.6-  0.1  3.53 -  5.92  6.33  8.45  13.27  

  2002 ) ,الكويت ,االستثمار -2008). لضمان العربية املؤسسة ,سنوات لعدة االستثمار مناخ تقرير :املصدر

 

 إىل 1990 سنة 2,88%  من الفائض ارتفع حيث ,والفائض العجز بني املؤشر هذا تذبذب اجلدول من نالحظ

 استمر مث النصف يقارب مبا 1994 سنة%  -4.4إىل - 8,7% مبقدار 1993 سنة عجز ليسجل 1991 سنة %4,26

 و  2.92% مبعدل تليها واليت املوالية السنة يف فائض يسجل1995 سنة  -1.5% أصبح حيث العجز اخنفاض

  -3.89% . ب عجز إىل 1998 سنة يف لينتقل  %2.39

 ,إرادا�ا يف التحكم و نفقا�ا يف التحكم على الدولة قدرة عدم إىل استقراره عدم و املؤشر هذا تذبذب يرجع

 .الدولية األسواق يف �ألسعار املداخيل هذه وعالقة إرادا�ا من 70  %من أكثر البرتولية املداخيل متثل حيث
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 اخلارجي التوازن :خامسا

 من النسبة هذه تعترب إذ ,احمللي اإلمجايل الناتج من اجلاري احلساب نسبة قياس على نعتمد اخلارجي التوازن لقياس

 اليت اإلصالحات تضمنت هلدا ,ما لبلد االقتصادي االستقرار مدى معرفة يف عليها يعتمد اليت املؤشرات هذه أهم

 ,خاصة بصفة اجلاري واحلساب عامة بصفة مدفوعا�ا ميزان إصالح ,التسعينيات بداية منذ اجلزائر �ا قامت

 يوضحه ما هذا و 1998 و 1995 و 1994 السنوات بعض �ستثناء اجلاري احلساب يف فائض اجلزائر تفقد حيث

  :التايل اجلدول

16 )رقم جدول  اإلمجايل احمللي الناتج من كنسبة اجلاري احلساب فائض و عجز :( 

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

احلساب اجلاري  

كنسبة من الناتج 

  %احمللي االمجايل 

2.3  5.2  2.7  1.6  4.3-  5.4-  2.7  5.3  1.9-  

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

احلساب اجلاري  

كنسبة من الناتج 

  %احمللي االمجايل 

1.2  17.3  11.7  9.3  14.8  18.3  20.83  25.3  22.6  

 2008 .2002 .الكويت ,االستثمار  لضمان العربية املؤسسة ,سنوات لعدة االستثمار مناخ تقرير املصدر

 اعتبار ميكن ال لكن ,اإلمجايل احمللي الناتج من كنسبة اجلاري احلساب يف كبري حتسن اجلدول خالل من نالحظ

 2000 سنة للربميل دوالر 26.9 من ارتفع النفط سعر ألن ذلك و تطبقت اليت لإلصالحات �تج التحسن هذا

 تزامن و ,بعد فيما للربميل دوالر 100 ويفوق 2004 لسنة للربميل دوالر 38,6 ليبلغ 2001 سنة 28,7 إىل ليصل

 بنسبة �لنفط مرتبطة اجلزائر صادرات أن مبا و ,الدينار مقابل للدوالر الصرف سعر  ارتفاع ,االرتفاع هذا مع

 احمللي الناتج من كنسبة اجلاري احلساب على يؤثر سوف النفط سعر يف ارتفاع أي �لتايل و  98% إىل96

 .اإلمجايل
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خالصة الفصل :  

 : يلي ما لنا تبني اجلزائر يف املباشر االجنيب �الستثمار املتعلق الثاين الفصل خالل من

 فباالضافة . املباشرة االجنبية لالستثمارات  استقطا� االكثر البلدان من جيعلها مما كبرية مؤهالت متتلك اجلزائر ان

 للسوق املعترب احلجم مثل امهية تقل ال اخرى مؤهالت هناك ، الطاقة بقطاع اخلاصة اهلائلة الطبيعية الثروات اىل

 جتدر كما . العاملة اليد من الكبري احلجم و ، املتميز اجلغرايف املوقع ، املرحية الكلية االقتصادية الوضعية ، اجلزائرية

  . االخرية السنوات خالل كثريا حتسن قد البشرية املوارد تكوين مستوى �ن املالحظة

 الغياب فبعد . املاضي القرن  سبعينيات منذ متباينة اجلزائر اىل الواردة املباشرة االجنبية االستثمارات تطور وثرية ان

 اىل االستثمارات هذه تدفقات دتاع احملروقات قطاع عدا ما الثمانينات خالل االستثمارات هلذه التام الشبه

بعا لالصالحات اليت قامت �ا السلطات يف تلك ت ذلك و  1994خاصة منذ سنة  خاصة جليا ويظهر . اجلزائر

 . احملروقات قطاع جاذبية وكذلك الفرتة

 املرتبة حتتل األوروبية الدول ان اىل التوصل مت اجلزائر اىل الواردة املباشرة االجنبية االستثمارات مصدر حيث من و

 دينار مليون 39.376 قيمته ما مشروع 121 ب فرنسا تتقدمها واليت اجلزائر يف األجنبية لالستثمارات �لنسبة األوىل

 آسيا مث املشاريع لقيمة �لنسبة األوىل املرتبة حتتل وهي 835.745 بقيمة أي مشروعا 290 ب العربية الدول تليها مث

 االوروبية االستثمارات ان العلم مع.اجلزائر يف ضعيفا وأسرتاليا وأمريكا أفريقيا دول حضور ويبقى مشروعا، 48 ب

 الزراعة ، الصيدلة : مثل االخرى االقتصادية القطاعات بعض اىل �الضافة االوىل �لدرجة احملروقات قطاع يف تقع

 . .الصلب و احلديد و الغذائية

 االجنبية االستثمارات تدفق  تواجه اليت املعوقات بعض وجود اىل البحث نتائج تشري ، �لنقائص يتعلق فيما اما

 املايل القطاع يف جليا ذلك ويظهر . اخلوصصة برامج يف الكبري التأخر املعوقات هذه بني من . اجلزائر اىل املباشرة

 املتاحة �لفرص اخلاصة املعلومات يف الكبري النقص ذلك اىل �الضافة . للدولة �بعة تزال ال البنوك من �ملائة 94

 العقار على احلصول يف صعوبة وجود مع للجزائر �لنسبة اجلزائر عن حةضوا غري صورة يعطي الذي لالستثمار

 . الصناعي
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 متهيد:

بعد التحليل النظري و اإلقتصادي لإلستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر سنحاول يف هذا الفصل �لدراسة      

القياسية و ذلك �تباع خطوات منهج اإلقتصاد القياسي الذي يهتم �لتقدير امليداين للعالقات بني الظواهر 

لعالقات العامة ملتغريات تصادية اليت تعكس اواملتغريات اإلقتصادية حيث يعتمد على تصورات النظرية اإلق

، و يتضمن هذا الفصل التطبيقي حماولة �دف إىل حتديد أهم املتغريات اإلقتصادية الكلية األكثر �ثرا النموذج

على اإلستثمار األجنيب املباشر إضافة إىل حتديد الوزن النسيب للمتغريات املؤثرة عليه معتمدين بذلك على النظرية 

تصادية و ذلك �ستخدام الطرق القياسية و اإلحصائية اليت تعترب وسيلة و أداة هامة يف فهم الظواهر اإلق

اإلقتصادية �إلعتماد على العالقات السببية بني خمتلف املتغريات و يف هذا السياق يتم أوال حتديد أو الكشف 

يب املباشر و صياغة النموذج  وتقديره مث الدراسة عن املتغريات اإلقتصادية اليت ميكن أن تؤثر على اإلستثمار األجن

اإلحصائية و اإلقتصادية و القياسية و أخريا يتم حماولة التنبؤ �لنموذج و حتليل نتائج تقدير النموذج القياسي 

  م  2014_  1990خالل الفرتة 

  املبحث األول : التحليل القياسي لإلستثمار االجنيب املباشر يف اجلزائر

ميكن حصر املتغريات اليت تؤثر على اإلستثمار االجنيب املباشر يف اجلزائر إىل قسم يتعلق �إلقتصاد            

الكلي ، من خالل التطرق إىل أهم املتغريات اإلقتصادية الكلية و األكثر �ثريا على اإلستثمار االجنيب املباشر  

بني اإلستثمار االجنيب املباشر واملتغريات اإلقتصادية وذلك بتقدير منوذج إقتصادي قياسي يربز العالقة الر�ضية 

  املؤثرة عليها �الستعانة بتقنية اإلحندار اخلطي املتعدد .

  املطلب األول : حتديد املتغريات اإلقتصادية للنموذج 

ثلة يف إعتمد� يف عملية إختيار املتغريات اإلقتصادية اليت تؤثر على الظاهرة حمل الدراسة و املتم          

اإلستثمار االجنيب املباشر على النظر�ت اإلقتصادية �لدرجة األوىل ، ومن جهة اخرى اإلعتماد على الدراسات 

السابقة ،حيث نستخلص مما سبق �ن اإلستثمار االجنيب املباشر يتأثر مبجموعة من املتغريات اإلقتصادية الكلية 

خم و سعر الصرف و أن النموذج القياسي يتكون من متغري �بع نذكر منها الناتج احمللي اإلمجايل ، معدل التض

املتمثل يف اإلستثمار االجنيب املباشر و املتغريات املستقلة السابقة الذكر ، سنقوم أوال بدراسة تطور تدفقات 
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ة يف نفس م ، مث دراسة تطور املتغريات املستقل 2014_  1990اإلستثمار االجنيب املباشر يف اجلزائر خالل الفرتة 

الفرتة مع توضيح عالقة ظاهرة اإلستثمار االجنيب املباشر بكل متغري من املتغريات اإلقتصادية املختارة على حدى 

  حسب ما جاء يف النظر�ت اإلقتصادية و اجلدول التايل يبني املتغريات اإلقتصادية املستعملة يف النموذج :

  2014_  1990ستعملة يف النموذج يف الفرتة : جدول املتغريات اإلقتصادية امل17اجلدول رقم 

السنوات  
IDE  اإلستثمار األجنيب

 املباشر 

PIB  الناتج احمللي

 اخلام

INF معدل

التضخم   
TCH سعر الصرف  

1990 0,04 61,6 16,60 8,96 
1991 0,08 46,6 25,90 18,47 
1992 0,03 49,1 31,70 21,84 
1993 0 50,8 20,50 23,35 
1994 0 42,3 29,00 35,06 

1995 0 42 29,80 47,66 

1996 0,27 46,8 18,70 54,75 

1997 0,26 48,1 5,70 57,71 

1998 0,607 48,1 5,00 58,74 

1999 0,292 48,5 2,60 66,57 

2000 0,28 54,7 0,30 75,26 

2001 1,108 55,1 4,20 77,22 

2002 1,065 56,8 1,40 79,68 
2003 0,634 67,9 2,60 77,39 

2004 0,882 85,3 3,60 72,06 

2005 1,081 103,2 1,60 73,28 

2006 1,795 117 2,50 72,65 

2007 1,662 135 3,50 69,29 

2008 2,592 171 4,90 64,58 

2009 2,762 137,2 5,70 72,65 

2010 2,291 161,2 3,90 74,39 

2011 2,58 200 4,50 72,94 

2012 3,058 209 8,90 77,54 
2013 2,661 209,7 3,30 79,37 
2014 1,488 213,5 3,70 80,58 

   www.ons.dz: الديوان الوطين لإلحصائيات املصدر

 www.bm.com البنك العاملي
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: 2014_  1990ـــــ دراسة تطور اإلستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر يف الفرتة  1  

إن تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر يعكس �إلجياب على الوضع اإلقتصادي و التنمية اإلقتصادية و          

  املباشر يف اجلزائر : يعرب عنه �ملتغري التابع  و الشكل التايل يبني لنا تدفقات اإلستثمار األجنيب

2014_  1990) : تطور تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر خالل الفرتة 5الشكل (  

  

 �Excelإلعتماد على بر�مج ُ  17: من إعداد الطالب إنطالقا من اجلدول رقم املصدر 

كانت شبه   1996-  1990الفرتةمن خالل الشكل البياين نالحظ أن تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر خالل 

منعدمة و ذلك بسبب األوضاع األمنية الغري مستقرة اليت مرت �ا اجلزائر ، و بعد االستقرار األمين بعد العشرية 

 السوداء شهدت إرتفاعا ملحوظا يف تدفقات اإلستثمار .

  :  2014_ 1990دراسة تطور املتغريات املستقلة يف الفرتة  -2

قات اإلستثمار األجنيب املباشر و عالقتها �ملتغريات اإلقتصادية الكلية يف اجلزائر قمنا حبصر لدراسة تدف        

عدد املتغريات اليت رأينا أ�ا تؤثر بشكل كبري على املتغري التابع (اإلستثمار األجنيب املباشر) من خالل ما مت عرضه 

  صرف  .سابقا وهي الناتج احمللي اإلمجايل ، معدل التضخم و سعر ال
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يعرف الناتج احمللي اإلمجايل �نه قيمة السلع و اخلدمات املنتجة داخل الوطن سواء  ـ الناتج احمللي اإلمجايل : 

كانت وطنية أو أجنبية خالل فرتة زمنية معينة ، أو هو القيمة السوقية جلميع السلع و اخلدمات النهائية املنتجة 

اجلارية و الذي يعرف �لناتج احمللي اإلمسي ، أو �ألسعار الثابتة داخل حدود الدولة ، و يقاس إما �ألسعار 

الذي يعرف �لناتج احمللي احلقيقي ، و يعترب من أهم املتغريات اإلقتصادية اليت تؤثر على اإلستثمار األجنيب 

تصادية إىل ارتفاع املباشر حيث كلما زاد حجم الناتج احمللي اإلمجايل و إرتفع معدله أدى وفقا ملنطق النظرية اإلق

اإلستثمار األجنيب املباشر و يتحقق ذلك يف ظل  ظروف الرواج اإلقتصادي ، و حيدث العكس يف ظل الركود أو 

الكساد اإلقتصادي و �لتايل توجد عالقة طردية بني الناتج احمللي اإلمجايل و اإلستثمار األجنيب املباشر، و الشكل 

  إلمجايل يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة :التايل يبني تطور الناتج احمللي ا

2014_  1990) : تطور الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر خالل الفرتة 6الشكل (  

 

 �Excelإلعتماد على بر�مج ُ  17: من إعداد الطالب إنطالقا من اجلدول رقم املصدر 

مليار دوالر  61,6م إىل  1990من خالل الشكل البياين يتضح أن الناتج احمللي اإلمجايل بلغ سنة           

مليار دوالر ليعاود  50,8م إىل  1993مليار دوالر ، كما شهد إرتفاع سنة  46,6م إىل  1991لينخفض سنة 

مليار دوالر حيث رافق هذا اإلخنفاض يف الناتج احمللي اإلمجايل إىل أنعدام  42,3م إىل  1994اإلخنفاض سنة 

تدفقات اإلستثمار ، و يعود رمبا سبب اإلخنفاض يف الناتج احمللي إىل تبين اجلزائر لإلصالحات اإلقتصادية �دف 

التعديل اهليكلي ،   التحضري لعملية تغيري التوجه اإلقتصادي و اإلنتقال إىل إقتصاد السوق و ذلك ضمن برامج
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مليار دوالر  54,7م عرف الناتج احمللي اإلمجايل حتسن ملحوظ إذ بلغ  2000كما يالحظ أن إبتداءا من سنة 

دولة إىل حتفيز مليار دوالر ، و يرجع ذلك إىل تدخل ال 213,15م ليصل إىل  2014لريتفع �ستمرار إىل غاية 

اإلقتصادي الذي يعتمد على تدعيم اهلياكل القاعدية و وسائل عرب تبنيها برامج اإلنعاش النمو اإلقتصادي 

اإلتصال إضافة إىل ذلك إرتفاع يف أسعار البرتول ، كل هذه العوامل أدت إىل إرتفاع يف مستو�ت الناتج احمللي 

 اإلمجايل .

رائية للنقود و يعرف معدل التضخم على أنه اإلرتفاع املستمر لألسعار أو إخنفاض القدرة الش ـ معدل التضخم :

حيث كلما إرتفع معدل التضخم إخنفض تدفق اإلستثمار األجنيب املباشر و �لتايل توجد عالقة عكسية بينهما و 

 : 2014 - 1990الشكل التايل يبني تطور معدل التضخم يف اجلزائر يف الفرتة 

  : 2014 – 1990: تطور معدل التضخم يف اجلزائر من الفرتة  7الشكل رقم 

 

 �Excelإلعتماد على بر�مج ُ 17د الطالب إنطالقا من اجلدول رقم : من إعدااملصدر 

م لينتقل  1990سنة  % 16,60من خالل الشكل البياين ميكن مالحظة أن نسب التضخم يف اجلزائر بلغ نسبة 

و يرجع ذلك أوال  % 31,70و املقدرة بــ  1992، ليسجل أعلى نسبة له سنة  % 25,90م إىل  1991سنة 

إىل السياسة اليت تبنتها احلكومة خالل الفرتة حيث إختذت أسلوب إقتصاد السوق كمنهج جديد و الذي يهدف 

إىل اإلنفتاح على العامل اخلارجي يف التجارة و اإلستثمار على اخلصوص مما يؤدي بصفة مباشرة يف إرتفاع األسعار 

1
6

,6
0

2
5

,9
0

3
1

,7
0

2
0

,5
0

2
9

,0
0

2
9

,8
0

1
8

,7
0

5
,7

0

5
,0

0

2
,6

0

0
,3

0

4
,2

0

1
,4

0

2
,6

0

3
,6

0

1
,6

0

2
,5

0

3
,5

0

4
,9

0

5
,7

0

3
,9

0

4
,5

0

8
,9

0

3
,3

0

3
,7

0

INF



دراسة قياسية لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر :الثالثالفصل    

 

  
94 

م بنسبة قدرها  2000حمسوسا لتصل غلى أدىن مستوى هلا سنة ، و بعدها شهدت معدالت التضخم إخنفاضا 

، و بعدها سجل معدل التضخم تذبذ� مابني اإلرتفاع و اإلخنفاض اجلزئي لكن ليس النسب املرتفعة   % 0,30

كما يف فرتة التسعينات ، و يعود ذلك إىل إرتفاع أسعار البرتول خالل الفرتة األخرية ، و منه منيز مرحلة شهدت 

و مرحلة أخرى شهدت عالقة عكسية  2000م إىل غاية سنة  1990تفاع متواصل ملعدل التضخم من سنة إر 

م ، و �لتايل أن العالقة عكسية بني اإلستثمار األجنيب املباشر  و معدل  2000فيما بينهما و ذلك بعد سنة 

  التضخم . 

نقد أجنبية و يتحدد هذا السعر يف سوق  ميثل سعر الصرف سعر النقد احمللي معرب عنه بوحداتسعر الصرف : 

الصرف وفق الشروط املتغرية لنظام النقد األجنيب كما يعرف على أنه ربط بني أسعار السلع يف اإلقتصاد احمللي و 

حيث كلما إرتفع معدل سعر  أسعارها يف السوق العاملي و السعر احمللي للسلعة مرتبطان من خالل سعر الصرف

طق النظرية اإلقتصادية إىل ارتفاع اإلستثمار األجنيب املباشر و �لتايل توجد عالقة طردية بني الصرف أدى وفقا ملن

  سعر الصرف و اإلستثمار األجنيب املباشر، و الشكل التايل يبني تطوره يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة :

  2014_  1990) : تطور معدل سعر الصرف يف اجلزائر خالل الفرتة 8الشكل (

 

  �Excelإلعتماد على بر�مج ُ  17: من إعداد الطالب إنطالقا من اجلدول رقم املصدر 
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 املطلب الثاين : صياغة و تقدير النموذج القياسي  

بعد حتديد عدد املتغريات اإلقتصادية اليت تؤثر على اإلستثمار األجنيب املباشر من خالل دراستنا للنظرية         

بتطبيق   Eviewsعمال تقنية اإلحندار اخلطي املتعدد معتمدين يف ذلك على بر�مج اإلقتصادية ، وذلك �ست

أل�ا تعطي مقدرات غري متحيزة ، و سنتطرق يف هذا املطلب إىل صياغة  MCOطريقة املربعات الصغرى العادية 

  النموذج القياسي للظاهرة حمل الدراسة مث تقدير هذا النموذج .

  ـ صياغة النموذج :  1

إن صياغة النموذج القياسي من أهم مراحل بناء النموذج و قبل التعرف على الشكل الر�ضي للدالة املراد        

  دراستها نشري يف البداية إىل رموز خمتلف املتغريات املستعملة يف الدراسة و هي كالتايل : 

 IDE  مزيتمثل يف اإلستثمار األجنيب املباشر و يرمز له �لر   املتغري التابع :

و تتمثل يف :                                                                                                املتغريات املستقلة :

                                                                            PIBـ الناتج احمللي اإلمجايل  و يرمز له �لرمز 

                                                                                      INFـ معدل التضخم و يرمز له �لرمز 

    TCHـ سعر الصرف و يرمز له �لرمز 

بعد التعرف على املتغريات اليت يتضمنها النموذج القياسي ، و بعد مجع البيا�ت  الشكل الر�ضي للنموذج :

  املتعلقة بكل متغري يتم حتديد الشكل الر�ضي للنموذج و املتمثل يف الدالة التالية : 

��� = �( ��� , ��� , ��� ) 

ار اخلطي املتعدد الذي يساعد� يف تقدير من أجل دراسة هذه الدالة و تغريا�ا نقوم �ستخدام أسلوب اإلحند

  النموذج القياسي اخلاص �إلستثمار األجنيب املباشر و الصيغة الر�ضية للنموذج املراد دراسته هي كالتايل : 

���� = �� + ������ + ������ + ������ + �� 

 حيث :  

t : متثل الزمن أي قيمة املتغري يف السنة   t 
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: متثل اإلستثمار األجنيب املباشر املقاس بـمليار دوالر    IDE 

الناتج احمللي اإلمجايل املقاس مبليار دوالر: ميثل    PIB 

: ميثل معدل التضخم املقاس بـ %   INF 

: ميثل سعر الصرف املقاس بـ %   TCH  

�: متثل معلمات النموذج  � , � � , � � , � �  

U  العشوائي أو حد اخلطأ الذي ينوب عن بعض املتغريات اليت ميكن أن تؤثر على اإلستثمار : ميثل املتغري

األجنيب املباشر و اليت مل ندرجها يف النموذج لشدة إرتباطها �ملتغريات املختارة أو لصعوبة قياسها أو ألسباب 

  أخرى .

ـ تقدير النموذج :  2  

 MCOلتقدير النموذج القياسي املعرب عن العالقات اإلقتصادية نستخدم طريقة املربعات الصغرى العادية        

�عتبارها تعطي مقدرات خطية غري متحيزة و يقود� ذلك إىل معرفة املعايري للحكم على جودة هذه املقدرات 

، و �لتايل تعترب طريقة املربعات 1عموما من املفروض أن تكون قيم املعامالت املقدرة قريبة من القيم احلقيقية 

متتاز به من خصائص و فرضيات لتقدير منوذج الصغرى من أحسن الطرق لتقدير النماذج اخلطية و ذلك ملا 

  اإلحندار اخلطي املتعدد .

  : 2أ ـ خصائص طريقة املربعات الصغرى العادية 

  ـ خاصية عدم التحيز :  1

نقول �ن املقدر متحيز   0التحيز هو الفرق بني مقدرة ما و وسط توزيعها فإذا إختلف هذا الفرق عن          

  يقة املربعات الصغرى فهي حتقق مايلي : أما �لنسبة ملقدرات طر 

����� � = ��           , �= 0,1,2, … … � 

                                                           

عفاف عبد اجلبار سعيد ، اإلقتصاد القياسي النظرية و التطبيق ، دار وائل للطباعة و النشر ، عمان 1998 ، ص 179    1 جميد علي حسني ، 

اإلحصاء التطبيقي مع متارين و مسائل حملولة ، دار اخللدونية ، الطبعة الثانية ، اجلزائر 2009 ، ص 29    2 جالطو اجلياليل ، 
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   ��هي مقدر غري متحيز لـ   ���و �لتايل 

ـ خاصية اإلتساق :  2  

نقول �ن املعلمات هي مقدرات متسقة إذا حتقق مايلي :           

ذلك كلما كرب حجم العينة .ـ قيم املعامل املقدرة تقرتب من قيم املعامل احلقيقية و   

أي :  ـ قيميت التحيز و التباين تقرت�ن أو تساو�ن الصفر كلما إقرتب حجم العينة ماال �اية  

lim
�→ �

E�β�� = b         lim
�→ �

β� = β 

lim
�→ �

������� = �       lim
�→ �

������� = 0 

 

  . �هو مقدر متسق لـ  ��و إذا حتقق هذين الشرطني نقول أن 

  :3ـ خاصية أصغر تباين  3

  أقل من تباين أي قيمة مقدرة أخرى أي :   ���يقصد �قل تباين ممكن للمقدرات ، عندما يكون تباين       

�������� < �����
�
�                      , �= 0,1, 2 , … … �  

 حيث : 

 . �� : هي القيمة املقدرة األخرى لـ   �
�
 

ب ـ فرضيات منوذج اإلحندار اخلطي املتعدد :   

عند إستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية يف تقدير النموذج اخلطي املتعدد ، فإنه جيب توفر         

  الفرضيات التالية : 

تغري ألقل من قيم امل: املتغري التابع يكون دالة خطية يف املتغريات املستقلة حبيث تكون قيمة واحدة على ا  �� 

                                                           

مرجع سبق ذكره ، ص 188    3 جميد علي حسني ، عفاف عبد اجلبار سعيد ، 
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  املستقل خمتلفة عن بقية القيم .

: القيمة املتوقعة أو متوسط القيمة للمتغري العشوائي تساوي الصفر ، أي :  �� 

�(��) = 0          , ∀� 

: جتانس تباين األخطاء أو تباين املتغري العشوائي يكون �بت أي :   �� 

���(��) = ����
�� = ��

� 

 

: عدم وجود إرتباط ذايت بني األخطاء أي :   �� 

��������� = ������� = 0       , ∀ �≠ � 

: إستقالل املتغري العشوائي عن املتغريات املستقلة أي :   �� 

���(����) = �(����) = 0 

: املتغري العشوائي موزع توزيع طبيعي :   �� 

��                           �(0 , �� )     
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و املتغريات اإلقتصادية املختارة يف   اإلستثمار األجنيب املباشربعد إدخال بيا�ت متغريات الدراسة املتمثلة يف      

  كمايلي :  17 حتصلنا على نتائج التقدير للنموذج إنطالقا من اجلدول  رقم Eviewsالرب�مج اإلحصائي

  نتائج تقدير النموذج اخلطي املتعدد : 18جدول رقم 

 
Dependent Variable: IDE   
Method: Least Squares   
Date: 05/16/16   Time: 23:39   
Sample: 1990 2014   
Included observations: 25   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C -0.704274 0.587577 -1.198608 0.2440 
PIB 0.013033 0.001703 7.653308 0.0000 
INF -0.004081 0.015929 -0.256170 0.8003 
TCH 0.009284 0.007830 1.185668 0.2490 
     
     R-squared 0.843168 Mean dependent var 1.100720 
Adjusted R-squared 0.820764 S.D. dependent var 1.040535 
S.E. of regression 0.440524 Akaike info criterion 1.343943 
Sum squared resid 4.075288 Schwarz criterion 1.538963 
Log likelihood -12.79928 Hannan-Quinn criter. 1.398033 
F-statistic 37.63386 Durbin-Watson stat 1.194738 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

  Eviewsالرب�مج اإلحصائي �ستعمال 17من إعداد الطالب إنطالقا من اجلدول رقم املصدر :

  ميكن كتابة الصيغة النهائية للنموذج كمايلي :  18م من اجلدول رق  

���� = −0.704 + 0.013 ��� − ـ ��� 0.004 +                                                            ـ ��� 0,009

��   ∶     (−1.198 )     (7.653)         (−0.256)    (1.185  )                                                                              
����

 ∶    (0.587  )      ( 0,001)       (0,015  )   (0,007   )                                                                        

∑��
� = 4.075                �� = 0,8431                 �� = 0,8207                                                             

�� =  1,194                        �� = 37.63                   � = 25                    

  حيث :

: هي قيم إحصاءة ستودنت احملسوبة للمعامل املقدرة ، و حتسب وفق العالقة التالية :  �� 

�����
=

����  _  ���

����

         , �= 0 , 1 , 2 , … …                 
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: اإلحنرافات املعيارية للمعامل املقدرة .                                                            ����
                                          

.جمموع مربعات األخطاء :    ∑��
� 

: متثل معامل التحديد .  �� 

: ميثل معامل التحديد املصحح    �� 

: متثل إحصائية ديربن واتسون تستخدم للكشف عن اإلرتباط الذايت لألخطاء .  �� 

: متثل إحصائية فيشر احملسوبة و حتسب وفق العالقة التالية :  �� 

�� =
��

1 _ �� 
∗

� _�_1

�
 

  حيث :

 m      . عدد املتغريات املستقلة :  

 n . عدد املشاهدات :  

  التحليلية و التنبؤية للنموذج املقدراملبحث الثاين : الدراسة 

لدراسة مدى صالحية و تتمثل هذه الدراسة يف التحليل اإلحصائي و اإلقتصادي  للنموذج املقدر         

النموذج  البد من إجراء جمموعة من اإلختبارات و ذلك ملعرفة مدى صالحية النموذج من منظور منطق النظرية 

الناحية اإلحصائية مث إختباره من الناحية القياسية و إستخدامه يف عملية التنبؤ .                                                اإلقتصادية و مدى صالحيته من 

  املطلب األول : الدراسة اإلحصائية و اإلقتصادية  للنموذج املقدر

صائي : أ ـ التفسري اإلح  

إلجراء هذا اإلختبار تستخدم إحصائية ستيودنت و ذلك لتقييم ـ إختبار املعنوية الفردية للمعامل املقدرة :  1

معنوية معامل النموذج ، و من مث تقييم �ثري املتغريات املستقلة على املتغري التابع ، و اجلدول التايل يوضح معنوية  

  كل معلمة يف النموذج :
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: جدول مساعد يوضح معنوية كل معلمة يف النموذج19 اجلدول رقم  

املعامالت ���� ���� ���� املقدرات   

 الثابت �� 1.198− 2,079 0.2440

0,0000 2,079 7.653 �� PIB 

,0 8003 2,079 −0.256 �� INF 

,0 2490 2,079  (1.185  ) �� TCH 

 18من إعداد الطالب �إلعتماد على اجلدول املصدر : 

، وفقا  % 5و إلجراء هذا اإلختبار نقوم مبقارنة إحصاءة ستيودنت احملسوبة مع اجلدولية عند مستوى معنوية 

  للفرضية التالية :

�� ∶  �� = 0 

�� ∶  �� ≠ 0 

 حيث :

: متثل فرضية العدم و تعين املعلمة ليس هلا معنوية إحصائية .  �� 

: متثل الفرضية البديلة و تعين املعلمة هلا معنوية إحصائية   �� 

�ـ إختبار معنوية  � :  

�� ∶  �� = 0 

�� ∶  �� ≠ 0 

<نالحظ أن :  19من خالل اجلدول رقم     �، و منه  ��و نرفض  ��و �لتايل نقبل   ����     |����|  � 

  هلا معنوية إحصائية . ليس

�ـ إختبار معنوية  � :  

�� ∶  �� = 0 

�� ∶  �� ≠ 0 
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>نالحظ أن :   19من خالل اجلدول رقم     ، و منه  ��و نقبل  ��و �لتايل نرفض   ����     |����| 

�   هلا معنوية إحصائية . �

�ـ إختبار معنوية  � :  

�� ∶  �� = 0 

�� ∶  �� ≠ 0 

<نالحظ أن :   19من خالل اجلدول رقم     ، و منه  ��و نرفض  ��و �لتايل نقبل   ����     |����| 

�   ليس هلا معنوية إحصائية . �

�ـ إختبار معنوية  � :  

�� ∶  �� = 0 

�� ∶  �� ≠ 0 

<نالحظ أن :   19من خالل اجلدول رقم     ، و منه  ��و نرفض  ��و �لتايل نقبل   ����     |����| 

�   .ليس هلا معنوية إحصائية  �

  إختبار املعنوية اإلمجالية للنموذج :  ـ 2

  ، وفقا للفرضية التالية : Fisherإلختبار املعنوية اإلمجالية للنموذج يستخدم إختبار         

�� ∶  �� = �� = �� = �� = 0    

�� ∶  ∃��/�� ≠ 0        i= 0,1,2,3 

: متثل فرضية العدم و تعين النموذج ليس له معنوية كلية  .  �� 

�� : متثل الفرضية البديلة و تعين النموذج له معنوية كلية أو يوجد على األقل متغري مستقل واحد له �ثري على  ا

  املتغري التابع . 

= 37.63    18اجلدول رقم لدينا إحصائية فيشر احملسوبة من خالل  ����       
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هي كمايلي :     % 5أما إحصائية فيشر ا�دولة عند مستوى معنوية   

�(� ,��)
�,�� = 3.07 

>مبا أن :  و �لتايل النموذج له معنوية كلية أو يوجد على  ��و نقبل  ��فإننا نرفض    ����        ����

  األقل متغري مستقل واحد له �ثري على املتغري التابع  .

  ب ـ التفسري اإلقتصادي :

 �� = تدل قيمة معامل التحديد املتعدد على أن منوذج اإلحندار املتعدد املقرتح ميثل العالقة حمل :  0,8431

من التغريات اليت حتدث يف اإلستثمار األجنيب املباشر هي �جتة عن  %84.31الدراسة متثيال جيدا ، حيث أن 

  تبقى لعوامل غري مشخصة . % 15,69التغريات يف املتغريات املستقلة ، أما 

إشارة معلمة الناتج احمللي اإلمجايل موجبة و هذا يدل على وجود عالقة طردية بني اإلستثمار األجنيب املباشر و ـ 

الناتج احمللي اإلمجايل ، و هذه النتيجة تتفق مع التوقعات املسبقة و منطق النظرية اإلقتصادية ، حيث أنه إذا تغري 

  وحدة .  0.013تثمار األجنيب املباشر يتغري بـ : الناتج احمللي اإلمجايل بوحدة واحدة فإن اإلس

ـ إشارة معلمة معدل التضخم سالبة  و هذا يدل على وجود عالقة عكسية بني اإلستثمار األجنيب املباشر و 

معدل التضخم  وهذه النتيجة تتفق مع التوقعات السابقة و منطق النظرية اإلقتصادية ، حيث إذا تغري معدل 

  وحدة .  0.004دة فإن اإلستثمار األجنيب املباشر يتغري بـ : التضخم بوحدة واح

ـ إشارة معلمة سعر الصرف موجبة و هذا يدل على وجود عالقة طردية  بني اإلستثمار األجنيب املباشر و سعر 

الصرف وهذه النتيجة تتفق مع التوقعات املسبقة و منطق النظرية اإلقتصادية ، حيث إذا تغريت سعر الصرف 

 دة .وح  0,009بوحدة واحدة فإن اإلستثمار األجنيب املباشر يتغري بـ : 

من خالل الدراسة اإلحصائية و اإلقتصادية للنموذج اخلطي املقدر وجد� أن الناتج احمللي اإلمجايل هو املتغري 

الوحيد ذو معنوية إحصائية و �لتايل هو الوحيد الذي يقيس التغريات اليت حتدث يف اإلستثمار األجنيب املباشر يف 

ت معنوية إحصائيا ، لكن النموذج ككل له معنوية إمجالية و هذا ما الفرتة املدروسة أما �قي املتغريات فهي ليس

  يفسر على وجود مشكل التعدد اخلطي .
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  :  إختبار الكشف عن التعدد اخلطي

هناك عدة إختبارات للكشف عن التعدد اخلطي و سنعتمد يف هذه الدراسة على إختبار                

Ferrarr _ Glauber ث عن مصفوفة اإلرتباط الزوجية فما بني املتغريات.، و يف البداية نبح  

 : جدول ينب اإلرتباط الزوجي بني املتغريات  20اجلدول رقم 

TCH   INF  PIB  IDE   

0.636  -0.540  0.897  1  IDE  

0.525  -0.435 1  0.897  PIB  

-0.830  1  -0.435  -0.540  INF  

1  -0.830  0.525  0.636  TCH  

 EVIEWSبر�مج  �ستعمال .18من إعداد الطالب إنطالقا من اجلدول رقم  املصدر :

و لتطبيق هذا  ��2هو إختبار مربع كاي  Ferrarr _ Glauberو من بني اإلختبارات اليت يعتمد عليها      

  اإلختبار يتم إتباع اخلطوات التالية :

  . |�|ـ حساب قيمة حمدد معامالت اإلرتباط الزوجي بني املؤشرات املستقلة 

 ـ إختبار الفرضية التالية :

  

�� ∶ � = 1 

�� ∶ � < 1 

: إستقاللية ما بني املتغريات املستقلة .  �� 

: يوجد إرتباط بني املتغريات املستقلة .  �� 
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 ــ تعطى الصيغة الر�ضية هلذا اإلختبار كمايلي4 :

 �� = �� ـ − 1 −
�

�
(2� + 5)� . log|R| 

 حيث : 

: متثل عدد املشاهدات .  � 

: متثل عدد املتغريات املستقلة .  � 

: متثل اللوغارمت الطبيعي حملدد مصفوفة معامالت اإلرتباطات اجلزئية .  log|R| 

عند درجة  ��احملصل عليها من جدول القيم احلرجة لـ  ��احملسوبة مع القيمة اجلدولية لـ  ��نقارن قيمة 

�  K(K-1 (احلرية =
�

�
  α 5    ، و مستوى معنوية  

  حتصلنا على قيمة احملدد كمايلي :   �Excelستعمال بر�مج 

|R| = 0,2253525 

  احملسوبة فهي كمايلي :  ��أما قيمة 

��
��� = − �25 − 1 −

1

6
(6 + 5)� log0,2253525 => ��

��� = 14.343 

  فهي كمايلي:   % 5و مستوى املعنوية  3اجلدولية عند درجة احلرية  ��أما قيمة 

��
��� = 7.815 

��مبا أن : 
���  <  ��

و �لتايل يوجد إرتباط فما بني املتغريات املستقلة  �Hو نقبل  �Hفإننا نرفض   ���

  مما يفسر بوجود مشكل التعدد اخلطي .

  

  

                                                           

سحر فتح هللا ، اإلقتصاد القياسي ، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن 2009 ، ص 246 .   4 حسني علي خبيت ، 

اإلقتصاد القياسي دروس و مسائل حملولة ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون اجلزائر 2007 ، ص 143 .   5 مكيد علي ، 
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حتديد املتغريات املستقلة املتسببة يف مشكل التعدد اخلطي :   

نالحظ أنه يوجد إرتباط قوي بني سعر الصرف و معدل التضخم و منه نستنتج أن  20من خالل جدول رقم 

املتغري الذي جيب حذفه من النموذج هو املتغري الذي له إرتباط ضعيف مع املتغري التابع و املتمثل يف اإلستثمار 

 األجنيب املباشر و �لتايل حنذف معدل التضخم .

 النموذج بعد إزالة املتغريات املتسببة يف مشكلة التعدد اخلطي :ـ تقدير 

بعد إزالة املتغري املتسبب يف مشكلة التعدد اخلطي و املتمثل يف معدل التضخم يتم تقدير النموذج من جديد    

  كمايلي :  �Eviewsستعمال بر�مج  

 : نتائج تقدير النموذج  بعد إزالة مشكل التعدد اخلطي 21اجلدول رقم 

Dependent Variable: IDE   
Method: Least Squares   
Date: 05/17/16   Time: 20:23   
Sample: 1990 2014   
Included observations: 25   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PIB 0.013032 0.001666 7.820563 0.0000 

TCH 0.010860 0.004742 2.290301 0.0320 
C -0.838652 0.259037 -3.237573 0.0038 
     
     R-squared 0.842678     Mean dependent var 1.100720 

Adjusted R-squared 0.828376     S.D. dependent var 1.040535 
S.E. of regression 0.431068     Akaike info criterion 1.267063 
Sum squared resid 4.088022     Schwarz criterion 1.413328 
Log likelihood -12.83828     Hannan-Quinn criter. 1.307630 
F-statistic 58.92043     Durbin-Watson stat 1.168509 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 Eviewsالرب�مج اإلحصائي �ستعمال  17من إعداد الطالب إنطالقا من اجلدول رقم  املصدر :

  تكتب الصيغة النهائية للنموذج كمايلي :

���� = −0.838 + 0.013 ��� + 0.010 ���                                                      
��   ∶     (−3.237 )      ( 7.820)           (2.290 )                                                                           
����

 ∶    (0.259 )       ( 0,001)             ( 0,004  )                                                                      

∑��
� = 4.088                �� = 0,842                 �� = 0,828                                                              

�� =  1,17               �� = 58.920                   � = 25    
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 ـ  الدراسة اإلحصائية و اإلقتصادية  للنموذج املقدر :

دير النموذج اجلديد سوف جنري إختبارات ملعرفة مدى صالحية بعد معاجلة مشكلة التعدد اخلطي و تق       

  النموذج من الناحية اإلحصائية و اإلقتصادية مث إختباره من الناحية القياسية الستخدامه يف عملية التنبؤ .

 

 أ ـ التفسري اإلحصائي : 

إلجراء هذا اإلختبار تستخدم إحصائية ستيودنت  وذلك لتقييم ـ إختبار املعنوية الفردية للمعامل املقدرة :  1

معنوية معامل النموذج ، و من مث تقييم �ثري املتغريات املستقلة على املتغري التابع ، و اجلدول التايل يوضح معنوية  

  كل معلمة يف النموذج : 

: جدول مساعد يوضح معنوية كل معلمة يف النموذج  22اجلدول رقم   

املعامالت ���� ���� ���� املقدرات   

 الثابت �� 3.237- 2,073 0,003

0,000 2,073 7.820 �� PIB 

,0 032 2,073 2.290 �� TCH 

.21من إعداد الطالب �إلعتماد على اجلدول رقماملصدر :   

�ـ إختبار معنوية  � :  

�� ∶  �� = 0 

�� ∶  �� ≠ 0 

>نالحظ أن :  22من خالل اجلدول رقم     �، و منه  ��و نقبل  ��و �لتايل نرفض   ����     |����|  � 

  هلا معنوية إحصائية .

�ـ إختبار معنوية  � :  

�� ∶  �� = 0 

�� ∶  �� ≠ 0 
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>نالحظ أن :  22من خالل اجلدول رقم     �، و منه  ��و نقبل  ��و �لتايل نرفض   ����     |����|  � 

  . اإلستثمار األجنيب املباشرله �ثري على  الناتج احمللي اخلامهلا معنوية إحصائية أي 

  

�ـ إختبار معنوية  � :  

�� ∶  �� = 0 

�� ∶  �� ≠ 0 

>نالحظ أن :   22 من خالل اجلدول رقم     ، و منه  ��و نقبل  ��و �لتايل نرفض   ����     |����| 

�   و �لتايل سعر الصرف يشرح التغريات اليت حتدث يف االستثمار األجنيب املباشر . هلا معنوية إحصائية �

  ـ إختبار املعنوية اإلمجالية للنموذج :  2

  ، وفقا للفرضية التالية : Fisherإلختبار املعنوية اإلمجالية للنموذج يستخدم إختبار         

  

�� ∶  �� = �� = ��    

�� ∶  ∃��/�� ≠ 0        i= 0,1,2 

: متثل فرضية العدم و تعين النموذج ليس له معنوية كلية  .  �� 

: متثل الفرضية البديلة و تعين أن النموذج له معنوية كلية أو يوجد على األقل متغري مستقل واحد له �ثري  ��

  على املتغري التابع . 

58.92    21لدينا إحصائية فيشر احملسوبة من خالل اجلدول رقم = ����       

هي كمايلي :     % 5أما إحصائية فيشر ا�دولة عند مستوى معنوية   

�(� ,��)
�,�� = 3,44 
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>مبا أن :  و �لتايل يوجد على األقل متغري مستقل واحد له  ��و نقبل  ��فإننا نرفض    ����        ����

  �ثري على املتغري التابع و منه النموذج له معنوية إمجالية .

  

  ب ـ التفسري اإلقتصادي :

 �� = تدل قيمة معامل التحديد املتعدد على أن منوذج اإلحندار املتعدد املقرتح ميثل العالقة حمل :  0,8426

من التغريات اليت حتدث يف االستثمار األجنيب املباشر هي مشروحة  %84.26الدراسة متثيال جيدا ، حيث أن 

  شخصة .تبقى لعوامل غري م % 15.74من طرف الناتج احمللي اإلمجايل و سعر الصرف ، أما 

موجبة و هذا يدل على وجود عالقة طردية بني االستثمار األجنيب املباشر و  الناتج احمللي اخلامـ إشارة معلمة 

، و هذه النتيجة تتفق مع التوقعات املسبقة و منطق النظرية اإلقتصادية ، حيث أنه إذا تغري  الناتج احمللي اخلام

  وحدة . 0.013ستثمار األجنيب املباشر  يتغري بـ : بوحدة واحدة فإن اال  الناتج احمللي اخلام

ـ إشارة معلمة سعر الصرف موجبة و هذا يدل على وجود عالقة طردية بني االستثمار األجنيب املباشر و سعر 

الصرف ، و هذه النتيجة تتفق مع التوقعات املسبقة و منطق النظرية اإلقتصادية ، حيث إذا تغري سعر الصرف 

  وحدة . 0,010إن االستثمار األجنيب املباشر  يتغري بـ : بوحدة واحدة ف

  بعد أن �كد� من مدى صالحية النموذج من الناحية اإلحصائية و اإلقتصادية ، سنقوم �ختباره من          

  الناحية القياسية ملعرفة مدى إنسجامه و تطابقه مع الفرضيات اخلاصة به .

للكشف عن وجود أو عدم وجود مشكل اإلرتباط الذايت لألخطاء :  ـ إختبار اإلرتباط الذايت لألخطاء1

  حيث تسمح هذه اإلحصاءة �ختبار الفرضية التالية :  DWنستخدم إختبار ديربني واتسون

�� ∶  � = 0 

�� ∶  � ≠ 0    ( � < 0  ��  � > 0 ) 

: متثل فرضية العدم و تنص على عدم وجود إرتباط ذايت لألخطاء .  �� 

  متثل الفرضية البديلة و تنص على وجود إرتباط ذايت لألخطاء .:  �� 
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  : يتخذ منط اإلحندار الذايت من الدرجة األوىل uو يفرتض يف هذا اإلختبار أن اإلرتباط الذايت لقيم 

�� = ���−1 + �� 

  : 6مبوجب الصيغة التالية DWو �لتايل حتسب قيمة 

�� =
∑ (�� − ��−1)��

���

∑ ��
��

���

 

 

  : ��: حتديد مناطق القبول و الرفض إلحصاءة   09الشكل

  

  إرتباط ذايت سالب

� < 0 

  قــرار غري  إرتباط ذايت لألخطاءعدم وجود   قــرار غيــر

�  حمســـوم =   حمســـوم  0

 

  إرتباط ذايت موجب

� > 0 
DW=1,17  

4  4-dl=2.79  4-du=2.45  2  du=1.55     dl=1.21.  0  

وقعت يف منطقة االرتباط الذايت املوجب ومنه نرفض الفرضية الصفرية و �لتايل يوجد ارتباط  ��نالحظ أن   

  موجب من الدرجة  االوىل .

إىل النموذج مث نقوم بتقديره  AR(1)من أجل التصحيح نضيف تصحيح مشكل اإلرتباط الذايت لألخطاء : 

  كما يوضحه اجلدول التايل : 

  

  

 

                                                           

مرجع سبق ذكره ، ص 199   6 حسني علي خبيت ، سحر فتح هللا ، 
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  : تصحيح مشكل اإلرتباط الذايت لالخطاء 23اجلدول رقم 

 

Dependent Variable: IDE   

Method: Least Squares   

Date: 05/20/16   Time: 23:41   
Sample (adjusted): 1991 2014   

Included observations: 24 after adjustments  

Convergence achieved after 6 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PIB 0.011499 0.003051 3.769440 0.0012 

TCH 0.010803 0.010150 1.064380 0.2998 
C -0.716564 0.613750 -1.167518 0.2567 

AR(1) 0.442988 0.298657 1.483266 0.1536 
     
     R-squared 0.849762     Mean dependent var 1.144917 

Adjusted R-squared 0.827226     S.D. dependent var 1.038668 

S.E. of regression 0.431734     Akaike info criterion 1.308996 

Sum squared resid 3.727881     Schwarz criterion 1.505339 

Log likelihood -11.70796     Hannan-Quinn criter. 1.361086 
F-statistic 37.70727     Durbin-Watson stat 1.499252 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted AR Roots       .44   
     
     

 

  Eviewsالرب�مج اإلحصائي �ستعمال 21من إعداد الطالب إنطالقا من اجلدول رقم املصدر :

  بعد التصحيح : ��: حتديد مناطق القبول و الرفض إلحصاءة   10الشكل 

  

  إرتباط ذايت سالب

� < 0 

  قــرار غري  إرتباط ذايت لألخطاءعدم وجود   قــرار غيــر

�  حمســـوم =   حمســـوم  0

DW=1,50  

  إرتباط ذايت موجب

� > 0 
  

4  4-dl=2.79  4-du=2.45  2  du=1.55     dl=1.21.  0  

�� وقعت يف منطقة القرار غري احلاسم مما يفسر أن اإلرتباط الذايت لألخطاء هو  نالحظ أن قيمة     

-Breuschأكثر من الدرجة األوىل هلذا ال نستطيع قبول أو رفض الفرضية الصفرية ، و �لتايل نستخدم إختبار 

Pagan-Godfrey .    
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من الدرجة الثانية فأكثر يصلح هذا اإلختبار عندما يكون اإلرتباط :  Breusch-Pagan-Godfreyإختبار 

  و يتم وفق إختبار الفرضية التالية : و عندما يكون املتغري التابع املبطأ ضمن املتغريات املستقلة

�� ∶  �� = �� = ⋯ ⋯ = �� = 0    

�� ∶  ∃��/�� ≠ 0        i= 1,2 ⋯ � 

  : متثل الفرضية الصفرية و تنص على عدم وجود إرتباط ذايت لألخطاء . �� 

  : متثل الفرضية البديلة و تنص على وجود إرتباط ذايت لألخطاء . �� 

Breusch-Pagan-Godfrey : نتائج التقدير ألختبار 24اجلدول رقم    
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.451232     Prob. F(2,20) 0.2579 

Obs*R-squared 3.168289     Prob. Chi-Square(2) 0.2051 
     
      

 Eviewsالرب�مج اإلحصائي �ستعمال 21من إعداد الطالب إنطالقا من اجلدول رقم  املصدر :

  

  �لتايل خنترب الفرضية التالية :إعتمد� يف اإلختبار على أن األخطاء من الدرجة الثانية و 

�� ∶  �� = �� = 0    

�� ∶  ∃��/�� ≠ 0        i= 1,2 

  : وفق العالقة التالية ��حتسب إحصاءة 

�� = � . �� => �� = 3.16  

��نقار�ا مع إحصائية  
 اجلدولية التالية : �

�(�,��; �)
� = 5,991 

(� ;��,�)�  < ��نالحظ أن :           
و �لتايل ال يوجد مشكل اإلرتباط  ��و نرفض  ��و منه نقبل    �

  الذايت لألخطاء ( اإلستقاللية ما بني البواقي ) .



دراسة قياسية لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر :الثالثالفصل    

 

  
113 

للكشف إذا كان هناك جتانس أو عدم  whiteسيتم إعتماد إختبار وايت  ـ إختبار جتانس تباين األخطاء : 2

�uجتانس األخطاء ، و الذي يعتمد على وجود عالقة بني مربع البواقي 
 و املتغريات املستقلة . �

 ونقوم �ختبار الفرضية التالية :

�� ∶  β
0

= α1 = β
1

= α2 = β
2

= ⋯ = α� = β
k

= 0 

: متثل فرضية العدم و تنص على جتانس تباين األخطاء .  �� 

 حتصلنا على نتائج التقديرالختبار وايت التالية : Eviewsو �ستعمال بر�مج  21إنطالقا من اجلدول رقم 

 ) White: نتائج التقدير الختبار وايت (  25جلدول رقم ا

 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.420023     Prob. F(5,19) 0.2620 

Obs*R-squared 6.800845     Prob. Chi-Square(5) 0.2359 
Scaled explained SS 14.68349     Prob. Chi-Square(5) 0.0118 

     
      

  �Eviewsستعمال الرب�مج اإلحصائي  21: من إعداد الطالب إنطالقا من اجلدول رقم  املصدر

   إختبار ثبات التباين �ستخدام إحصائية فيشر :

�� ∶  β
0

= α1 = β
1

= α2 = β
2
 

  لدينا :

�� = 1,42 

هي كمايلي : % 5أما إحصائية فيشر ا�دولة عند مستوى معنوية   

�(� ,��)
�,�� = 3,44 

����نالحظ أن :  و �لتايل تتحقق الفرضية اليت تنص على جتانس  ��و منه نقبل فرضية العدم    ����   <   

  تباين األخطاء .
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  املطلب الثاين : التنبؤ بتدفقات االستثمار األجنيب املباشر �ستخدام النموذج املقدر 

ثرة يف االستثمار لقد إستطعنا من خالل النموذج املتحصل عليه من معرفة أهم املتغريات اإلقتصادية املؤ        

ية و اإلقتصادية مث ن الناحية اإلحصائاألجنيب املباشر خالل فرتة الدراسة و بعد القيام �ختبار النموذج املقدر م

نبؤ.        إختبار مدى حتقق الفرضيات اخلاصة �لنموذج سيتم إستخدام هذا النموذج القياسي يف الت  

 

  ومن أجل القيام بعملية التنبؤ نتبع اخلطوات التالية :

رية النموذج نعتمد على دالة : الختبار إستقرا أوال : قياس مدى إستقرار تقديرات النموذج خالل فرتة الدراسة

اإلرتباط الذايت و اجلزئي حيث نالحظ يف الشكل التايل املمثل لدالة اإلرتباط الذايت و اجلزئي لبواقي النموذج 

  املقدر لإلستثمار األجنيب املباشر أن مجيع  األعمدة داخل جمال الثقة و منه نقول أن النموذج مستقر . 

 الذايت و اجلزئي لسلسلة البواقي : دالة اإلرتباط26اجلدول رقم 

  

 Eviews : من إعداد الطالب �العتماد على بر�مج املصدر
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ميكن إختبار مدى مقدرة النموذج على التنبؤ �ستخدام معيار  �نيا : إختبار مقدرة النموذج على التنبؤ :

 معامل عدم التساوي لثايل كما يوضحه الشكل التايل :

معامل �يل.:توضيح إختبار 11لشكل   

-2

-1

0

1

2

3

4

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

IDEF ± 2 S.E.

Forecast: IDEF

Actual: IDE

Forecast sample: 1990 2014

Included observations: 25

Root Mean Squared Error 0.404377

Mean Absolute Error      0.271744

Mean Abs. Percent Error 36.03484

Theil Inequality Coefficient  0.137303

     Bias Proportion         0.000000

     Variance Proportion  0.042766

     Covariance Proportion  0.957234

 Eviewsبر�مج  من إعداد الطالب �إلعتماد علىاملصدر :   

من خالل الشكل نالحظ أن النموذج املقدر له مقدرة تنبؤية مقبولة و هذا من خالل معامل �يل حيث أنه     

0.137قيمته صغرية   = ، ما يفسر على أن النموذج له مقدرة تنبؤية بتدفقات االستثمار األجنيب املباشر    ��

  تكون مقبولة . 

: بعد دراسة صالحية النموذج املقدر  2025 - 2022لسنة   ـ التنبؤ بتدفقات االستثمار األجنيب املباشر 2

ن مقبولة و من أجل احلصول على القيم بتدفقات االستثمار األجنيب املباشر  تكو  تبني لنا أن له مقدرة تنبؤية 

م ، نقوم بتعويض قيم املتغريات املستقلة يف النموذج املقدر كما هو مبني يف  2014_  1990املقدرة له يف الفرتة 

  الشكل التايل:
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 2014_  1990  مقارنة منحىن القيم الفعلية و القيم املقدرة بتدفقات االستثمار األجنيب املباشر :12الشكل 
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 Eviewsبر�مج: من إعداد الطالب �ستعمال  املصدر

نالحظ من خالل املنحىن أن القيم املقدرة �ستعمال النموذج املتحصل عليه هي تقارب القيم الفعلية و هذا ما 

 يؤكد أن النموذج املقدر ميثل الظاهرة حمل الدراسة متثيال جيدا .

علينا أوال التنبؤ بقيم املتغريات املستقلة    2025،  2022و للتنبؤ بتدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر للسنوات 

حيث سنفرتض أن قيم كل من املتغريات املستقلة ستواصل تطورها على نفس النمط و �لتايل نستخدم معادلة 

�ستعمال بر�مج .17زمن و إنطالقا من اجلدول رقم اإلجتاه العام أي تطور قيم املتغريات املستقلة بداللة ال

XLSTAT  : حتصلنا على معادلة اإلجتاه العام لكل من الناتج احمللي اإلمجايل و سعر الصرف على النحو التايل 

: تقدير معادلة اإلجتاه العام لسعر الصرف 27اجلدول رقم   

Paramètres du modèle : 
              

Paramètre Valeur Ecart-type 
t de 

Student Pr > t 
Borne inférieure 95 

% 
Borne supérieure 95 

% 
 Constante -4880,826 685,444 -7,121 < 0,0001 -6298,774 -3462,878 
         T 2,468 0,342 7,209 < 0,0001 1,760 3,176 
 L'équation du modèle s'écrit : TCH  =  -4880,826 + 2,46818461538462*T 

 
 XLSTATبر�مج من إعداد الطالب �ستعمال  املصدر :  
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  من اجلدول تكتب املعادلة كمايلي : 

���� = −4880,826 + 2,468 � 

 

: تقدير معادلة اإلجتاه العام للناتج احمللي اإلمجايل 28اجلدول رقم   

Paramètres du modèle : 
     

 

        

Paramètre Valeur Ecart-type 
t de 

Student Pr > t 
Borne inférieure 95 

% 
Borne supérieure 95 

% 
 Constante -15100,918 1535,085 -9,837 < 0,0001 -18276,484 -11925,352 
           T 7,592 0,767 9,901 < 0,0001 6,006 9,178 
 L'équation du modèle s'écrit : PIB =  -15100,918 + 7,59207692307692*T  

 
 XLSTATبر�مج من إعداد الطالب �ستعمال  املصدر :  

  من اجلدول تكتب املعادلة كمايلي : 

���� = −15100,918 + 7,592 � 

 

 

بعد تعويض السنوات يف معادليت اإلجتاه العام سنحصل على قيم املتغريات املستقلة املتنبأ �ا كما هي موضحة يف 

 :اجلدول التايل 

: نتائج التنبؤ بقيم املتغريات املستقلة 29اجلدول رقم   

2025  2022 السنوات    

املتغريات  

272,88 250,10 PIB 

116,87 109,47 TCH 

 : من إعداد الطالب املصدر
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 النموذج املقدر لنتحصل على قيم بعد القيام �لتنبؤ بقيم املتغريات املستقلة سنقوم بتعويض القيم احملصل عليها يف

كما هو مبني يف اجلدول التايل :    2025،  2022اإلستثمار األجنيب املباشر خالل السنوات   

: نتائج التنبؤ بتدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر 30اجلدول رقم   

2025  2022 السنوات   

3.877 3.507 IDE 
: من إعداد الطالب املصدر  

، هذا إذا إستمر الناتج  نالحظ من خالل القيم املتنبأ �ا أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف تزايد مستمر

 احمللي اإلمجايل و سعر الصرف يف التزايد 

خالصة الفصل :  

حاولنا من خالل هذا الفصل بدراسة قياسية لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر خالل الفرتة        

م  وذلك �ستخدام الطرق و األساليب الكمية و مناهج اإلقتصاد القياسي �دف التوصل إىل  2014_  1990

األجنيب املباشر يف اجلزائر حيث مت حتديد متغريات أهم املتغريات اإلقتصادية اليت تؤثر على جلب االستثمار 

النموذج القياسي و مجع بيا�ت املتغريات املستعملة يف الدراسة القياسية من عدة مصادر خمتلفة و بعد ذلك مت 

بناء و تقدير منوذج قياسي مث متت معاجلة هذا النموذج �ستخدام معايري إقتصادية و إحصائية و ذلك �دف 

توافق الفرضيات املوضوعة حول النموذج مث التنبؤ �لنموذج املقدر ، و من خالل هذه الدراسة  معرفة مدى

القياسية خالل فرتة الدراسة و �تباع اخلطوات السابقة الذكر وجد� أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر تتأثر 

 بشكل كبري �لناتج احمللي اإلمجايل و سعر الصرف .
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اخلامتة العامة :   

 االستثمار هذا عرف حبيث ,كبري تطورا شهدت اليت األموال رؤوس أهم من كان املباشر األجنيب االستثمار      

 النامية الدول طرف من إليه احلاجة ظهرت حيث ,الزمن من األخري العقد يف الدول من العديد طرف من اهتماما

 �ذه الظفر أجل ومن الضيف البلد على تعود اجتماعية و اقتصادية فوائد من له ملا نظرا املتقدمة الدول غرار على

  إجراءات عدة �ستعمال وذلك إليها املباشر األجنيب االستثمار استقطاب الدول من العديد حتاول ,الفوائد

  ا�ال له توفر أخرى جهة ومن ,جهة من األجنيب املستثمر يتحملها قد اليت التكاليف وطأة من ختفف أدوات

 .االستثمار على يقبل جيعله مما االستثماري نشاطه لتحقيق املناسبة البيئة

 من االقتصادية السياسات توجهات يف حتول ,املنصرم القرن من التسعينات عقد بداية منذ اجلزائر عرفت هلذا

 االستثمار من النوع هذا يلعبه الذي الدور �مهية االقتناع تزايد بعد تشجيعه إىل املباشر األجنيب لالستثمار رفض

 من األخرى �ألنواع مقارنة للتمويل نسبيا مستقرا مصدرا كونه حيث من سواء ,االقتصادية التنمية عملية يف

 وحتديث اإلنتاج تكنولوجيا ونقل ,التشغيل فرص لتوفري هامة وسيلة كونه حيث أومن ,األجنيب التمويل مصادر

 فضال ,النادرة للموارد الكفء االستخدام وحتقيق ,لالقتصاد التصديرية التنافسية القدرات وتطوير احمللية الصناعات

 تطوير حيث من أو ,االبتكارية القدرات و املهارات تطوير حيث من سواء اإلنتاجية مستوى رفع يف دوره عن

 .اإلنتاجية الرتابطات وتوسيع وتعميق واخلدمات السلعية املنتجات جودة وحتسني واإلدارية التنظيمية الكفاءات

 العديد وتوقيع االستثمار قوانني على التعديالت من العديد إدخال هو التحول هذا مظاهر أبرز من كان لقد و

 املؤشرات حتسني �دف والتشريعية واملالية االقتصادية اإلصالحات من �لعديد القيام و الثنائية االتفاقات من

 وعلى ,املباشر األجنيب االستثمار الستقطاب املالئم االستثماري املناخ �يئة أجل من وهذا ,الكلية االقتصادية

 مكمال هو بل ,احمللي االدخار و االستثمار عن بديل يشكل ال االستثمار من النوع ذلك �ن اإلدراك من الرغم

 كنتيجة تظهر واليت ,الضارة السلبية االجتماعية و االقتصادية اآل�ر بعض حيمل االستثمار من النوع هذا أن و له

 .واالستثمار اإلنتاج عملية من مهم جزء إلزاحة

 ,للتنمية حمفزا عامال يعد حيث ,النامية للدول �لنسبة خاصة املباشر األجنيب االستثمار تدفقات لتزايد ونتيجة

 الدراسة هلذه األساسي اهلدف متثل لذلك االستثمارات هذه جلذب مناسب مناخ خلق على الدول معظم تعمل

 �ستعمال وهذا ,اجلزائر يف املباشر األجنيب االستثمار على تؤثر اليت الكلية االقتصادية املؤشرات على التعرف يف

 تدفقات تفسري يف دورها اختبار مث ,اجلزائر حالة يف املؤشرات هذه على التعرف �دف االقتصادي القياس أدوات
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 األجنيب االستثمار بني العالقة يدرس الذي النموذج أمهية لنا تربز السياق هذا ويف ,املباشر األجنيب االستثمار

 جاء مث ومن املناسبة االقتصادية السياسة صياغة يف حتديده يساهم حيث ,الكلية االقتصادية املؤشرات و املباشر

 .2014- 1990  الفرتة يف وذلك اجلزائر مستوى على العالقة هذه لدراسة البحث هذا موضوع

 ميكن خالهلا من واليت النتائج من جمموعة إىل التوصل املختلفة حبثنا فصول خالل من حاولنا سبق ما على وبناءا

 املقرتحات من مجلة تقدمي ميكن أساسها على اليت و ,دراستنا ضمن املعتمدة الفرضيات صحة نؤكد أن

 األجنيب االستثمار تدفقات من نصيبها تعظيم مث ومن اجلزائر يف االستثماري املناخ لتحسني املفيدة والتوصيات

 .املباشر

 دفع الذي األمر ختصها اليت اجلوانب من كثري حيث من معقدة اقتصادية ظاهرة املباشر األجنيب االستثمار إن -

 السياسية وتوجها�م عقائدهم �ختالف واالقتصاديني والكتاب واملفكرين االقتصادية املدارس من �لكثري

 .تفسريها حماولة إىل واالقتصادية

 اجل من النظام هذا لتحديث تغريات الدراسة، فرتة خالل اجلزائر يف املباشر األجنيب االستثمار النظام على طرأ -

 :خالل من وذلك األجنبية االستثمارات من املزيد جلذب املنافسة

 قانون والثاين والقرض �لنقد املتعلق )10- 90( قانون التسعينات بداية يف أوهلا كان حيث القوانني إصدار* 

 هذه وآخر املباشر األجنيب االستثمار أمام الباب فتح ضرورة على أكد الذي االستثمار برتقية املتعلق) 12- 93(

 .االستثمار بتطوير اخلاص) 03- 01( قانون القوانني

 . االستثمار شؤون يف متخصصة هيئات �نشاء أوامر صدور* 

 . حققت حيث االقتصادية، املؤشرات تطور على وأثرها االقتصادية �إلصالحات القيام* 

 الصرف سعر واستقرار 5 %من اقل جمال يف التضخم معدل واستقرار االقتصادي النمو جمال يف اجيابية نتائج

 .للدوالر دينار 70 حدود يف احلقيقي

 مناخ ضمن املتموقعة األساسية العوامل أهم بني من تعترب واليت الكلية االقتصادية املؤشرات حتسن من �لرغم -

 ضعيفة، تبقى املباشر األجنيب االستثمار تدفقات من اجلزائر حصة أن اثبت اإلحصائية البيا�ت أن إال االستثمار،

 .املطلوب ملستواه يرقى مل املباشر األجنيب االستثمار ومنه

 األجنيب االستثمار وإمكا�ت أداء مستوى أن العموم على أثبتت إليها استند� اليت اإلحصائية البيا�ت خالل من

 اإلمكانيات من �لكثري تتمتع وإ�ا خاصة أكثر التحسني إىل حيتاج زال ما له جاذبيتها ومستوى اجلزائر يف املباشر
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 �لتنمية النهوض سبيل يف اإلمكانيات تلك استغالل و اجلهود من املزيد بذل فقط وينقصها ,املادية و البشرية

 .األجانب املستثمرين فيه مبا اخلاص القطاع ملسامهة أكثر ا�ال و�فساح فيها

 تعترب حيث كافية،  غري ولكنها املباشر األجنيب االستثمار جلذب ضروري عامل االقتصادية املؤشرات تعترب -

 االستثمار طرد يف األساسية العوامل من اخل...االستقبال هياكل وضعف اإلداري والروتني والرشوة البريوقراطية

 .املباشر األجنيب

 احمللي الناتج يف تتمثل املباشر األجنيب االستثمار على تؤثر اليت املؤشرات أن نستنتج النموذج خالل من -

 إذا انه حيث ,النموذج حتليل خالل من ,االقتصادية النظرية مع تتماشى وهي سعر الصرف و التضخم و اإلمجايل

 معدل اخنفض إذا أما % 0.013ب املباشر األجنيب االستثمار يرتفع سوف1% ب اإلمجايل احمللي الناتج زاد

 بمعدل سعر الصرف   زاد إذا بينما 0.004 % املباشر األجنيب االستثمار يرتفع سوف 1% ب التضخم

 % 0.009ب املباشر األجنيب االستثمار يرتفع سوف%1

 إحصائية خالل من وهذا املباشر األجنيب االستثمار على �ثري املؤشرات أكثر اإلمجايل احمللي الناتج يعد -

 .احملسوبة ستودنت

 االقرتاحات

 كذلك و التشريع ملفهوم وحيدة قراءة بتحديد وذلك �الستثمار اخلاصة التشريعات شفافية من التحسني -

 .االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة قرارات يف الطعن نظام وتوضيح تبسيط

 إضفاء و البريوقراطية اإلجراءات و اإلداري الفساد حماربة خالل من اجلزائرية اإلدارة إصالح و �هيل إعادة -

 السياسة أدوات بني التناسق حتقيق يف واملواصلة القوانني بني التعارض جتنب ضرورة مع فيها الثقة و الشفافية

 .الكلي االقتصادي االستقرار على احلفاظ اجل من املختلفة االقتصادية

 رمسية، واحدة هيئة إىل إسنادها و مصادرها توحيد اجل من االنرتنيت شبكة على إحصائية بيا�ت قاعدة إنشاء

 .حتديثها ضرورة مع

 التحتية البنية حتسني مع واألمين السياسي االستقرار على احلرص و الرشوة و الفساد حماربة حنو اجلاد السعي -

 .للدولة �لنسبة كبري حبجم النفقات تكون ال حىت فيها األجنيب املستثمر وإشراك

 من للتقليل العاملية والتكنولوجيا اخلربات من لالستفادة املباشر األجنيب االستثمار أنواع كل تشجيع ضرورة -

 .اإلنتاجية تكاليف
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 خمابر �نشاء االقتصادية الظواهر خمتلف خيص مبا والتنبؤية القياسية للدراسات الكافية األمهية إعطاء ضرورة -

 .ورق على حرب فقط الدراسات هذه تبقى ال كي اجلد مبحمل نتائجها واخذ خاصة،

 .والزراعة الصناعة مثل النفطية الغري القطاعات إىل املباشر األجنيب االستثمار توجيه على العمل -

 املايل �لوضع ربطها عدم و التسعينات منذ تطبيقها يف شرع اليت الكلية االقتصادية اإلصالحات يف املواصلة -

 .البرتول برميل بسعر خاصة و للبالد
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لخص : امل  

 يف هارغبت و املاضي القرن تسعينات مطلع يف اجلزائر هتبنت الذي السوق اقتصاد هتوج اجلديد، هالتوج إن

 املنظمة إىل اهانضمام و األوريب االحتاد مع الشراكة يف مؤخرا اودخوهل �لتنمية وضهالن و االستثمار آليات تطوير

 جلب و اخلارجية األسواق على االنفتاح وسائل مهأ من املباشر األجنيب االستثمار جيعل للتجارة العاملية

 اجيابية اهجممل يف آ�را يرتك ما عادة املباشر األجنيب االستثمار أن املعروف من .العوملة مع التفاعل و التكنولوجيا

 على اجلزائر قدرة وتبقي ذلك، عن استثناءا ميثل ال اجلزائري االقتصاد و هل املستضيفة الدول اقتصاد على

 لألفكار الرتويج على �لقدرة ونهمر  النمو على املتوقعة اهوآ�ر  املباشرة األجنبية االستثمارات من املزيد استقطاب

 الشركات تنويع إىل إضافة اإلنتاجية، القاعدة توسيع و االقتصادية املقدرات تثمني سبيل يف وذلك الفرص و

 .مخرب� و مإمكانيا� من واالستفادة االقتصادية

  

 :املفتاحية الكلمات

 االقتصادية املؤشرات القانوين؛ اإلطار ؛ االستثماري املناخ  ؛اجلزائرياالقتصاد  املباشر؛ األجنيب االستثمار

  الكلية.

Résumé : 

      L'orientation de la nouvelle l'investissement étranger apporter la technologie et d'interagir 

avec la mondialisation. Il est connu que l'investissement direct étranger a généralement des 

répercussions sur l'ensemble de manière positive sur l'économie de l'hôte lui et les pays de 

l'économie  algérienne ne représente pas une exception pour elle, et de garder la capacité de 

l'Algérie à attirer les investissements orientation du marché adoptée par l'Algérie au début des 

années nonante de la dernière économie  de siècle et sa volonté de développer des 

mécanismes d'investissement et la promotion du développement et a récemment conclu un 

direct des moyens les plus importants de l'ouverture aux marchés étrangers, et le partenariat 

avec l'UE et l'adhésion prévue à l'Organisation mondiale du commerce rend directs étrangers 

devrait croître et ses effets dépend  de la capacité à promouvoir des idées et des opportunités, 

et pour les capacités d'évaluation économique et d'élargir la base de production, en plus de la 

diversification des entreprises économiques et d'utiliser leur expérience potentielle . 

 

Mots clés : 

Les investissements étrangers directs ; économie algérienne, le climat d'investissement, le 

cadre juridique ; indicateurs macroéconomiques. 

 

 


