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 :مقدمة عامة             
تعترب االستثمارات األجنبية املباشرة من أهم املواضيع االقتصادية اليت شهدت قدرا كبريا من االهتمام والدراسة      

من قبل العديد من املنظمات الدولية واحمللية، ملا تكتسبه من أمهية ودور كبري يف التأثري على متويل االقتصاد دول 
على  منها املتقدمة و النامية الدولعامة، لذا تتنافس معظم  املضيفة بصفة خاصة والتنمية االقتصادية بصفة

هداف الوطنية زيادة نصيبها منه،وحيقق التوافق واأل إىلاستقطاب االستثمار األجنيب املباشر بالشكل الذي يؤدي 
 أحد اجلنسيات، املتعددة الشركات غالبا تقوده الذي و املباشر األجنيب االستثمار أصبح حيث، للبلدان املضيفة له

 املتعلقة تلك السيما االقتصادية، العوملة مظاهر اتساع ظل يف ذلك و العامل دول اقتصاديات تكامل آليات أهم
 منا فلقد ذلك إثر على و اخلدمات، و السلع كذا و األجنبية األموال رؤوس تدفق و انتقال وترية بارتفاع

 التجارة حجم فاقت قياسية مستويات إىل ليصل الثمانينات بداية منذ سريع بشكل املباشر األجنيب االستثمار
 أمهية االستثمارات من النوع هلذا يوىل أصبح ، إذالعامل يف االستثمار تقارير خمتلف إليه أشارت ملا وفقا اخلارجية،

ولتها ااشتد التنافس بني الدول على جذب هذه االستثمارات من خالل حم وقد، العامل دول خمتلف قبل من كبرية
ألن ،إىل السوق احمللياليت تعيق طريقها ومنحها احلوافز والضمانات اليت تسهل قدومها ودخوهلا زالة العراقيل لإل

أن السياسي واالقتصادي، و  ريفضلون البلدان اليت تتميز باالستقرا املستثمرين األجانبأن  أثبتتالتجارب 
ارات األجنبية و اإلنتاج كلها عوامل أساسية يف جذب االستثمفة تسهيالت البنية األساسية اجليدة واخنفاض تكل

يف هذا اإلطار قامت الدول الراغبة يف جذب االستثمارات األجنبية املباشرة بوجه عام، بسن  و احملافظة عليها،
حوافز جاذبة هبدف حتسني املناخ العام االستثمار، واجلزائر من بني هذه  مسياسات، وتصميتشريعات وتنفيذ 

، من خالل إتباع سياسات االقتصادية هجذب االستثمار األجنيب املباشر إليها والظفر مبزايالدول اليت حتاول ا
تثماري، لكن املناسبة، واستخدامها العديد من احلوافز واالمتيازات املالية و التمويلية لدفع وتطوير مناخها االس

املباشر املتوفرة يف اجلزائر، إال أن حجم هذه االستثمارات عوامل جذب االستثمار األجنيب رغم اجلهود املبذولة و 
 ال تزال دون األهداف املسطرة ويف مستويات ضعيفة.

و املنتدى االقتصادي  العاملي مثل البنك ،الدولية واملنظمات اهليئات إليها توصلت اليت النتائج مع وباالرتباط    
 االستثمار جذب عوامل توفر بني اخللل بتحليل واملتعلقة اإلقليمية من الدراسات االقتصادية العديد وكذاالعاملي، 
 على املباشر التأثري يف بالغة أمهية ذات أصبحت جديدة عوامل هناك أن أوضحت واليت تدفقاته، وضعف األجنيب

 التنظيمية لإلجراءات ونوعية أمهية جانب إىل ، والدميقراطية مرتبطة باالستقرار السياسي وهي االستثماري، املناخ
 املصطلحات احلديثة إليها يف يشار اليت العناصر وهي بالفساد، املرتبطة املمارسات التقليل من يف والقانونية

دارة شؤوهنا الطريقة اليت متارس هبا السلطة إ عن تعرب املعاصرة ملصطلحاتا يففإن احلوكمة  لذلكا تبع ة،احلوكمب
 االستثماري املناخ لتهيئة احلايل الوقت يف عليها الرتكيز جيب اليت العوامل أهم منوهي  ،واالجتماعية االقتصادية
 الضروري من أصبح وبالتايل املباشرة، األجنبية االستثمارات تدفقات من املزيد واستقطاب جلذب املالئم املؤسسي

 .االقتصادي اإلصالح على الرتكيز مع باملوازاة احلوكمة عناصر على الرتكيز



 المقدمة العامة

 

 
 ب

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

 .اجلزائر خاصة و النامية الدول وتعرفها تشهدها
 احلديثة اإلدارة وزرع تقنيات التكنولوجيا وتوطني لنقل املهمة القنوات من املباشر األجنيب االستثمار يعترب -

 .له املضيفة االقتصاديات يف البشرية املوارد وتأهيل
ستثماري املالئم جلذب وزيادة مستوى احلوكمة يف ختفيض حدة الفساد ودورها يف هتيئة املناخ اال أمهية -

 تدفقات االستثمار األجنيب املباشر 
 :تحديد إطار الدراسة 

تزامن هذه واليت ت 0202و 0222 مابني سنةتجلى يف فرتة الدراسة اليت مت حتديدها واليت ت :زمانيالطار اإل  -
واالستقرار األمين والسياسي الذي حتظى به يف هذه الفرتة مع  ،الفرتة خبروج اجلزائر من الوضع الصعب

 .قيامها بربامج إصالحية اقتصادية اليت مشلت صدور عدة قوانني جديدة خاصة باالستثمار
حتسني  إىلفإن هذه الدراسة ختص دولة اجلزائر باعتبارها من الدول اليت تسعى جاهدة  ني:المكا اإلطار  -

 .لدفع عجلة التنمية االقتصادية يمناخها االستثمار وتطوير 
 :أسباب اختيار الموضوع البحث  

 :أسباب ذاتية 
 تتوافق مع طبيعة التخصص.ميول الشخصي ملثل هذه املواضيع اليت تعتمد على التحليل والقياس واليت  -

 :أسباب موضوعية 
 باعتباره من أهم البائل التمويلية احلديثة وأقلها تكلفة. اهتمام العاملي املتزايد باالستثمار األجنيب املباشر -
رغبة يف االطالع على كل من االستثمار األجنيب املباشر واحلوكمة وتعرف على مدى تأثري احلوكمة على  -

 املناخ االستثماري.
هذه تعرف على واقع االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر يف ظل احملددات احلديثة اليت تتحكم يف تدفقات  -

 .االستثمارات
 :أهداف البحث 

 من خالل األسباب وأهمية البحث تهدف هذه الدراسة إلى:
 تعرف على بعض املفاهيم املتعلقة باحلوكمة واالستثمار األجنيب املباشر. -
 احلوكمة يف حتسني املناخ االستثماري املالئم جلذب االستثمار األجنيب املباشر. توضيح أمهية -
 .يف اجلزائر حماولة بناء منوذج اقتصادي قياسي يربز تأثري احلوكمة على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر -
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املباشر يف اجلزائر وهذا من باالستثمار األجنيب صورة واضحة تربز العالقة اليت تربط احلوكمة  إعطاءحماولة  -
خالل قياس شدة تأثري بني املتغري التابع املتمثل يف االستثمار األجنيب املباشر واملتغري املستقل متمثل يف 

 مؤشر احلوكمة.
 :اإلشكالية 

 التايل: الرئيسي السؤالتتمثل يف 
 ؟الجزائرما مدى تأثير الحوكمة على تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في    

 الفرعية التالية: األسئلةندرج حتت هذا السؤال الرئيسي حيث ي
 األجنيب املباشر وما هي احملددات املؤثرة يف جذبه؟ رماذا نقصد باالستثما  -
 ماذا نقصد باحلوكمة وما هي مؤشراهتا؟ -
 ؟يف اجلزائر ما هو اجتاه العالقة بني احلوكمة واالستثمار األجنيب املباشر -
 :الفرضيات 

 الرئيسي البديل أضحى حيث الدولية املالية للتدفقات حيويا مصدرا املباشر األجنيب االستثمار يعترب -
 .عامة املستدامة والتنمية االقتصادي النمو متويل يف الدويل لإلقراض

 .واالجتماعية الطريقة اليت متارس هبا السلطة إدارة شؤوهنا االقتصاديةاحلوكمة متثل  -
 .تأثريا إجيابيا يف هتيئة املناخ االستثماري الالزم جلذب االستثمارات األجنبية املباشرةاحلوكمة تؤثر  -
 :المنهج المستخدم 

الفرضيات،وبناءا على  صحة مدى واختبار البحث، يف املطروحة اإلشكالية على لإلجابة حماولة يف    
 االعتماد مت حيث التحليلي، ومنهجالوصفي  على املنهجني،املنهج االعتماد مت فقد أهداف وأمهية البحث،

يف  التحليلي املنهج و املوضوع، متس اليت املفاهيم و التعاريف ملختلف لتقدمي حماولتنا يف املنهج الوصفي على
 بتحليل منها املتعلقة خاصة ،البحث يف الواردة البيانات لتحليل و وصفه، مت ما على التعقيب و التعليق

احلوكمة على جذب االستمارات األجنبية  لتأثريونتائج دراسة القياسية بيانات االستثمار األجنيب املباشر 
 املباشرة.

 دراسات سابقة 
االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر، محاولة تحليل، أطروحة  إشكالية" دراسة عبد القادر ناصور -

إشكالية االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر من خالل حتديد حيث كانت هتدف إىل حماولة حتليل دكتوراه، 
وذلك من خالل دراسة تطبيقية حول حمددات االقتصادية  ،العوامل املؤثرة على جذب هذه االستثمارات

ب تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل اجلزائر باستخدام منهج إختبار احلدود واملؤسساتية املؤثرة على جذ
املتغريات االقتصادية الكلية اثر على جذب االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر  اثر تبني أن بعضوجاءت نتائجه 
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ية البريوقراطية، مستوى الفساد لكن التأثري يبقى حمدود وغري معترب يف حني كان لبعض املتغريات املؤسساتية )نوع
 وملف االستثمار( اثر معنوي على جذب هذه االستثمارات. 

 هيكل الدراسة 
 :كاآليت فصول ثالثة إىل بحثال هذا بتقسيم نقوم سوف

 الفصل األول:
 كل التعرض إىل من خالل وذلك املباشر، األجنيب لالستثمار النظري اإلطار إىل هذا الفصل سيتم التطرق يف     
 تعلقت سواء لتدفقاته، مؤثرة احملددات أهم إىل باإلضافةاملضيفة  دول على وأثاره ، أنواعه، مفهومه، من

املباشر يف اجلزائر  األجنيبواقع االستثمار  إىل وكذلك، حمددات قانونية  سياسة أو مبحددات اقتصادية، حمددات
وحتليل تطور تدفقات  ها االستثمارياليت قامت هبا من اجل هتيئة مناخ اإلصالحات أهممن خالل عرض 

 .االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر
  الفصل الثاني: 

مفهوم احلوكمة  إىلإلطار ملفاهيمي للحوكمة،وذلك من خالل التعرض ا الثاين إىل الفصل يف سيتم تطرق
رات احلوكمة واملناخ مؤش آلية العالقة بني إىلذلك مت التطرق  إىل باإلضافةمؤشراهتا، أهم إىل و وخصائصها
 االستثماري.

 الفصل الثالث:
على تدفقات االستثمار األجنيب تأثري احلوكمة  إىلتطرقنا يف هذا الفصل والذي يعرب عن اإلطار التطبيقي    

هبدف التعرف على أمهية النسبية لتأثري احلوكمة على  0202-0222  الفرتةخالل  )دراسة قياسية( املباشر يف اجلزائر
احلوكمة هلا  أناملناخ االستثماري يف اجلزائر واإلجابة على التساؤل الرئيسي وبالتايل قبول الفرضية القائمة على 

على املناخ أو رفضها وبالتايل احلوكمة ليس هلا تأثري  ،تأثري اجيايب على جذب االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر
 .االستثمار يف اجلزائر

 تستهدف اليت املقدمة االقرتاحات من وبعض إليها املتوصل النتائج تضمنت ةعام خبامتة البحث اهنينا األخري يف و
 .معينة نقاط
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 تمهيد:
لقد أصبحت االستثمارات األجنبية حمل نقاش واهتمام متزايد من طرف الباحثني االقتصاديني واملستثمرين       

االهتمام املتزايد هلذه الظاهرة دوال، وال خيتلف اثنان عن أسباب هذا  سواء كانوا أشخاصا طبيعيني أو معنويني أو
 اليت أصبحت تسيطر على جزء كبري من املبادالت الدولية وحمل استقطاب من طرف الدول املتقدمة و النامية.

إّن فكرة استقطاب االستثمارات األجنبية مل تبقى منحصرة يف إطار االهتمام اإلقليمي بكل دولة وإمنا تعدته       
صادية اإلقليمية وكذا الدولية، ساعية بذلك إىل توفري القوى الدافعة واجلاذبة لالستثمار لتصب يف التكتالت االقت

 األجنيب املباشر يف مناطقها.
ويعترب جذب االستثمار األجنيب من أهم اهتمامات الدول بالنظر إىل الدور الذي تلعبه يف التنمية        

الدولة من القطاع اجلبائي وكذا امتصاصها للبطالة إىل  إيراداتج و االقتصادية وكذا الرفاهية االجتماعية برفع اإلنتا 
جانب أدوار أخرى، لذا هندف من خالل هذا الفصل إىل عرض أهم املفاهيم النظرية لظاهرة االستثمار األجنيب 

 :كما يلي   املباحثثالثة املباشر وذلك بتقسيم هذا الفصل إىل 
 ار األجنبي المباشر وأنواعه.المبحث األول: مفاهيم حول االستثم      

  المباشر. : محددات االستثمار األجنبيالثاني المبحث      

 .:واقع االستثمار األجنبي المباشر في الجزائرالثالث المبحث     
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 أشكالهالمبحث األول: مفاهيم حول االستثمار األجنبي المباشر و 
 الدول املتقدمة والدول األجنيب املباشر كأحد أهم أوجه العالقات االقتصادية اليت متت وتتم بنييربز االستثمار    

وبطبيعة احلال والدول النامية حيث أدى دوره األساسي خالل عملية التطور اليت حتققت يف الدول املتقدمة النامية،
االستثمار األجنيب املباشر،  مفهوم على فاالستثمار األجنيب يأخذ العديد من األشكال وفيما يلي سوف نتعرف

 .وأشكاله

 المطلب األول:مفهوم االستثمار األجنبي المباشر
 االقتصادية املنظمات أو الدول بني سواًءا اتفاقا تلق ال املباشر األجنيب لالستثمار أعطيت اليت التعاريف إن    

 :التعاريف من أساسيتني جمموعتني إىل التطرق ميكن اإلطار هذا ويف االقتصاديني، بني حىت الدولية أو
 .الدولية المالية والمنظمات المؤسسات نظر وجهة من األجنبي االستثمار تعريف 1-
 الدويل االستثمار أنواع من النوع ذلك بأنه ،الدولي النقد صندوق حسب املباشر األجنيب االستثماريعرف     

 ر،   آخ اقتصاد يف مقيمة مؤسسة يف دائمةة مصلح على ما اقتصاد يف مقيم كيان حصول هدف يعكس الذي
 املستثمر متتع إىل باإلضافة،املؤسسة و املباشر املستثمر األجل بني طويلة عالقة وجود على املصلحة هذه تنطوي و

 1.ةاملؤسس إدارة يف النفوذ من كبرية بدرجة املباشر
 هدف يرتجم نشاط املباشر األجنيب االستثمار أن فرتى  (OCDE)االقتصادية والتنمية التعاون منظمة أما     
 املنفعة مفهوم ويفرض ،آخر اقتصاد يف مقيم كيان يف مستدامة منفعة على للحصول ما اقتصاد يف مقيم كيان

 التأثري ممارسة آخر جانب ومن واملؤسسة، املباشر املستثمر بني األجل طويلة عالقة وجود جانب من املستدامة
  تقل ال حصة املستثمر متلك على ينطوي املباشر األجنيب االستثمار أن املنظمة وتعتربة املؤسس تسيري يف الفعال

 2.التصويت قوة أو املال رأس إمجايل من  %10عن 
 ذلك أنه على املباشر األجنيب االستثمار (UNCTAD)والتنمية  للتجارة المتحدة األمم مؤتمر يعرف بينما    

 الشركة بني اإلداري التحكم على ومقدرة دائمة مصاحل تعكس املدى طويلة عالقة على ينطوي الذي االستثمار
 املستقبل القطر) آخر قطر يف إنتاجية وحدة أو وشركة (املستثمرة الشركة إليه تنتمي الذي القطر) األم القطر يف

 وحدة أو) شركة يف أصوال متتلك اليت الشركة تلك أنه على (األجنيب املستثمر )األم الشركة وتعرف ،(لالستثمار
 العادية األسهم من10 %  تفوق أو تساوي حصة شكل امللكية وتأخذ األم، القطر غري آخر لقطر تابعة (إنتاجية

           3.األخرى للشركات يعادهلا ما أو احمللية للشركات (اإلدارة جملس يف)التصويتية القوة أو

                                                 
 جامعة – التسيري وعلوم االقتصاد منشورة( كلية ماجيسرت )غري مذكرة ،"اجلزائر يف االقتصادية اإلصالحات خالل من املباشر األجنيب االستثمار آفاق و واقع،" الرمحان عبد تومي - 1

 (. 12) ص ،0222-0222اجلزائر
 العلوم كلية منشورة(، )غري الدكتوراه أطروحةالجزائر"، حالة إلى اإلشارة مع النامية البلدان في وآفاقها المباشرة األجنبية االستثمارات واقع تحليل ،"قويدري حممد - 2

 .(36) ،ص0221اجلزائر، جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية
  .(5) ص ، 2004، 32العدد الكويت، للتخطيط، العريب املعهد التنمية، جسر جملة ،وقضايا" تعريف- المباشر األجنبي االستثمار "، خضر حسان - 3
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 :اآلتية على النقاط الهيئات هذه وتتفق  
 .االستثمار إدارة أثناء والتصويت الرأي إبداء على القدرة المتالك حمددة كنسبة  %22 نسبة -
 .أخرى دولة يف جزئية أو تامة ملكية ألصول جنيباأل ستثمرامل امتالك -
 .املباشر األجنيب االستثمار مدى طول على التأكيد -
 .أهدافه حسب قراراته لتمرير صاحبها تؤهل اليت التصويت قوة حتددها الفعلية القرار سلطة -

 .االقتصاديين بعض نظر وجهة من األجنبي االستثمار تعريف  - 2
 األجنيب املستثمر متلك على ينطوي الذيو ه ،املباشر األجنيب االستثمار قحف أبو السالم عبد يرى 

 مع املشروع إدارة يف باملشاركة قيامه إىل باإلضافة هذا معني، مشروع يف االستثمارات كل أو من جلزء
 ملكيته حالة يف والتنظيم اإلدارة على الكاملة سيطرته أو املشرتك، االستثمار حالة يف الوطين املستثمر
 والتكنولوجية املالية املوارد من كمية بتحويل األجنيب املستثمر قيام عن االستثمار،فضال ملشروع املطلقة
 .1ةاملضيف الدول إىل اجملاالت مجيع يف التقنية واخلربة

 داخل مشرتكة مشروعات عن عبارة املباشر األجنيب االستثمار أن إىل العزيز عبد محمد سمير ويذهب 
 أجنبية شركات فروع شكل الغالب يف االستثمار هذا ويأخذ آخر، بلد يف القائمون عليه يسيطر ،بلد

 2.مشرتكة ومشروعات
 إما األجنيب، املستثمر ويديرها ميلكها اليت االستثمارات تلك هأن على مبروك المقصود عبد نزيه ويعرفه 

 األجنيب االستثمار ويتميز ،اإلدارة حق له يكفل منها لنصيب ملكيته أو هلا الكاملة ملكيته بسبب
 والثاين املضيف، البلد يف األجنيب املستثمر يزاوله اقتصادي نشاط وجود ل، األو مزدوج بطابع املباشر
 3.للمشروع اجلزئية أو الكلية ملكيته

 اتاالستثمار  أشكال من غريه عن يتميز املباشر األجنيب االستثمار أن التعريفات هذه وراء من خنلص حيث   
 :يلي مبا األخرى
 األصلي البلد غري مضيف بلد إقليم يف أجنيب مستثمر طرف من الستثماراتل كلي أو جزئي متلك -

 .للمستثمر
 بداية يف عليها املتفق املسامهة نسبة حسب األجنيب املستثمر جانب إىل وطين مستثمر تواجد لاحتما -

 .االستثمار
 .أجنبية ملؤسسة فرع أو للمشروع كلي متلك مشرتك، مشروع شكل املباشر األجنيب االستثمار يأخذ قد -

                                                 
 .(26)، ص2191، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، التدويل وجدوى االستثمارات األجنبيةنظريات عبد السالم أبو قحف،  -1
 إلشعاع ،اإلسكندرية، مصر،، الطبعة الثانية ، مكتبة االعام: المدخل االدخاري والضريبي المدخل اإلسالمي المدخل الدولي التمويل ،مسري حممد عبد العزيز -2
 .(621)، ص2119 
 (62)ص ،  0222، اإلسكندرية ،  لطبعة األوىل ، دار الفكر اجلامعي، "اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية"، اربوكعبد املقصود م نزيه  -3
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 .ومعرفة تكنولوجيا آالت، شكل يف وإمنا ملكية حصص شكل يف فقط ليس املال رأس حتركات يتضمن -
 البلد إقليم على األجنيب املستثمر طرف من إنتاجي نشاط ممارسة على املباشر األجنيب االستثمار ينطوي -

 .املضيف
 االقتصادية، األهداف من مجلة حتقيق إىل أخرى دولة إىل انتقاله وراء من عادة األجنيب املستثمر يهدف -

 البيئية اآلثار من التخلص األجنيب املستثمر خالهلا من حياول اليت البيئية وخاصة ة، السياسياالجتماعية
 .باإلنتاج منها تعلق ما خاصة أنشطته ملختلف السلبية

 المطلب الثاني:أنواع االستثمار األجنبي المباشر
 فقد ،األجنيب طرف املستثمر من املشروع ملكية نسبة حسب تتحدد املباشر األجنيب االستثمار أشكال إن   

: االستثمار  رئيسية أنواع ثالثة إىل األجنيب املباشر االستثمار تقسيم يتم املنطق هذا ومن مطلقة أو جزئية تكون
 .تمتعددة اجلنسيا وشركات للمستثمر بالكامل واململوك املشرتك

أن االستثمار املشرتك هو أحد " Kolde": يرى الباحث االقتصادي كولدي االستثمار المشترك -2
فيه طرفان )أو شخصيتان معنويتان( أو أكثر من دولتني مشروعات األعمال الذي ميتلكه أو يشارك 

خمتلفتني بصفة دائمة، واملشاركة هنا ال تقتصر على احلصة يف رأس املال بل متتد أيضا إىل اإلدارة، واخلربة 
 وبراءات االخرتاع أو العالمات التجارية...اخل.

عمليات إنتاجية أو تسويقية تتم يف دول  " فريى أن االستثمار املشرتك ينطوي علىTerpstra" أما تربسرتا  
أجنبية، ويكون أحد أطراف االستثمار فيها شركة دولية متارس حقًا كافيًا يف إدارة املشروع أو العملية اإلنتاجية 

 1بدون السيطرة الكاملة عليه.

األمثل الستغالل  تفضل العديد من الدول النامية إتباع أسلوب املشروعات املشرتكة بل وترى فيه األسلوب     
ثرواهتا، ألن هذا النوع من االستثمار حيقق هلا نوع من التوازن بني جلب رؤوس األموال وبقاء سيطرهتا على 
عناصر اإلنتاج من خالل مشاركة رأس املال الوطين يف املراقبة الفعلية للمشروع، حبيث ال يستطيع الشريك األجنيب 

يريه إلدارة املشروع، ألن االشرتاك يف ملكية رأمسال الشركة خيول للشريك االنفراد وحده يف اختاذ قراراته، وتس
مما يضمن للدولة املضيفة عدم اختاذ الشريك  ،الوطين حق االشرتاك يف اإلدارة واإلطالع على كافة القرارات

الشركة كمركز  كذلك عدم قيام دولة الشريك األجنيب باختاذها،األجنيب لقرارات سرية تضر مبصاحلها االقتصادية 
 2ه.للتجسس أو ألي عمل آخر غري العمل املعلن علي

                                                 
 (26)،ص0222دار التعليم اجلامعي،اإلسكندرية، محددات االستثمار األجنبي المباشر في ظل المتغيرات االقتصادية الدولية،عصام عمر مندور،  -1
 (01 )ص، 2191 اجلامعة، اإلسكندرية،شباب  تالثانية، مؤسسا ة، الطبعألشكال والسياسات المختلفة لالستثمارات األجنبيةالسالم أبو قحف، اد.عبد   -2
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 وبالتايل ميكن القول أن االستثمار املشرتك هو:

  هو اتفاق طويل األجل بني طرفني استثماريني أحدمها وطين واآلخر أجنيب ملمارسة نشاط إنتاجي داخل دولة
 الطرف املضيف.

  تابعة للقطاع العام أو اخلاص.إن الطرف الوطين قد يكون شخصية معنوية 
  إن قيام أحد املستثمرين األجانب بشراء حصة من شركة وطنية قائمة يؤدي إىل حتويل هذه الشركة إىل شركة

 استثمار مشرتك.
 :ليس بالضرورة أن يقدم املستثمر/الطرف األجنيب أو الوطين حصة يف رأس املال مبعىن 

 من خالل تقدمي اخلربة واملعرفة أو العمل أو التكنولوجيا  أن املشاركة يف مشروع االستثمار قد تكون
 بصفة عامة.

 .وقد تكون املشاركة حبصة يف رأس املال أو كله على أن يقدم الطرف اآلخر التكنولوجيا 
  قد تأخذ املشاركة شكل تقدمي املعلومات أو املعرفة التسويقية.و 

  ن أطراف االستثمار احلق يف املشاركة يف إدارة املشروع يف مجيع احلاالت السابقة البد أن يكون لكل طرف م    
وهذا هو العنصر احلاسم يف التفرقة بني مشروعات االستثمار املشرتك وعقود اإلدارة واتفاقيات التصنيع أو 

 مشروعات تسليم املفتاح )أشكال االستثمار األجنيب غري املباشر(.
  .ةالمضيف الدولة نظر وجهة من المشترك االستثمار وعيوب مزايا :أوال

 :المزايا -1
 :1يلي فيما املزايا هذه وتتمثل
 توفري و التكنولوجيا تطوير و األجنبية األموال رؤوس زيادة يف بارزا دور االستثمار من النوع هذا يلعب 

 يف الزيادة و الواردات من التقليل طريق عن املدفوعات ميزان حتسني و ،جديدة شغل مناصب
 .الصادرات

 املضيفة الدول يف اخلدمية و االقتصادية األنشطة بني اقتصادية عالقات خلق و الوطنيني املديرين تكوين. 
 وذلك املشروع إدارة يف االشرتاك نتيجة هذا و االستثمار سياسات توجيه يف الوطنية املصاحل ضمان 

 .الوطنية املصاحل سياسات مع الشركة سياسات تتعارض عندما
 املستثمر هبا يقوم اليت اجلدوى لدراسات نتيجة وهذا األجنبية لالستثمارات املضيفة الدول عوائد زيادة 

 التكنولوجيا من األرباح هذه لتحقيق مالئم جو توفري إىل ة، باإلضافاستثمار بأي القيام قبل األجنيب
 .الفعالة اإلدارة و املتقدمة

                                                 
 .(61 )ص،  2005،األردن ،النفائس دار ،ألوىلة الطبع ،اإلسالمي االقتصاد ضوء في اإلسالمية الدول في المباشر األجنبي االستثمار  ،هلل بدع العزيز عبد حممد - 1
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 :العيوب -2
 املشاركة على واملالية اإلدارية و الفنية القدرة الوطين االقتصاد لدى يوفر أن السابقة املزايا لتحقيق يشرتط 

 .للمشروع االستثمارية السياسات توجيه و رسم يف
 يف يتسبب األمر وهذا ،املشرتكة املشاريع حجم صغر على يؤثر الوطين املال رأس حجم صغر توقع إن 

 .اخل...التكنولوجيا نقل ،التوظيف فرص زيادة :مثال املضيفة الدول من املرجوة األهداف حتقيق عدم
 يف املدفوعات ميزان حتسني و، األجنبية العمالت توفري يف املنشودة األهداف املضيفة الدول حتقيق إن 

 لالستثمار مطلقة ملكية ململوكةا االستثمار مشروعات مع مقارنة بكثري أقل هي املشرتكة املشروعات
 .األجنيب

  بياألجن المستثمر نظر وجهة من المشترك االستثمار وعيوب مزاياثانيا: 
 :المزايا -1

 ذلك منو  املضيفة الدول مبوافقة هذا و استثمارية فرص زيادة يف يساهم املشرتك االستثمار جناح حالة يف 
 .بالكامل له مملوكة مشروعات إنشاء خالل          
 عدم حالة يف هذا و األجنيب املستثمر طرف من تفضيال و انتشارا االستثمارات أكثر املشرتك االستثمار إن 

 اجملاالت بعض يف خاصة و بالكامل استثمارية ملشروعات بتملكه األجنيب للمستثمر املضيفة الدول مساح
 االستثمار من بأنواع قورنت ما إذا إضافية أرباح من يتيحه ملا وهذا ،اخل...البرتول أو ةكالزراع  ،ةاالقتصادي

 .املباشر غري
 املعلومات نقص حالة يف وهذا اجلنسيات متعددة شركات طرف من االستثمار من النوع هذا يفضل 

 .األجنبية للسوق أمثل استغالل هبدف البشرية أو املالية املوارد أو التسويقية
 األولية املواد وتوفري للتوزيع قنوات إنشاء و احمللية األسواق على التعرف على يساعد املشرتك االستثمار 

 .األم للشركة
 اخلسائر تقليص و املصادرة و التأميم مثل باملشروع حتيط اليت جتارية الغري املخاطر ختفيض على يساعد 

 .هلا التعرض ميكن اليت التجارية
 اإلنتاجية بالعملية القيام خالل من هذا و املضيفة للدولة اجلمركية القيود يتفادى املشرتك االستثمار 

 .أسواقها غزو عملية لتسهيل وذلك التصدير من بدال أراضيها على مباشرة
 والعالقات باللغة املتعلقة املشكالت حل يف اجلنسيات متعددة شركات يساعد املشرتك االستثمار 

 .الوطنية طرافاأل على باالعتماد وهذا الشركة هذه تواجه اليت املشكالت من وغريها،العمالية
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 العيوب  -2
 يف الوطين الطرف إصرار حالة يف خاصة وهذا األجنيب املستثمر وأهداف الوطنية املصاحل اختالف احتمال 

 يف خاصة املرتقبة املستثمر أهداف مع يتفق ال قد ما وذلك املشروع يف املال رأس من معينة نسبة تقدمي
 .واإلدارة الرقابة

 ارتفاع إىل يؤدي مما زمنية فرتة بعد االستثماري املشروع من األجنيب الطرف الوطين الطرف يقصي قد 
   النمو و البقاء يف املتمثلة و األجنيب املستثمر أهداف مع يتعارض ما هذا و ،جتاري الغري اخلطر درجة

 .احمللية السوق يف االستثمار و
 حتقيق على سلبا يؤثر قد األجنيب و الوطين املستثمر بني الفنية و املالية القدرات يف التكافؤ عدم إن 

 .األجل قصرية وأخرى األجل طويلة االستثماري املشروع أهداف
 شركة) اخلارج إىل الداخل من األرباح حتويل و التصدير و التوظيف على وقيود شروط وضع احملتمل من 

 .احلكومة يف متمثل الوطين الطرف كان إن وهذا (األم
 :األجنبي للمستثمر بالكامل المملوكة االستثمارات -3
 حيث (عموما اجلنسيات املتعددة الشركات) األجانب للمستثمرين بالنسبة تفضيال األكثر الشكل هذا يعد   

 البلد يف اإلنتاجي أو أخلدمايت النشاط أنواع من نوع أي أو التسويق أو اإلنتاج فروع إنشاء على الشكل هذا يقوم
 هذا يف األجنيب املستثمر قبل من االستثماري املشروع وملكية تسيري على متاما اإلشراف يكون كما املضيف،

 .االستثمارات من النوع
 للبلدان بالنسبة قلق مصدر يكون ما غالبا نهإف فيه، امللكية طبيعة إىل وبالنظر االستثمارات من النوع هذا إن    

 وكذا االقتصادية للتبعية تكريسه من اخلوف بسبب قبوله يف (أحيانا ترفضه) كثريا ترتدد واليت املضيفة النامية
 البلدان ألسواق اجلنسيات املتعددة الشركة احتكار من اخلوف إىل إضافة املضيف، البلد ومواد لثروات استغالله

 1.النامية
 المضيفة للدول بالنسبة األجنبي للمستثمر بالكامل المملوكة االستثمارات عيوب و مزايا :أوال
 المزايا  -2

 املضيفة. الدول إىل األجنيب مال رأس من التدفقات زيادة 
 اجملتمع أكثر حلاجات إشباع إىل يؤدي مما ،املشروعات حجم كرب يف يساهم االستثمار من النوع هذا إن 

 يف حتسني عليه يرتتب مما فائض حالة وجود يف الصادرات زيادة و الواردات ختفيض إىل يؤدي مما ،احمللي
 .املضيف للبلد املدفوعات ميزان

                                                 
- تلمسان -بلقايد أبوبكر جامعة – التسيري وعلوم االقتصاد ،كلية ، أطروحة دكتوراه تحليل" محاولة:الجزائر في المباشر األجنبي االستثمار إشكاليةناصور، " القادر عبد -1

 .(12)،ص 0226-0221
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 حتديث تؤثر على فإهنا لالستثمارات األخرى باألشكال قورنت ما إذا املشروعات حجم لكرب نظر 
 لغرض وهذا احمللية املناسبة للسوق التكنولوجيا باختيار يقوم جهاز توفر خالل من وهذا،التكنولوجيا

 .األفضل الربح و األمثل الناتج من املنشودة األهداف حتقيق
 يف أو مراحل التأسيس يف سواء العمالة من اكرب عدد تشغيل إىل تؤدي املشروعات هذه ضخامة إن 

 .التشغيل مراحل
 العيوب -0
 ما إذا خاصة هذا و االقتصادية التبعية و االحتكار خماطر من تتخوف املضيفة الدول نفإ العيوب ناحية من أما  

 .الوطنية املصاحل مع املستثمر مصاحل تعارضت
 األجنبي نظر المستثمر وجهة من األجنبي للمستثمر بالكامل المملوكة االستثمارات وعيوب مزايا  :ثانيا
  المزايا  -2

 النشاط التحكم يف و اإلدارة يف األجنيب للمستثمر الكاملة احلرية يعطي االستثمار من النوع هذا إن 
 .الوظيفي لالستثمار النشاط أوجه مبختلف املرتبطة األعمال سياسات و اإلنتاجي

 املتوقعة األرباح حجم كرب إىل تؤدي املضيفة الدول يف اإلنتاج عوامل تكلفة اخنفاض إن. 
 مع قورنت إذا ما هذا و املشروع تواجه اليت املشكالت ختطي يف يساعد للمشروع الكامل التملك إن 

 .مباشر الغري االستثمار أو املشرتك االستثمار
 رسم و الدول املضيفة زبون إقناع على االستثمار أشكال من الشكل هذا يف يعتمد األجنيب املستثمر إن 

 التوسع سياسات تنفيذ فيما خيص املستثمر هذا مهمة يسهل مما ،االستثمار هذا عن جيدة صورة
 .والتسويق

 العيوب -0
 إذا ك،املشرت  قورنت باالستثمار ما إذا االستثمارات من الشكل هذا يف املستعملة األموال رؤوس ضخامة 

 األوىل اللبنات إرساء من أي تكاليف اإلنتاج كل وحده األجنيب املستثمر يتحمل احلاالت هذه يف
 .اإلنتاج مرحلة حىت للمشروع

 وهذا ،املصادرةو  التصفية ،التأميم :مثل التجارية الغري األخطار ترتفع االستثمارات من الشكل هذا يف إن 
 .املضيفة الدول يف السياسي االستقرار عدم حالة يف
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الشركات من أهم أشكال االستثمار واحملرك وتعترب هذه  االستثمار في صورة شركات متعددة الجنسيات -6
بكرب حجم إنتاجها وتنوعه،  زأن هلا فروع متعددة متتد إىل عدة دول خمتلفة، وتتمي ثالرئيسي له، حي

 1.أهنا تدار مركزيا من مركزها الرئيسي يف الوطن األم األحدث أساليب التكنولوجيا العصرية، كم اوباحتكاره
 :منها هامة اقتصادية خصائص بعدة الجنسيات متعددة الشركات تتميز -1

 املؤسسات هذه حجم كرب 
 املنتجات تنوع 
 النشاط يف التنوع 
 اجلغرايف التشتت 
 العليا اإلدارة تركيز 
 التكنولوجي التفوق 

 

 نذكر: االستثمار في صورة شركات متعددة الجنسيات عيوب -2
 يساوي التبادل التجاري معدل أن معروف انه كما حيث ،املضيفة للدول التجاري التبادل معدل تأثر 

 املستثمر استثمر إذا ففي حالة الدولة لتلك املستوردة السلع أسعار سعر على املصدرة السلع أسعار
 سعر ختفيض إىل يؤدي سوف ،هلذه السلعة مصدرة املضيفة الدولة كانت و تصديرية سلع يف األجنيب
 التبادل معدل تدهور إىل يؤدي سوف حاهلا ثابتة على الواردات أسعار بقاء مع و املصدرة السلعة

 .التجاري
 طريق عن من مشاريعها جزء بتمويل األجنبية الشركات تقوم ما غالبا حيث احمللي االستثمار نقصان 

 االستثمارات تقليص يستلزم مما ،نسبة الفائدة ارتفع إىل تؤدي سوف الطريقة هذه إن و ،احمللية البنوك
 الشركات على األجنبية للشركات قروضهم تقدمي احمللني يفضلون املمولني أن إىل باإلضافة وهذا ،احمللية
  يف أقل املخاطرة العامل هذا يكون حيث،القروض اسرتداد هذه املخاطرة يف لعامل هذا و احمللية

 .احمللية الشركات مع األجنبية مقارنة الشركات
 
 
 
 
 

                                                 
الدار  ،الجنوبية . مصر ( األجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة االقتصادية العربية دراسة مقارنة )تركيا . كوريامحددات االستثمار  ،دكتورة أمرية حسب اهلل ،حممد - 1 

   .(22) ص 0225/0221،مصر،اإلسكندريةاجلامعية، 
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 الدول الناميةو أثره على  راألجنبي المباشالمطلب الثالث: أهمية االستثمار 
 .بالنسبة لدول النامية ر: أهمية االستثمار األجنبي المباشاألولالفرع    

أمهية هذا االستثمار ودوره يف  اضوء املفاهيم السابقة لالستثمار األجنيب املباشر وأنواعه املختلفة تربز لن على    
 2تنمية االقتصادية يف الدول النامية وذلك من خالل: 

  إمداد الدول النامية حبزمة من األصول املختلفة يف طبيعتها والنادرة يف هذه الدول وذلك من خالل
ما أهنا اإلدارية، ك تالشركات متعددة اجلنسيات، وتشمل هذه األصول رأس املال، التكنولوجي، املهارا

 قناة يتم عن طريقها تسويق املنتجات الدولية.
 .املسامهة يف خلق الفرص العمل ويف رفع إنتاجية هذا العنصر وبالتايل احلد من مشكلة البطالة 
   رفع معدل االستثمار بالدول النامية من خالل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر ومن خالل جذب

ساسية أو األنشطة املكملة ومن  م ارتفاع عوائد امللكية وهو ما يدفع مدخرات احمللية إىل األنشطة األ
 بدوره إىل زيادة املدخرات وبالتايل االستثمارات.

 مستوى االقتصاد القومي ككل نتيجة عالقات التشابك األمامية واخللفية اليت تربط أنشطة  رفع
كفاءة أداء الشركات األخرى، أما الروابط الشركات احمللية، فالروابط اخللفية تساهم يف زيادة إنتاجية و 

األمامية فتساهم يف تطوير مؤسسات البيع احمللية، كما تعمل على فهم التكنولوجيا املعقدة يف صناعات 
 عديدة.

  تساهم التحويالت الرأمسالية اليت تقوم هبا الشركات األجنبية لتمويل مشروعاهتا يف زيادة الصادرات يف
 ليل عجز ميزان املدفوعات.الدول املضيفة ويف تق

 ر.: اآلثار االيجابية المحتملة لالستثمارات األجنبية المباشالثانيالفرع     
ر، يهيييدد االسيييتقالل طيباشيييرة، وتصيييويرها عليييى أهنيييا شييير مسيييلييييس مييين احلكمييية رفيييض االسيييتثمارات األجنبيييية امل   

 2حمتملة، إذا ما أحسن توجيهها ومراقبتها، أمهها:االقتصادي للدولة املضيفة، حيث أن هلذه االستثمارات مزايا 
يؤدي االستثمار األجنيب إىل توسيع املمتلكات الوطنية وخليق طبقيات جدييدة مين املسيريين يف املسيتقبل مين  -

 أجل املسامهة يف مشاريع االستثمار وإنشاء مشاريع جديدة.
الييييت متثيييل أسييياس أي برنيييامج و يعتيييرب االسيييتثمار األجنييييب مصيييدرا هاميييا ليييرؤوس األميييوال والعميييالت األجنبيييية،  -

 تنموي.
 

                                                 
 .(92 -22 )ص ، ، مرجع سابقدكتورة أمرية حسب اهلل حممد -  0
صيف  ،11-16،جملة حبوث اقتصادية عربية،العدد "دراسة حالة الجزائر -األجنبية المباشرة في الدول الناميةواقع وتحديات االستثمارات "مفتاح صاحل ، -2

 (221-226) ، ص0229خريف،
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يسيياعد االسييتثمار األجنيييب يف احلصييول علييى التكنولوجيييا، وتنمييية وتييدريب واسييتغالل املييوارد البشييرية يف الييدول  -
الييييت متتلكهيييا اليييدول الصيييناعية و لتكنولوجيييية ضيييعف قيييدرهتا امييين املضييييفة، حييييث تعييياين معظيييم البليييدان الناميييية 

املتقدمييية. وتظهييير الفجيييوة التكنولوجيييية بيييني البليييدان الناميييية والبليييدان الصيييناعية املتقدمييية مييين خيييالل املقارنييية بيييني 
يف كييييل ميييين البلييييدان النامييييية والبلييييدان  أعييييداد العلميييياء واملهندسييييني الييييذين يعملييييون يف جمييييال البحييييوث والتطييييوير

عيامل ومهنيدس يف  6260، ففي الواليات املتحدة األمريكية يوجيد مين بيني كيل ملييون شيخص الصناعية املتطورة
عاملييا ومهندسييا يف جمييال البحيييوث والتطييوير ميين بييني كيييل  25جمييال البحييوث والتطييوير يف حييني ال يوجيييد سييوى 

 مليون شخص يف نيجرييا، وهذا ما يوضحه اجلدول التايل: 
 ين في مجال البحوث والتطوير لكل مليون شخصعدد العلماء والمهندس  (:1جدول رقم )

 (1881-1891في عدد من الدول المتقدمة والدول النامية خالل الفترة )                
العدد لكل مليون  الدول النامية العدد لكل مليون شخص الدول المتقدمة

 شخص
 322 األرجنتني 6260 الواليات المتحدة األمريكية

 239 الربازيل 3621 اليابان
 223 األردن 0591 فرنسا
 699 تونس 6329 النرويج
 25 نيجرييا 2605 إيطاليا
 .113، ص 0222،  مرجع سابق"،االقتصادية لالستثمارات األجنبية رآلثاا"  ،نزيه عبد املقصود حممد مربوك المصدر:

 القطاعات اإلنتاجية.رفع معدالت التكوين الرأمسايل، مع خلق عالقات جديدة وتنمية خمتلف  -
املسامهة يف ختفيض حدة البطالة من خالل خلق فرص جديدة للعمل، األمر الذي يؤدي إىل رفع الناتج  -

 الوطين احمللي، مما يزيد يف الدخل الفردي، وحتسني القدرة الشرائية وبالتايل تشجيع االستهالك.
شركات أجنبية تساهم يف كسر حدة االحتكار  تنمية املنافسة احمللية يف اإلنتاج السلع واخلدمات مع وجود -

 الوطين.
تلعب الشركات دولية النشاط، اليت تقوم باالستثمار املباشر يف الدول النامية، دورا كبريا يف رفع كفاءة قطاع  -

العاملية ملنتجات الصناعات   التصدير يف هذه البلدان، حيث يساهم وجود هذه الشركات يف فتح األسواق 
يف الدول النامية، األمر الذي يؤدي إليى زيادة الصادرات، وبالتايل املسامهة يف حتسني ميزان  اليت تقيمها

 املدفوعات، وهذا ما يوضحه اجلدول التايل:
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  دور االستثمارات األجنبية في زيادة حجم الصادرات السلعية (:2جدول رقم )  
 (1889-1891ترة ) في عدد من البلدان المضيفة لها خالل الف               

 2119 2113 2196 2192 الدولة

 21226 23911 6937 9118 األرجنتني

 11882 46174 21988 21133 الربازيل

 116111 81188 21118 11442 املكسيك

 69941 48626 21112 21818 اندونيسيا

 11371 11711 11316 21116 نيجرييا

 1611 1477 191 412 األردن

 1647 1116 1911 2234 تونس

 8391 12718 12491 11724 اجلزائر

 6281 4642 2117 2413 املغرب

 .(112)"، مرجع سبق ذكره، ص االقتصادية لالستثمارات األجنبية راآلثا"، املصدر: نزيه عبد املقصود حممد مربوك

 : اآلثار السلبية المحتملة لالستثمارات األجنبية المباشرةالفرع الثالث
نسيات، الواقع أن االعتماد على االستثمار األجنيب املباشر الذي تقوم به يف الغالب الشركات متعددة اجل  

 2، بل ترد عليه عدة انتقادات منها:ليس يف حد ذاته خريا 
إن مشروعات االستثمار األجنيب املبياشر متلك من القدرات املالية والتنظيمية ورمبيا السياسية، ما ميكنها من  -

مصاحلها كمؤسسات تعمل فقط  مع السيطرة على اقتصاديات البلدان النامية، وإخضاعها لشروطها مبا يتفق
وهذه السيطرة االقتصادية ميكن أن تتحول إىل سيطرة  ،من أجل احلصول على أكرب قدر ممكن من الربح

 سياسية تؤثر يف حرية الدولة يف اختاذ القرارات االقتصادية والسياسية.
لدولة املستثمرة من خالل االستثمار األجنيب املباشر إىل استنزاف املوارد املتاحة والثروات الطبيعية هتدف ا -

 وحتويلها إىل الدولة األم أو الدول املتقدمة األخرى.
صغر حجم املشاريع االستثمارية اليت جتلبها الشركات األجنبية، وكرب نسبة التحويالت من األرباح إىل الدولة  -

يؤثران سلبا يف ميزان املدفوعات، واخنفاض حصيلة الدولة املضيفة من الضرائب، والوقوع يف التبعية األم، 
 االقتصادية والسياسية.

تركيز الدول املستثمرة على القطاعات اإلستخراجية دون مراعاة القطاعات اليت هتدف الدول املضيفة إىل  -
 %01.2و  %61النامية يف صناعة استخراج النفط بلغت  فمثال توظيف رأس املال األجنيب يف الدول ،ترقيتها

                                                 
 .(223)ص، مرجع سبق ذكره ، دراسة حالة الجزائر" -"واقع وتحديات االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول الناميةمفتاح صاحل،  - 0
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  يةجتاإلسرتايف فروع أخرى من الصناعات  %1.6يف الصناعات التحويلية و %03.1يف قطاع اخلدمات، و 
 .2193سنة ل
إن تدفق رأس املال إىل الداخل يؤدي إىل حتسني ميزان املدفوعات ومنه معدالت التبادل،  م مييل إىل التدهور  -

 عندما يتم حتويل األرباح إىل اخلارج، كما يوضحه اجلدول التايل:
 حجم األرباح الناتجة عن االستثمارات األجنبية المباشرة (:3جدول رقم )
  في البلدان النامية والمحولة إلى البلدان المتقدمة           

 الوحدة: مليار دوالر                                                                 
 حجم األرباح المحولة حجم استثمارات السنة

1896-1882 09.1 23.9 
1883 33.3 06.6 
1884 22.1 05.1 

  .196مرجع سبق ذكره، ص  االقتصادية لالستثمارات األجنبية"، راآلثا، "املصدر: نزيه عبد املقصود حممد مربوك
األجنبيييية تيييؤدي إىل خيييروج بعيييض الشيييركات الوطنيييية مييين السيييوق وهيييذا بسيييبب إن املنافسييية الشيييديدة للشيييركات  -

اخنفيييياض النيييياتج الييييوطين، وبالتييييايل إضييييعاف االقتصيييياد الييييوطين الكلييييي، ممييييا ييييينجم عنييييه احتمييييال حييييدوث تييييوتر 
 اجتماعي وآثار سلبية يف ميزان مدفوعات الدولة.

تعمل االستثمارات األجنبية املباشرة عليى نقيل أنشيطتها امللوثية إىل البليدان الناميية، نظيرا للقييود املفروضية عليهيا  -
ة.ها يف البليدان الناميييف بالدها ومن  م تقوم بالتأثري السليب يف البيئة، يف ظل غياب الرقابية الفعالية عليى أنشيطت
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 محددات االستثمار األجنبي المباشر.لمبحث الثاني: ا
 أولت حيث الداخل، إىل املباشر األجنيب االستثمار دفع عوامل على احلديثة الدراسات معظم ركزت لقد         
 السيما اإلنتاج اخلام،وعوامل املواد ووفرة متميزة، جغرافيا من املضيفة الدولة هبا تتمتع اليت الطبيعية باملزايا اهتمامها

 على املؤثرة العناصر كأخذ النمو واحتماالت السوق حجم أمهية العملية الدراسات أوضحت كما الرفيعة، العمالة
 عامة بصفة النامية الدول إىل تدفقها واستمرار االستثمارات منو أن غري املباشر، األجنيب االستثمار توجيه قرار

 شامال مفهوما بوصفه تعريفه ميكن والذي ،السائد االستثماري املناخ مالئمة مدى على األول املقام يف يتوقف
 السياسية، األبعاد الظروف هذه تشمل حيث وتوظيفه، املال رأس تدفق اجتاه يف املؤثرة والظروف األوضاع جململ

 وتشجيع جلذب مناسبة و مالئمة، تكون أن جيب اليت اإلدارية التنظيمات وفاعلية وكفاءة واالقتصادية
  .واألجنبية احمللية االستثمارات

 األجنيب االستثمار جلذب والقانونية والسياسية االقتصادية احملددات أهم إىل املبحث هذا خالل من التطرق وسيتم
 :التايل النحو على املباشر،

 .المطلب األول: المحددات االقتصادية  
  .المحددات السياسةالمطلب الثاني:  
 .و التشريعية ةالمحددات القانونيالمطلب الثالث:  
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 : المحددات االقتصاديةاألولالمطلب 
تلعب احملددات االقتصادية الدور األساسي يف توجيه االستثمارات سواءا كانت أجنبية أو حملية واستفادة       

 املضيفة، الدول مستوى على االستثماري املشروع سري على مهمة تأثريية جوانب من هلا ملا ،دول معينة عن غريها
 األجنيب لالستثمار اجلاذب املناخ بناء يف هاما دورا تلعب اليت االقتصادية احملددات أهم عرض سيتم يلي وفيما

 .املباشر
 :درجة االنفتاح على العالم الخارجي -1

 تعرفلبعيدا عن االقتصاديات املغلقة ويف سبيل ا أواالقتصاديات املفتوحة  إىلالتوجه  إىل األجنيبمييل االستثمار  
على درجة االنفتاح ميكن االستعانة ببعض املؤشرات االقتصادية اليت تعكس سلوك االقتصاد عن الفرتة السابقة 

 1 ولفرتات قادمة، ومن هذه املقاييس:
 نسبة الصادرات إىل الناتج القومي. -
 صادرات.درجة الرتكيز يف ال -

 

 لالقتصاد القومي:القوة التنافسية  -2

تتمثل هذه التنافسية لالقتصاد القومي احد احملددات الرئيسية يف جذب االستثمارات األجنبية فكلما حتسن  
املركز التنافسي لالقتصاد القومي، كان ذلك مدعاة للمزيد من االستثمارات األجنبية والعكس صحيح وميكن 

 تعريف القوة التنافسية من خالل عدد من املقاييس أمهها:
 ياسي ألسعار الصادرات.الرقم الق -
     معدل منو الصادرات. -
 :هالنمو  واحتماالت السوق حجم -3

 فكرب املباشر، األجنيب االستثمار توجيه قرار على املؤثرة اهلامة العوامل من هالنمو  واحتماالت السوق حجم يعد
 حجم لقياس املستخدمة املقاييس ومن االستثمارات، هذه تدفق تزايد إىل يؤدي املتوقع أو احلايل السوق حجم
 مؤشرا اعتباره ميكن األول فاملقياس السكان، وعدد اإلمجايل، احمللي الناتج من الفرد نصيب متوسط احمللية السوق
 .املستقبلية لالحتماالت وبالتايل للسوق املطلق للحجم مؤشرا فيعد الثاين املقياس أما اجلاري، للطلب

 سوق حلجم أيضا كمقياس الناتج منو معدل بني قوية ارتباط عالقة هناك أن العملية الدراسات وجدت لقد     
 والتحسن التقدم فرصارتفاع  يعين املعدالت هذه ارتفاع أن حيث املباشر، األجنيب االستثمار وبني املضيفة الدولة

 منو كل مع تتولد سوف اليت اجلديدة الرغبات إلشباع األجنبية االستثمارات من املزيد وجذب الوطين االقتصاد يف
 .2املعدالت هذه يف

                                                 
 (20ص )،مرجع سابق، مندور عصام عمر - 1

 (202ص )0222/0229رسالة ماجستري،قسم علوم التسيري، جامعة منتوري، قسنطينة  ،"رالمباش األجنبيمحددات قرار االستثمار "عمار زودة،  - 2
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 *سعر الصرف -4
 توجد عالقة عكسية بني تقلبات أسعار الصرف واالستثمار األجنيب املباشر، إذ تؤدي التقلبات املفاجئة إىل     

 .2تغريات سريعة يف الرحبية النسبية للعوائد االستثمارية يف الدول املضيفة 
يؤثر ارتفاع سعر الصرف أو اخنفاضه تأثريا مباشرا على التكلفة احلقيقة لعناصر اإلنتاج والعمالة واملواد و     

واألجور وتكاليف النقل ...إخل، وبالتايل ختتلف التكاليف من دولة ألخرى مما يؤدي إىل عدول القرار 
 أسعار الصرف أن للتغريات املفاجئة يف االستثماري عن االستثمار يف دولة معينة ويتحول إىل دولة أخرى، كما 

تأثري على املستثمرين أنفسهم حيث يؤثر يف قدرهتم على تقدير حجم ثرواهتم مما  -بالزيادة أو بالنقصان -
 .0ينعكس ويؤثر على القرار االستثماري

 معدالت التضخم  -1
رأس املال، كما تؤثر على معدالت التضخم هلا تأثري مباشر على حجم األرباح، وبالتايل على حركة      

تكاليف اإلنتاج اليت تويل أمهية كبرية من طرف الشركات متعددة اجلنسيات، باإلضافة إىل تأثر رحبية السوق 
نتيجة الرتفاع معدالت التضخم يف الدول املضيفة، فالتضخم املفرط يسبب صعوبات للشركات يف إدارهتا 

عند وضعها لإلجراءات احلسابية وإدارة التدفق النقدي، وعادة لعملياهتا يف خمتلف أنشطتها، كما هو احلال 
ما ينتهي األمر إىل حالة من الركود االقتصادي يف حالة قيام الدول املضيفة بفرض برامج طارئة يف حماولة 

السيطرة على التضخم، إضافة إىل اهتمام معظم الدول النامية بتحرير اقتصادها واالنفتاح على العامل 
اليت تعد متطلبات أساسية لتدفق االستثمار، ويتم ذلك من خالل تطبيق خمتلف برامج اإلصالح  اخلارجي،

 3.االقتصادي اليت تعمل على التحكم يف التضخم وعجز املوازنة وتقليل العجز التجاري
 الناتج المحلي اإلجمالي:  -7

 يستخدمها املستثمرون يف اختاذ قرارهمميثل معدل النمو يف الناتج احمللي أحد أهم املؤشرات اليت           
ا يف جذب معدالت مرتفعة تهاالستثماري، وقد كان السبب يف ظهور جمموعة االقتصاديات الناشئة وزيادة مقدر

األجنبية املتدفقة صوب البلدان النامية باعتبار أن معدل النمو يف الناتج احمللي ميثل مظهر من  من االستثمارات
لذلك يتوقع وجود عالقة موجبة بني  ،لياملداخ زيادة يف الطلب الكلي و قتصادي وزيادته تعينمظاهر االستقرار اال

 1.املباشر الزيادة يف معدل النمو يف الناتج احمللي وتدفق االستثمار األجنيب

                                                 
 : هو السعر الذي يتم عند مبادلة إحدى العمالت بعملة أخرى يف سوق الصرف األجنيب.سعر الصرف - *
  .(03 )، ص0221الطبعة األوىل،  ،المباشرةاألجنبية  تاالستثمارا ،املشروعات الدولية اخلاصة مركزمن إعداد  -2
 (20ص).0225،  ،مرجع سابقحممد عبد العزيز عبد اهلل عبد - 0
   االرتفاع املستمر يف مستويات األسعار نتيجة لزيادة الطلب الكلي على العرض الكلي. هو: التضخم 
  .23، ص 2119، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، الطبعة الرابعة، اإلسكندرية، مصر، مقدمة في إدارة األعمال الدولية،، أبو قحفعبد السالم  -6
متطلبات تأهيل " ملتقى دولي بعنوان ،ألصغيره المشاريع دعم في ودورها وانعكاساتها االقتصادية التنمية في األجنبية االستثمارات أهمية "،حازم بدر اخلطيبد، – 1

 (062ص)0223أفريل  29و  22يومي ، اجلزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف. "المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية
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 محددات سياسيةالمطلب الثاني:
االستهانة هبا يف التأثري على االجتاه االستثمارات األجنبية اليت قد ال  عب العوامل السياسية دورا ال ميكنتل    

بالرغم من الرتكيز عليها من جانب الدول املصدرة هلذه االستثمارات ومن هذه  أمهيتها توليها الدول النامية
  :احملددات

 

 درجة االستقالل السياسي -1

االقتصادية وما يعكسه على االستقرار االستثمارات األجنبية ستقالل السياسي، معناه استقرار السياسة اال إن     
 املوجودة واحتماالت منوها، وعلى العكس فإن عدم االستقرار سوف ينعكس على االستثمارات األجنبية سلبا.

 األجنبية، وطبيعة العالقات السياسية القائمة بني وكذلك العوامل السياسية اليت تتحكم يف انتقال االستثمارات  
البلد املصدر هلذه االستثمارات والبلد املستورد هلا،كذلك اإلسرتاجتية الدولية اليت تتبعها الدول املصدرة 

 لالستثمارات األجنبية.
ن النظام السياسي الذي تنتهجه الدولة يكون له تأثري على اجتاه االستثمارات األجنبية، فالدولة حيث أ      

لرأس املال الوطين و األجنيب، وتتسم سياستها بالوضوح واحرتام احلقوق، وااللتزام  الدميقراطية توفر قدرا من األمان
 2 .بنصوص الدستور والقانون، مما جيعل املستثمر يشعر باألمان مما يشجعه ذلك على االستثمار يف تلك الدولة

 ويتم تعرف على هذا االستقرار من عدمه من خالل: 
 احتماالت احلروب. -
 النظام السياسي. -
 معدل التغري يف اإلدارة االقتصادية والسياسية. -
 ومدى تدخل الحكومي في النشاط االقتصادي التوجه السياسي -2

    نظام  اخلارجية )نظام رأس مايل أو اجتاه اإلدارة السياسية يف التعامل مع السوق هو بالتوجه السياسي ويقصد    
 على عكس حركته  االقتصاديات املفتوحة اليت ال تضع القيود والعراقيل أمام إىلاشرتاكي( فاالستثمار األجنيب مييل 

سالب عل حركة هذه  لدولة تأثري موجب أو ةالسياسي اإلدارةلذا فإن ما هي يف الدول ذات نظام اشرتاكي 
 االستثمارات.

وكذلك تدخل احلكومي يتسم دائما بعدم الكفاءة و سوء االستخدام املوارد االقتصادية نظرا للتحيز يف    
 0استخدامها مما يثري املخاوف لالستثمار األجنيب.

 ، 0225رئيس فريق مؤلفي تقرير عن التنمية عام "  Worrick Smithويف هذا الصدد قال: "وريك مسيث   
وبني ما جيري  من الشركات عن وجود فجوات بني السياسات % 09الصادر عن البنك الدويل، "يفيد أكثر من 

يف العديد من البلدان  على أرض الواقع العملي، كما أن االقتصاد غري الرمسي يشكل ما يزيد على نصف اإلنتاج
                                                 

  (12-12ص  ) ،مرجع سابق،مبروك المقصود عبد د،نزيه – 0

 (12ص )،مرجع سابقعصام عمر مندور، - 1
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عمقا من بني مصادر  املصادر األكثرالنامية، وينبغي على احلكومات أن تقوم بسد تلك الفجوات، ومواجهة 
  إخفاق السياسات واليت ميكنها تعكري مناخ االستثمار".

اليت  أثارها و إن التحدث عن احملددات السياسية يقودنا إىل ذكر أهم األسباب الكامنة وراء املخاطر السياسية  
:ل املوايلواليت سوف نوجزها يف اجلدو  بالدولة املضيفة اتميكن أن تواجهها الشركات متعددة اجلنسي  

 .أسباب وآثار الخطر السياسي على الشركات متعددة الجنسية  :(4)رقم جدول
 

 مصادر الخطر        
األيديولوجية السياسية، الصراع الديين، عدم االستقرار االجتماعي، 

املسلحة، االنقالب العسكري، احلقد والعداء  الصراعات التأميم،
 لألجانب.

  
 
 
 

اآلثار على أعمال الشركات    
 اتمتعددة الجنسي         

 التجريد من امللكية أو املصادرة.  

 قيود عملياتية: 

 قيود التحويل.   -
 قيود على العمالة.  -
 ملكية حملية.  -
 متطلبات إنتاجية  -
 .نكث الوعد وفسخ العقد 
  متيزيةقيود : 

 ضرائب مقصودة، رسوم مجركية.  -
 والعمالة.تعليمات التوظيف   -
 األجور ونوع امللكية.  -
 متطلبات خبصوص اإلنتاج.  -
  هتملألجانب وممتلكا ديداتهتو أضرار مادية. 

 (209ص )،،مرجع سابقماجستري،قسم علوم التسيري مذكرة ،"رالمباش األجنبيمحددات قرار االستثمار "عمار زودة،  :املرجع          
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 .و التشريعية ةالقانوني المحدداتالثالث:  المطلب
 وهذا املضيفة، الدول يف املباشر األجنيب االستثمار ملناخ أساسية حمسنات والتنظيمية القانونية احملددات تعترب     
 التشريعات مع والتوافق باالستقرار متتاز قانونية أسس بناء يف املضيفة الدولة قدرة على يعتمد احملددات من النوع

 مدى عن وكذلك هلا، يتعرض أن ميكن اليت األخطار خمتلف عن األجنيب للمستثمر ضمانات يعطي مما الدولية،
 االستثمارات لدخول اإلدارية اإلجراءات تبسيط إىل اهلادفة اإلدارية اهتأجهز  خالل من املضيفة الدولة قدرة

 2 :التالية النقاط عرب احملددات من النوع هذا تناول وميكن األجنبية،
 على املؤثرة اهلامة العوامل من املباشر األجنيب االستثمار أنشطة حيكم وتنظيمي تشريعي إطار وجود إن     

 االقتصادي، النشاط أوجه لكافة احلاكم الكيان ميثل التشريعي اإلطار ألن األجنبية، االستثمارات هذه اجتاهات
 احلقوق ويضمن املنفعة يعظم مبا األنشطة هذه لسري ومنظمة حاكمة قوانني يف بالعمل األنشطة كافة تلتزم حيث

  .االقتصادي النشاط ألطراف املتبادلة
 يف املشرع توجهات حتدد ما عادة عوامل، عدة باختالف أخرى إىل دولة من االستثمار تشريعات ختتلفو     
      :العوامل هذه أهم ومن التشريع، صياغة يف تلك أو الدولة هذه

 ومدى للتكنولوجيا أو األجنيب للقطاع املضيفة الدول احتياج مدى مثل السائدة االقتصادية الظروف   -
 .الطبيعية للموارد حاجتها
 .لتشغيلها وحاجتها الوطنية العاملة اليد توفر مدى -
 .االستثمارية املشاريع ملنتجات استجابته ومدى احمللي السوق حجم -
 السياسية الظروف كل ذلك إىل يضاف املنتجات، تلك لتصدير اللوجيستية و واملالية الفنية القدرة -
 املشرع يتبناه ما على بالضرورة تنعكس اليت االقتصادية السياسات حتدد ما عادة واليت الدولة يف السائدة

    .التشريعات تلك يف منها
  ا:أمهه من مقومات عدة توافر من البد املباشر األجنيب لالستثمار جذابا التشريعي اإلطار يكون ولكي   

 التشريعات مع التعارض وعدم والشفافية، واالستقرار بالوضوح يتسم لالستثمار موحد قانون وجود -
 .االستثمار ومحاية حلكم الصادرة الدولية والتنظيمات القواعد مع متوافقا يكون أن و االرتباط، ذات األخرى
 فرص املصادرة، التأميم، مثل املخاطر من معينة أنواع من املستثمر حلماية كافية ضمانات وجود  -

 أمهية عن فضال وخروجه، املال رأس دخول وحرية للخارج األرباح حتويل حرية له وتكفل امللكية، نزع احلراسة،
 .الفكرية امللكية حقوق محاية يكفل نظام وجود
 والدولة املستثمر بني تنشأ اليت اعاتنز ال وحل والتعاقدات، القوانني تنفيذ على قادر قضائي نظام وجود  -
 .عالية بكفاءة املضيفة

                                                 
 202ص ،سابقمرجع  ،دكتورة أمرية حسب اهلل حممد - 0



 الستثمار األجنبي المباشرل األول:اإلطار النظريالفصل 

 

 
11 

 .املنافسة ودعم االحتكار منع قوانني تفعيل -
 اإلطار وضوح دفهب وذلك القوانني هذه توحيد خالل من لالستثمار املنظمة القوانني تعدد إلغاء -

      االجتاهات دعم وبالتايل باالستثمار املتعلقة القانونية اإلجراءات تسيري إىل يؤدي الذي األمر التشريعي،          
 .الستثماريةا

 يتحملها اليت التكاليف قيم من خيفض الذي األمر اإلداري، الفساد ملواجهة قوية تشريعات وجود -
.راالستثما إقامة عند املستثمرين

 املباشر وفق الشكل التايل: األجنيبوميكن تلخيص حمددات االستثمار 
 (: محددات االستثمار األجنبي المباشر في الدول المضيفة 1الشكل رقم )                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (21سابق،ص )، مرجع محددات االستثمار األجنبي المباشر في ظل المتغيرات االقتصادية الدولية":عصام عمر مندور، "املرجع            

 

 تسيير األعمال
  دعييييم وتعزيييييز االسيييييتثمار وتتضييييمن حتسيييييني

املنيييييييياخ االسييييييييتثماري ومسعيييييييية الدوليييييييية وتييييييييوفري 
 اخلدمات التمويلية الالزمة.

  فيما يتعلق بالفساد.التكلفة املنخفضة 

  الراحيييية االجتماعييييية كتييييوافر املييييدارس ثنائييييية
 اللغة ونوعية احلياة وغريها.

 .خدمات ما بعد االستثمار 

 إطار سياسات االستثمار األجنبي المباشر
 .االستقرار االقتصادي والسياسي واالجتماعي 
 .القوانني املتعلقة بالدخول والعمل 

 ألجنبية.معايري معاملة فروع الشركات ا 

سياسييات العمييل وهيكييل األسييواق )السيييما املنافسيية وسياسييات 
 الدمج والتملك(.

 .االتفاقيات الدولية حول االستثمار األجنيب املباشر 

 .سياسات وبرامج اخلصخصة 

  )السياسييات التجارييية )التعريفيية اجلمركييية، سياسيية احلماييية الوطنييية
 جارية.ترابط االستثمار األجنيب املباشر والسياسات الت

 .السياسة الضريبية 

 
محددات االستثمار األجنبي المباشر في الدول 

 المضيفة

 المحددات االقتصادية
 عوامل الكفاءة                                        عوامل املوارد                                       عوامل السوق

        .توفري املوارد اخلام.                                  كلفة األصول واملوارد.حجم السوق ومعدل الدخل الفردي 

                  معدل منو السوق.                            عمالة رخيصة غري كفء.                     كلفة املدخالت األخرى مثل    

 ؤة.                        كلفة النقل واالتصاالت وكلفة السلع الوسيطة.قدرة الوصول إىل األسواق العاملية.          عمالة كف 

                 .توفري التكنولوجيا واالبتكارات 
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 واقع االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر  المبحث الثالث:
، ويبدو ذلك جليا من خالل الربامج باشر يف اجلزائر يف تزايد مستمرإن االهتمام باالستثمار األجنيب امل        

ماري املالئم ، و اليت هتدف واإلصالحات املنتهجة من طرف السلطات اجلزائرية يف حماولة منها لتوفري املناخ االستث
خصبا جلذب االستثمارات  اليت تعترب جماالو ، نيب املباشر خارج قطاع احملروقاتإىل ترقية وتشجيع االستثمار األج

 شأنه من ما احمللي، اإلنتاج جهاز وضعف اجلزائر يف لالستثمار الضخمة اإلمكانات إىل أيضا وبالنظر، األجنبية
 القوانني يف املباشر األجنيب االستثمار تدفقات جبذب اجلزائر اهتمام وجتلى،لالستثمار حقيقية فرصا ميثل أن

 أن بعد 2136 لسنة االستثمار قانون من بدءا ،االستثمار قوانني خمتلف عليها نصت اليت التحفيزية واإلجراءات
ومن هذا املنطلق ،اخلارج على والتجاري االقتصادي االنفتاح لعملية التدرجيي التكريس يف اجلزائرية احلكومة شرعت

 املطالب التالية: إىلميكن تقسيم هذا املبحث 
 اإلطار القانوني والتنظيمي لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر:األولالمطلب      
 األجنبي المباشر نحو الجزائر االستثمار تدفقاتتحليل المطلب الثاني:     
  االستثمار األجنبي في الجزائرمؤهالت المطلب الثالث:    
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 اإلطار القانوني والتنظيمي لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائرالمطلب األول:
 هوتفعيل تعترب اإلجراءات والتدابري القانونية واملؤسسية أحد العوامل الرئيسية جلذب االستثمار األجنيب املباشر    

 :لذلك قام املشرع اجلزائري بصياغة جمموعة من اإلجراءات القانونية لصاحل املستثمر األجنيب أمهها
  :1873الصادر في سنة  االستثماراتقانون   -1

من هذا القانون حدد  (3)كان هذا القانون موجها إىل رؤوس األموال اإلنتاجية األجنبية أساسا، ويف املادة    
بغموض كبري، ومن هنا مت إدراك أن حريات االستثمار معروفة األشخاص املاديني  االجتاه حنو اخلارج لكن

تصرح  23 اآلمر العمومي وقواعد التأسيس، لكن املادة فحيث أهنا تكمن حتت تصر  ،جانبواملعنويني واأل
بوضوح أن االستثمار األجنيب املعتمد جيب أن يدخل يف إطار أهداف الدولة، أي جيمع الشروط الضرورية لتحقيق 

 اقتصاد اشرتاكي، خاصة يف قطاعات النشاطات اليت تشكل أمهية نسبية يف االقتصاد الوطين.
 0 :لمستثمرين األجانبلبعض الضمانات  1963 ورغم هذا فقد منح قانون

  .( 3)املادة ةاألجنبي و الطبيعية املعنوية و لألشخاصاالستثمار حرية  -
 اإلقامة بالنسبة ملستخدمي ومسريي املؤسسة عن طريق اتفاقية.حرية التنقل و  -

 .(5بائية )املادةالقانون وال سيما املساواة اجل ماملساواة أما -
إال بعد أن تصبح األرباح أخريا، هناك ضمان ضد نزع امللكة، حيث ال يكون نزع امللكية ممكنا  -

 مرتاكمة يف مستوى رؤوس األموال املستثمرة واملستوردة كما يؤدي نزع امللكية إىل توزيع عادل.

من أرباح الصافية السنوية، والتحويل احلر  %50كما يشمل االعتماد على االمتيازات اخلاصة بتحويل األموال ب   
، التدعيم االقتصادي لإلنتاج، باملقابل على 1)الفقرة  9اجلمركية )املادة، احلماية 31)لألموال املتنازل عنها )املادة

 رتقية العمال.لمدة أن تضمن التكوين املهين تاملؤسسات املع
تقوم بتأميمات وبينت ( (1963-1964 إال أنه رغم هذه الضمانات املنوحة فقد كانت اجلزائر يف هذه الفرتة

 .ما دامت مل تبادر بدراسة امللفات اليت أودعت إليها1963  احلكومة نيتها يف عدم تطبيق قانون
وا يف مصداقيته ومل يتبع بنصوص تطبيقية كوخاصة أن املستثمرين شك هذا القانون مل يطبق ميدانيا نلك

  .2133سنةظهر قانون أخر يف  2135( وبعد سقوط النظام سنة 31 -36بدأت يف التأمينات ) خاصة أن اجلزائر
  :1966االستثمارات الصادر فيقانون   -2
 هتبنت اجلزائر قانونا جديدا لتحديد "دور رأس املال يف إطار التنمية االقتصادية ومكان 1963 بعد فشل قانون    

من حيث املبادئ اليت وضعها هذا األخري  1966نص  عن 1963 وأشكاله والضمانات اخلاصة به" وخيتلف نص
  1:واملتمثلة يف

 . اخلاصة ال متنح حبرية يف اجلزائرالستثمارات اأن  -

                                                 
 (.00-1، ص )0999، ديوان املطبوعات اجلزائرية،اجلزائر ،"قانون االستثمار  في الجزائر"عليوش  قربوع  كمال،   - 0
 (.1)عليوش  قربوع  كمال، نفس املرجع، ص - 1
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 .ترجع مبادرة االستثمار يف القطاعات احليوية للدولة واهليئات التابعة هلا  -
  .ذه القطاعاتهلللدولة واهليئات التابعة هلا  احتكارهناك  -

هذه  تدخل الدولة مبفردها باملسامهة يف رأس املال أو مبشاركة رأس املال اخلاص يف الشركات املختلطة. ويف -
احلالة تتم املصادقة على القوانني األساسية مبرسوم يتضمن إمكانية اسرتجاع الدولة للحصص أو األسهم اليت 

 . امتلكه

املساواة أمام  يفالضمانات خصصت لالستثمار األجنيب فقط، ومتثلت هذه الضمانات و منح االمتيازات  -
ضمانات ضد التأميم، حيث يقرر التأميم ، و واألرباح الصافيةحتويل األموال ،سيما املساواة اجلبائيةالالقانون 

أشهر وهذا التعويض يساوي القيمة الصافية لألموال 9 مبوجب نص شرعي يؤدي إىل تعويض يتم خالل 
 .احملولة للدولة

املعروفة  االمتيازاتإن املشرع مل ينص على حتويل األجور اخلاصة بالعمال األجانب ومل حيدد مجلة  للتأميم، أما    
 1966باعتماد مشروعني فقط، بينما قانون 1963 لقد مسح قانون 14) بأهنا مالية فإهنا يف احلقيقة جبائية )املادة 

وخلق بعض مناصب  1967-1974مليون دينار جزائري بني  880وصل جناحه لتدفق االستثمار اخلاص مبا يقارب 
 مشروع. 800منصب عمل يف 27300 شغل قدرت ب

وألن الفصل يف النزاعات   ،األجانب ألهنما كانا ينصان على إمكانية التأميم 1966و 1963قانوين  يعجبمل   
كما أن ما مت حتقيقه من استثمار أجنيب تعلق فقط بالشركات ،كان خيضع للمحاكم اجلزائرية والقانون اجلزائري 

 .1982إىل  1966خمتلطة االقتصاد، وذلك من خالل الفرتة 
 (29/18/1892 المؤرخ في 13 -92)قانون 1892تثمار لسنة قانون االس -3

لقد جاء هذا القانون ليعرتف رمسيا باالستثمار األجنيب املباشر ويتبناه من خالل خلق شركات خمتلطة  
مبشاركة رأس املال األجنيب  ورؤوس أموال الدولة عن طريق الشركات الوطنية، كما جاء هذا القانون ليسمح 

كذا رأس املال األجنيب باالندماج يف االقتصاد الوطين، إذ قامت السلطات بإعادة هيكلة أولية للقطاع اخلاص و 
وقررت تقسيم الشركات الكربى إىل عدد من الشركات العمومية أصغر  2190ملؤسسات القطاع العام سنة 

  2 قياسا وأسهل إدارة وأكثر ختصصا.
الشييركات املختلطيية يكييون للشييركاء األجانييب احلييق كمييا أكييد علييى حقيقيية مهميية مفادهييا أنييه بوجييود هييذه 

 .املتعلقة باملشروع يف اإلدارة والتسيري واملراقبة واختاذ القرارات
لقيييد حقيييق هيييذا القيييانون جناحيييا أكيييرب باملقارنييية ميييع القيييوانني الييييت سيييبقته إذ اسيييتطاعت اجلزائييير أن حتصيييل عليييى      

اإلجيييراءات الصيييارمة الييييت اختيييذهتا الدولييية مل تسيييمح جبليييب  األييييدي العاملييية...، إال أن التقنييييات واملعيييارف وحيييىت
 االستثمارات بالقدر الذي كان متوقعا له.

                                                 
 .11، ص ،0990، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، اقتصاد الجزائر المستقلةأمحد هين،  - 0
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  (18/19/1897المؤرخ في  13-97) قانون  1897قانون االستثمار لسنة   -4
يف هذه الفرتة واجه االقتصاد الوطين أزمة حادة، وهي اهنيار أسعار البرتول، واخنفاض قيمة الدوالر، 
وبالتايل تدهور إيرادات الصادرات النفطية، كذلك تفاقم الديون اخلارجية، وارتفاع نسبة التضخم، يف ظل هذه 

 يف شكل قانون معدل ومتمم هو قانون، وإصداره 26-90األوضاع الصعبة، قامت الدولة بتعديالت على قانون 

، أقرت فيه تفصيل االستثمار من خالل مشاركة رأس املال األجنيب مع املؤسسة العمومية يف حد أقصى 93-26
 2 وقد منح امتيازات عديدة للمستثمر األجنيب أمهها: ، 11%

 .ضمان التعويض يف حاالت التأميم أو نزع امللكية -
 .بائيةاجلحتفيزات وتسهيالت  -
 .ركة املختلطة حسب اللزوم واحلاجةرفع أو ختفيض رأمسال الش -
 املشاركة يف التسيري. -

كباقي القوانني السابقة الذكر، مل يتمكن هذا القانون من حتقيق األهداف املرجوة بسبب األزمة 
 وتفاقم مشكلة املديونية. 2193البرتولية سنة 

 (12/11/1899المؤرخ في  21-99)القانون 1899قانون االستثمار لسنة  -1
يف هذه السنة تبنت اجلزائر اإلصالحات االقتصادية اليت أدت إىل ظهور املؤسسات العمومية 
االقتصادية، استخالفا للمؤسسات االشرتاكية ذات الطابع االقتصادي، كما أصدرت اجلزائر جمموعة  من القوانني 

 املتعلقة بتنظيم االستثمار وكانت هتتم مبا يلي:
  0توجيه املؤسسات االقتصادية العمومية. -
 6 .تنظيم صناديق املسامهة -
 القواعد اخلاصة املطبقة على املؤسسات العمومية االقتصادية -
 1توجيه االستثمارات االقتصادية الوطنية اخلاصة. -

 5ومن أهم ما جاء به هذا القانون ما يلي:
 .26-90إزالة القيد املتعلق مببلغ االستثمار الذي جاء به القانون  -
 .ء اإلجراءات املتعلقة باالعتمادإلغا -
 .ة للوصاية الوزاريةاملؤسسات غري خاضع -
 .ملمارسة على املؤسسات االشرتاكيةخاضعة للرقابة ا غري املؤسسات -

                                                 
 املتعلق بإنشاء الشركات املختلطة االقتصاد وطرق سريها. 01-81، مكمل ومعدل لقانون  0981أوت  09املؤرخ يف  011-81القانون رقم  - 0

 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية.  2199جانفي  20املؤرخ يف  22-99القانون  - 1

 ، يتضمن صناديق املسامهة وكيفية عملها.2199جانفي  20املؤرخ يف  21-99القانون رقم  - 1

 ات الوطنية اخلاصة.يتعلق بتحديد االستثمار  2199أوت  05املؤرخ يف  05-99القانون  - 1
 .(22-22 )، ص 2111مرجع سابق،  عليوش  قربوع  كمال ، - 1
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  .أسهم أو شركة ذات مسؤولية حمدودةاملؤسسات خاضعة للقانون التجاري يكون تأسيسها يف شكل شركة  -
ليس ا يعين انه تفعيل السياسة النقدية، مم إىلهدف  22-12بالرغم أن القانون  قانون النقد والقرض: -7

بقانون االستثمار، إال أنه أكد على جمموعة من املبادئ اليت تسمح لألجانب مبزاولة أنشطتهم االستثمارية يف 
 2اجلزائر وهي: 

 بالسماح للمقيمني والغري املقيمني بتجسيد مشاريع االستثمار األجنيب املباشر. وذلك حرية االستثمار -
 التخلي هنائيا عن شرط الشراكة بنسب حمددة وإقرار إمكانية حتويل األرباح وإعادة حتويل رأس املال. -
 نيب.عات او اخلالفات اليت حتدث مع الطرف األجقبول اجلزائر مببدأ التحكيم الدويل عند املناز  -
التخلي هنائيا عن التمييز بني املقيمني والغري املقيمني والقطاع اخلاص والعام وهبذا أكدت على مبدأ املساواة  -

 بني املستثمرين.
 وقد لعب املصرف املركزي دور هيأة االستثمار يف ظل هذا القانون باستقباله للملفات ودراستها وحرصه على -

  ضمان حقوق املستثمرين بالسهر على تطبيق القوانني.
 : 2001قانون االستثمارات لسنة  -6

املتعلق بتطوير االستثمار والذي ألغى املرسوم   2001 أوت 20 الصادر بتاريخ 01-03 مر رقميعترب األ     
جنيب يف من أهم القوانني اليت يرتكز عليها االستثمار األ 1993أكتوبر  5 الصادر بتاريخ 12-93 التشريعي رقم

جنيب إىل بعض القطاعات اليت كانت قد أدى هذا األمر إىل توسيع جمال االستثمار اخلاص الوطين واألف ،اجلزائر
ق حبرية االستثمار هذه احلرية تتعل االعرتافحكرا على الدولة، وإىل تنظيم اإلطار القانوين للخوصصة، حيث مت 

)قطاع احملروقات،  امسبق اباألنشطة اليت مل يسبق أن صدرت بشأهنا قوانني من قبل أو تلك اليت تتطلب ترخيص
ا لتحديد القطاعات املعنية يهذا التحديد ال يعترب معرقال، بل ضرور  .إنشاء هيئات مالية أو شركات تأمني(

 .يف هذا القانون واجلديد
  االستثماراتوكالة وطنية لتطوير وحد ال مركزي على شكل مإنشاء شباك ANDI  تعويضا لوكالة ترقية

، وتنوي فتح فروعا واليات من الوطنة وقد فتحت فروعا هلا يف عدAPSIاالستثمارات ودعم ومتابعة 
 بالشخصية املعنوية وهلا استقالهلا املايل. أخرى يف اخلارج، وهي تتمتع

 .2117ستثمار لسنة قانون اال -9
الذي  0222أوت02املعدل واملتمم لألمر املتعلق بتطوير االستثمار املؤرخ يف  0223يوليو  25هذا األمر املؤرخ يف 

يسمح  0223عدة امتيازات للمستثمرين احملليني واألجانب وعلى قدم املساواة، فقانون االستثمار الصادر يف  أتاح
أن يقيم مشروعا استثماريا سواءا معنويا  أوشخصا طبيعيا  لكل مستثمر مهتم بفرص االستثمار باجلزائر سواء كان

غري  أومن الرأمسال املقيم  ٪222من خالل إنشاء كيان قانوين بامسه الشخصي خاضع لقانون اجلزائري يف حدود 
                                                 

 20العدد  ،أحباث اقتصادية وإدارية،"ستثمار األجنبي في ظل تداعيات األزمة المالية العالمية تقييم التجربة الجزائرية في مجال جذب اال"أ. كرامة مروة ،  -د، رايس حدة - 0
 .(33،ص)0220، جامعة بسكرة، اجلزائر، 
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شكل  علىاملسامهة يف رأمسال مؤسسة قائمة من خالل  أواملقيم أو مبشاركة شخص أو جمموعة من األشخاص 
أو استعادة النشاطات يف إطار خصخصة كلية أو جزئية ،فهو عدة ضمانات حلماية عينة  أومسامهات نقدية 

 2 :يلي االستثمار تتمثل أساسا يف ما
 عدم املساس باالمتيازات احملصل عليها.  -
 إمكانية حتويل رؤوس األموال املستثمرة والعائدات الناجتة عنها. -
هدات ااملستثمرين باإلضافة إىل وجود تغطية هلذه االستثمارات من خالل املعاملعاملة املتماثلة لكل  -

الدولية الثنائية أو متعددة األطراف لتشجيع ومحاية االستثمارات مع إمكانية الطعن اإلداري  واتفاقيات
  .القانوين

  )األجانب(.زائرينياجلالتحكيم الدويل يف حالة نزاع الدولة اجلزائرية واملستثمرين غري  إىل جلوء -
   حيث يعترب هذا القانون السائد واملتعامل به يف الوقت احلايل.

 نحو الجزائر األجنبي المباشر االستثمار تدفقاتتحليل  المطلب الثاني:
 كما اجلزائر يف األجانب ملستثمرينا أهم على التعرف جيب اجلزائر يف األجنيب االستثمار توضيح تدفقاتقبل   
 :التايل اجلدول يف ممثل هو

 المستمرين األجانب في الجزائرأهم  -1

 (2111 -2112)األجانب خالل الفترة  للمستثمرين(: عدد المشاريع 1جدول رقم )

 دج ( 117مبلغ ) بـ  عدد المشاريع المنطقة
 أوروبا

 منها اإلتحاد األوروبي
264 
002 

305.008 
031.320 

 513.233 37 آسيا

 59.559 12 األمريكيةالواليات المتحدة 

 802.097 208 الدول العربية

 4.510 1 إفريقيا

 2.974 1 أستراليا

 2.974 1 مشاريع متعددة الجنسيات

 1.693.748 528 المجموع
   www.andi.dz، املوقع اإللكرتوين: االستثمارالوكالة الوطنية لتنمية  المصدر:

                                                 
 32سابق، ص مرجع،"تقييم التجربة الجزائرية في مجال جذب االستثمار األجنبي في ظل تداعيات األزمة المالية العالمية "أ. كرامة مروة ،  -د، رايس حدة - 0

http://www.andi.dz/
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إذ تعترب "،(802.097 )نالحظ من خالل اجلدول أن الدول العربية حتتل املرتبة األوىل وذلك مببلغ يقدر بي    
 يف حني حتتل االستثمارات ،2"العرب يف اجلزائر املستثمريناململكة العربية السعودية، و الكويت من أهم  مصر،

و تليها  ،أهم املستثمرين الصني واليابانن وم،(513.233)آسيا املرتبة الثانية وذلك مببلغ يقدر بي  من املتدفقة
 االحتاد مع الشراكة وهذا يعود إىل باتفاق ، (305.008)مشروع مبا يعادل  031االستثمارات املتدفقة من أوروبا بي 

إسبانيا. و تأيت الواليات املتحدة  و إيطاليا، ،فرنسا أمهها من األوربية و االستثمارات زيادة إىل أدى األوريب الذي
 أما االستثمارات املتدفقة من كل من إفريقيا، أسرتاليا وكذا ،(59.559)مببلغ يقدر بياألمريكية يف املرتبة الرابعة 

 مشاريع متعددة اجلنسيات حتتل املرتبة األخرية مبشروع واحد لكل منهم.
 تدفقات االستثمار األجنبي في الجزائر -2
 : التايل اجلدول سوف نقوم بتحليل  للجزائر املباشر األجنيب االستثمار تدفق مدى معرفة إىل للتعرض 

 (1881/2113) الفترة خالل الجزائر في المباشر األجنبي االستثمار تدفق تطور(:7)رقم جدول

 (UNCTAD ،UNCTADstat) 2114تقرير االستثمار العالمي المصدر: 
  .(ميكن أن منيز ثالث مراحل لتطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر3حسب اجلدول رقم)

حيت عرفت هذه الفرتة شبه غياب لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر وذلك : (1881/1887)الفترة األولى    
 أزمة تفاقملعدة أسباب أمهها تدهور األمين الذي ظهر يف التسعينات وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي و 

 إىل السلطات اجرب مما املتاحة السداد إمكانيات تفوق درجة إىل اخلارجي الدين خدمات وارتفاع اخلارجية املديونية
 النقد صندوق وضعها اليت اهليكلي التعديل لشروط صارم تنفيذ من ذلك تبع وما اخلارجية املديونية جدولة إعادة
 حيث أثرت هذه األسباب على جذب االستمارات األجنبية املباشر . الدويل

                                                 
 (269، ص)0229" أحباث اقتصادية وإدارية ، العدد الرابع ، جامعة أحممد بوقرة، بومرداس، اجلزائر،اثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي ا لوعيل بالل " – 0

 .أمريكي دوالر بالمليون :الوحدة
 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

تدفق االستثمار صافي 
 األجنبي المباشر

41 91 31 ****** ***** ****** 261 271 717.7 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات

صافي تدفق االستثمار 
 األجنبي المباشر

281.7 291.1 1116.8 1171 733.6 991.8 1191 168174 1771.9 

 2113 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

صافي تدفق االستثمار 
 األجنبي المباشر

2183 2647.4 2311 2191 1488 1781 
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إىل  تدفقات االستثمار األجنيب املباشرتطور حيث متيزت هذه الفرتة بعودة  (:1887/2111الفترة الثانية )     
اليت سنت  ،مثل التحفيزات اجلبائية ،السيما بعد اإلجراءات والتشريعات اجلديدة املشجعة على االستثمار اجلزائر

لكن هذه االستثمارات األجنبية توجهت اغلبها إىل قطاع احملروقات، وبقيت  2116لسنة  االستثماريف قانون 
       رتة غري جاذبة لالستثمارات يف القطاعات األخرى.اجلزائر يف هذه الف

 يف األجنيب االستثمار لتدفقات اجلزائر جاذبية بدأت تقريبا 2000 سنة فمنذ :(2111/2113) الفترة الثالثة    
 األداء هذا كان سنويا،حيث دوالر مليون 022مستوى فوق التدفقات هذه حجم كان أن فمنذ مستمر، تطور
 قطاع احملروقات، قطاع يف اإلسرتاتيجية االستثمارات بعض إجناز إىل راجع اجلزائر يف االستثمار ملناخ اجليد

  إىل لتصل اجلزائر إىل الواردة التدفقات ما نوعا تراجعت 2003 سنة ويف والصلب، احلديد قطاع وكذا االتصاالت
 على دوالر مليون 2235و 2222.1 ب 2002 و 2001 سنة قدرت بعدما وذلك فقط، ردوال مليون 366.2
 وبدءا ، دوالر مليون 881.9 مستوى لتبلغ ارتفاع املباشر األجنيب االستثمار تدفقات تدعا 2004 سنة ويف،التوايل

 1.081ب2005سنة بلغت حيث معتربا تطور تعرف اجلزائر إىل األجنيب االستثمار تدفقات بدأت 2005 سنة من
 التاريخ هذا غاية وإىل % 66 بلغت تطور بنسبة وذلك 2006 سنة دوالر مليار2215.1إىل قفزت  م دوالر، مليار

 تشكل حيث ،الثانية لأللفية األوىل بالسنوات مقارنة اجلزائر إىل األجنيب االستثمار تدفقات يف كبري توسع يالحظ
 يف السيما ارتفاعها التدفقات هذه لتواصل،2003 سنة املسجلة التدفقات حجم ثلث 2006 سنة تدفقات حجم
 األجنبية االستثمارات حجم يف كبرية حتول كنقطة وذلك دوالر مليار 2.593 مستوى بلغت أين 2008 سنة

لتكون بذلك اجلزائر قد  2009 سنة دوالر مليار 0213.1 حجم إىل التدفقات هذه قفزت  م اجلزائر، إىل الوافدة
 التدفقات هذه حجم أن اعتبار على هذا، يومنا غاية إىل راملباش األجنيب االستثمارسجلت أعلى قيمة لتدفقات 

 دوالر مليار.2312و 2.111و 0592 ،0622 مستوى التدفقات بلغت حيث حمسوسا، تراجعا ذلك بعد عرف
 .التوايل على0226و 2012و 2011،2010 سنوات من كل  يف ذلكو 

 إىل باإلضافة اجلزائر، خلقتها اليت الكبرية الفرص إىل عموما اجلزائر جاذبية يف والتحسن االرتفاع هذا ويرجع   
 ساهم مما العمومية واألشغال البناء جمال يف أغلبها متركزت واليت للتنمية اخلماسية املخططات بفضل موقعها، مزايا

  ت.احملروقا قطاع يف تتدفق ظلت اليت األموال رؤوس إىل إضافة،األجانب املستثمرين من املزيد جذب يف
 ي الجزائرفمؤهالت االستثمار األجنبي المطلب الثالث: 

لقد متكنت اجلزائر من قطع عدة أشواط فيما خيص اإلصالحات االقتصادية والتحرر واالنفتاح 
على العامل اخلارجي عرب التفاوض ألجل االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة وتوقيع العديد من االتفاقيات، 

وإمكانياهتا اخلاصة، وبذل أقصى جهودها من خالل إتباع سياسات واسرتاتيجيات معتمدة على مؤهالهتا 
 هامة جلذب أكرب كم ممكن من رأس املال األجنيب.
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اليت ميكن و  إليها الستثمار األجنيب املباشرا جلذب وسنحاول يف هذا املطلب عرض أهم مؤهالت اجلزائر
 حصرها يف النقاط التالية. 

، يتوسط بلدان املغرب العريب، كما متثل مدخل إفريقيا وتتميز مبساحة شاسعة موقع جغرايف اسرتاتيجي -
 كلم موفرة ثروة مسكية هائلة.  2022وسواحل وجبال تطل على البحر، متتد على مسافة 

وتتوفر أيضا على إمكانيات سياحية مهمة متنوعة ما بني صحراوية وساحلية وذلك لتوفرها على آثار  -
كل   موتوفر هل ماح وهي يف حاجة إىل استثمار لتليب كل متطلباهتيكثري من السومواقع خالبة جتذب ال

 أساليب الراحة والرفاهية.
 2 .املؤهلة العاملة اليد توفري يف يساهم مما شباب منها 70%من هامة أكثر بشرية ثروة امتالكها -
شبكات السك  ة،الصناعي مطارات، املناطق موانئ، طرقات، من الضرورية القاعدية اهلياكل على توفرها -

 .احلديثة االتصال احلديدية ووسائل
 للنمو الدميغرايف. متزايد معدل مع نسمة مليون 65 من أكثر على احتواءها -
 من الغاز الطبيعي، إضافة إىل عاملي احتياطي ثاين على حتتوي خمتلفة، حيث طبيعية موارد على توفرها -

 وغريها. ...الثمينة واملعادن النحاساحلديد،  البرتول والفوسفات، من احتياطها
 الزراعية. واحملاصيل النباتية الثروة تنوع وبالتايل املناخية األقاليم تنوع -

كل هذه املؤهالت تضع اجلزائر يف مقدمة الدول املتوفرة على أساسيات االستثمار األجنيب املباشر وجلبه لكن     
وهي ذاهتا املؤهالت اليت  بعض املؤهالت االقتصادية األخرىكل هذه العوامل وحدها ال تكفي إذا مل ترافقها 

 عملت وتعمل احلكومة اجلزائرية على توفريها وهي:
 االستقرار السياسي واألمين والتشريعي. -
 االستقرار االقتصادي وحتقيق معدالت منو إجيابية. -
 احلوافز اجلبائية والضريبية. -
 االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة. -
 متوسطية. راكة األوروالش  -
 إصالح القطاع املصريف وقطاع العدالة. -

 
 
 
 

                                                 
مذكرة  ماجستير،قسم علوم التسيير؛جامعة " -حالة الجزائر–في التنمية المستدامة  ه"أهمية االستثمار األجنبي المباشر ودورمصباح بلقاسم، -0

 (. 91ص) 1111/1111-الجزائر-الجزائر،
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 :الفصل األول خالصة
االستثمار ومت اإلشارة يف هذا الصدد إىل مفهوم  االستثمار األجنيب املباشرمت التعرض يف هذا الفصل إىل         

 إىل اجلميع ليخلص ،موضوعه مناقشة همهاي اليت فاألطرا حسب الذي تعددت فيه التعاريفوأشكاله، األجنيب املباشر 
 يف جزئية أو تامة ملكية ألصول، أجنيب لكيان امتالك كل هو املباشر األجنيب االستثمار أن مبدأ على االتفاق

 تال، أدىن كحد10 %  ب نسبة مقدرة من ابتداء االستثمار تسيري يف النظر حق مينحه ما وهذا ،مضيفة دولة
 ،إىل حمدداته أو العوامل اليت تؤثر وتتحكم يف مسار االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول املضيفة ذلك التعرض

حيث أن هذه العناصر تتجسد يف سياسة اقتصادية واضحة وإجراءات تطبيقها يف سبيل تنظيمها للعالقات بني  
ك املباشر ختتلف من دولة ألخرى وذليب الدولة واملستثمر األجنيب، وبطبيعة احلال فإن حمددات االستثمار األجن

البيئة االقتصادية  مةوفقا لسياسات تلك الدولة ورغبتها يف فتح أسواقها لالستثمار األجنيب املباشر ومدى مالئ
 من خالل   الستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائرا واقع تطرق إىلمت  ويف املبحث األخريلقيام تلك االستثمارات،

،وتطور تدفقات االستثمار من الناحية القانونية ها االستثمارياليت قامت هبا اجلزائر لتهيئة مناخ اإلصالحات أهم
 . الستثمار األجنيب املباشرا جلذب أهم مؤهالت اجلزائر وكذلك مت تطرق إىل ،األجنيب املباشر وارد إليها
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 :دـــــــتمهي
نظرا للتزايد املستمر الذي  يتتسذ ا اتمتمذبا وبمة مذا ع ال ديذد قذص اتات ذبتيبم املتلدقذا  اللبق ذا  ذ            

ع أعلذذذبال اتر ذذذبقام اتات ذذذبتيا  اةيقذذذبم املبل ذذذا الذذذو  ذذذ دسب عذذذدت قذذذص الذذذد    ذذذر    ذذذ ب ، السذذذلةام اة ذذذ   
التسذذ  لبم قذذص اللذذرر ال وذذريصم   ذذذيلال قذذب  ذذ دك اتات ذذبت اةقريتذذ  قذذذص  أقريتذذب ال ن ل ذذا  ق  ذذ ب  ذذ   علذذذد 

م  الذد   ال رو ذا  2002وذر بم اةقريت ذا ال بمل ذا  ذ   عذبا النداع بم نلال اتر ذبقام املبل ذا  اسب ذ  ا ل ذدت قذص 
 حيم ع ذلال حي  ميك الد   مبحب لت ب نط  ق ق بي  امة ما.

ا الذذي  يوذذتب عل ذذا أقذذبا  ل ذذق أمذذ  اتفتلذذبق  م ق ذذبي  امة مذذلظمذذبم الد ل ذذا املالة ذذبتم    أتق ذذ   للذذد       
أمداف اةلف ا الثبلثام  املتمثلا ع  ل ق التلم ا الوبقلا  املستداقام  ختف ض حد  الفلر   لذق فذرا التوذ، بم ملذب 

ضذذ م ق ذذبي  امة مذذا نل  ذذد  عذذص سذذ  للذذد   .ح ذذ  ي نذ امللذذبا ات ذذتثمبق  امل  هلذب قذذص نذذوي  اذذة  علذذ   ذةت  
قلذذذبا ات ذذذتثمبق  اةعمذذذب م  اقنفذذذبمل التتذذذبل م املرن طذذذا وذذذبللةاة،  ال ذذذرا ام التلظ م ذذذام  الذذذو نفذذذت، ا ذذذب  للمذذذة 

   انتوبق الفسبت عل  املستةى التاق   الس ب   اةقر الي  ي ن  عل ا عدا  فب   اة ةا .
لد ل ذذا علذذ  أا ذذا السذذلة  بم امتةق ذذا أ   فذذب   التاق  امل  سذذ ا ق ذذزم او ذذةت افلذذد  م ع ضذذة  قذذب  ذذ ق       

للد لذذا ع التذذوي  علذذذ  قلذذبا ات ذذذتثمبق وبلذذد   املربذذذ فام  الذذو ن تذذذن قذذص    ذذذا نظذذر املسذذذتثمريص ق  ذذرا ل  ذذذتلراق 
ب املت للذذا  نلف ذذي الس ب ذذبم اتات ذذبتيا م  مذذب نلطذذة  علذذ  نف  ذذب اللربذذبي ا ت ذذبقطةيذذب اة ذذب ةرذذب  ذذدت طريلذذا 

م  ع ضذة  ذلذال تذبق   الظذر ف أ  اة ضذبمل اسل ذا املسب لا م  امل ةما قبوني الس ب ذبم امل  وبلوفبف امامل داا ا م
 امل قذ، اة ب ذ ا للحة مذا  الذو لذ  ال   ذز عل  ذب لت  خذا امللذبا  ف لبك حب ا قب ذا للت ذرف علذ  أمذ  السذمبم

   ات بتيب.ات تثمبق    ب  ب  نوري  ب  ق  س ب 
 ق بح   م :أقو ا  ع ميا الس ب   للةا وتسل ط الربة  عل              

 مفهوم الحوكمة وخصائصهاالمبحث األول:                
 مؤشرات الحوكمةالمبحث الثاني:                
 الحوكمة في الدول العربيةالمبحث الثالث:                
 بع:آلية العالقة بين مؤشرات الحوكمة واالستثمار األجنبي المباشراالمبحث الر                
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 مفهوم الحوكمة وخصائصها :ولالمبحث األ 
م ال ديد  الو نس  عد  نرمجبم  م الل،ا ال رو ا عتست ب امل طلحب (Governance) عرف ق طل،       

تاق     ر  ديد قص ال مجبم قل ب: امة مام امتمبن ام امت م  تاق  امت م ذبق ال ذيا الطذ مص ع ل ام  ذ يتم
ت ميك ال مجبمم فف  الةا  نفسر ط   ا ال لةا النسبن ا  ات تمبع ا ن د ح   الد لا  ا تمع  امت  الرا دم

ل رو ا لل لةا التاقيا ق طل، امتمبن ا  ن ل  ف ا ال ديد قص قرا ز الدقا بم  ال حةث قثب امللظما االي  
 .1ن ىن جمتمع الل،ا ال رو ا نرمجا امة ما   GovernanceGood  مجا 
ر ممبق بم امة ما أ ال ديد قص امللظمبم ال بمل ا ع ميك ال مل ام ح   ارق ا  ال بمل  اد ت ب ال لال       
 االت بقب ق  ب ووفربل ا ع التجبق  الد ل   بتيبم ال لدار  ت  عل  ااتامع نست دا  الو قص أم  امل بي ن تن 

  هليا ال،رض  لحب   ع امل ح  التطر   م ال لبصر التبل ا:
 كمةمفهوم الحو المطلب األول:         

 .صائص الحوكمةالمطلب الثاني :خ        
 المطلب األول: مفهوم الحوكمة

 الد ل ا أ  اتات بتيا امللظمبم أ  الد   وني  ةاً ا انفباب لقن ت امل طل، امة م أعط   الو قيمبالت   ر    
 :الت بقيم قص أ ب  تني جممةعتني  م التطر  ميتص الطبق ميا  ع مل لمب ا وني حىت
 .الدولية المالية والمنظمات المؤسسات نظر وجهةالحوكمة من  تعريف   -أوال 
م (OECD)ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  (UNDP)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حس    -1
امة ما م  ا ما نرب ط ممبق ا السلطا الس ب  ا وبجتبك نلمة  يلتزا وتطّةير قةاقت الد لا  منةمب طةيب اةقد  إرف

عل  أ  ب  قت ّدت م  مة امت  الي  يةفر اللزاما  املسب لا وةا طا أفرات الو    يربمص اح اا امل لحا ال بقا 
 .2يست دف ع الل بيا  ل ق ق لحا عمةا ا تمع  

م  م  ب قص العالميأو مركز بحوث ودراسات البنك  العالميالبنك  فلب ملل ج   مب نو  امة ما -2
امل  سبم  اة بل   أ  ال را ام الو قص   هلب متبقس السلطا وبلد لا ق بق ب ع  طبق قص الوفبف ا 

: الدميلراط ا )أ  ات تجبوا ملطل  اةفرات التبل ا تص الت    عل ب وبمل  رام مي امل داا ا أ  املسب لام  الو
ع أتا   دقبسب ال بقام  امتةقا املسب لا(م  ات تلراق الس ب    عدا ال لمم   ةت  ال   اراط ا أ  ف بل ا 
ق الفسبت أ  قدى قتبفحتام  أ  ا   ةت  التلظ مبم  اللةاة، املت للا مبمبق ا اللوبط اتات بت م  عدا انتوب

   امللت بم. قدى   ةت نظبا ابنةين  نوري    ارببة  قدع  للحلة 

                                                 
 .(472)ا 2002م نةفمن 903م ل لبرم ال دت ب ال ريب"مجملا املستلتقرير عن ندرة الفساد والحكم الصالح في البالد العربيةم" حممد مجب  وبق م -1
 (2) م ا2007قبقس  41م مج  ا الوفبف ا التةيت ام التةي م الحكم الصالح الطريق إلى التنميةص ح حممد ال،زايلم  - 2 
-  ات الحوكمة فهي متاحة على الموقع لمزيد من المعلومات عن مؤشر

  .rnance/govdata/2002. .org/wbi/goveworlodbankwww:التالي
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و  للحة ما عل  أرب الطريلا الو وةا طت ب نس  السلطا املةاقت  ف ،صندوق النقد الدولي  حس  -3
 التس   وواب التتبل م   ل ق طر  ف بلا ع وب ت داا ذلال ماتات بتيا   ات تمبع ا مللظما قب خلدقا التلم ا 

 1.ا ن امللبفع
الطريلا الو قص   هلب نس   أربم فتو  للحة ما عل  الوكالة الكندية للتنمية الدولية حس  ن ريم  -4

الفبعلني ع امتةقا وطريلا  ا ت مب   نط  ق السلطا قص طرف خمتلم أ املةاقت ات تمبع ا   اتات بتيا لل لدم 
 مام  فبفا  ق ح املس  ل ا.ف بلا قستل 
 .العلماء بعض نظر وجهة من الحوكمة تعريف  -ثانيا
  يتجل  امللظمبم لتب الف ب  التس   عل  اللدق  بار عل  امة ماHewit  et Cynthiaي رف  ب قص  -4
 ال با حلال ب خلدقا اومبع  اللوبط قستةى عل  الديلبق ت ا عص ال ح    وداا امل ةما ما ي اللراقا ع ذلال

 اخلبصا   ال بقا لم  سبمل الف ب  التس   يومب أر ضر ق  ال بحثني يةض، الت ريم ميا     قص. اخلبا
 .2امللب  ا   ال ح حا اللراقام وبختبذ  ت يتةر ت الي     ةا  حد  عل

 :3ر يوتمب عل  ال لبصر التبل اأر ن ريم امة ما ميتص أ م ( R.A.Rohdes) اد  لص  -2
  ق وني امللظمبم امتةق ا  نلظ مبم اطبمل اةعمب  اخلبا  امللظمبم غ  امتةق ا.التلس 
 .عدا ي بم   ضةح امد ت وني أنوطا خمتلم التلظ مبم 
 .ا تلبت اةاعد الت بقب وني خمتلم التلظ مبم  م التفب ض 
 .  متتع خمتلم اةعربب  ع ميك الو تا ودق ا عبل ا قص ات تل 
  ا وبا  أعربب  الو تا مبب هلب قص قةاقت.ادق  الد لا عل  نة   

 :4السبولا  م املفبم   امل تلفا للحة ما عل  اللحة التبيل بم مب أ بقم الدقا 
 الحوكمة السياسية:  -أ

  نتمثب امة ما الس ب  ا ف مب يل :
 .التلل ب قص ال لم  الت بقض الدا ل   اخلبق   للد لا 
 اةحزاال  املوبق ا الس ب  ا. تا ع ال مل ا اتنت بو ا  ن د ل ق الدميلراط ا  الو نتربمص اللزام 
  يلال املة  الس ب  ا  املدن ا وم ع أفرات ا تمع.  ات تمبع اممحبيا املة  اتات بتيا   
 لد لا.ثلا ع اللظبا اللرببة   الوري   لال 

                                                 
  (2)م ا 2044/2042 مالولمم ل ام  بق ا حس  ا وص وةعل  قب ست م قبل ا ت قي ر م "دور الهيئات الدولية في إرساء وتعزيز مبادئ الحوكمة  "مفت حا وص وبت   - 1
 .(93) ا 2040/2044 مةا نس  م  بق ا أيب وتر وللبيدمنلمسبرقب ست  م عل قي ر مفعالية حوكمة الشركات،دراسة ميدانية لمؤسسات تلمسانغ   نس مام  - 2
 .(42)م ا 2009 معمبر م ا التاقيام حبةث  تقا بمم  اململتا اةقتن ا اهلبمش اامللظما ال رو ا للتلم الحكمانية، قضايا وتطبيقات،يم  ع د الترمي التبودم -3
اوز   "حوكمة الشركات وأبعاده المحاسبية اإلدارية واالقتصادية"امل متر اخلبقس و لةار: على النمو االقتصادي العربي"،الحوكمة العامة  جودة"أثر مع د ال زيز السةتاين - 4 

 .(963)م ا 2001اة  م  ل ا التجبق م  بق ا ال تلدقيام 
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 .املسب لا لتب قص يرنت   طو 
 .  قتبفحا الفسبت الس ب 

  الحوكمة االقتصادية -ب
  نتمثب امة ما اتات بتيا ف مب يل :

 .ا تلراق الس ب بم اتات بتيا التل ام   ل ق التلم ا املستداقا 
 .الوفبف ا  امل داا ا  اللدق  عل  التل   وبلس ب بم اتات بتيا 
 .قتبفحا الفسبت 
  الال م نوج ع اتندقبج 

 1حوكمة الشركات -ج
 حة ما الور بم ف مب يل : نتمثب 
 با ات تثمبق م  نطةيع ال  خا لتت  ا قع اةنوطا اتات بتيا. سني املل 
    وةظبةفا ع الرابوا عل  الور بم.ع ا با السة   فب 
  م  محبيا حلةا  .املتسب يا وني املسبانيامل بقلا 
  عص طريق املسبةلا  الوفبف ا التاق   ، خمبلفبم. 

 طلب الثاني: خصائص الحوكمةالم
 قم  و د ا ت راض املفبم   امل تلفا للحة مام ميتص التةصب  م نت جا مبقا قفبتمب أر قص     قب        

اةطر الس ب  ا  نظ  امة ما ن د قص أم  اوةان  الو يل ،  ال   ز عل  ب ع الةا  امبيل لت  خا امللبا امل ة  
ب قص حد  الفلرم اةقر الي  يتطل  ق ا م اللمة اتات بت م  التلل تلزيبت  ات تثمبقام  وبلتبيل ييبت  ق د

ضر ق  الت رف عل    بةص امة ما أ  السمبم الرة س ا للحة ما للةاةف عل  أم    ب أ  أ بل    ل ق 
 :  نلال اخل بةصم  مة قب  ةف يت  نلب لا أ  ال   ز عل ا ع اود   التبيل

 
 
 
 
 
 

                                                 
 (26-91ما)2044ال فب  لللور   التةييعم عمبرممتاق اة ممالط  ا الحوكمة المؤسسي واألداء المالي االستراتيجي للمصارفت.ع   فرحبم طبل م- 1
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 ةـوكمـائص الحـ(: خص7جدول رقم )

Source: UNCTAD, "Good governance in Investment Promotion "TD/B/COM.2/FM.15/2, 
united nations Conference on trade and Development (2004), p (8)                                                                                                
  
 

 
 
 
 
 
 

  ل ق نلال اخل بةص(   ف ا الةصة   م  ةت  امة ما )  ب   بةص امة ما 

(4) 
 الوفبف ا 
 

   ةلا  نبحا  نةف  امل لةقبم للمستثمريصم  ا تل ل ا   بةب الع ا. -
 التةا   امللب   لتةف  امل لةقبم عص الت، ام ع نظبا ات تثمبق. -
 جتم ع امل لةقبم  نةف مب عص ت ق نوي  ات تثمبقام عل  اتات بت اللةق . -

 تل  اللدق  عل  ال (2)
 

ضر ق  أر نتس  الس ب بم  اةطر اللبنةن ا  التوري  ا ل  تثمبق وبلوفبف ا  -
  الةضةح.

 أر نتس  اللةاعد  ال را ام الو  ت  ات تثمبق وبلس ةلا  ال سبطا. -
  فب    فبعل ا التس   م امللدقا ل  تثمبقام. -

(9) 
 امل داا ا
 

ي  اللراقامم  قلفي  ولب   سةق قص الثلا وني صبن   الس ب بمم  قت  -
 اللةاننيم  مج ع الةحدام اتات بتيا ع ا تمع.

 تق ا ات تلراق  ات تمراقيا ع اللراقام  اللةانني ذام ال لا وتلف ي الس ب بم. -

(2) 
 املسب لا
 

 ضر ق  نلدمي امل بي  اة  ا ا امل ةما لل بقلني وبلد لا. -
 نةف  قلبي س  ق بي  ملتبفحا الفسبت. -
   ب ت ق اللةانني ع ق حلا  ب قص يرنت   طو.نف -
 نةف   ل بم ذام  فب   مب امللبيعبم وني املستثمريص. -

 املوبق ا (1)
 

نف  ب تق ا املوبق ا وم ع أفرات ا تمع  ق  سبنا ع صلع  نلف ي اللراقام  -
  اللةاننيم  قراا ا قستةى اةتا م  ن ح ، اتحنرافبم.

 اخلبا ع  سني امللبا ات تثمبق .قوبق ا اللطبمل ال با    -
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 وكمةـؤشرات الحـم :المبحث الثاني
 قب  امتةق وبمة ما أ   ةت    فب   اةتا   ااخلبص امع ميا الطبق   ت   للب  الربة  عل  املت،         

التوري  ا  التلظ م ا  ذلال  فلب للمل ج يت لق هبيا املت،  قص ق  رام ذام نوي  عل  نطةير اةطر امل  س ا   
 لبك ال ديد قص امللظمبم بمج امل تلفا لل بس نلال امل  رامم فم ميا وبل بق   م امللال بمل اخلبا وبل لال 

الد ل ا اخلبصا  ال بقا ابق  و لب  عدت قص امل  رام الو ن تس  فب   الد لا ع  تاق     رب اتات بتيا 
  ذلال عل  اللحة التبيل: مل  رام    ف ا نتةيل ب  ق بتقمبت  نلب   ميك ا الس ب  ام   ةف ي

 .المطلب األول: مؤشر الفساد ومكافحته    
 .المطلب الثاني: مؤشر الديمقراطية و االستقرار السياسي   
 .مؤشر النظام التشريعي والقانوني المدعم للحقوق والملكيات المطلب الثالث:   
 .ةمؤشر جودة اللوائح والتنظيمات ونوعية البيروقراطي المطلب الرابع:   
 

 الفساد ومكافحته مؤشرالمطلب األول: 
   التاق  امل  س ا للد لام  ف مب يل  عرض قتبفحا الفسبت قص أم  امل  رام الدالا عل   فبي تن         

 للمفبم   امل تلفا لام    ف ا ا ب ا:
 :مفهوم الفساد -1

لو ص قبم هبدف  ل ق قتب     ب   ا ت مب   ا ت،   ال  ح بم اململةحا مة  :الفسبت        
 1: ضبفا  م   ةت قل ر وترببقال امل بحل  م  قوتلا قص  لني     ا
 نا ت يتةاع قص قس  يل امتةقا املوبق ا ع امللوآم : يوتمب عل  فتر  قفبتمبم أالخاص-مستوى العام

   التوي  ووتب غ  ق ب ر عل  عمل ا صلع اللراق ممب ي ت   م الرحب ا أر يلدقةا ق ر فب قبم قص ح
 عطب  ق بقلا نفرب ل ا  م امللوآم الو نت بقب ق  ب ق ب ر . 
 ق  سا  احد  وتوتيا ق متني قت بقضنيم قث  املرا  ا  : يت ب قف ةا ا باالخاص-الخاص مستوى

  ب قص الد لا اللبق ا  املتلدقا. قا  الفرببة، املبل ا ع   م  ل ب ميا قب يلم ات توبقام
املمبق بم الو نت  قص  بن  اهل خبم أ   أناالفسبت عل   -قر ز حبةث  تقا بم ال لال الد يل -ي رف    

امل  سبم ال بقا وبلد لا هبدف ام ة  عل  قتب    بصام  يل س قدى   ةت قدفةعبم  ضبف ا غ  قمس ا 
 عمب ق ني أ  للح ة  عل   دقبم حتةق ا يت يق ام ة  عل  ب ود رقب وني امل  سبم ال بقا للد لا لجنبي 

                                                 
قب ست  ع علةا التس  م  بق ا حس  ا وص  قي ر م "دور حوكمة النظام المصرفي في الحد من األزمات المالية والمصرفية" باإلشارة إلى حالة الجزائر،وبتر ع د اللبتق -1

 (.22-29) ا م2002وةعل م الولمم
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ات تثمبق م  مب يل س أيربب الفسبت الس ب    الي  يت   مب السل ي عل  اللوبط أ  امللباميك املدفةعبمم  نوي  
 وفرض املوبق ا ع اةحزاال الس ب  ا أ  ا ت،   السلطا لتحل ق قتب    بصا.

 ب  ل ق  ا ت،   قرا زم  أ  نفةذم  قص أسبت ع ا با ال   اراط ني أ  الس ب  ني أيربب يتمثب الف       
ق لحا  بصام  يظ ر الفسبت  يلمة نت جا تعت بقام خمتلفام قل ب اعت بقام اات بتيا نتمثب ع ند ب امتةقا 

لا ال  ض  ل ق قتب   بمل امتةق م  حمب  ذ    عل  اخنفبض قستةيبم اة ةق وبللطذع اةنوطا اتات بتيا ع
  ب بم الت  ني  التةظ م امتةق م  الل ةق ع  ان بملعت بقام   ب  ا قل ب نظرا تغ  قور عا قص قلبص    

الرابوا عل  أنوطا الد لام  غ بال الدميلراط ا  املسب لام  عدا محبيا املة  املرة ا لألفراتم  أيربب اعت بقام يلبف ا 
 .1م  اةعراف  قستةى  ع  اةفراتم  ن لد اللةانني الربري  ا  ص ةوا ف م ب ا تمبع ا نرن ط وبل  اب

املب   الفسبت ق طل، فين ي ن عص  راة  اتجتبق وبلةظ فا ال بقا أ  اتعتدا  عل  أر انفق امل ت ةر عل         
 وبلتبيل نرا ع حج   لبفس اندمةق التفب    نرا ع الت ي ت   مقب ا تمعم  مة  ال بام ع  تب ظبمر  ي بين قل ب

ات تثمبق  قب يت  ا قص وطبلا  ندين ع اة ةقم ممب يدفع قر  أ رى  م املزيد قص الفسبتم ضمص  طبق حللا 
 : مب  لةضحا ع الوتب التبيل  الفسبت املفرغا

 حلقة الفساد المفرغة :(2شكل رقم )                                 

 
جملا حبةث اات بتيا عرو ام ال دت  (""امة ما  يلبة ا التحة  حنة اات بت السة   نفو  الفسبت)تقا ا اات بتيا نل  م ا حة  اوزاةرع د اللبتق  ل بم  المصدر:

        (.34ا) م 2003قو ع  م 26

نتبج نفسا ضمص   فرتيا ي  د ويلال يت م الفسبت وونا يت  ضمص أطر   ت ا ق لد م  ل س جمرت ممبق بم    
  ميتص صةغ الفسبت  مب يل :.حللا الفسبت املفرغا

 املسب لا –احتتبق اللة  + اتفتلبق  م الوفبف ا  =الفسبت 
 

 

                                                 
 اتجبق م  بق م اوز  اة  م  ل ا الحة ما الور بم  أو بتمب اسب   ا  التاقيا  اتات بتياامل متر اخلبقس و لةار  كلفة االجتماعية للفساد""التاملر   الس د حجبي م -1

 .(200-433)  ام 2002ال تلدقيام 

 

 انخفاض التنافسية

 البطالة
 

 

 انخفاض األجور

 الفسـاد

    تدهور الكفاءة 

 االقتصادية

 تدني االستثمار
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 أنواع الفساد: -2
 ميتص ن ل م الفسبت  م اسمني:

 م   عي  ير يو   م قدى   ةت الفسبت ع السلةك قب وني ال بقلني ع امتةقا  ال :لفساد اإلداريا -أ
انتوبق ال   اراط ا هبدف ام ة  عل  قتب    بصا قبل ا أ  ق لةيام ممب ي ن  عل ا ييبت  نفلا 

أ  ات ت ات  ملثب  ام ة  عل  نرا  ص الت ديرعل     ب ام امل بق م املرن طا و مل بم نو، ب امللوآم
 ا هليك امللوآم اةقر الي  ي ت   م  ض بف  قثب ميك اللفلبم نزيد قص التتبل م  نللب قص اةقوبح املتةا

حةافز الور بم اسل ا أ  اة ل  ا عل  ات تثمبق  قص ملب ميتص اللة  وور الفسبت التاق  ي د حمدتا 
 .1أ ب  ب للمستثمريص اة بن  لل د  ع النتبج وبلد لا املرب فا

قستةى الس ب  نيم  ا ت،   السلطبم  يو  الفسبت الس ب    م ممبق ا الفسبت عل  الفساد السياسي: -ال
 يرن ط الفسبت الس ب    قتب    بصا قبتيا أ  ق لةيامال بقا أ  اللةى الس ب  ا لألفرات للح ة  عل  

لتمةيب امم م اتنت بو ا الو  قةا  ال بقا للد لاوتف  ب أ  ص بغا اةانني اتنت بوبمم  ا ت س اة
 .2لدى اللةاال  الةيقا     بق املةظفنينربمص عدا نرببقال امل بحل املبل ا 

امل  ر قدى   ةت  انتوبق الفسبت  الر ب   قب وني امل  سبم ال بقا  يل س ميا توصيف مؤشر الفساد: -3
دق ق بحل  بصام  ي د امل   ب  ل قالسلطا قص أم أ   ة  ا ت،   الةظ فا ال بقا أ   الس ب  ني

 4339  س ب ع عبا بف ا الد ل ام  م  قلظما غ  حتةق ا مت نواة ب   هليا امل  ر مة نلرير قلظما الوف
ميا امل  ر قب وني ال فر   لسلا يقل ا  لةيا  ي ا ح نطب  ب ذب ن،ط  و بنبنذت لام  م 402فر عب ع   نرب 

 .3تق بم )عدا فسبت او بي امتةق ( 40ذ)انتوبق الفسبت(   ال
ةحبم الو أ رسب نس ا ق  سبم  قلظمبم ت ل ا قت   ا ع ملسعل  ا نتةيص ميا امل  ر ولب  اد مت        

بم ع بق  عص أ خلا مت نة    ب لر ب  اةعمب   امللظمني اسل ني اتات بتيني  عبقا م  ميك املسةحذلال الوور
ص اوم ةق    بةب الع ام  نت لق مبدى   ةت قدفةعبم  ضبف ا غ  قمس ام يطل  ب او بي التاق  امتةق  ق

اةفرات  الور بم نظ  أيا ق بق م قع ميا او بي  أيربب عص طر  قتبفحا الفسبت الس ب    التاق  وبلد لا 
 يلال عص  يتربمص ذلال اوةان  املت للا وبلفسبت ع السلطا التوري  ا  اللرببة ام  عل  املستةى التلف ي م   

للمةاقت ال بقا للد لا لتحل ق قتب    ابت  مداق قدى ميثب الفس  م أ علذد    ذب الربراة م  ضبفا  بتذالفس

                                                 
 -وزاةرا - 10تال د   م قالا  مقروبح ابصد   بق اال بح م  لاجم، عربيةال الدول في الراشد الحكم وتمكين الفساد لمكافحة والشفافية المساءلة تعزيز سبل،  بي، وةييد-1

 (65ص)، 2102
 رير ع الفسبت  التلم ا: الور ط الس ب  ا للتلم ا اتات بتيام قر ز تقا بم  حبةث الد   اللبق ام ارببيب التلم ام  ل ا  "الديمقراطية ومكافحة الفساد"أمحد فبقس ع د املل  م  -2

 (.999-992م ا )4333ت  ال لةا الس ب  ام  بق ا اللبمر م اتات ب
 (420-493)ا م2004ام  ل ا التجبق   بق ا حلةارمم تاق امل لدس للط بعاالقتصادية الدولية تالعالقا معمر صلرم عبت  امل د م  بق  عف ف  حبمت -3
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املرب فا عل  املستثمريص الد لا ا    بصام  عص قدى التوي  السل ي للتفب م ع قستةيبم الفسبت قب وني الد لا اة
 اة بن  وبلد لا املرب فا.

 االستقرار السياسي  مؤشر الديمقراطية والمطلب الثاني: 
 وعدم العنف أوال: مؤشر االستقرار السياسي

ا ت تم ن  م وربمبنبم  ا قصير  ل ب عل  قستةى اللمة مبب خيللر عدا   ةت ا تلراق   ب   ي         
قل ا   لت ب ن لم قص ات تثمبقم  للد عرف  ال ديد قص ال لدار اللبق ا ف ام قص اللزاعبم  ات ت تم اة

 بن   ابقا قوبقيع ع اة جا م  ا تلبال املستثمريص ال لدار ذام اخلطر ال بيل عل  ات تثمبقم   بن  اللت 
 اتجتبك حنة ال لدار ذام امللبا ات تثمبق  املستلر  هل  ع أ ةاا ب املبل ا امل تلفاميك الد   أ   يدامل قؤ س أقةا

 .1 اة ثر أقبنب
ب مام  مب يت  ن،  مب ات تلراق الس ب   مبدى ات تلراق ع السلطبم ام -ال بمل ال لال  - مب ي رف         

 وب تمراقم  مب ميا الت،   يت  وب ت داا   بةب غ  قرن طا ود تةق الد لا  نتس  وب ت داا ال لم  القمبال.
ر  ةت  امة ما وبلد لا قرن طا مبدى  ربةمل السلطبم أ ي تمد ميا امل  ر عل  فتر  أ ب  ا قفبتمب       

هلب نوي ا  ل  ب ق ب را عل  ا تمراقيا الس ب بم  قدى  ب ال لم  الو  بة امب ما للت،   املستمر وب ت داا
  قتبن ا قسب لت   ندقل ا  قلظما ملص ميثل    ق  املةاطلني عل  ات ت بق و ةق  د قص اد م مبق داا ت ب 

الس ب   قص  قات تلرا ا قوبق ت   ع اختبذ اللراقامم  عل ا فإر ميا امل  ر يل س امل بطر الو ن ن  عل  عد
دا ا تلراق السلطبم امب مام ذ  عذ ل  الذي  ي ةت %2 م  %4اخنفبض ع اللبنج اسل  المجبيل مبب ي بت  

ر ال اةمل ا  التد ب ال ستر م  الت    الديينم  ال لم الس ب    القمبال  اتغت بتم ذبق امذ انتو
 الس ب  ا.

 بن   م  طر أ  اخلطر للد لا قص    ا نظر املستثمريص اة  مب يو  عدا ات تلراق الس ب   أ        
حد ث و ض اةحداث الس ب  ا  الو ن ت   م ن، ام ع اوةان  املرن طا وبلرحب ا ت تثمبقاس  وبلد لا  احتمب 

 ات تلراق الس ب    املرن طا وبملستثمريص اة بن  ع: ااملرب فام  نتمثب اوةان  امل تلفا ل د
 تلراق اتات بت اسل  للد لا  الص حبم اهل تل ا.عدا ا  
 . الل ةت  اللةاة، التلظ م ا الو ن ة  ت ة  املستثمريص اة بن  للسة 
 .محبيا حلة  امللت ا الفتريا 
 .التد ب امتةق  ف مب يت لق وبلرابوا عل  اة  بق 
 ر ال اةمل ا.عدا ات تلراق ات تمبع   املتمثب ع الفسبت  ال لم الس ب    ام 

                                                 
  ب نط  ق امت  الرا د امللتل  الةطين الثبل  و لةارم  ية النمو في ظل الحكم الراشد""دور الدولة في تحقيق االنطالق االقتصادي واستمرار ق طف  ع د اللط مم -1

 (07م ا )2007/ تيسمن 02/01م  ت تد م يةق  4311أ م  20م  ل ا ال لةا اتات بتيا  علةا التس    بق ا وبمل  سبم اتات بتيا الةطل ا
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 الديمقراطية )المساءلة واالستجابة أو التصويت(مؤشر : ثانيا 
مبدى اللزاما  التفب   ع ال مل ا الس ب  ام  - فلب ملر ز حبةث  تقا بم ال لال الد يل -ن رف الدميلراط ا       

ت ا تمع وبللدق  عل   قب نتربملا قص محبيا للحريبم املدن ا  املة  الس ب  ام اةقر الي  يتمتع ق ا أفرا
املوبق ا ع ا ت بق السلطبم أ  اهل خبم امب مام ميا وبلضبفا  م حريا  ا تل ل ا   بةب الع ام  الو ن د 
مبثبوا أتا  مبقا ع  ل ق الرابوا  املسب لا لتب قص يرنت   طو عل   بفا املستةيبم التاقيا  الس ب  ام  مب 

ت   ب بم  ق  سبم عبقا نتس  وبلوفبف ا  الس   جتبك  ل ق ال بحل ال با  ن تس الدميلراط ا قدى   د  
 .1 جم ع أفرات ا تمع

 توصيف مؤشر الديمقراطية واالستقرار السياسي:ثالثا:  
قلي ودايا الس   ل بم ابق   حدى امل  سبم غ  اهلبتفا للرو، وتتةيص ق  ر ي تس قستةى الدميلراط ا       

 يت   Freedom House وداق امريا     ع عدت     قص ت   ال بملم  نسم  ميك امل  سا ات تلراق الس ب
  عدات ميا امل  ر ع  تب قا   مجبيل ي ن عص قستةى الدميلراط ا ع الد لا.

ميا  ع  املة  الس ب  ا  املدن ا  يتتةر ميا امل  ر قص قتة ط اة ضبمل السبةد  ع  ب ت لا ووور      
 ا تلبتا عل   نرب  نسبؤتم حة  املة  املدن ا  حداابيت    را  نةعني قص اةاة  ات تل ب م ال دت 

ال بوبم يت  ا ت راج ق  ر قتة ط ي ن عص قستةى الدميلراط ام  نتمثب ميك التسبؤتم اخلبصا هبييص 
 :2امل  ريص ف مب يل 

 الحقوق السياسية: -أ
 قس، يرب  نسبؤتم عص قدى محبيا املة  الس ب  ا لألفراتم  ع يت  نتةيص ميا امل  ر ا تلبتا  م       

ال مل ا اتنت بو ا  ضة  ذلال يت  ن ل م نلال التسبؤتم  م ي يا قتةنبم نتمثب ع )قدى  فب   أ  نزاما
 .(امتةق ا  ت قمب ع قتبفحا الفسبت  ال لم الس ب    ا الس ب  ام  امل با اةحزاال الس ب  ا  تق ا املوبق 

  نتمثب التسبؤتم اخلبصا وتتةيص ميا امل  ر ف مب يل :
 التساؤالت الخاصة بنزاهة العملية االنتخابية. -1

 مب يت  انت بال اهل خبم امب ما قص     نظبا انت بيب حر؟ 
 مب يت  انت بال ممثل  السلطا التوري  ا  فلب للظبا انت بيب حر؟ 
 را  نزاما ع اةاعد الت ةي   الع ر؟مب نة د اةاعد انت بو ا عبتلام  نتبف  ع الف 

 
 

                                                 
1- Daniel Kaufman،Aartkraay and Massimo Mastruzzi، "Governance Matters III: Governance Indicators" 

world Bank policy Research Department working Paper.(2004)، p(3) 
 (.494-494، ص )ابقمرجع س،عمر صقر وآخرون -2
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 التساؤالت الخاصة باألحزاب السياسية ودرجة المشاركة السياسية: -2
 ؟ مب قص حق اةفرات نلظ   أنفس   ع جممةعبم  زة ا نلبفس ا 
  ؟مب ية د احتمب  لة ةت أصةام قرببت  تنت بال ممثب ق ني 
 م أ  حتةقبم  قمبو ا أ  أ   تب قص أ تب  مب ختربع اةفرات للحت  وةا طا  لطا أ ل  ا عستريا

 ؟ اللة 
 مب اومبعبم ال را ا نلظ    ت  نفس ب أا نس   ووتب غ  قمس  ع صلع اللراق امتةق ؟ 

 التساؤالت الخاصة بالوظيفة أو المهام الحكومية لمكافحة الفساد السياسي: -3
 ر عص لة      فلب للظبا حرم م  فلط املس  هبمب اهل خبم امب مام  ممثل  السلطا التوري  ا الييص مت انت ب

 اختبذ  ن ديب  نلف ي الس ب بم امتةق ا؟
  مب امتةقا لدي ب امريا التبقلا ع اختبذ اللراقام  الة بةب امللب  ا ملتبفحا الفسبت  ال   اراط ا قب وني

 اهل خبم؟
   وبلتبيل  م  امل داا الةضةحابف ا   وفبلع  طبق يتس  ومب املسب لا امتةق ا لألعربب  الييص مت انت بهب 

 مب السلطبم امب ما ختربع للت،   املستمر؟
 ع ميا  لألفرات  أيربب ات تلراق الس ب    دت ال بوا عل  ميك التسبؤتم قدى محبيا املة  الس ب  ا   

عدا التح ز  )الفسبت الس ب  م ال لم الس ب   ميك التسبؤتم  م أقوع قتةنبمم  م  ال دت يت  نلس  
الس ب   ضد اةال بمم تق ا املوبق ا الس ب  ا(م  قل ب يت  ا ت راج قا   مجبيل ي ن عص املة  الس ب  ام 

 تق بم. عور   ي ا ح نطباا وني  احد 
 الحقوق أو الحريات المدنية: -ب

ن ا لألفراتم  ع ضة  ة  املدذيت  نتةيص ميا امل  ر ا تلبتا  م قس، يرب  نسبؤتم عص قدى محبيا امل       
 ذلال يت  ن ل م نلال التسبؤتم  م أقو ا قتةنبم نتمثب ف مب يل :

 التساؤالت الخاصة بحرية األفراد في التعبير عن أرائهم ومعتقداتهم:    -1
 مب يسم، لألفرات وبلت    عص  قاة    ق تلداس  و ةق  قمس ا؟ 
 علبةدم  ووتب عبا؟ مب ية د حريا للم  سبم الديل ا امل تلفا ع ممبق ا 
 مب نتس  اللظ  الت ل م ا وبلد لا وبمريام أ  مب ية د حريا ع ال مل ا الت ل م ا؟ 
 التساؤالت الخاصة بالحق في المشاركة والتنظيم:    -2
 مب ية د حريا للللبش ال با ع  طبق ند ام  ق مترام؟ 
 ت    عص  قاة    ممبق ا أعمبهل  مب ية د حريا للملظمبم غ  متةق ا  قل ب مجبعبم امل بحل ع ال

 حبريام أا ملبك ض،ةط حتةق ا؟
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 مب ية د نلبوبم جتبقيا  عمبل ا ذام اة  نفب ض ا؟ 
 التساؤالت الخاصة بمدى وجود نظام عادل لحفظ النظام وتنفيذ القوانين:     -3
 مب ية د ا تل   لللربب ؟ 
 ك قص ا ب املس  لني؟  وبلتفب    امل داا ا ع نلف يتسمب ملبك   بت  لللبنةر ن 
 ع ظب اةانني الد لا؟ عبتلا  مب ي بقب اةفرات ق بقلا 
 المجتمع، وحماية حقوقهم الفردية:األفراد في  التساؤالت الخاصة بمدى استقاللية     -4
 ألفرات ع التملال التبقب ملور عبس  ات تثمبقيا ود ر ض،ةط   ب  ا؟مب نة د حريا ل 
 حج   امق ع ا ت بق أ لةال الز اج ت قص اللبح ا ات تمبع ام قتربملامب نتفب الد لا حريا اةفرا 

 اة ر م  محبيا حلة  املرأ  ال بقلا ع مج ع امل  سبم؟
    ،مب ية د نتبف  للفرا وني مج ع املةاطلني ع ممبق ا اللوبط اتات بت  عدا  ربةمل اةفرات ل  ت

 اتات بت  قص  بن  او بي التاق  امتةق ؟
  دت ال بوا عل  ميك التسبؤتم قدى محبيا املة  املدن ا لألفراتم  ع ميا ال دت يت  ن ل م ميك      

 نلف ي مس م   ةت نظبا عبت  مفظ التسبؤتم  م أقوع قتةنبم )حريا الت    عص الرأ  ووتب قمس م  غ  ق 
اللوبط اتات بت (م  قل ب يت  ا ت راج  اللةاننيم اخلربةمل ل عتلبتم  الفسبت الس ب  م نتبف  الفرا  حريا

 تق بم.عور  قا   مجبيل ي ن عص املة  املديلام  ي ا ح نطباا وني  احد 
ميثب امل  ر المجبيل للدميلراط ام  ع نفس   الي  امل  ريص السبولني يت  ا ت راج قتة ط هلمب  متا  ا تلب       

 ايالسلةيا هلتق بمم  نة د  لسلا قص و بنبم   عور  احد وني اق الس ب  م  ي ا ح نطباا الةا  ات تلر 
 ح   أر: امل  ر مل ظ  ت   ال بمل

 .40 م  2نسجب ق  رام قص  —الدميلراط بم التبقلا  .4
 .7.3 م  6نسجب ق  رام قص  —الدميلراط بم امل   ا  .2
 .1.3 م  2نسجب ق  رام قص  —اةنظما اهلج لا  .9
 .9.3 م  0 رام قص نسجب ق   —اةنظما السلطةيا  .2

 النظام التشريعي والقانوني المدعم للحقوق والملكيات مؤشر: ثالثالمطلب ال

قدى   ةت نظبا نوري    ابنةين  ارببة  قدعمب للحلة  ال بمل  ي رف قر ز حبةث  تقا بم ال لال       
  ةت اةاعد  اةانني وب تمع   امللت بم وبعت بقك  رطب أ ب  ب للتفب   امل  س ا للد لام ح   يل س امل  ر قدى

 يتربمص أيربب قدى انتوبق اوراة    ممبق ا اللوبط اتات بت  حبريا متل، اةفرات  الور بم الثلا ع الت بقب
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 قدى  فب    ف بل ا اللربب م  مب ي  د امل  ر أيربب  ب أقبا ممبق ا اللوبط ات تثمبق  السرابم  الو متثب عبةل
ووتب     عل  نف  ب ت ق اللبنةر  قدى ق داا تام  اللدق    تمد تثمبق  وبلد لا ن ةت  امللبا اتر أعل  

 . 1ال  ابم اتات بتيا  ات تمبع ا وبلد لا الد ق ال يا لت زيزعل  التل   وام  الي  ميثب نف  ب 
 .توصيف مؤشر مدى وجود نظام تشريعي قانوني مدعما للحقوق والملكيات 
  الد لا عل  نةف   طبق نوري    ارببة   ابنةين قدع  للحلة   امللت بم قص أم  ي د ق  ر قدى ادق      

 الي  ي تس نطب   Economic  Freedom Indexامل  رام الو ي تس ب أ  يتربمل ب ق  ر امريا اتات بتيا 
جمبتم النتبجم  اسل ا ع اند ب الد لا ع اللوبط اتات بت   ةا   بر ذلال عل  قستةى املت، ام اتات بتي

وبلت بقب قع اة بن   ةا  ع التجبق    التةييعم ات ت  كم  اتةتمبر... خل أ  اخلبق  ا ع ا بتم املرن طا
أ  مبف ةا امل بلم قدى  رق اللوبط اتات بت  قص الل ةت  التد  م  مالد ل ا أ  ندفلبم قؤ س اةقةا 

 .2 امتةق ا امل ب ر   غ  امل ب ر 
ت، ام املبل ا قص امل ا      اوإعدات ق  ر امريا اتات بتيام  الي  يرب  عدت Fraser Institute يلةا ق  د         

 امل  س ا  الو ن تس اةو بت امل تلفا مج    فب   الد لا ع  تاق  اللوبط اتات بت   ات تمبع م  الللديا 
ضمص جمبتم قة س ا  ى امريا اتات بتيا ر يل س قستة ع ميا الوور فإر امل   (2009)  فلب آل ر نلرير 
 :3لتد ب الد لا  م 

 حج  التد  م امتةق ا امل ب ر  )قلطلا التد ب املبيل(. -4
 حج  التد  م امتةق ا قص     الةظبةم التوري  ا  اممبة ا )ق  ر للحة ما(. -2
 ند ب الد لا قص     الس ب ا الللديا )قلطلا التد ب الللد ( -9
 )ق  ر للحة ما(. ا التد ب ع امل بق م اخلبق  ا(ريا الت بقب قع اة بن  )قلطلح -2
 للحة ما(. قص     اللةاة، التلظ م ا )ق  رالتد ب  -1
عل   م قستةى أعل   ي ا ح نطب  ق  ر امريا اتات بتيا وني ال فر  ال ور تق بمم ح   نو  الل ما اة   

و  الل ما اةاب  م قستةى أاب قص امريا اتات بتيام ع ضة  ذلال ميتص قص امريا اتات بتيام ع حني ن
تا  او د هليك امللطلا ي د قص أم  ق  رام امة ما أ   فب   التاق  امل  س ا للد لا  الو متثب أم  اللة  وور اة

    ا للمستثمريص اسل ني  اة بن .ع نةف  اممبيا التبف  بقام و فا عبقام ملب هلب قص ت قال ةاقب امب ما ل  تثم

                                                 
1-Daniel Kaufmann; Aart Krany and Massimo Mastruzzis"Governance Matters III "world Bank, op,Cit,2004 

p(0). 
قستل ب اللظبا اتات بت  ال بمل  ع امل متر ال بمل  الثبين للس  اتات بت  التجبق  اخلبق  ام و لةار " "الديمقراطية والنمو االقتصادي في ظل العولمة"،عبت  حممد امل د م -2

 (42-49ا )م 2002 بق ا حلةارم  م"م  ل ا التجبق ضة  التطةقام امل بصر 
  (.249-949) قر ع   ق ذ ركم ا م رعمر صلر    ر  -3
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 ي تس  مHeritageقص     ق  ر امريا اتات بتيا الي  ن دقك ق  سا  بنبم ميا امل  ر  نتبح و       
 :*جمبتم  م  40ميا امل  ر نطب  ند ب الد لا ع اللوبط اتات بت  قص     

 الس ب بم التجبقيا. -4
 الس ب ا املبل ا. -2
     امللت ا ال بقا.التد ب امل ب ر قص  -9
 الس ب ا الللديا. -2
 التد ب ع ال لةك  التمةيب. -1
 نل    ندفق ات تثمبق اة ل ي. -6
 التد ب ع  ديد اة ةق  اة  بق. -7
 محبيا حلة  امللت ا. -2
 نلظ    ة  ال مب  السلع. -3
ف السة  السةتا  ع  ب اللطبعبم  اةنوطا نت جا الل ةت امتةق ا املفرطا  ل س ع  ة  ال ر  -40

   فلط.
 ونوعية البيروقراطية جودة اللوائح والتنظيمات مؤشر: رابعالمطلب ال

 أوال: مؤشر جودة اللوائح والتنظيمات
 فلب ملر ز حبةث  تقا بم ال لال الد يل  م قدى ادق  الد لا عل  ا ت بق -نو   ةت  اللةاة،  التلظ مبم     

يمبم ح   ي تس ميا امل  ر  قب وني اللةاة،  اللظ   نلف  نلف ي   ب ت ب وتفب    عدا   ةت فجة  ع الةااع
ملمبق ا اللوبط اتات بت   ظ مبم امل ةااقدى  فب   الد لا  الو نلبس مبدى الفراط ع  صداق اللةاة،  التل
أ  ا وبلنتبج أ  ال مب قةا م أ  نلال املرن طحمل ب   بق  ب  ةا  املت للا وبلتجبق  الد ل ا  ندفلبم قؤ س اة

ر ال ديلا للسة م  م  أقثلا ذلال الرابوا عل  اة  بقم  امللت ا ال بقا ذ الو نسم  وبلس ب بم غ  اتةتمبر.
 ةق  اةانني لل لةكم  التحت  ع خت  ص اتةتمبر لللطبمل اخلبام  اللةاة، امللظما لسة  ال مب قص ح   اة

اوديد م  الل ةت الت ريف ا  غ  املور عبم لا وتو  س  ضمبنبم ال مبم   ديد جمبتم النتبجم  اللةاة، املت ل
 .1الت ريف ا  نوي مب السل ي عل  التجبق  الد ل ا  الل ةت عل  ات تثمبقام اة ل  ا

 في أداء خدماتها العامة أو نوعية البيروقراطية الحكومية: الحكومة فعالية مؤشر :ثانيا
 م قدى ادق  الد لا عل   -لب ملر ز حبةث  تقا بم ال لال الد يل ف-نو  نةع ا ال   اراط ا امتةق ا      

ص بغا  نلف ي   ب ت ب  أتا   دقبسب ال بقا وتفب  م  ي تمد ذلال عل  تق ا ات تل ل ا الو نتمتع هبب 
                                                 

  www.heritage.org: قا ع ع ق  ر امريا اتات بتيا هليك امل  سا املةاع التبيل - *
1-Daniel Kaufmann; Aart Krany and Massimo Mastruzzis"Governance Matters III "world Bank، op-Cit،2004 

p(9-4) 

http://www.heritage.org/
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امل  سبم امتةق ا ع نلدمي اخلدقبم ال بقا للمةاطلني ود ر الت رض ة  ض،ةط   ب  ام ع    عل  قدى 
 ا  ق داا ا امتةقا ع الع ر عص   ب ت بم  أيربب عل  قدى الةا  املفلةت ع ظب ال   اراط ا  الو  فبف

م  قدى  فب   ال بقلني وبو بي امتةق م  الل ةت  اللةاة، التاقيا  متثب أم  ق ةابم ممبق ا اللوبط اتات بت
ملور عبم اوديد م أ  ام ة  عل  املةافلبم أ  ا لتو  س اامتةق ام  اوةان  املرن طا وبملتطل بم التاقي
ثب اهلدف اة ب   قص ميا ت مي ب لللةانني  التلظ مبم املة ةت ماليراتام ال يقا للد ة   ب  عمب ق ني  فل

سب  اراقاسب وف بل ام  أيربب بتتمتص قص ص بغا  نلف ي   ب ل  بم اة ب  ا ال يقا للحتةقااملتطل امل  ر ع  ديد
 نلدمي السلع أ  اخلدقبم ال بقا وتفب  .

 :توصيف مؤشر جودة اللوائح والتنظيمات وأيضا نوعية البيروقراطية الحكومية 
  ةت  اللةاة،  امتةق ا ي د ق  ر  فب   اللظبا التاق   الي  يلبس وتب قص نةع ا ال   اراط ا      

ا عل  امة مام  ميتص ام ة  عل  ذ  امل  رام الدالذص أمذبط اتات بت  قذ التلظ مبم امللظما ملمبق ا اللو
قص     ق  ر امريا اتات بتيا  و فا  بصا قلطلا التد ب الراو ا  اخلبقسا للد لا ع  و بنبم مييص امل  ريص

 امل بق م اخلبق  ام  التد ب قص     الل ةت التلظ م ا  مب   ت   يرببحا ع الس ب  التبيل:
 ( خل في المعامالت الخارجية)حرية التعامل مع األجانبمنطقة التد أوال: 

انا  ح    املبل ا يلطة  ميا ا ب  عل  قدى ند ب الد لا ع نل    امل بق م اخلبق  ا السل  ا  اخلدق ا    
 ندفلبم قؤ س اةقةا م  مب  عل  حريا التجبق   ق دتم ال رف ي تس اةنةامل امل تلفا قص الل ةت الو ن ير

 ةت  التلظ مبم  اللةاة، امللظما ملمبق ا  ام اهلبقا للحة ما  املرن ط مبدىس أيربب ميا ا ب  احد امل  ر ي ت
الوفبف ا  امل داا ا ع ص بغا  نلف ي الس ب بم  لد يل وبلوتب الي  يس   ع  ل قاللوبط اتات بت  ا

ا ا ب  عل  مخس قتةنبم عل  اللحة نوطا امتةق ا  بق  بم  يومب مي اللراقام ذام ال لا مبمبق ا اة
 :1التبيل

 الضرائب على التجارة الخارجية، وتتضمن المؤشرات التالية: -1
 ح  لا الربراة  عل  التجبق  اخلبق  ا  لس ا  مجبيل التجبق  اخلبق  ا. -أ
 قتة ط ق د  الت ريف ا عل  الةاقتام. -ال
                 ا اومر  ا.مل دتم الت ريفاتحنراف امل  بق   -ج

 وتتضمن المؤشرين التاليين: ،لقيود التنظيمية المعوقة للتجارةا -2
 الل ةت التجبقيا غ  الت ريف ا. -أ

 التتلفا املرن طا وإ را ام ات ت ات  الت دير. -ال
 الحجم الفعلي لقطاع التجارة مقارنة بالحجم المتوقع له. -3

                                                 
1-Fraser Institute،" Economic Freedom  oF the world 2006،Annual Report"،(2006)، (178-180). 
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 الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء. -4
 ي أسواق رأس المال األجنبي، وتتضمن المؤشرين التاليين:تقييم التعامل ف -5

 الل ةت عل  ات تثمبقام  امللت ا اة ل  ا للمور عبم.  -أ
 الل ةت املفر ضا عل  حريا اةفرات ع الت بقب وو ةا  قأس املب  الد ل ا. -ال

 : منطقة التدخل من خالل اللوائح التنظيميةثانيا
 لا قص     التلظ    اللةاة، امللظما ملمبق ا اللوبط اسل   ةا  املت لق ي تس ميا ا ب  قدى ند ب الد      

اهلبقا للحتةقا  حد امل  رامأقل ب وبل مب أ  النتبج أ  وبلاراض  اتا اضم  مب ي تس أيربب ميا ا ب  
ت للم  ر بتتم املرن ط مبدى  ةت  التلظ مبم  اللةاة، امللظما ملمبق ا اللوبط اتات بت  اسل   ذلال ا 

السبوق  اخلبا وبللةاة،  التلظ مبم املرن طا وبلت بقب اخلبق  م ع    عل  ذلال ف ة ي تس أيربب ق  را   ر 
ما  اخلبا ولةع ا ال   اراط ا أ  قدى ف بل ا امتةقا ع أتا   دقبسب ال بقا وبلوتب الي  يس   ع ة للح

 نس  ب ممبق ا اةنوطا امتةق ا امل تلفا  بصا ف مب يت لق قل ب  لاص  فب   التاق  امل  س ا للد   ل ق املزيد ق
 :1وبل  اا قب وني الفرات  امللوآم  او بي التاق  امتةق م   يوتمب ميا ا ب  عل  املتةنبم التبل ا

 تنظيم أسواق االئتمان ويتضمن المؤشرات التالية: -1
 امللت ا ال بقا لل لةك. -أ

 لل لةك اسل ا.قلبفسا ال لةك اة ل  ا  -ال
 التحت  ع خت  ص اتةتمبر للطبمل اخلبا. -ج
 جتل  الل ةت  التلظ مبم الو جت ب   ر الفبةد  امل ل   بل ب. -ت
 الرابوا عل    ر الفبةد . -ه

 جور وقوانين العمل ويتضمن المؤشرات التالية:تنظيم سوق العمل من حيث األ -2
 . ديد امد اةتىن لأل ةق -أ

 تو، ب  ات ت،لب  عص ال مبلا.بلاملمبق بم املرن طا و -ال
 الللبوبم ال مبل ا. ب  الييص  دت أ ةقم  نس ا اة  ال م -ج
 م   ف زم  عل  ال مب.محبيا ال بطلني -ت

 تنظيم قطاع العمال، ويتضمن المؤشرات التالية: -3
 عل  اة  بق. الرابوا -أ

 التاقيا املت للا وبلد ة  ع جمب  النتبج. اللةاة، -ال
 .ال   اراط ا امتةق ا -ج

                                                 
1-Fraser Institute  , " Economic Freedom  oF the world 2006,Annual Report", op-cit. P.P(.180.183). 
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 اللةاة، املت للا وتو  س قور مل  ديد. -ت
 (.املدفةعبم غ  امللتظما )الر ب ى -ه

 
 الحوكمة في الدول العربية المبحث الثالث:

يات امتمبا  ث  قص الد   ال رو ا ع اآل نا اة    وتط  ق امة ما   بصا و د اتر بقام املبل ا الو   دسب      
 ماتات بتيبالتث  قص الد   ذام  يد قص ت   ال بملم فبلد   ال رو ا نتوبوا قعاة  بط املبل ا  الو مشل  ال د

اللب خا ع أر ملبك فجة       و ل ب  وني الد   ال لبع ا التنى ع جمب  نط  ق ق بتئ امة مام  ع نةف  
م نوج ع ات تثمبق تط  ق السل   لتلال امل بتئ وبلوتب الي  ي ت   ال الظر ف  امللبا امللب   الي  يربمص

 اد أتى ذلال  م ا با التث  قص اهل خبم  امللظمبم ال لم ا الد ل ا موتلال الد     يال قأس املب  اة ل ي هلب
 مب   ع الد   ال رو ا. (OCED)وبل مب عل   ق ب  نلال امل بتئ الو أصدقسب قلظما الت ب ر اتات بت   التلم ا 

  ل  لا ع املطبل  التبل ا:
 المطلب األول: أهمية الحوكمة في الدول العربية   
 الدول العربية طبيعة اقتصاداتالمطلب الثاني:    
 دور الحوكمة في تعزيز القدرة التنافسية للدول العربيةالمطلب الثالث:    
 

 المطلب األول: أهمية الحوكمة في الدول العربية 
ي    ب ال لدار املتلدقا  اللبق ا عل  حد  ةا   ست  وا ي تن قةضةمل امة ما مة قةضةمل السبعا الي        

ال ديد قص الد اةر اتات بتيا  املبل ا  اللبنةن ا ع مج ع أحنب  ال بملم   مب مة ق لةا فلد ا تس  ميا املةضةمل 
  ق  را أا ا  بصا و د  لسلا اةيقبم املبل ا للم  سبم  الور بم ع ال ديد قص ت   ال بمل  بلةتيبم املتحد

  لةال  ر     ب  ق   ب.  مل نت رض ال لدار ال رو ا ة   ةاقث ممبيلا  تلال الو حدي  ع ال لدار  بولا 
ي  ف  ب الي ر  الو ا تدع  ظ ةق امل طل،  اتمتمبا وا  مب مة امب  ع ول ا ت   ال بمل   بصا الو حد

هبيا اةقرم ح   أنلب جند أنا ع  ااع اةقر ملبك  امتمبا الد   ال رو ا اةيقبم.  لتص ذلال ت يلف    ةال 
ال ديد قص اة  بال الو ن ت   م غ بال أ  عدا ظ ةق نلال اةيقبم  قل ب عدا الوفبف ا ع اللةاة  املبل ا  عدا 

   ةت املستثمر اللبتق عل  املسب لا   وم املبةق. 
املف ةا ع  ب ميا صا وبنتلب  اةقةا  قص الد   نتزايد أا ا فمع ال ةملا  ار بق امةا ز التجبقيا  ال ةاةق اخلب    

ق ال ديد قل ب و ةق  ة ولدار ال بمل عل  حد  ةا م  قع نزايد املمبق بم املبل ا ع وةقصبم الد   ال رو ا  ظ 
 ال بمل ام    د  عل  السبحا ال بمل ا  نزايد أعدات الور بم ال رو ا الو يت  ندا   أ  م ب ع ال ةقصبم ال رو ا
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    اتمتمبا مبةضةمل امة ما ع الد   ال رو ا حىت نربمص امفبظ عل  السم ا املبل ا  التاق  اسب   ا 
 .1باات بتيبس التفب   اتات بتيا لور بسب  مة قب ي ير ع ربيا اةقر عل  

قص امل  سبم الد ل ا لتل      ملبك ال ديد قص الد   ال رو ا اد ابق  خبطةام  بت  وبلت ب ر قع  ث      
ن بمل نفس املل بجم  ميا ع حد ال لدار ال رو ا نس   ع طريل ب تتوري بم اخلبصا وبمة ما  جند أر ال ديد ع ال

ذانا ق  ر   د  مبا  ذ أنا وبلرغ  قص عدا ن رض امللطلا ال رو ا ةيقبم قبل ا عبت  وس   فلدارب للدعبة  
 مة اةقر اةيقبم.  ال ح حا الو نل  ب قص الةاةمل ع أرب اد ودأم ع نلف ي اخلطةام اة ب  ا للحة مام  ت 

  ا تياال قؤ س اةقةا  و ةقصبسب اللب خا. الي  يسبعد عل   فب   اات بتاسب
 المطلب الثاني: طبيعة اقتصاديات الدول العربية

 ميكإللب  الربة  عل  ط   ا اات بتام نلةا ولحة ما ع الد   ال رو ا أر ل  رضل  ع ال دايا ا ب ن     
اتات بتيا املط لا هبب. فف   الد  م فبلد   ال رو ا نتوبوا ع نراي ب  يلبفت ب  ت أرب ختتلم قص ح   اةنظما

مت نلس   الد   ال رو ا  م ي ث جممةعبم  2009ع عبا ( CIPE)تقا ا ابا هبب قر ز املور عبم الد ل ا اخلبصا 
  2:يا  مب يل اات بت

 م  جممةعا الد   الو ابق  وبلص ح اتات بت  قلي قلت م الثمبن بم  م  ق ر المجموعة األولى: 
 اةقتر  امل،رالم  ن تن ميك الد   قص الد   اوبذوا  املستةقت  لرأس املب .  متتبي ميك الد   وورب ابق  

 قا قص ق بتق ات تثمبق املتة ط  الطةيب اة ب.و مل بم  بعدم ع نط  ق وراقج اخل   ا  أر نتةر ق د
 م  جممةعا الد   امل دق  لل    م  و فا عبقا م  جممةعا الد   اةعربب  ع جملس المجموعة الثانية: 

 م اقنفبمل أ  بق ال    .  ذلال ير ع   ع  ل ق ا تلراق ع اات بتاسب الت ب ر اخلل ج   ميك الد   جنح 
 قص امل حظ أر  مفبةض ع الد ب  وبلتبيل ن تن قص الد   امل دق  لرأس املب  مقص الد   ذا ن تن ميك الد   

ع املبض  عل  املةاطلني الييص يلتمةر  م ت   جملس الت ب ر اخلل ج   قلت راات تثمبق ع نلال الد    بر 
 فتح  ميك الد   وبال ات تثمبق أقبا قأس املب  اة ل ي. 2000 قلي عبا 

 م  الد   الو لدي ب عدا ا تلراق اات بت   الي  ير ع  م عدا ات تلراق الس ب   هبب جموعة الثالثة: الم
قثب فلسطني  ال را م  أيربب الد   الو قبيال  ع ودايبم الص ح اتات بت  قثب ل لبر   ةقيب  اوزاةر 

 قة ةت    ر   دم ف   ص،  .  السةتار  ل   ب  ال مص. فو ةا  قأس املب  وتلال الد   ن تن غ 
يترب، ممب   ق أر أ ةا  اة قا  املبل ا وبلد   ال رو ا قبيال  ع ودايت ب  نل   ت قا حمد تا ع عمل ا اللمة       

قل ةر ت تق ع  203اتات بت  للد  م ح   ولغ حج  قأس املب  ع أ ةا  اة قا  املبل ا وبلد   ال رو ا حةايل 
 91قص حج  قأس املب  املتدا   ع اة ةا  ال بمل ا  ع نفس الةا  ميثب حةايل  %4ثب نس ا  مة مي 2002عبا 

                                                 
  .(222ا )م2006ال تلدقيام -م الداق اوبق  ام مج ةقيا ق ر ال رو ا واإلداري )دراسة مقارنة(حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي حممد ق طف   ل مبر م  -1
 (221م ا ) مقر ع نفساحممد ق طف   ل مبر -2
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قص حج  اللبنج اللةق  للد   ال رو ا.  ميا ي ين أر أ ةا  اة قا  املبل ا وبلد   ال رو ا  تبج  م ال ديد قص  %
ل   ت قمب ع  قصتص ميك اة ةا  اخلطةام  ال را ام الو ن ت   م نوج ع ات تثمبقام هبب حىت نتم

 التلم ا اتات بتيا وتلال الد  .
 لص يتحلق ذلال  ت عص طريق اتمتمبا مبف ةا امة ما قص ا ب امتةقبم  قورع  اللةانني  قت ي       

امة ما اللراقام  املستثمريص  أصحبال امل بحل وبلوتب الي  ي ت   م نةف  امللبا  ال  خا امللب  ا لتط  ق ق بتئ 
حىت نتمتص نلال الد   قص  ين مثبق التط  ق السل   هليا املف ةا  املتمثلا ع ييبت  يلا املستثمريص ع أ ةا  

 ل  ام  ال مب قص   ا أ رى عل  اة قا  املبل ا  قب ي ن  عل  ذلال قص  يال ات تثمبقام اسل ا  اة
قا لت  نتمتص قص  ضع الس ب بم  اللةاة، اللةانني الو ا تل   وةقصبم اة قا  املبل ا  قلح ب امريا ال ي 

نربمص التزاا امل  سبم مب بتئ امة مام ف ةقصبم اة قا  املبل ا املة ةت  حبل ب ع و ض الد   ال رو ا ن تن 
 حتةق ا أ    ا حتةق ا عص طريق   راف الد لا قثب حبلا وةقصا اة قا  املبل ا ع    قص ق ر  اةقتر.

 دور الحوكمة في تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية ب الثالث: المطل
للحة ما ت ق     ع ن زيز اللدق  التلبفس ا ل ات بت ح   ن مب عل   يال ات تثمبقام  تع  اةتا         

 اتات بت   اللدق  التلبفس ا عل  املدى الطةيب قص     عد  طر   أ بل   أا ب:
فبف ا ع ق بق م الور ام  ع   را ام اسب  ا  املرا  ا املبل ام ح   أر امة ما نلم ع التو  د عل  الو -

قةا  ا أحد طرع ع اا الفسبت الي  ي ت   م ا تلزاف قةاقت الور ا  نآ ب ادقسب التلبفس ا  وبلتبيل ان راف 
 املستثمريص عل ب.

ب يسبعد عل   يال ات تثمبقام وور ط   د   عل    را ام امة ما ن ت   م  سني  تاق  الور ام مم -
  سني  فب   أتا  الور ا. 

ن ين ق بي  الوفبف ا ع الت بقب قع املستثمريص  قع امللرضني قص املمتص أر يسبعد عل  نفبت  حد ث  -
 اةيقبم امل رف ا.

ق الد لا ةفربب عبةد  ا  يسبعد عل  ضمبر  ل   ا يلة  يلا اوم ةق ع عمل ا اخل ر نط  ق امة م -
 عل  ا تثمبقاسبم  ميا ود قك ي زي قص اللدق  التلبفس ا للد لا. 

نلةا ال ديد قص امللظمبم  التنافسية والحوكمة في الدول العربية من خالل بعض المؤشرات العالمية: -
يا  الس ب  ا الد ل ا  م خبم ا تمع املدين ولور نلبقير  نلدمي ق  رام عص خمتلم اوةان  اتات بت

  ات تمبع ام   وراي قةاع الد   ال رو ا ضمل بم  مب يةضحا اود   التبيل:
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 2005ترتيب الدول العربية في عدد من المؤشرات الدولية المختارة سنة  (:8جدول رقم)

سذب
سذل
الت

 
سب      
تسل
ال

 

 
 الذد لا

ق  ر  ق  رام التلبفس ا ال بمل ا
  ةلا 
أتا  
 ال مب

 اق  ر امري
 اتات بتيا

 ق  ر الوفبف ا
ق  ر  قتبن ا     

 ام ة 
 اللمة للتلبفس ا عل  قأس املب 

 اةعمب 
 التلبفس ا

447 
 ت لا

402  
 ت لا

446  
 ت لا

409  
 ت لا

411  
 ت لا

464  
 ت لا

411  
 ت لا

413 
 ت لا

426 
 ت لا

424 
 ت لا

424 
 ت لا

2005 2004 2005 2004 2005 2005 2004 2005 2004 2005 2004 
 44 42 34 34 51 55 44 43 43 35 44 األردن 1
 42 36 26 30 42 45 16 25 33 11 15 اإلمارات 2
 - - 34 31 20 20 - 40 54 25 34 البحرين 3
 54 51 36 43 14 53 55 32 35 42 40 تونس 4
 - - 64 64 100 114 125 56 65 41 45 الجزائر 5
 - - - - 62 65 - - - - - جيبوتي 1
 31 33 41 40 44 42 35 - - - - السعودية 4
 - - 122 144 - - 151 - - - - السودان 5
 62 53 41 40 135 136 121 - - - - سوريا 6

 - - - 144 - - - - - - - الصومال 10
 - - 126 134 - - 114 - - - - العراق 11

12 
سلطنة 
 51 34 26 25 54 10 51 - - - - عمان

 - - 105 104 - - 125 - - - - طينفلس 13
 - - 35 32 10 51 - - 44 - 16 قطر 14
 34 34 44 45 45 54 44 - 44 - 33 الكويت 15
 35 45 64 53 53 41 65 - - - - لبنان 11
 - - 105 114 154 153 - - - - - ليبيا 14
 56 62 44 40 65 103 141 11 41 12 53 مصر 15
 51 56 44 45 11 55 102 41 46 51 41 المغرب 16
 111 100 - - 14 14 124 - - - - موريطانيا 20
 111 114 112 103 131 132 60 - - - - اليمن 21

 12 12 15 16 14 14 11 4 6 4 6 الدول العربية
 29م ا 2001السلا  02امل  سا ال رو ا لربمبر ات تثمبقم نور  ضمبر ات تثمبقم ال دت الف ل   المصدر:  
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  حظ قص اود   أر الد   ال رو ا خيتلم نرن   ب قص ق  ر  م   ر ح  :ن
عبمل بم نلت ب التةي   92ب وبل ن   الذذر عرو ذن دقم الس ةتيا امل  بالنسبة لمؤشر سهولة أداء األعمال:  -1

اخلمس اة م قص أصب م ع املران  63م القبقام الذ12م نةنس الذ 14م مث  لطلا عمبر ع املةاع الذ27وبلرن ا الذ
 ت لا عرو ا غطبمب امل  ر. 46
ت لا عرو ام  43ت لام قل ب  464ع جمملا  2001: غط  امل  ر عبا بالنسبة لمؤشر الحرية االقتصادية -2

 .2002ت لا عرو ا عبا  47ت لا قل ب  411قلبقنا وذ
م اةقتر 12م التةي  الذ22م نلت ب القبقام وبلرن ا الذ20حبفظ  ال حريص عل  ن دقمب امل  ر عرو ب وبل ن   الذ   
  جل  ي ث ت   عرو ا  سلب )الس ةتيام ل لبرم  ل   ب(م 2002.  وبمللبقنا قع عبا 60م  لطلا عمبر الذ12الذ

ت لا عرو ا )القبقامم التةي م اةقترم  لطلا عمبرم اطرم نةنسم  42بمل ذب نا أ ضذ نرا    ولس  قتف
   ةيتم ق رم اوزاةرم ال مص   ةقيب(م ف مب حبفظ   ب قص ال حريص  قةقيطبن ب عل   ض   مب.امل،رالم  

  اد نةيع  الد   ال رو ا  فق ميا امل  ر  م:    
 ت   ذام حريا اات بتيا  بقلا: ت ية د. -     
اةقترم  لطلا  لتةي نومب ال حريصم القبقامم ا ت   عرو ا 07ت   ذام حريا اات بتيا   ا  بقلا:  -     

 عمبرم قةقيطبن ب  الس ةتيا.
ق رم اوزاةرم   لبرم اطرم نةنسم امل،رالم    ةيتت   عرو ا م  ل 03ت   ذام حريا اات بتيا ض  فا:  -     

 ال مص   ةقيب.
 ت   ذام حريا اات بتيا ض  فا  دا: ت لا  احد  م  ل   ب. -     
 426ا عرو ام قلبقنا وذ ذت ل 43ا قل ب ذت ل 413قب جمملا  2001 ر عبا غط  امل   الشفافية:بالنسبة لمؤشر  -9

م نلت ب القبقام وبلرن ا 22. ن دقم  لطلا عمبر امل  ر عرو ب وبل ن   الذ2002ت لا عرو ا عبا  42ت لا قل ب 
 م ع املران  اخلمس اة م.97م اةقتر الذ96م ال حريص الذ92م اطر الذ90الذ

اطرم ل لبرم  ةتيام  ةقيبم  لطلا عمبرم فلسطنيت   عرو ا  سلب )الس  02 جل   2002قع   وبمللبقنا     
ال را م التةي م ل   ب  لقبقامم ال حريصم نةنسم السةتارت   أ رى م  )ا 02ق ر  ال مص(م  نرا    

امل  ر ة   قر   لا  امل،رال( ف مب حبفظ  ت لتبر عل  نرن   مب  اب )اةقتر  اوزاةر(م أقب ال ةقب  فد ل  
2001 . 

ت لا  424ع جمملا  2001غط  امل  ر  لا : ()2005بالنسبة لمؤشر إمكانية الحصول على رأس المال  -4
مث  لطلا  92م نلت ب التةي  ع الرن ا الذ99ت لا عرو ام ن دقم الس ةتيا امل  ر عرو ب ع ال ن   الذ 42قل ب 

 ع املران  اخلمس اة م. م22تر الذم اةق 93م القبقام الذ97عمبر الذ
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 لطلا عمبرم   ةقيبت   عرو ا  سلب )اةقترم القبقامم نةنسم الس ةتيام 02م  جل  2002 وبمللبقنا قع     
 ت   عرو ا ولس  قتفب نا )ل لبرم ق رمامل،رال  ال مص(. 02التةي   قةقيطبن ب( ف مب نرا    

ودايبسب ع الد   ال رو ا  م  نةا ا و ض ال  ةوبم قص ا ب و ض  قغ  أر حة ما الور بم ت نزا  ع     
امة ما عل  أنا  الور بم ال رو ا املدق ا ع السة  املبل ام ميا وبلضبفا  م أر ميك الور بم نلظر  م قف ةا

ات تثمبق   وبلتبيل عل  ا تلطبال  الوفبف ا ند ب ع   ب بسب التاقيام ممب ي ير  ل ًب عل  قستةى الف بح
 –تقا ا أ رسب قلظما الوفبف ا الد ل ا ووور ق دتم الفسبت ع ال بمل أظ رم نط  ق القبقام  ت أر م اة ل ي
ةعل  ق بي  امة ما  الوفبف ا اتات بتيا عل  املستةى ال بمل م اةقر الي    ل ب  تب املرن ا اة م  -قث 

 ةاا عل  ال لدار ال رو ا..عرو ب  امبتيا  الث يني عبمل ب قتف
حمللا  2006القبقام  يلال املرن ا اة م ع ال بمل ال ريب ضمص ق  ر قدق بم الفسبت ل با  حتل ا        
يوتب تل ً   ضبف بً للج ةت  نلبطم ممب 6نلطا قلبقنا قع اطر الو حل  ع املرن ا الثبن ا عرو بً مب د   6.2ق د  

 ام ع جمب  ن زيز ق بي  امة ما  الوفبف ا.الو ن يهلب ت لا القبق 
 أقب وبللس ا لللدق  التلبفس ا للد   ال رو ا فلد غط  ق  ر التلبفس ا ال بمل ا نس ا ت   عرو ا فلط ح  :      
م التةي  ع 43عبمل ب  نلت ب اطر ع املرن ا الذ 42ن دقم القبقام ق  ر اللمة للتلبفس ا عرو ب وبلرن ا الذ      

 جل  ت لتبر  سلب  اب )نةنس  2002م  وبمللبقنا قع 20م نةنس ع املرن ا الذ97م ال حريص ع املرن ا الذ99املرن ا الذ
  ق ر(  نرا    أقوع ت   عرو ا م  اةقترم القبقامم ال حريص  امل،رال نرا  ب نس  ب.

الو ن دقم ق  ر التلبفس ا قص وني الد     ذر ن حظ أر الد لا ال رو ا اة ثر نط  لب مل بي  امة ما م     
اة رىم  ولبً  عل  قب   ق جتدق ال بق   م  ر امة ما ىف الد   ال رو ا نتتس  أا ا قتزايد  لدى أ  بط 
اتات بتيني  اللبنةن ني  اخلنا   اسللني  ذلال ملب هلب قص نوي  عل  نطةق  ب قص  ة  املب م  اطبمل الور بم 

 ذلال مبب ي مب عل  ندع    ا تلراق اتات بت اللةق م  اتقنلب  مبستةى ق  وا  مالتلدا  اللمة  د ابطر  ن
 املةاطصم  قفبما ا تمع  تب.

 العالقة بين مؤشرات الحوكمة والمناخ االستثمارآلية المبحث الرابع: 
  سذذذ  وبعت ذذذبقك قذذذص أمذذذ  ال ةاقذذذب ع اآل نذذذا اة ذذذ   ق ذذذزم او ذذذةت الد ل ذذذا علذذذ  أا ذذذا امللذذذبا ات ذذذتثمبق  امل     

م ملب لا قص ت ق مبا ع نةف  الثلا  اةقبر للمسذتثمر اة لذ يم  نلل ذب امب ما لتدفلبم ات تثمبق اة ل ي  امل ب ر
امل بطر الس ب  ا املرن طا حببلا عدا التو د ووور امل ذبق م وبتات ذبت املربذ مم   ف ذز امللبفسذام   ل ذق التفذب   

م  ع قفذع  فذب   أتا  الوذر بم املسذتثمر م  يذدع  اذدقاسب التلبفسذ ا وبتات ذبت املربذ مم باا املةاقت مبب يسع ا ت د
 نذذني أمذذ  اوةانذذ  املرن طذذا وبمللذذبا امل  سذذ  أ  التفذذب   امل  سذذ ا ل ات ذذبت املربذذ م  ع اتذذا وبت ذذتثمبق اة لذذ ي 

 امل ب ر.
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 ذذلا وبمللذبا ات ذذتثمبق  للد لذذا تقن بط ذب وتفذذب   التاق  امل  سذذ ا  نتربذمص امة مذذا ق  ذذرام عديذد   ي لذذا ال     
  ذذةت  اللذذةاة،  التلظ مذذبم املت للذذا مبمبق ذذا اللوذذبط الفسذذبت  قذذدى قتبفحتذذام للد لذذام  نتمثذذب مذذيك امل  ذذرام ع 

دعمب  قذذدى   ذذةت نظذذبا اذذبنةين  نوذذري    اربذذبة  قذذ الدميلراط ذذا  قذذب ي ذذبح  ب قذذص ا ذذتلراق   ب ذذ  اتات ذذبت م 
 : م  ا قطبل  م أقو  امل ح  انط اب ممذب   ق ميتص نلس   ميا م للحلة   امللت بم

 : آليات تأثير الفساد على االستثمار األجنبي المباشراألول المطلب     
 الثاني: قنوات تأثير الديمقراطية واالستقرار السياسي على االستثمار األجنبي المباشر المطلب     
 المباشر األجنبي : البيروقراطية واالستثمارالثالثالمطلب     
الرابــع: قنــوات تــأثير النظــام القــانوني والتشــريعي والقضــائي ومــدى دعمــه للحقــوق والملكيــات  المطلــب    

 على استثمار األجنبي المباشر
 

 : آليات تأثير الفساد على االستثمار األجنبي المباشراألولالمطلب 
 بم نوي  الفسبت عل  اراقام املستثمريص اة بن  وبلد   املربذ فام  ذلذال ع ضذة  فرضذ ا نتمثب أم   ل           

أر الفسذذبت ميذذبقس نذذوي ا  ذذل  ب علذذ  امللذذبا ات ذذتثمبق  للذذد   املربذذ فام  وبلتذذبيل عذذدا اذذدقسب علذذ   ذذيال املزيذذد قذذص 
 ندفلبم ات تثمبق اة ل ي امل ب رم   لةض، ذلال ف مب يل :

يللذذذب اليذذذراتام ال بقذذذا للد لذذذا نت جذذذا الت ذذذرال الربذذذري يم اةقذذذر الذذذي  ي نذذذ  عل ذذذا اخنفذذذبض  أر الفسذذذبت :أوال 
ح ذذ  يللذذب حجذذ   قسذذتةى اخلذذدقبم ال بقذذا امللدقذذا ةفذذرات ا تمذذع و ذذفا عبقذذا   علذذ  املسذذتثمريص و ذذفا  بصذذا

 ذتثمبقيام  مذب يللذب الفسذبت النفب  عل  وراقج التو، ب  ال  بنا ال يقا لزيذبت  التفذب   النتب  ذا للموذر عبم ات
قذص نةع ذذا   فذذب   املرافذذق ال بقذذا  يوذةك خت ذذ ص املذذةاقتم ح ذذ  يذذت   ق ذب  ال طذذب ام و ذذةق  فب ذذد   قذذل، اة ذذ،ب  

 .1ال بقا للم  سبم اةاب  فب   الو ندفع الر ب ى
أ  منذط الذد ة    مب ميتص أر ي ير الفسبت عل  املستثمر اة ل ي  مذة و ذدت اختذبذ اذراقك ووذور  ذتب  :ثانيا 

للذذذد   املربذذذ فام ح ذذذ  نلذذذذرق الوذذذر بم قت ذذذدت  اولسذذذذ بم الحجذذذبا عذذذص ات ذذذتثمبق وبلذذذذد   الذذذو نتسذذذ  وبقنفذذذذبمل 
قستةيبم الفسبت هبب  نتجل  ب متبقبم أ  ال ديب اآل ر أر نلةا وتو  س ع ابم ن باديا قع امللوآم اسل ام  ف مذب 

ال ذذدت  م أر املسذذتثمريص اة بنذذ  و ذذفا عبقذذا يفربذذلةر ال حذذ  عذذص  يت لذذق وبل ذذديب الثذذبين ميتذذص ال ذذبق  ع مذذيا
قور عبم قوذ  ا ع الذد   املربذ فا قذع الوذر ب  اسل ذني الذييص يتمت ذةر وبللذدق  علذ   جنذبي اةعمذب  ع قةاع ذدمب 
قذذص  ذذ   الر ذذب ى أ  الفسذذبت أ  علذذ  أ ذذبس قذذدى اقن ذذبط   وو ذذ با ذ    ذذلطا أ  نفذذةذ وذذد هل  متتذذل   قذذص 

 م ة  عل  املزيد قص املزايب أ  التس   م املرن طا ووعمبهل .ا

                                                 
" اوز  اة  م  ل ا التجبق م  بق ا ةحوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية واإلدارية واالقتصاديامل متر اخلبقس و لةار"  "التكلفة االجتماعية للفساد"،املر   الس د حجبي  -1

 991م ا 2001ال تلدقيام 
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ي ت  الفسبت  م اقنفبمل نتبل م امل بق م للمستثمر اة ل ي وبتات بتام املربذ فا  وبلتذبيل يزيذد قذص  ثالثا: 
 ذذةا  نتذذبل م  ابقذذا املوذذر عبم أ  اللوذذطبم ات ذذتثمبقيا اةقذذر الذذي  ي ذذد مبثبوذذا ا ذذد علذذ   قتبن ذذا الذذد ة  لأل

املربذذ فام ع حذذني أر ن ظذذ   اةقوذذبح  ندن ذذا التتذذبل م  م أتىن حذذد ممتذذص   ذذ ةلا الةصذذة  لأل ذذةا  ي ذذد اهلذذدف 
الرة سذذذ  للمسذذذتثمر اة لذذذ ي  مذذذة و ذذذدت اختذذذبذ اذذذراقك وبت ذذذتثمبق ع اخلذذذبقجم  ع ضذذذة  ذلذذذال ي ذذذد قذذذص أمذذذ  ت افذذذع 

 رببيب املرن طا وبلوفبف ا  نف  ب ت ق اللبنةر. قتطل بم املستثمر اة ل ي وبلد   املرب فا ضر ق  نف  ب الل
يذذذ ت  الفسذذذبت  م ن ذذذدت أنذذذةامل التتذذذبل م املرن طذذذا وبمل ذذذبق م  الذذذو نتذذذوير مبسذذذتةيبم الفسذذذبت وبلذذذد    رابعـــا: 

املربذذ فام  قل ذذب نتذذبل م التفذذب ضم  نتذذبل م  وذذراا ال لذذةت  الت باذذدامم  نتذذبل م ال حذذةث  التطذذةيرم عذذ    علذذ  
 م  الو ن د قص أم  ال ةاقب اسدت  ل  تثمبقام اة ل  ا امل ب ر .نتلفا امل لةقب

 مذذذب يربذذذ م الفسذذذبت قذذذص اذذذدق  امتةقذذذا  امل  سذذذبم الس ب ذذذ ا علذذذ  نلف ذذذي ق بق ذذذب وتفذذذب  م ممذذذب   خامســـا:      
لذذا ي    التاق  ورب م ال دالا ع نةف   نةييذع اخلذدقبم امتةق ذا اةقذر الذي  ي ذدت و ذدا ات ذتلراق   ضذ م ي

أفرات ا تمعم  مذب يللب قص اذدق  امتةقا عل  نلف ذي اللذةاة، املورعا  اللةاننيم  نربطر امتةقبم قص   ذرا  مذيك 
اخلسذذبق  للثلذذا ع اللظذذبا الس ب ذذ  وذذبللجة   م ا ذذت داا اللذذة  الل ريذذا للمحبفظذذا علذذ  اللظذذبا الس ب ذذ م مبذذب يذذ ير 

  ل ب عل  امللبا ات تثمبق .
 عل  اة ل ي املستثمر أر  بة ب أص ،  اد نتلفتام قص يرفع الفسبت أر وس   ات تثمبق اا عب سادسا: 
 يلجو  مب  ال   اراط ام  الر نني الفسبت عص أ تً  يسو  فإنا ل  تثمبق قب ولد حنة التة ا يريد علدقب اخل ةا

  م الدقا بم  حدى  نو  .اراقك ختبذا ا ب تقا بسب عل  ل  تمد امل داا ا ذام ال بمل ا الوفبف ا قلظمبم  م
 ع السل ي التوي  يات الفسبت ق د  يات  لمب  أنا ف ام الربري ا نوي  يو ا اة ل ي ات تثمبق ع الفسبت نوي  أر

 م4% ولس ا ات تثمبق   زيد 30% ولس ا الفسبت ختف ض أر  م أ رى تقا ا  نو  امل ب رم اة ل ي ات تثمبق
 عل  ا ب بً  "الفسبت قرببعم" عص ال بحثني و ض  يتتل  . لةيبً   0.5% ولس ا المجبيل اسل  جاللبن  يزيد

 .1املتتبو ا اآليبق قص  لسا اآل ر مة يةلد  الي  لت لزم "ات تثمبق قرببعم"
م  الفسذذذبت ع نوذذذةيا م تذذذب امللبفسذذذا وسذذذة  الذذذد   املربذذذ فام قذذذص  ذذذ   نفربذذذ ب  حمبوذذذب  ب مذذذب يسذذ ســـابعا: 
الو نتمتع خبنام   د  ع طر  تفع الر ب ى للم  سبم ال بقا وبلسة  اسل  لجنذبي أعمبهلذبم  وبلتذبيل  الور بم

 .2تع  ادقاسب التلبفس ا اةقر الي  ي ير  ل ب عل  اةنوطا اتات بتيا وبلد   املرب فا
بم ات ذذذتثمبق اة لذذذ ي  قذذذص   ذذذا أ ذذذرى ميتذذذص اللذذذة  وذذذور الفسذذذبت اذذذد ميذذذبقس نذذذوي ا  لبو ذذذب ع  ذذذيال نذذذدفل     

امل ب ذذرم  اذذد ي ذذةت السذذ   ع ذلذذال  م أر الفسذذبت يلذذدا لذذ  ض الوذذر بم طراذذب أ    ذذبةب غذذ  ابنةن ذذا متتذذل   قذذص 
ختف ذذم حذذد   ن ذذبط  ال ذذرا ام املت للذذا وبلذذد ة  لأل ذذةا  املسذذت دفا لت ظذذ   أقوذذبح    للتم ذذز علذذ  امللبفسذذنيم 

                                                 
 976ما2042/2049ماات بت التلم ام  بق ا أيب وتر وللبيد نلمسبرماوزاةرمر حا ت تةقاكأط "االنطالق بالدول النامية في ظل التجربة الصينيةع د الرمحبر وص  بن ا"  - 1

"حوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية واإلدارية امل متر اخلبقس و لةار: د في المنطقة العربية أسبابه وقياسه وآثاره"،"الفسان  ب ص ح حممةتم عل  ع د الةمبالم -2
 .927م ا  2001ماوز  اة  م  ل ا التجبق م  بق ا ال تلدقيام واالقتصادية"
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ال يقذذا لابقذذا املوذذر عبمم أ  الت ذذبقي، اة ذذرى املرن طذذا وبت ذذت ات  لتسذذ  ب   ذذرا ام ام ذذة  علذذ  ال ا ذذ ص 
  الت دير مللتجبس م  املد  م ال يقا ل مل بس  النتب  ا أ  ام ة  عل  قزايب نفرب ل ا ووور اتا اض.

 الثاني: تأثير الديمقراطية واالستقرار السياسي على االستثمار األجنبي المباشر المطلب
ات تثمبقام اة ل  ا امل ب ر   م تقا بم ق يد  عب الدميلراط ا  نوي الدقا بم الو نلب ل  انلسم   

 تقا بم ق بقضام  ذلال ع ضة  قب أ فرم علا نتبةج ميك الدقا بمم   ةف يت  عرض أم  اآلقا  امل يد  
  امل بقضا هليك ال  اا  مب يل :

  امل ب ر  عل   يال ات تثمبقام اة ل  ااآلقا  امل يد  لألير اتلبيب للدميلراط ا 
   اآلقا  امل بقضا لألير اتلبيب للدميلراط ا عل   يال ات تثمبقام اة ل  ا امل ب ر 

 األول: اآلراء المؤيدة لألثر االيجابي للديمقراطية على جذب االستثمارات األجنبية المباشرة الفرع
تلراق الس ب ذ  علذ  اذراقام املسذتثمريص اة بنذ  وبلذد   املربذ فام ع نتمثب أم  الذةام نذوي  الدميلراط ذا  ات ذ    

ختفذذذ ض تق ذذذا امل ذذذبطر الس ب ذذذ ام  محبيذذذا املذذذة   املمتلتذذذبمم  وبلتذذذبيل  سذذذني  ذذذةت  امللذذذبا ات ذذذتثمبق  الذذذ يا 
 ويال ات تثمبقام اة ل  ا امل ب ر  ف مب يل :

قذذذذذا للد لذذذذذام  قذذذذذدى ات ذذذذذتمراقيا الذذذذذو نت ذذذذذم هبذذذذذب مذذذذذيك ن تذذذذذس الدميلراط ذذذذذا ق ذذذذذداا ا الس ب ذذذذذبم ال ب أوال:    
الس ب ذذبمم فربذذ  عذذص تق ذذا ات ذذتلراق ع اللذذةانني  اللذذراقام ذام ال ذذلا وتلف ذذي الس ب ذذبمم اةقذذر الذذي  ميتذذص 
املسذذتثمريص قذذص اللذذدق  علذذ  التل ذذ  وبلس ب ذذبم امتةق ذذا  امل ذذبطر وبلد لذذا املربذذ فام ح ذذ  أر ات ذذتثمبق اة لذذ ي 

ثذذذب ع اذذذا طةيلذذذا اة ذذذب وذذذني املسذذذتثمر  الد لذذذا املربذذذ فا ع  ذذذتب نو ذذذ س قوذذذر مل  ديذذذد أ  املوذذذبق ا ع امل ب ذذذر مي
قور عبم ابةمام  مب أنذا ت يتربذمص  قذداتام قبل ذا فلذطم  لتذص أيربذب نلذدمي أصذة  احتتبقيذا  ق ذبقام   ذنام 

 ام  قذذذذدى ق ذذذذداا ا امتةقذذذذا عملربذذذذ ففل ذذذذام لذذذذيلال فذذذذ  وذذذذد  أر يو ذذذذي ع اعت ذذذذبقك امل ذذذذبطر الس ب ذذذذ ا ع الد لذذذذا ا
   ب ت ب امل للا جتبك ميك ات تثمبقامم  عدا ن رض ب للت،   املستمر أ   ةيل ب ع غ  صبحل املستثمر اة ل ي.

 نتمثذذب نلذذال امل ذذبطر الس ب ذذ ا امل ب ذذر   الذذو نذذ ير علذذ  عمل ذذبم  أقوذذبح نلذذال امل ذذبطر الس ب ذذ ا امل ب ذذر   الذذو     
 أقوذبح نلذال ات ذتثمبقامم ع التذوق    نذزمل امللت ذام   عذبت   ديذد ق ذدتم الربذراة م مذيا  م ن ير عل  عمل ذبم 

 بنذذ  امل ذذبطر الس ب ذذ ا غذذ  امل ب ذذر   املرن طذذا وفذذرض ا ذذةت علذذ  نذذدفلبم قؤ س اةقذذةا م  ختفذذ ض ا مذذا ال ملذذا 
لوذذر بم قت ذذدت  اولسذذ بم ق ب ذذر   اللذذراقام اة ذذرى املرن طذذا وبلس ب ذذبم اتات ذذبتيا للد لذذا  الذذو ت نسذذت دف ا

  لتل ب ن ير أيربب عل  أتاة ب.
ف مذذذذذب يت لذذذذذق وبل  اذذذذذا وذذذذذني  فذذذذذب   التاق  امل  سذذذذذ ا للد لذذذذذام م( Osman suliman,2005) مذذذذذب ن  ذذذذذد تقا ذذذذذا      

  علذذ - ات ذذتثمبقام اة ل  ذذا امل ب ذذر م  اةيقذذبم املرن طذذا وو ذذةا  ال مذذ م وذذد   الوذذر  اة  ذذط  مشذذب   فريل ذذب 
أر امة مذذا ن ذذد قذذص وذذني ال ةاقذذب اسذذدت  ل  ذذتثمبقام اة ل  ذذا امل ب ذذر م  و ذذفا  بصذذا  ات ذذتلراق الس ب ذذ م  قذذب 

ع مذذيا ال ذذدت  م أر ضذذ م اةطذذر امل  سذذ ا هبذذيك  اا ا الس ب ذذبم امل للذذام  مذذب أ ذذبقي ذذبح ا قذذص ا تلذذذراق  ق ذذد
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 ذذيال ات ذذتثمبقام اة ل  ذذا امل ب ذذر   يزيذذد قذذص حب ذذا الذذد   ي ذذد السذذ   الرة سذذ  ع ضذذ م اذذدقسب التلبفسذذ ا ع 
ميك الد    اعتمبتمب ووتب     عل  ق بتق التمةيذب اخلذبق   اة ذرى  قل ذب اللذر ض اخلبق  ذام  ات ذتثمبق ع 
حبفظذذذا اة قا  املبل ذذذا ماةقذذذر الذذذي  ي نذذذ  عل ذذذا ن ذذذرض مذذذيك الذذذد    م املزيذذذد قذذذص اةيقذذذبم املرن طذذذا وذذذذبل م م 

 .1ال   ا
م  الدميلراط ا ع  سني قستةى التلم ا ال وريا  وبلتبيل ييبت  ق دتم اللمة اتات بت   الي  بنس ثانيا: 

ي د قص أم  ال ةاقب اسدت  ل  تثمبقام اة ل  ا امل ب ر  وبلد   املرب فام ح   نت ، الدميلراط ا الفرصا لألفرات 
ي  ميتص اةفرات قص الت رف عل  ال داةب  اخل بقام امل تلفام  قص للملباوا ال بقام  الت    عص  قاة  م اةقر ال

مث ا ت بق ال ديب امللب   الي  ميتل   قص  ل ق اةتا   اتجنبي املطلةالم  نسبعد  يلال الدميلراط ا اةفرات عل  
 انت بال اومبعبم اة ثر متث   للمطبل   امب بم ال بقا لألفرات.

دع  التلم ذذا ال وذذريا قذذص  ذذ    سذذني  ذذةت  اللذذراقام الفرتيذذام  ن مذذق الحسذذبس لذذدى أ  أر الدميلراط ذذا نذذ     
اةفذذذرات وبت ذذذتمبمل ملطذذذبل     نلف ذذذيمبم  ي نذذذ  عل ذذذب التحسذذذص ع قسذذذتةى التلم ذذذا ال وذذذريا ييذذذبت  ق ذذذدتم اللمذذذة 

تةى  ذذب قذذص اخلذذدقبم اتات ذذبت  قذذص  ذذ   نوي مذذب اتلذذبيب علذذ   نتب  ذذا ال مذذب  الذذو ن ذذةت  م التحسذذني ع قسذذ
 2.ال ح ا  الت ل م ا  اقنفبمل قستةيبم الد ة 

نذذ ير الذذلظ  الدميلراط ذذا علذذ  اذذراقام الوذذذر بم قت ذذدت  اولسذذ بم ووذذور  ذذتب  منذذط الذذد ة  ة ذذذةا   ثالثــا:    
الد   املرب فام ح   يترب، قدى نوي  اللظ   اةحزاال الس ب  ا عل  اراقام الور بم قت ذدت  اولسذ بم ووذور 
نةطني ا تثمبقاسب وبخلبقج قص     حمب لا نلال الور بم التلل ب قص ا تثمبقاسب ع أصة  قبتيا مملة ا هلذب وبلذد   
املربذ فام عذذ    علذذ  ختذذةف نلذذال الوذذر بم قذذص امل ذبطر الس ب ذذ ا الذذو ميتذذص قةا  ت ذذب وبات ذذبتيبم نلذذال الذذد  م 

جتذبك مذذيك ات ذتثمبقام اةقذذر الذي  يذذ ير علذ  قسذذتةى   الذو نتمثذذب ع ا ذبا حتةقذذبم نلذال الذذد   وت، ذ    ب ذذت ب
 ال بةد املتةاع عل  نلال ات تثمبقام.

 ع ضذذذذذة  ذلذذذذذالم جنذذذذذد أر الذذذذذلظ  الس ب ذذذذذ ا الذذذذذو نتسذذذذذ  وبلدميلراط ذذذذذا  ن ذذذذذدت اةحذذذذذزاال ن ذذذذذد أ ثذذذذذر  ذذذذذيوب   
الذذدا ل  للمزايذذذب  ل  ذذتثمبقام اة ل  ذذا امل ب ذذذر م ح ذذ  أرذذب نسذذذ   ع التلل ذذب قذذذص خمذذبطر أ  نتذذبل م ات ذذذت داا

 علذذذذ  الللذذذذ ض قذذذذص ذلذذذذال نتسذذذذ  نظذذذذ  امتذذذذ  املتسذذذذلط وبقنفذذذذبمل تق ذذذذا خمبطرمذذذذب  ماتحتتبقيذذذذا لتلذذذذال ات ذذذذتثمبقام
الس ب  ام اةقر الذي  نلذرق ق ذا الوذر بم قت ذدت  اولسذ بم جتلذ  ات ذتثمبق هبذيك الذد  م أ  ال ذديب اآل ذر  مذة 

 التملال التبقب للمور عبم هبيك الد  .نو  س ع ابم ن باديا قع امللوآم اسل ام  قفض 

                                                 
1- osman suliman,"Quality of Governance, FDI, and Currency Black markets: Evidence From MENA 
Countries"، Economic Research Forum12 مth Annual conferenceم Grand Hyattم Egypt,(2005)مP (18-19).                                                                                   
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 نو  سذذذب علذذذ  ذلذذذالم ميتذذذص اللذذذة  وذذذور الذذذلظ  الس ب ذذذ ا وبات ذذذبتيبم الذذذد   املربذذذ فا ن ذذذد حمذذذدتا مبقذذذب مجذذذ     
امل ذذبطر الس ب ذذ ام  حمذذدتا أيربذذب للذذراقام الوذذر بم قت ذذدت  اولسذذ بم ف مذذب يت لذذق ووذذتب  منذذط الذذد ة  لأل ذذةا  

 املرب فا.
راق الس ب ذذ  قذذص أمذذ  ال ةاقذذب اسذذدت  خلطذذط ات ذذتثمبقام  نة ذذ بسب املسذذتل ل ا وبلذذد   ي ذذد ات ذذتل رابعــا: 

املربذ فام فمذص امل حذظ أر عذذدا ات ذتلراق الس ب ذ  ميذذبقس نذوي ا  ذل  ب علذ  ات ذذتثمبق اة لذ ي امل ب ذرم ح ذذ  أر 
اة ل  ذا ا ذ   اة ذب أ   حبلا عدا التو د قص اةحداث الس ب  ا ل ب نة  بم   طط املستثمريص  امل  سبم

 حمدت  لتمتل   قص الس طر  عل  أقوبح    قةا  ا امل بطر الس ب  ا.
ن تذذس الدميلراط ذذا  فذذب   اةطذذر امل  سذذ ا التوذذري  ا  اللبنةن ذذا  اللربذذبة ا  وبلتذذبيل قتبفحذذا الفسذذبت  خامســا: 

   عذدا   ذزك  نف  ذب ت ق اللذبنةر  ق ذداا تا  ال   اراط ا. نظرا ملب نتس  وا الذلظ  الدميلراط ذا قذص ا ذتل ل ا اللربذب
ع نلف ي اةحتذبام  يلطذة  ذلذال وبلربذر ق  علذ  نذةف  الثلذا  اةقذبر للمسذتثمر اة لذ ي ع محبيذا حلةاذا  ممتلتبنذا 

 وبتات بت املرب مم ميا  م  بن  عدا ن رضا للممبق بم املرن طا وبلفسبت.
 بي للديمقراطية على جذب االستثمارات األجنبية المباشرة :اآلراء المعارضة لألثر االيجاالفرع الثاني

نتمثذب أمذ  الذةام نذوي  الدميلراط ذذا  ات ذتلراق الس ب ذ  علذ  اذذراقام املسذتثمريص اة بنذ  وبلذد   املربذذ فا         
  سذذذبنا ع ع نف  ذذب اللربذذذبيب املرن طذذذا وبلوذذفبف ا  امل ذذذداا ا  املسذذذب لا  املوذذبق ا قذذذص  بنذذذ  مج ذذع أفذذذرات ا تمذذذع  ق

 اللذذذةاننيم  وبلتذذذبيل اللذذذدق  علذذذ  الةصذذذة   م اختذذذبذ اللذذذراقم اةقذذذر الذذذي  ي نذذذ  عل ذذذا ختذذذةف  صذذذلع  نلف ذذذي اللذذذراقام
 :1ات تثمبقام اة ل  ا امل ب ر  قص التح ز ل  تثمبقام اسل ا عل  اللحة التبيل

 م اللظريذذبم الذذو فسذذرم ت افذذع   FDIفلبم ا ذذتلدم اآلقا  امل بقضذذا للذذد ق اتلذذبيب للدميلراط ذذا ع  ذذيال نذذد     
 حمذذذدتام الوذذذر بم قت ذذذدت  اولسذذذ بم  مذذذ  و ذذذدت اختذذذبذ اراقاسذذذب وبت ذذذتثمبق ع اخلذذذبقج  أا ذذذب اللظريذذذا اتنتلبة ذذذا 

 لدايللجم  الو أ بقم ع ميا ال دت  م أر ات تثمبق اة ل ي امل ب ر ي د تالا قص ي يا قت، ام  مب يل :
 تتبقيا الو متتلت ب امللوو  املستمر :املزايب اتح         

  م  نلال املزايب الو  ظ  مبة   ب امللوذو  اة ل  ذا ولذةى احتتبقيذا ع السذة م  متتل ذب قذص الت،لذ  علذ  الل ذةت  
املرن طذذذا وذذذللص أ  عذذذدا الدقايذذذا التبقلذذذا وظذذذر ف السذذذة  اسلذذذ  للد لذذذا املربذذذ فا  ن ةضذذذ ب علذذذ  التتذذذبل م اخلبصذذذا 

 س املور عبم  التتبل م املرن طا وبل مل بم النتب  ا  التسةيل ا.وتو  
 :) ات ت داا الدا ل  للمزايب اتحتتبقيا ) ح   السة 

ي تذذذن ات ذذذت داا الذذذدا ل  للمزايذذذب اتحتتبقيذذذا قذذذص أمذذذ  حمذذذدتام النتذذذبج الذذذد يلم  الذذذي  ي ذذذةت  م عذذذدا  مذذذب   
قت دت  اولس بم وبت تفبت  قص املزايذب اتحتتبقيذا اململة ذا هلذب ع  اة ةا م  الي  يو   م أفربل ا ا با الور بم

                                                 
 .49د مقر ع   ق ذ ركم ا عبت  حممد امل  -1



 

   للحوكمةالفــصل الثاني: اإلطار المفاهيمي   

 

 
44 

ظب امللوو  نفس ب ع صةق  ا تثمبق أ ل ي ق ب ر ووتب ي تس أفربل تا عذص ات ذت داقبم اة ذرى ال ديلذا هلذيك 
 املزايب )ال ا  ص  الت دير(.

 :قزايب التةطص الو نتمتع هبب الد   املرب فا 
 اسذدتام املتبن ذذا الذذو نذذتمتص امللوذو  اة ل  ذذا ات ذذتفبت  قذذص قزايبمذب اتحتتبقيذذا اململة ذذا هلذذب نوذ  مذذيك املزايذذب  م 

ولفسذذ ب و  ذذدا عذذص ات ذذذت داقبم اة ذذرى ال ديلذذا.  نتمثذذذب نلذذال اسذذدتام ع حجذذ  السذذذة  اسلذذ     ذذةت ال ل ذذذا 
  ا  ات تمبع ا...اخل.اة ب  ام  ات تلراق الس ب    اتات بت   اللبنةينم  ال ةاقب الثلبف

 ع ضذذة  قذذب  ذذ قم  ذذةف يذذت   ال بوذذا عذذص التسذذبؤ  التذذبيل:   ذذم ميتذذص للدميلراط ذذا أر نت ذذبقض قذذع ت افذذع  
 ات تثمبقام اة ل  ا امل ب ر م  أر نتةر قص أم  ال ةاقب الو ن ة  ندفلبسب  م الد   الدميلراط ا؟

 وكة للشركات متعددة الجنسياتالديمقراطية والمزايا االحتكارية الممل أوال: 
نوذذت ب الدميلراط ذذا ا ذذدا علذذ  السذذلطبم امب مذذا ع السذذمبح للوذذر بم قت ذذدت  اولسذذ بم وذذبلتمتع وةضذذع  -4

احتتبق  ع اتات بت املرب مم  ذلذال ط لذب ملذب نتسذ  وذا ق ذبتئ الدميلراط ذا قذص ضذر ق  انت ذبج السذلطبم 
لال نتذذذةر السذذذلطبم امب مذذذا جمذذذن  علذذذ   ضذذذع امب مذذذا لس ب ذذذبم نوذذذجع علذذذ  امللبفسذذذا  التحريذذذرم لذذذي

  ب ذذبم   ذذص اذذةانني  نوذذري بم  ذذد قذذص حريذذا مذذيك الوذذر بم ع ات ذذت داا أ  ات ذذتفبت  قذذص قزايبمذذب 
 .1اتحتتبقيا وبل ةق  الو متتل ب قص التمتع وةضع احتتبق  ع اتات بت املرب م

ا امللذذذذذبا ات ذذذذذتثمبق  وذذذذذيال املزيذذذذذد قذذذذذص سذذذذذت  امتةقذذذذذبم الدميلراط ذذذذذا و ذذذذذفا عبقذذذذذا امتمبقذذذذذب   ذذذذذ ا وت  خذذذذذ -2
ات تثمبقام اة ل  ا امل ب ر  لتتفبعب قع ات تثمبقام اسل ا وبعت بقمب ال ديب اة ثر ا ةت لتمةيب التلم ذا 

 سذذص  ضذذ  ب اتنت ذذبيبم  لذذيلال ف ذذ   ذذب   أر  اتات ذذبتيا   سذذني اةتا  اتات ذذبت  للد لذذام  وبلتذذبيل
  للور بم قت دت  اولس بم وبلسة  اسل م  وبلتذبيل نربذع و ذض الل ذةت علذ  نللب قص الةضع اتحتتبق 

املمبق بم غ  املوذر عا هلذيك الوذر بم اة ل  ذا ع جمذب  امللبفسذا قذص  ذ   الس ب ذا ال بقذا للد لذام  ع 
قلبوب ذلال   تةر قت ف ب الور بم قت دت  اولس بم مة ال حذ  عذص طذر  للتةاطذ  أ  نلذدمي الر ذب   

 حتةقبم املرب فا وفرض التوي  عل  الس ب بم اسل ا للد لا.لل
ن ذذذد حريذذذا الت  ذذذ   العذذذ ا قذذذص أمذذذ  علبصذذذر الدميلراط ذذذام  قذذذص أمذذذ  أت ام الرابوذذذا  املسذذذب لا للسذذذلطبم  -9

امب مام  ن تن أيربب أتا  للرأ  ال با ع الت    عص اجتبمبم  احت ب بم  قغ بم املذةاطلنيم ح ذ  متتذص 
 املتربذذذرقيص )أصذذذحبال امل ذذذبحل( قذذذص ات ذذذتثمبقام اة ل  ذذذا امل ب ذذذر  قذذذص الةصذذذة  وسذذذ ةلا  م امل بقضذذذني 

قت ي اللراق وبلد لا  وبلتذبيل ت نذتمتص السذلطبم امب مذا أ  امل  سذبم وبلد لذا قذص قذل، قزايذب للوذر بم 
 قت دت  اولس بم متتل ب قص التمتع وةضع احتتبق  يلحق ضرقا وبت تثمبقام اسل ا.

                                                 
1-John H. Dunning, "Reversal Of Fortunes: Democratic Instruction and Foreign Direct Investment 
Inflows To Developing countries "، Journal of International Organization No (57),2003,P(177) 
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 ع ضذذة  ذلذذالم ميتذذص اللذذة  وذذور الدميلراط ذذا  ذذد قذذص اذذدق  الوذذر بم قت ذذدت  اولسذذ بم ع التمتذذع وةضذذع        
احتتذذذذبق  ع اتات ذذذذبت املربذذذذ مم لذذذذيلال جنذذذذد أر امتةقذذذذبم املربذذذذ فا ذام نظذذذذ  امتذذذذ  املتسذذذذلط نتذذذذةر قفربذذذذلا 

امب مذذا لتمتل ذذب قذذص التمتذذع للوذذر بم قت ذذدت  اولسذذ بم نظذذرا للذذدق  مذذيك الوذذر بم علذذ  التةاطذذ  قذذع السذذلطبم 
 وةضع احتتبق م  ي ةت ذلال  م عدا   ةت أحزاال   ب  ا  ت قسب لا للسلطبم امب ما عص ن رفبسب.

 الديمقراطية واالستخدام الداخلي للمزايا االحتكارية للشركات متعددة الجنسيات ثانيا:
ات ذذتثمبقام اة ل  ذذا امل ب ذذر   الذذو ن ذذد حمذذدتا  ن تذذن   ب ذذا الت ذذل ع الللذذب  الثبن ذذا لتذذوي  الدميلراط ذذا علذذ   

مبقب ل  تثمبقام اة ل  ا امل ب ر م نظرا ملب متلحا ميك ات تثمبقام قص قزايذب احتتبقيذا  قزايذب قرن طذا وبت ذت داا 
بم الذذدا ل  هلذذبم  الذذو متتذذص الوذذر بم اة ل  ذذا قذذص امللبفسذذا ت ل ذذبم اةقذذر الذذي  اذذد ي نذذ  علذذا  حلذذة  مذذيك الوذذر 

حمب ات تثمبقام اسل ذا قذص  ذ   "أيذر املزامحذا"م  ي ذةت ذلذال  م  ذ  ني اذب: متةيذب  ذز  قذص قتطل ذبم ات ذتثمبق 
اة لذذذ ي امل ب ذذذذر قذذذذص السذذذذة  اسلذذذ م  وبلتذذذذبيل نلذذذذبفس ات ذذذذتثمبقام اسل ذذذذا ع ام ذذذة  علذذذذ  اللذذذذر ض قذذذذص الذذذذد   

 املرب فا.
أ ذةا  السذلع  اخلذدقبمم  وبلتذبيل  ر   ذب قذص السذة  ل ذدا اذدقسب  ميا  م  بن  قلبفسا الور بم اسل ا ع    

عل  ال مةت أقبا امللبفسام ع    عل  أرب اد ن مب عل  قلع ا ذبا قوذر عبم  ديذد   ذبر قذص استمذب انربذمبق ب 
 . ذا قب نةافرم ظر ف نلبفس ا أفربب م ال لبعا 

قثذب مذيك الوذر بم اة ل  ذا اة ثذر اذدق  علذ  امللبفسذا   نو  سب عل  قب   قم ميتذص اللذة  وذور ييذبت  نةا ذد     
 ذذةف ي نذذ  عل ذذب  ةيذذب امللوذذآم اسل ذذا  م قلوذذآم  ب ذذر  ت نسذذتط ع امللبفسذذام  وبلتذذبيل  ذذةف  لذذق  ذذب قذذص 
أصذذذحبال امللوذذذآم اسل ذذذا  ال مبلذذذا اسل ذذذا  سذذذبةرم اةقذذذر الذذذي  ي نذذذ  علذذذا نة ذذذا املسذذذتثمريص اسل ذذذني  أصذذذحبال 

م الة ذذذذبةب  امل  سذذذذبم اللبنةن ذذذذام   ذذذذيلال السذذذذلطبم امب مذذذذا  قطذذذذبل ت   وبختذذذذبذ التذذذذداو   الس ب ذذذذبم امل ذذذذبحل  
ال يقا ممبيا ال لبعبم اسل ا قص  ذ   نلذدمي  عبنذبم للملوذآم اسل ذا غذ  اللذبتق  عذص امللبفسذام  فذرض و ذض 

ت  اولسذ بمم  قل ذذب فذذرض املزيذد قذذص الل ذذةت الل ذةت علذذ  املمبق ذذبم غذ  املوذذر عا ع جمذذب  امللبفسذا للوذذر بم قت ذذد
املرن طذذا مبتطل ذذبم التوذذ، ب قثذذب: املتطل ذذبم ال  خ ذذذا  التتلةلة  ذذا  ال ذذحا  السذذ قا  املسذذ  ل ا ات تمبع ذذذا... خلم 
 ق ظذذ  مذذيك الس ب ذذبم  ذذةف نللذذب قذذص تق ذذا  تذذ  مذذيك الوذذر بم ع عمل بسذذب النتب  ذذا م  نللذذب قذذص اذذدقاسب 

 ات بتام املرب فا.التلبفس ا ع ات
 انط اب قص  ب ميا ميتص اللة  وور ن دت اةحذزاال ع ظذب الذلظ  الدميلراط ذا يسذ   ع نذةف  أطذر ق  سذ ا       

قذذص   هلذذب نسذذتط ع امللوذذآم اسل ذذا قذذص أر  مذذ  نفسذذ ب وتفذذب   قذذص املمبق ذذبم غذذ  املوذذر عا للوذذر بم قت ذذدت  
ل لبعا قص  ورب محبيذا ات ذتثمبقام اسل ذام  وبلتذبيل  ذد قذص اذدق  أ  اولس بمم  ذلال وبختبذ   ب بم قرن طا وب

 حريا الور بم قت دت  اولس بم قص ممبق ا نوبط ب وتفب   ع الد   الدميلراط ا.
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 عل  ال تس قص ذلالم  ع ظب امت  املتسلط  الي  يتسذ  وبل   اراط ذا  الفسذبت جنذد أر حتةقذبم الذد        
ةطب عل  أصحبال امل ذبحلم  ت نسذتج   ملطذبل    ل، ذبال الوذفبف ا  املسذب لام  وبلتذبيل ت ميتذص املرب فا متبقس ض،

ةصحبال امل ذبحل التذوي  علذ  عمل ذا صذلع أ  اختذبذ اللذراقم  علذ  اوبنذ  اآل ذر فذإر الوذر بم قت ذدت  اولسذ بم 
 صبحل نلال الور بم. ميتلا التةاط  قع السلطبم امب ما للبت   ب بم قرن طا وبل لبعا نتةر ع

 الديمقراطية ومزايا التوطن للشركات متعددة الجنسيات: ثالثا:
ن د الدميلراط ا مبثبوا ا ذد علذ  السذلطبم امب مذا ع قذل، حذةافز قبل ذا  متةيل ذام  ي ذةت السذ   ع ذلذال  م  

 م املوذذبق ني الس ب ذذ ني أر امل بقضذذني ل  ذذتثمبقام اة ل  ذذا  املتربذذرقيص قل ذذب يتذذةر لذذدي   اللذذدق  علذذ  الةصذذة  
 امل  سبم الدميلراط ذا للتذوي  عذل  م للحذد قذص امذةافز اململةحذا للمسذتثمريص اة بنذ م لذيلال ف ذ  ت يسذتط  ةر 
   الفذذذراط ع قذذذل، نلذذذال امذذذةافز املرن طذذذا وبلعفذذذب ام الربذذذري  ا مب تلذذذم أنةاع ذذذبم أ  قتطل ذذذبم املسذذذ  ل ا ات تمبع ذذذا 

أ  التسذذذذ   م اة ذذذذرى املرن طذذذذا وذذذذبلتةطص  الذذذذو  سذذذذص قذذذذص  فذذذذب   الوذذذذر بم قت ذذذذدت   التسذذذذ   م اتةتمبن ذذذذا أ 
 اولس بم ع ممبق ا نوبط ب وبلد   املرب فا.

 أر الدميلراط ذذا نتسذذ  وربذذر ق  نف  ذذب اللربذذبيب املرن طذذا وبلوذذفبف ا  املسذذب لا  املوذذبق ا قذذص  بنذذ  مج ذذع أفذذرات  
 م  بنذذ  أر ا ذذتمراقيا  ولذذب  السذذلطبم امب مذذا قرمذذةر ولذذدقاسب علذذ  ا تمذذع ع عمل ذذا صذذلع  اختذذبذ اللذذراقم مذذيا 

نلل ب التفذب م ع نةييذع الذد ة م  ذلذال للح ذة  علذ  أ ذن عذدت قذص اةصذةام اتنت بو ذام اةقذر الذي  اذد  ذد 
 قص ادقاسب عل  قل، العفب ام الربري  ا.

اولسذ بم نفربذب ع  ثذ  قذص اةح ذبر ات ذتثمبق   عل  اللل ض قص نظ  الدميلراط ا جند أر الور بم قت دت      
وبلد   املرب فا ذام نظ  امت  املتسلطم  ذلذال ملذب نلدقذا هلذب مذيك الذلظ  قذص ق بقلذا   ذد  علذد ت ةهلذب للسذة م 
 الي  ي ةت  م عدا ا تجبوا نلذال الذلظ  ملطبلذ  أ  ضذ،ةط املذةاطلنيمع    علذ  ا بق ذب وتذ ، قطبلذ  الللبوذبم 

يت لذذق وزيذذبت  اة ذذةق  ضذذمبنبم ال مذذبم  ي ذذد ذلذذال ع صذذبحل نلذذال الوذذر بمم  نظذذرا ةر ق ذذدتم  ال مبل ذذا ف مذذب
اة ذذةق ن ذذد قذذص أمذذ  حمذذدتام ات ذذتثمبق اة لذذ ي امل ب ذذر  انط اذذب قذذص ذلذذال ي تذذن نذذوي  ختفذذ ض اة ذذةق ق ةضذذب 

 .1للمزايب الو ميتص  ل ل ب قص     اللظ  الدميلراط ا
اللذذذة  وونذذذا علذذ  الذذذرغ  قذذذص أر الدميلراط ذذا اذذذد نذذذ ير  ذذل ب ف مذذذب يت لذذذق مبذذل، امذذذةافز املبل ذذذا  و ذذفا عبقذذذام ميتذذص     

 التمةيل ذذذا للمسذذذتثمريص اة بنذذذ م   ذذذيلال قلذذذع السذذذلةك اتحتتذذذبق  للوذذذر بم قت ذذذدت  اولسذذذ بمم أ  امذذذد قذذذص 
ا  لبو ذذذب ف مذذذب يت لذذذق حبمبيذذذا املمبق ذذذبم غذذذ  املوذذذر عا ع جمذذذب  امللبفسذذذام  ت أرذذذب علذذذ  اوبنذذذ  اآل ذذذر متذذذبقس نذذذوي  

 املة   املمتلتبمم  التلل ب قص خمبطر الس ب  ا املرن طا وبت تثمبق.
 

                                                 
1-Nathan  M.Jensenم "Democratic Governance and Multinational Corporation : Political Regines and 
Inflows Of Foreign Direct Investment "، Journal OF International Organizationم No (57)م2003مP(593) 
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 المباشر األجنبي : البيروقراطية واالستثمارالثالثالمطلب 
نتمثذذذب أمذذذ   ل ذذذبم نذذذوي  ال   اراط ذذذا أ  اللذذذةاة،  ال ذذذرا ام التلظ م ذذذا علذذذ  اذذذراقام املسذذذتثمريص اة بنذذذ    
 تثمبقاس  وبلد   املرب فا  ذلذال ع ضذة  فرضذ ا أر ال   اراط ذا متذبقس نذوي ا  ذل  ب علذ  امللذبا ات ذتثمبق  ووور ا

امل  سذ  للد لذام  وبلتذذبيل عذدا اذدقسب علذذ   ذيال املزيذد قذذص نذدفلبم ات ذتثمبق اة لذذ ي امل ب ذرم أ  مب ذىن خمذذبلم 
مللذذبا ات ذذتثمبق  امل  سذذ  للد لذذا  وبلتذذبيل  ذذيال املزيذذد قذذص أر  ذذةت  اللذذةاة،  التلظ مذذبم نذذ ير نذذوي ا  لبو ذذب علذذ  ا

  نف ب ذلال ف مب يل :  FDIندفلبم 
نسذذذذذ    ذذذذذةت  اللذذذذذةاة،  التلظ مذذذذذبم ع ييذذذذذبت  اللمذذذذذة اتات ذذذذذبت م  الذذذذذي  ي ذذذذذد قذذذذذص أمذذذذذ  ال ةاقذذذذذب امب مذذذذذا  أوال:

 ل  تثمبقام اة ل  ا امل ب ر  وبلد   املرب فام  ذلال  مب يل :
علذ  أا ذا  ذةت  اةطذر امل  سذ ا للد لذا ع ( colin k. David P. and yin-Fang Z.2006)أ ذدم تقا ذا  -4

س خذذا امللذذبا ات ذذتثمبق م  اذذد أ ذذبقم ع مذذيا ال ذذدت  م أا ذذا امللذذبا ات ذذتثمبق  امل  سذذ  أ  قذذب يطلذذق عل ذذا 
عل ذذا فلذذط جمذذرت  وبتات ذذبت امل  سذذ  اوديذذد  الذذي  ي  ذذد علذذ  أر التلم ذذا اتات ذذبتيا ل سذذ   مذذب مذذة قت ذذبقف

جتم ذذع للمذذةاقت اتات ذذبتيا ع  ذذتب قأس قذذب  ووذذر   قذذبت م  لتذذذص أيربذذب  تذذبج  لذذذ  ال لذذب  امل  سذذ  الذذي  
م   ع نف  ذذذب م تذذذب امذذذةافز  يللذذذب قذذذص نتذذذبل م امل ذذذبق م بيللذذذب قذذذص حبلذذذا عذذذدا  مذذذب  امل لةقذذذبمم  يسذذذ

 .1 ي ح  عص التفب   مبب يدع  اةتا  اتات بت  للد لا
ع ضة  ذلذال ف لذبك حب ذا قب ذا  م أر يلذةا الطذبق امل  سذ  املذرن ط وذبللةاة،  التلظ مذبم وت ذين   ب ذبم        

نزيذذذد قذذذص يلذذذا املسذذذتثمريصم  أر نتسذذذ  وبلوذذذفبف ا  امل ذذذداا ا  اتنسذذذب م اةقذذذر الذذذي  ميتذذذص ق ذذذا اللذذذة  وذذذور الطذذذبق 
 امل  س  التلظ م  وبلد لا ي د حمدتا مبقب ةتا  اة ةا .

م  اللظذذذبا امل  سذذذ   الذذذي  يتتذذذةر قذذذص اللظذذذبا التاق   اة  ذذذز  اللبةمذذذا علذذذ   تاق  ات ذذذتثمبق بسذذذ مذذذب ي -2
 امللظمني  نظ  امل لةقبم ات تثمبقيا ع ييبت  حج  ات تثمبقام وبلد لذام فتلمذب  ذبر اللظذبا التاق  يتسذ  

لذذذال  م  ذذذيال املزيذذذد قذذذص وسذذذ قا ال ذذذرا ام   ضذذذةح ب  عذذذدا   ذذذةت ن ل ذذذدام قتت  ذذذا   تاقيذذذا  لمذذذب أتى ذ
ات تثمبقام اة ل  ا  ال تذس صذح ،م   لمذب مت ذزم اة  ذز  اللبةمذا علذ   تاق  ات ذتثمبق وبلتفذب   التاقيذا 
 التلظ م ذذذذذا  اجت ذذذذذ   م نط  ذذذذذق ق ذذذذذدأ ت قر زيذذذذذا  تاق  ات ذذذذذتثمبق  لمذذذذذب أتى ذلذذذذذال  ذذذذذيال املزيذذذذذد قذذذذذص نلذذذذذال 

 ا  لمذذب أنذذبح ال  بنذذبم  امل لةقذذبم ات ذذتثمبقيا للمسذذتثمريصات ذذتثمبقام م   ذذيلال نظذذبا امل لةقذذبم ات ذذتثمبقي
و ذذذذةق  نف ذذذذ ل ا قطلةوذذذذا  وداذذذذا قلب ذذذذ ا ع الةاذذذذ  امللب ذذذذ   لمذذذذب أتى ذلذذذذال  م  سذذذذني امللذذذذبا ات ذذذذتثمبق  

 .2 وبلتبيل  يال املزيد قص ات تثمبقام اة ل  ا

                                                 
1-colin k م David P and yin-fang zم "Foreign Direct Investment in Infrastructure in Developing countries: 
Does Regulation make a Difference? Transnational corporationsم volم (15) مNO(1)م2006مPP(149-150) 

ةق  للت ط ط ا لد ما لا امل ريا للتلم ا  الت ط طم امل  د الل"مدى فعالية الحوافز الضريبية في جذب االستثمار األجنبي المباشر لمصر"ع د املطل  ع د امم دم -(2)
 (.46-41م ا )4332ت الثبينم السبتسم ال د
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   ر اة لذ ي  مذة و ذدت اختذبذ اذراقك ووذور  ذتب أ   مب نذ ير اللذةاة،  التلظ مذبم  الل ذةت التاقيذا علذ  املسذتثم  ثانيا:
منط الد ة  للذد   املربذ فام  أيربذب علذ   طذط ات تثمذذبقام  نة ذ بسب املسذتل ل ام ح ذ  نلذرق الوذر بم قت ذدت  
اولسذذ بم الحجذذبا عذذذص ات ذذتثمبق وبلذذد   الذذذو نتسذذ  وت لذذد اللذذذةاة،  ال ذذرا ام  ذلذذال لفلذذذدارب الثلذذا ع امللذذذبا 

  هلذذذذيك الذذذذد  م أ  علذذذذ  اوبنذذذذ  اآل ذذذذر نفربذذذذب الذذذذد ة  ع قوذذذذر عبم قوذذذذ  ا ع ظذذذذب ن لذذذذد  طذذذذة  ات ذذذذتثمبق 
ال ذذرا ام التاقيذذام  ل ذذدا ضذذذ بمل الةاذذ   التتذذبل م املرن طذذذا وذذإ را ام ال ذذد  ع نو ذذذ س قوذذر مل  ديذذدم  أيربذذذب 

 اذذذدق  الوذذذريال اسلذذذ  علذذذ   لتفذذذبت  اللذذذةاة، املرن طذذذا مبتطل ذذذبم التوذذذ، ب  املتطل ذذذبم ال  خ ذذذام مذذذيا  م  بنذذذ   ذذذن 
 .1الت بقب قع ال   اراط ا

 مب نو  ال   اراط ا  م نلص امل  سبم املتطةق  الو نت بقب قع املستثمريصم اةقذر الذي  ي نذ  علذا فوذذب   :ثالثا
املرن طذذا نلذال امل  سذبم ع أتا   ظذذذبةف ب  للتلل ذب قذص نتذذذبل م امل ذبق م وبلذذذد   املربذ فام  نزيذد ق ذذا املمبق ذبم 

ع حمب لذذا للت ذذرف  -(2002وبهللذذد  وبلفسذذبتم  ع مذذيا ال ذذدت فلذذد أ ذذبقم تقا ذذا )ال لذذال الذذد يل  اختذذبذ ال ذذلبعبم
فا  م أر  م ذذا  نةع ذذا ات ذذتثمبقام اة ل  ذذا وبلذذد   املربذذ فا ن تمذذد و ذذ -علذذ  امللذذبا ات ذذتثمبق   علبصذذرك وبهللذذد

ي  يتذذذوير حببلذذذا عذذذدا التو ذذذد قذذذص اةو ذذذبت الث يذذذا ل لبصذذذر امللذذذبا ات ذذذتثمبقم  الذذذ أ ب ذذذ ا علذذذ  ال بةذذذد املتةاذذذع قذذذص
 ات تثمبق   الو    أ  نوجع عل  امللبفسا وبلسة  املرب فام  الو نتمثب ف مب يل : 

التسذذذذذذذذذ   م ف مذذذذذذذذذب يت لذذذذذذذذذق وو ذذذذذذذذذةا  عةاقذذذذذذذذذب النتذذذذذذذذذبجم  قتطل ذذذذذذذذذبم الذذذذذذذذذد ة   اخلذذذذذذذذذر ج قذذذذذذذذذص السذذذذذذذذذة   -أ
 للملتجني)ال   اراط ا(.

رن طذذذا وبل ل ذذذا اة ب ذذذ ا  الذذذو نذذذ ير علذذذ  التتلفذذذا   اذذذ   جنذذذبي ال مذذذب  النتذذذبج  أ ذذذ ا  ذذذةت  اخلذذذدقبم امل  -ال
 الفسبت  قدى قتبفحتا.

 ع ضة  قب  ذ قم ميتذص اللذة  وذور املوذتلا الرة سذ ا ل سذ  ع قذدى   ذةت الل ذةت  اللذةاة، التلظ م ذا أ  عذدا     
د  ووذذتب  ذذ   يوذذجع علذذ  امللبفسذذام  يذذت    ةتمذذبم  لتذذص قذذدى  ذذةر مذذيك اللذذةاة،  التلظ مذذبم ق ذذمما  ق ذذ

نلف يمب ع  طبق قص الوفبف ا و  د عص املمبق بم املرن طا وبلفسذبتم  وبلوذتب الذي  يسذ   ع  سذني صذةق  امللذبا 
 ات تثمبق  امل  س  ال يا ويال  ا تلطبال ات تثمبقام اة ل  ا امل ب ر .

ي والقضـائي ومـدى دعمـه للحقـوق والملكيـات علـى اسـتثمار الرابع: تأثير النظام القـانوني والتشـريع المطلب
 األجنبي المباشر

نتمثب أم   ل بم نوي  اللظ  اللبنةن ا  التوري  ا عل  اراقام املستثمريص اة بن  ووور نةطني   
ع  م ب اللرببة  يس ا تثمبقاس  وبلد   املرب فام  ذلال ع ضة  فرض ا أر الص ح امل  س  التوري    اللبنةين

                                                 
1-Jacques Morisset and Olivier lumenga, "Administrative Barriers to Foreign Investment in Developing 
countries", The world Bank International Finance corporation Foreign Investment Advisory service, policy 
Research working paper  (2848),2002, P(09) 
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نةف  الثلا  اةقبر ع امللبا ات تثمبق م اةقر الي  ي ن  عل ا  يال املزيد قص ات تثمبقام اة ل  ا امل ب ر  
   ل ني ذلال ف مب يل :

ع ميا ال دت عص ال  اا وني ت ق اللبنةر  ق داا تا ع نلف ي  (John Hew ko, 2003)نو  تقا ا  :أوال
 م أر أم  ال ةاقب امب ما ع ندفلبم ات تثمبق اة ل ي امل ب ر  - ي امل ب راةحتبا عل  ات تثمبق اة ل

.  بصا وبلد   املرب فا نتمثب ع قدى عدالا   فبف ا  ق داا ا اللظبا اللرببة   التوري  م    بت  اللبنةر
لتوج ع ات تثمبق  ع ظب نة ا ق ظ  الد   حنة اات بتام السة م ف    تبج  م ن ين   ب بم  ا  ان ج بم

اخلبا اسل   اة ل يم  لص يتحلق ذلال  ت قص     ن ديب اةطر امل  س ا  التوري  ا للتف  ب ت ق اللبنةرم 
هبدف  لق قلبا ا تثمبق  قستلر ابوب للتل   وبلس ب بم املتةا ام  مبب  لق محبيا للحلة   املمتلتبم  أيربب 

 .1يللب قص امل بطر املرن طا وبت تثمبق
 مب اد ي ةت الس   ع أا ا الص ح امل  س  التوري    اللرببة   م التلل ب قص امل بطر املرن طا   :ثانيا

وبت تثمبق اة ل ي امل ب ر قص نزمل امللت ا  امل بتق   فسخ   نتبق ال لةت  الت بادام   عبت   ةيب اةقوبح  م 
ير وبلت   ا عل  ال ةاةد املتةا ا قص ات تثمبق وبلضبفا  م ييبت  اخلبقجم  محبيا املة   املمتلتبم اةقر الي  ي  

حذبلا عذدا التو د ووور امل بق م ع اتات بت املرب مم وبلوتذب الي  ي يذر عل  اخلطط النتب  ا للور بم 
 ع ضة  مملرب مقت دت  اولس بم  نة  بسب املستل ل ام  منط الد ة  للسة   وبلتبيل ادقاسب التلبفس ا وبلسة  ا

ذلال ميتص اللة  وور املستثمر اة ل ي و فا عبقا يفربب نةطني ا تثمبقانا وبلد   املرب فا الو نتس  وتفب   
 .اةطر امل  س ا التوري  ا  اللرببة ا  اللبنةن ا املدعما للحلة   املمتلتبم

قتبفحا الفسبتم ح   أر نلال اللظ   مب ن د  فب   اللظبا اللبنةين  اللرببة  ق  را مبقب للدميلراط ا   :ثالثا
نزيد الثلا ف مب وني امتةقا  ا تمع املدين  ات تثمبق م  متتل   قص اللدق  عل  املوبق ا ع صلع  اختبذ اللراقم 
 أيربب املسب لا لتب قص يرنت   طو عل  املستةى التاق   الس ب  مع    عل  املزايب اة رى املرن طا 

 وبلدميلراط ا.
 و فا عبقام أقتص الت رف عل   ل بم نوي  اوةان  امل تلفا للحة ما عل  ات تثمبق اة ل ي امل ب رم         

 مب أقتص التةصب  م نت جا مبقا قفبتمب أر امة ما ن د قص أم  ال ةاقب امل ير  ع امللبا ات تثمبق  امل  س  
                                    يال  ا تلطبال ات تثمبقام اة ل  ا امل ب ر .   للد   املرب فام  وبلتبيل ن ير عل  ادق  ميك الد   عل   

         
 

                                                 


لمزيد من المعلومات عن مؤشرات الحوكمة فهي متاحة على الموقع   -

  .org/wbi/governance/govdata/2002. worlodbankwww.التالي:
1 -John Hewko، "Foreign Direct Investment in Transitional Economies: Does the Rule of low matter?" 

EAST Europen constitional Review،2003،P(71-72) 
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 :الفصل الثاني ـالصةخ                   
وبعت بقمب قص أم  ال ةاقب الو مت الت رض ع ميا الف ب  م امة ما أ  التفب   التاق  امل  س ا للد لا         

سمبم أ  لت  خا امللبا ات تثمبق م  مت ال بق  ع ميا ال دت  م قف ةا امة ما  ال ل  ال   ز عل  ب
ع امل ح  مث مت التطر   م  ااع امة ما ع الد   ال رو ا   م مل  راسب م  ذلال الت رض ن اخل بةص املم ز  هلبم 

 اد أقتص التةصب  م أر ق  رام  م  ل بم ال  اا وني ق  رام امة ما  امللبا ات تثمبق مت نطر   اة  
 فلب للم بتق الو يت  جتم ع  ع  تا ق  رامم ميتص الت    عل بامة ما  فلب ملل ج ال لال الد يل نتمثب 

لدميلراط ا  ات تلراق ال  بنبم قل بم   فلب هليك الدقا ا اد مت ح رمب ع أقو ا ق  رام عل  اللحة التبيل: ا
التلظ مبم  اللةاة، املت للا مبمبق ا اللوبط اتات بت  )نةع ا ال   اراط ا(م  الفسبت   ةلا   ةت  الس ب  م 

 نظبا ابنةين  نوري    ارببة  قدعمب للحلة   امللت بم.  قدى انتوبقكم  أ  ا قدى   ةت
متثب أم  امل  س ا للد لا أص ح  وبلف ب  أر امة ما أ  التفب  ميا  جتدق ال بق  ع ميا ال دت  م       

ال ةاقب ال يقا لتحسني  ةت  امللبا ات تثمبق  امل  س  للد   املرب فام  الو يل ،  ال   ز عل  ب ويال 
ات تثمبقام اة ل  ا امل ب ر  لتتفبعب قع ات تثمبقام اسل ا وبعت بقمب ال ديب اة ثر ا ةت  ق ا ب لإل رامل 

 بصا وبلد   اللبق ا.  قص ميا امللطلق أص ، قص الربر ق   مب دتم اللمة اتات بت م  نلل ب حد  الفلر
ال   ز عل  اوةان  املرن طا وبمة ما    ف ا نوي مب عل  اراقم الور بم ووور نةطني ا تثمبقاسب وبتات بتيبم 

 .املرب فا
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 تمهيد:
تأثري احلوكمة على املناخ االستثماري بالدول بسنحاول يف هذا الفصل استنادا إىل العرض السابق فيما يتعلق        

 ديد اثر احلوكمة وبع  املتيريا ،وباستخدام منوذج اقتصادي قياسي،حتاملضيفة وبالتايل االستثمار األجنيب املباشر
على  قياسي وذلك يف منوذج (FDI)تصاديني حمددة لتدفق االستثمار األجنيب االقتصادية اليت يراها الكثري من االق

واستقرار وضعها  ،اليت متيز  بقيام اجلزائر بعدة إصالحا  اقتصادية (0222/0202)الفرتة  خاللحالة  اجلزائر 
 األمين والسياسي. 

 التقدير، وذلك للتعرف ةوفرت  ،راسةالداملتيريا  األساسية حمل مستخدم و  منوذجي حتديد لذا فإنه من الضرور    
 حتليل نتائج القياس ، مثمع الفرضية حمل االختبار على مدى واجتاه العالقة التأثريية بني املتيريا  ومدى توافقها

 على احلوكمةبتأثري للتعرف على مدى توافقها مع النتائج املتوقعة. ومن مث اخلروج بأهم النتائج العامة املتعلقة 
 :بحثنيتقسيم هذا الفصل إىل املوعلى هذا األساس يتم  ،مارا  األجنبية املباشرة يف اجلزائراالستثجذب 

 .توصيف النموذج قيد الدراسةالمبحث األول:          
 .الدراسة القياسية للنموذج المبحث الثاني:         
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 . توصيف النموذج قيد الدراسةالمبحث األول:
حتديد املتيريا  حمل الدراسة، واليت تساعد يف اختيار منوذج العينة وفرتة التقدير.  ،النموذج صيفو يتطلب ت      

 :كاآليت  مطلبني إلبتقسيم هذا املبحث ومن أجل توضيح ذلك مبا خيدم اإلطار التطبيقي، قمنا 
 املطلب األول: منهج البحث يف االقتصاد قياسي                
 وتأثرياهتا املتوقعة. حتديد املتيريا :الثاين طلبامل                

 منهج البحث في االقتصاد القياسي :األولالمطلب 
يتم وفق صياغة املتيريا  حمل الدراسة يف صورة رياضية، حىت يتم قياس معامالهتا  اقتصاد قياسي منوذجإن تعيني  

 باستخدام طرق قياسية وتتم وفق مراحل متسلسلة كما يلي:
يتم حتديدها وفق عدة مصادر منها النظرية االقتصادية والدراسا   : حيثتغيرات النموذجتحديد م -0

 تبني املعلوما  اخلاصة بالظاهرة املدروسة.اليت و  ،القياسية اليت تتمحور حول نفس املوضوع
ليت حيتويها النموذج، افالشكل الرياضي نقصد به عدد املعادال  :تحديد الشكل الرياضي للنموذج -0

 فة درجة خطية النموذج ودرجة جتانس معادالته.ومعر 
 االقتصادية العالقة معلما  وحجم إشارة عن مسبقة توقعا  تعينيحىت يتم  :تحديد التوقعات القبلية -2

 العالقة هذه كانت إن توضيح مع املستقلة واملتيريا  التابع املتيري بني العالقة حتديد ،ويتمالقياس حمل
 .عكسية أو طردية

 االقتصادي املدلول اختيار يتم حيث التقدير بعد ما ملرحلة بالية أمهية هلا القبلية التوقعا  نيتعي إن  
 .1حجمها و إشارهتا حيث من القبلية التوقعا  مع مقارنتها خالل من املقدرة للمعلما 

قياس : بعد حتديد متيريا  النموذج )اليت تكون واقعية( يتم اختيار طريقة التقدير معلمات النموذج -4
 املالئمة واليت من بينها:

بعا  ر طريقة املعادلة الواحدة: تستعمل هذه الطريقة لتقدير كل معادلة على حدى ومن أمثلتها طريقة امل -
 .الصيرى العادية

طريقة املعادال  اآلنية:تستعمل هذه الطريقة عندما يكون فيها املتيري التابع يف معادلة أو أكثر هو املتيري  -
   دلة أخرى يف النموذج ومن أمثلتها طريقة املربعا  الصيرى ذا  مرحلتني.   املفسر يف معا

فبعد اإلهناء من تقدير القيم الرقمية ملعطيا  النموذج، يتم اللجوء إىل بع    :ات النموذجتقييم معلم -5
أم ال وإمكانية املعايري اليت يتم وفقها معرفة إذا ما كانت هذه املعطيا  هلا مدلوليه من الناحية االقتصادية 

                                                 
 جامعة،التسيري  علوم قسم ،ماجستري مذكرة "-الجزائر حالة دراسة -المباشر األجنبي االستثمار على الكلي لالقتصاد الكمية المؤشرات بعض اثر قياس"فاروق سحنون ، - 1

 . (041،ص)0222/0202، اجلزائر، -سطيف-س عبا فرحا 
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 اقتصادية،قياسية، ويتم كما سبق ذكره تقييم معلما  النموذج وفق معايري االعتماد عليها يف التنبؤ
  0وإحصائية.

:وهي تتعلق بإشارة املعلما  املقدرة وحجمها، حيث أن النظرية االقتصادية تضع المعايير االقتصادية -
هذه املعلما  ال توايف شروط النظرية االقتصادية، شروطا حول حجم وإشارة هذه املعلما ، فإذا كانت 

 فإنه يكون بإمكان أن يكون ذلك مربرا كافيا لرف  هذه املعلما .
، واليت (Fisher)واختبار فيشرStudent))هذه املعايري عادة تتمثل يف اختبار ستيودنت:المعايير اإلحصائية -

 اصة مبعلما  النموذج.هتدف إىل اختبار مدى وجود ثقة إحصائية يف التقديرا  اخل
 االقتصاد نظرية تضع هلذا بالنموذج خاصة افرتاضا  معايري وضع جيب منوذج أي لبناء :المعايير القياسية -

 بني من و النموذج بناء يف املستخدمة القياسية بالطريقة اخلاصة الفرضيا  هذه صحة من للتأكد القياسي
 .غريها و الذايت االرتباط ،التباين جتانس عدم اخلطي التعدد املعايري هذه

:يعترب التنبؤ يف النماذج طريقة املربعا  الصيرى من في نموذج طريقة المربعات الصغر العاديةالتنبؤ  -1
أهم أهداف هذه الطريقة وهو عبارة عن القيام بتحديد قيمة املتيري التابع من اجل قيمة معينة )قيمة 

املاضي عند سحب العينة(وهنا البد أن نفرق بني نوعني من مستقبلية أو قيمة مل تأخذ بعني االعتبار يف 
 0التنبؤ ومها:

 التنبؤ النقطي. -
 التنبؤ بواسطة جمال الثقة. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  (10-10،ص)0222ع متارين و مسائل حملولة" طبعة منقحة ، دار اخللدونية للنشر والتوزيع ، اجلزائر،أ.جالطو جياليل، "اإلحصاء التطبيقي م – 0
 (22، مرجع نفسه،ص)أ.جالطو جياليل - 2
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   وميكن تلخيص هذه املراحل يف الشكل التايل:
 ( يوضح مراحل بناء نموذج اقتصاد قياسي3شكل رقم)

                                                      
  

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 041مرجع سابق،ص "-الجزائر حالة دراسة -المباشر األجنبي االستثمار على الكلي لالقتصاد الكمية المؤشرات بعض اثر قياس"، فاروق سحنون - المرجع:

 
 
 
 
 
 

 النظرية االقتصادية 

 نعم

اختبار 
 الفرضيات

 نموذج القياسي االقتصادي ال
 طرق القياس االقتصادي البيانات

 التقدير     

 اختبار )تشخيص( والتأكد من التحليل 

 هل النموذج مالئم لنظرية االقتصادية

 استعمال النموذج للتنبؤ والتحليل

 ال  
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 وتأثيرها المتوقع النموذج تحديد المتغيرات :الثانيالمطلب 
 وذجأوال:تحديد متغيرات النم   

املتيريا  األساسية وهي اليت يتم حتديدها يف ضوء فرضية وهدف  ،جيب التفرقة بني نوعني من املتيريا  ومها   
اد إىل املتيريا  املساعدة وهي اليت يتم حتديدها إما استنادا إىل النظرية االقتصادية أو باالستن الدراسة، واملتيريا 
اجملال، ويف هذا السياق تتمثل الفرضية األساسية اليت تستهدف  الدراسا  السابقة يف هذا اليت استخدمتها

الدراسة اختبارها يف أن احلوكمة تؤثر تأثريا إجيابيا يف هتيئة املناخ االستثماري الالزم جلذب االستثمارا  األجنبية 
 :يف اجلزائر املباشرة

  يف الدراسة هي: واستنادا إىل ما سبق يتضح أن املتيريا  األساسية اليت يتم استخدامها
 المتغير التابع 

وبانتهاج نفس ما اتبعته الدراسا  السابقة فإنه ميكن التعبري عن االستثمار  االستثمار األجنبي المباشر: أوال
 األجنيب املباشر بعدة مؤشرا  منها:

باشر العاملية التدفقا  الداخلة لالستثمار األجنيب املباشر كنسبة من إمجايل تدفقا  االستثمار األجنيب امل -
WFDI/FDI. 

 .FDI/GDPالتدفقا  الداخلة لالستثمار األجنيب املباشر كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل  -
 .FFDI/Iالتدفقا  الداخلة لالستثمار األجنيب املباشر كنسبة من التكوين الرأمسايل الثابت  -

 : ؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةويعد املصدر األساسي لبيانا  االستثمار األجنيب املباشر منشورا  م
UNCTAD: World Investment Report, Various issues. Or "WWW.Unctad.org" 

 المتغيرات المستقلة 

وقد سبق توصيف هذا املتيري يف الفصل الثاين من الدراسة، وفيما يلي  الحوكمة والمؤشرات المرتبطة بها: :ثانيا
 .  مبا خيدم اإلطار التطبيقينبذة خمتصرة عن هذه املتيريا

مؤشر مركب  عرب عن كفاءة اإلدارة املؤسسية للدولة، وأن هذه الكفاءة تتضمن أبعادا عديدة،ي :متغير الحوكمة
و مت  )الكفاءة املؤسسية للدولة( مئة درجةو لكفاءة املؤسسية للدولة(،للحوكمة يرتاوح نطاقه بني الصفر)غياب ا

 ة استنادا إىل)دليل إبراهيم للحوكمة يف إفريقيا(مكحصول على بيانا  مؤشر احلو 

http://www.moibrahimfoundation.org/en/section/the-ibrahim-index 

 :أربعة مـؤشرا  ، على النحو التايلن مؤشر احلوكمة مركب من أحيث 

 ةيقيس هذا املؤشر مدى وجود انتشار الفساد والرشاوى ما بني املؤسسا  العاممؤشر الفساد: -1
 ل حتقيق مصاحل خاصة، ويعد املصدروالسياسيني، أو سوء استيالل الوظيفة العامة أو السلطة من أج

 .منظمة الشفافية الدوليةاألساسي هلذا املؤشر 
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يعكس هذا املؤشر مدى وجود سياسا  ومؤسسا  عامة تتسم بالشفافية واملصداقية مؤشر الديمقراطية: -2
بشأن احلقوق السياسية واملدنية  ةتوسط األوضاع السائدة يف كل دولواملساءلة، لذا يقاس هذا املؤشر مب

  .Freedom Houseمؤسسة دار الحرية  لألفراد ويعد املصدر األساسي هلذا املؤشر
يقيس هذا املؤشر :مؤشر كفاءة األطر التشريعية والقضائية والقانونية المدعمة للحقوق والملكيات -3

شريعي وقضائي وقانوين مدعم للحقوق وامللكيا  بدون حتيز أو مدى قدرة الدولة على توفري إطار ت
 .املصدر األساسي هلذا املؤشر د، ويعضيوط سياسية، والثقة يف تنفيذ العقود والتعاقدا  طويلة األجل

  Fraser Institute: "Economic Freedom of The world, Annual Report" 

 

 الحكومية:ة البيروقراطية مؤشر جودة اللوائح والتنظيمات وأيضا نوعي -4
 مةيعكس هذا املؤشر كفاءة النظام اإلداري للدولة والذي يقاس مبدى جودة اللوائح والتنظيما  املنظ 

كن احلصول على بيانا  هذا املؤشر من خالل مؤشر ميو ،النشاط االقتصادي حمليا وخارجيا ملمارسة
الل جودة اللوائح التنظيمية املنظمة ملمارسة احلرية االقتصادية، )حرية التعامل مع األجانب(، ومن خ

 ، ويعد املصدر األساسي هلذا املؤشر:جودة البريوقراطيةالنشاط االقتصادي حمليا وبصفة خاصة 
Fraser Institute: "Economic Freedom of The world, Annual Report"  

 

يتم حتديدها إما استنادا إىل النظرية  يثتدخل ضمن املتيريا  املستقلة حو  :المساعدةالمتغيرات :ثالثا    
على واليت ميكن توضيحها  الدراسا  السابقة يف هذا اجملال اد إىل املتيريا  اليت استخدمتهااالقتصادية أو باالستن

 النحو التايل:
تيريا  التضخم بتذبذبا  الناتج هو مؤشر عام حول كيفية األداء االقتصادي، وترتبط يف العادة  :التضخم -
للمستوى العام لألسعار من فرتة إىل أخرى، لداخلي اخلام احلقيقي،ويعرف معدل التضخم على انه التيري املئوي ا

 0ويعترب هذا األخري مقياسا للقوة الشرائية للدينار،أو كمية السلع واخلدما  اليت ميكن اقتنائها بدينار واحد.
السكان  الدخل الفردي فيه وعدد ويقاس حجم السوق الواسع مبدى ارتفاع متوسط :حجم السوق -

فيعد مؤشرا  )املستهلكني( املكونني له، إذ يؤشر املعيار األول على مستوى الطلب احمللي اجلاري، أما املعيار الثاين
 للحجم املطلق للسوق وبالتايل احتماال  منوه املستقبلية

نسبة مبادلة عملتني فإحدى  سعر عملة دولة بعملة دولة أخرى أو هوهو عبارة عن تبادل  :سعر الصرف -
ذا يعرب سعر الصرف عن عدد الوحدا  اليت جيب وهلوالعملة األخرى تعترب مثنا هلا،  العملتني تعترب مبثابة سلعة

 0.واحدة من عملة أخرى دفعها من عملة معينة للحصول على وحدة

                                                 
 41،ص0222، دار أسامة لطبع والنشر، اجلزائر،التحليل االقتصادي الكلي مبادئ. تومي صالح، د – 1

 002ص  0224، معهد الدراسا  املصرفية، عمان،ولية عمالت أجنبية ومشتقات مالية بين النظرية والتطبيقمالية د ماهر كنج شكري ،مروان عوض،د. – 2
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 فروضة على املعامال  التجارية وحركةيتجلى االنفتاح االقتصادي يف إلياء القيود امل :على التجارةاالنفتاح درجة  -
 .وتقاس درجة االنفتاح على العامل اخلارجي على أساس نسبة الصادرا  والواردا  إىل إمجايل الناتج الوطين 0رؤوس األموال 

من  كنسبة  املباشر األجنيبميثل تدفقا  االستثمار بالنسبة لسنة السابقة: االستثمار األجنبي المباشر -
 بالنسبة لسنة السابقة. ثابتأس املال التكوين  إمجايل

 واجلدول املوايل يلخص أهم املتيريا  املستخدمة يف هذه الدراسة:
  ر بياناتهاومصد القياسيةدراسة  المستخدمةمتغيرات أهم ( يبين 9جدول رقم)  

 طالبصدر:من إعداد الامل
 
 
 

 مصدر البيانات التعريف الرمز المتغيرات

االستثمار األجنبي 

كنسبة من تكوين رأس 

 المال الثابت

FDI 
 

التدفقا  الداخلة لالستثمار األجنيب 
أمسايل املباشر كنسبة من التكوين الر 

 الثابت 

WWW.Unctad.org 

 

 كفاءة اإلدارة املؤسسية للدولة Gov الحوكمة
www.moibrahimfoundation.org 

 االستهالك على األسعار مؤشر Inf التضخم
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درجة االنفتاح على 

 التجارة

Open الصادرا ( االنفتاح= معدل 
 الداخلي اخلام الناتج الواردا (/+

OPen =(IMPORT+EXPORT)/GDP 

 الدارسة، سنوا  خالل السكان عدد Pop كثافة السكانية
 .حجم السوق على أيضا ويعرب

 REER سعر الصرف

 
 ي سعر الصرف احلقيق

ستثمار األجنبي اال

 بالنسبة للسنة السابقة

(1-t )FDI  
 

كنسبة من االستثمار األجنيب املباشر  
يف السنة  املال الثابت رأستكوين 
 السابقةـ

Unctad.org WWW. 

 

http://www.unctad.org/
http://www.unctad.org/
http://www.unctad.org/
http://www.unctad.org/
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 المستقلة على المتغير التابع. : تأثير المتوقع للمتغيراتالفرع الثاني
 فمنهم االستثمار األجنيب يف اجلزائر، على السابقةاملتيريا   الدراسة تأثري هذه خالل من نتوقع أن ميكننا    
 االستثمار األجنيب املباشر )املتيري لقيمة ارتفاع يتبعها ) املستقل املتيري ( قيمته ترتفع كلما أي إجيابا، يوثر من
 إىل يؤدياملستقل  املتيري قيمة ترتفع كلما أي سلبا يوثر من ومنهم ،) طردية عالقة ( والعكس ) التابع
 املبني اجلدول شكل يف ذلك وخلصنا ،) عكسية عالقة ( والعكس االستثمار األجنيب يف اجلزائر قيمة اخنفاض
 .أدناه

 ( تأثير المتوقع للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع)االستثمار األجنبي المباشر(10م )جدول رق
 تأثير المتوقع رمزها المتغيرات المستقلة

 طردية  عالقة أي) )+ إجيايب أثر Gov احلوكمة

 عكسية عالقة ( أي-) سليب أثر INF التضخم

 رديةط عالقة أي) )+ إجيايب أثر POP الكثافة السكانية

 طردية عالقة أي) )+ إجيايب أثر Open درجة االنفتاح على التجارة

 عكسية  عالقة أي) -) سليب أثر REER أسعار الصرف

 االستثمار األجنيب املباشر يف السنة السابقة
 

)1-t (FDI  إجيايب أثر)+(طردية عالقة أي  

  الطالباملصدر من: إعداد 
 للنموذج الدراسة القياسيةالمبحث الثاني: 

الختبار فرضية الدراسة، واليت تشري إىل أن "احلوكمة )مستوى األداء  النموذجمعادلة سيتم عرض وتقدير      
اجليد للجهاز احلكومي( هلا  تأثري إجيايب يف جذب تدفقا  االستثمار األجنيب املباشر"، باإلضافة إىل حماولة 

يف جذب االستثمارا  األجنبية املباشرة، ويتضمن العرض  تصاديةلبع  احملددا  االقالتعرف على األمهية النسبية 
 .حيث مت تقسيم هذا املبحث إىل ،حتليال وتفسريا اقتصاديا وإحصائيا للنتائج

 المستخدم جتحديد النموذ المطلب األول:             
 تفسير نتائج النموذج تقدير والمطلب الثاني:            
 مؤشرات الحوكمة في الجزائربعض :تحليل المطلب الثالث           
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 المستخدم جالنموذ تحديد المطلب األول: 
  .النموذجالفرع األول: تحديد     
كنسبة من تكوين رأس مال االستثمار األجنيب املباشر   تدفقا  كونتحبيث معادلة النموذج سوف يتم تقدير    

ستقال ضمن جمموعة من املتيريا  املستقلة اليت اتفقت معظم و املتيري التابع ، ومؤشر احلوكمة متيريا مالثابت ه
 :الدراسا  على أهنا األكثر تأثريا، وذلك على النحو التايل

                                    FDI = F (Gov، Pop، Open،Inf ،REER،FDI t-1) 

 ،(MCO) ةالعادي الصيرى املربعا  ريقةبط سابقا صياغتهما و وصفها مت اليت النموذج معلما  تقدير سيتمو   
على مبدأ تصيري جمموع  تعتمد والقياسية كوهنا واإلحصائية االقتصادية املعايري رظن وجهة من األفضل تعد واليت

  مربعا  األخطاء إىل أدىن حد ممكن أي

 النموذج اخلطي التايل حسب العالقة السابقة كما يلي: اوبالتايل يصبح لدين
 
 

 حيث أن:
tU.ميثل حد اخلطأ الذي ينوب عن باقي املتيريا  اليت مل تندرج يف النموذج ألسباب معينة : 
)6….B3.B2.BB1. 0B( :   النموذج.متثل معلما 

 والذي يندرج حتت هذا النموذج الفرضيا  التالية:
 :األمل الرياضي لألخطاء معدوم:الفرضية األولى -

 
،إذ تعرب عن حدود عشوائية تأخذ قيم سالبة ،موجبة أو yدخل يف تفسري وتعين هذه الفرضية أن األخطاء ال ت   

، وختضع لقوانني االحتمال،حبيث يكون وسطها او توقعها مساوي إىل معدومة،ال ميكن قياسها أو حتديدها بدقة
 الصفر.

 :: جتانس تباين األخطاءالفرضية الثانية -
 

و بصيية أخرى تشتت البواقي أو املتيري العشوائي ، أو هو ما يعين أن انتشار النقاط حول متوسط ثابت
 .متجانس وثابت من اجل كل القيم

                                                 


لمزيد من المعلومات عن مؤشرات الحوكمة فهي متاحة على الموقع اإللكتروني   -

  .org/wbi/governance/govdata/2002. worlodbankwww.التالي:

  في إفريقيا وكذلك إلى دليل إبراهيم للحوكمة

 

     FDI = B0+ B1(Gov)+ B2 (Open)+ B3 (Inf)+ B4 (Pop)+ B5(REER) + B6 (FDIt-1 ) +  ut 
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 ارتباط ذايت بني األخطاء، ونعرب عنها رياضيا: عدم وجود الثالثة:الفرضية  -

 
هذا على خمتلف مشاهدا  مكونا  و  ،املالحظا  املختلفة تكون معدومة مبعىن أن التباينا  املشرتكة لألخطاء  

 العينة.
:عدم وجود ارتباط بني املتيري املستقل واملتيري العشوائي:معناه أن التباين املشرتك بني الفرضية الرابعة -

                                        بينهما يساوي الصفر، ونعرب عنها رياضيا:

 
                             

 تبع توزيعا طبيعيا أي:ومن الفرضية األوىل والثانية نستنتج أن حد اخلطأ ي

فيما خيص اختبار املعنوية اإلحصائية للنموذج،  ٪5: سوف نعتمد يف هذه الدراسة على مستوى معنوية مالحظة
واختبار  يف التقدير يف استخدام طريقة املربعا  الصيرى eviews7)) وكذلك نستعني بربنامج االقتصاد القياسي

 .النموذج
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 المتغيرات المستخدمة في الدراسةالفرع الثاني: تجميع بيانات 
بتجميع البيانا   يف هذه املرحلة نقوم ف، سو اليت سوف تدخل يف عملية التقدير بعد أن مت حتديد املتيريا    

 اجلدول املوايل: واليت يتم توضيحها يف املتيريا اليت ختص هذه 
 المستخدمة في الدراسة متغيراتال( يوضح بيانات 11جدول رقم )

 (if) Fdi

٪  

Gov Open Inf            

٪     

REER Pop  Fdi(t-1)     

٪     

2000 2.47 54.4 0.6253 0.34 75.26 31.719 --- 

2001 8.86 53.2 0.5785 4.20 77.22 32.15 2.47 

2002 7.64 52.5 0.6048 1.40 79.68 32.572 8.86 

2003 3.88 54.2 0.6214 4.30 77.39 33.003 7.64 

2004 4.3 53 0.6572 4.00 72.06 33.461 3.88 

2005 4.68 53.6 0.7192 1.40 73.28 33.96 4.30 

2006 6.62 53.2 0.7019 2.30 72.65 34.507 4.68 

2007 4.68 53.1 0.699 3.70 69.29 35.097 6.62 

2008 5.19 52.6 0.6918 4.90 64.58 35.725 4.68 

2009 5.23 51.6 0.7652 5.70 72.65 36.383 5.19 

2010 3.97 51.5 0.8204 3.90 74.39 37.062 5.23 

2011 4.09 51.2 0.8468 4.50 72.94 37.762 3.97 

2012 2.2 50.9 0.8751 8.90 77.54 38.481 4.09 

2013 2.5 54.4 0.8967 3.30 79.37 39.208 2.2 

 

   (01/22/0205)تاريخ االطالع :املواقع االلكرتونيةباالعتماد على   إعداد الباحث للمصدر 
- UNCTAD: World Investment Report, Various issues. Or "WWW.Unctad.org" 
- www.moibrahimfoundation.org 

- www.worldbank.org  
 
 
 

http://www.moibrahimfoundation.org/
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 .نتائج النموذج واختبارتقدير : المطلب الثاني 
 تقدير النموذجالفرع األول:   
 سوف يتم يف هذه املرحلة، وحتديد معادلة النموذج القياسي ،متيريا  الدراسة و مجع بيانا مت تعرف  أن بعد   
 الطرق أحسن من تعترب واليت ols))العادية الصيرى املربعا  طريقة باستعمال ي االقتصاديالقياس موذجالن تقدير
حيث بتم ذلك باالستعانة بالربنامج ذكرها،  سبق كما خصائص من به متتاز ملا وذلك اخلطية النماذج لتقدير

 يلي: نتائج التقدير كما حتصلنا على البيانا  يف هذا الربنامج إدخالوبعد  ،EVIEWS) 4)اإلحصائي
 

 النموذج ر( يبين نتائج تقدي12جدول رقم)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7EVIEWSخمرجا  من إعداد الطالب باالعتماد على املصدر  
 

 ومن خالل اجلدول أعاله حتصلنا على معادلة التالية:
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Dependent Variable: fdi(if)   

Method: Least Squares   

Date: 04/28/15   Time: 13:18   

Sample (adjusted): 2001 2013   

Included observations: 13 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GOV -1.061214 0.344966 -3.076283 0.0218 

Open  -41.65299 14.83997 -2.806811 0.0309 

Fdi(-1)  -0.449342 0.180862 -2.484453 0.0475 

INF -0.595450 0.211264 -2.818511 0.0304 

REER 0.118913 0.075777 1.569242 0.1676 

POP 1.090170 0.654464 1.665744 0.1468 

C 48.44567 21.37318 2.266658 0.0640 
     
     R-squared 0.868955     Mean dependent var 4.911538 

Adjusted R-squared 0.737910     S.D. dependent var 1.879516 

S.E. of regression 0.962213     Akaike info criterion 3.064571 

Sum squared resid 5.555123     Schwarz criterion 3.368775 

Log likelihood -12.91971     Hannan-Quinn criter. 3.002044 

F-statistic 6.630969     Durbin-Watson stat 2.072823 

Prob(F-statistic) 0.018312    
     
     

FDI(ifà= 48.44 – 1.06gov +1.09 pop  +0.12 REER - 41.65open – 0.59 INF -0.45 FDI (t-1) 

 

        )-2.26(      )-3.07(         )1.66(            )1.57(             )-2.8(          )-2.82(      )-2.48( 

 

           R2=0.87        N=13                F=6.63                   DW=2.07 
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 حيث أن:

 .القيم املوضوعة ين قوسني متثل إحصائية ستيودنت احملسوبة ملعلما  النموذج :()
2R  : معامل التحديد ميثل 

N : املشاهدا عدد متثل 

DW  : ائية داربن واتسنإحصتمثل  

 F: إحصائية فيشر  تمثل 
 اختبار معلمات النموذجالفرع الثاني :

وتوقعا   يتم اختبار معلما  النموذج من الناحية االقتصادية وذلك ملعرفة مدى تطابقها مع نظرية االقتصادية    
،أما من الناحية الكلية للنموذج، أما من اإلحصائية وذلك لتحديد املعنوية اإلحصائية للمعلما  ومعنوية القبلية 

 .(ols)تطابق نتائج النموذج مع فرضيا  طريقة املربعا  الصيرى القياسية ملعرفة مدى
 معلمات النموذج من الناحية االقتصادية اختبار .1

  بين الحوكمة واالستثمار األجنبي المباشر خـالل فترة الدراسةعكسية توجد عالقة حيث أن ،
، إذ أن (1.06يؤدي إىل زيادة نسبة تدفقا  االستثمار األجنيب بنحو) (%1)بحلوكمة اخنفاض قيمة مؤشر ا

االستثمار األجنيب املباشر، وهو ما يعين أن مؤشر احلوكمة ال يعترب من أكثر تساعد يف زيادة تدفقا    احلوكمة ال
على املناخ  بالسلب تؤثروكمة وى العينة ككل، حيث أن احلاحملددا  اجلاذبة لالستثمار األجنيب املباشر على مست

 .االستثماري املؤسسي للجزائر، وبالتايل فإن االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر يكون ثابتا

 السكاني في زيادة تدفقات بالحجم لحجم السوق معبرا عنه ائج أيضا الدور االيجابي أظهرت النت
يترتب عنها زيادة نسبة تدفقات  ،(%1ـ)ب السكان حجم ارتفاع االستثمار األجنبي المباشر، حيث أن

هذه النسبة كلما دل  زاد ، وقد يعود السبب يف ذلك إىل أنه كلما (%1..1المباشر بنحو) االستثمار األجنبي
معدال  النمو املتوقعة للمبيعا  بالشكل الذي ميكن  عوارتفا اتساع حجم السوق واستمرارية منوه، ذلك على

حتقيق الكفاءة يف استخدام املوارد ن اإلنتاج باقتصاديا  احلجم، و من االستفادة مالشركا  متعددة اجلنسيا  
 النظريةحيث أن هذه النتيجة متوافقة مع  ،االستثمار ال  العائد علىمعه معد تزيداالقتصادية األمر الذي 

 .االقتصادية وتوقعا  القبلية
 ب االستثمارات األجنبية المباشرة كما أظهرت النتائج أيضا الدور غير االيجابي للتضخم في جذ

كنسبة من إمجايل تكوين   فقا  االستثمار األجنيبيرتتب عنها زيادة تد (%1)أن اخنفاض معدل التضخم بـ حيث
                                                 


 (12لمزيد من التفاصيل عن نموذج العينة يرجى الرجوع إلى الجدول رقم ) -
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، وميكن تربير هذه النتيجة بأن التضخم يشري إىل االرتفاع املستمر يف املستوى (%2.52)بنحو رأس املال الثابت
من أهم أسبابه زيادة الطلب على السلع واخلدما  عن الكمية املعروضة منها، األمر العام لألسعار، والذي يعد 

 الذي جيعل االقتصاد اجلزائري يرتاجع يف أداء اإلنتاج واالستثمار.
املستثمرين  ادي يف اجلزائر بالشكل الذي يدفعومن هنا ميكن القول بأن التضخم يعكس حالة الرواج االقتص     

الزيادة يف  إنتاجهم واستثماراهتم لالستفادة من ارتفاع األسعار، وبالتايل تراجع األرباح املتوقعة إىل عدم استيالل 
من املشروع، وعلى اجلانب اآلخر أن زيادة معدل التضخم يشري إىل اخنفاض قيمة العملة هلذا االقتصاد يف مقابل 

يف احلصول على مدخال  اإلنتاج أو املواد  العمال  األخرى، وبالتايل عدم إمكانية الشركا  متعددة اجلنسيا 
،و هذه من قدرهتا التنافسية باالقتصاد اجلزائري خيف األولية من السوق املضيفة بأسعار منخفضة وبالشكل الذي 

 متوافقة مع النظرية االقتصادية وتوقعا  السابقة. ةالنتيج
 المباشرة األجنبيةمارات لسعر الصرف في جذب االستث االيجابينتائج التقدير الدور  اطهرت 

كنسبة يرتتب عنها زيادة نسب تدفقا  االستثمار األجنيب املباشر  ،(%0)ارتفاع نسبة سعر الصرف بحيت أن 
 بلد يف الصرف سعر اخنفاض ، وميكن تربير هذه النتيجة بأن(%2.00)بنحو لتكوين رأس املال اإلمجايل الثابت

 القدرة بتعزيز يسمح حيث احمللية الصناعة على إجيابا يؤثر  ن األخرىاملضيف لالستثمار األجنيب بالنسبة للبلدا
 على يساعد مما األجانب املستوردون قبل من منخفضة أسعارها  تبدو إذ حمليا املنتجة واخلدما  للسلع التنافسية
 .فاملضي للبلد اخلارجية التجارة تنمية
   نفتاح االقتصادي وتدفقات االستثمار على وجود عالقة عكسية بين درجة االكما أظهر  النتائج

 (%0)التجاري ب االنفتاحاخنفاض درجة  أن،حيث  األجنبي المباشر كنسبة من تكوين رأس المال الثابت
وهذه  (%45.15)كنسبة من إمجايل تكوين رأس املال الثابت بنحو   املباشر األجنيبيرتتب عنها زيادة االستثمار 
  دية وتوقعا  لقبلية.النتيجة خمالفة لنظرية االقتصا

  بين االستثمارات األجنبية المباشرة في السنة  عالقة عكسيةاظهر تقدير النموذج على وجود كمـا
كنسبة من إمجايل تكوين رأس املال االستثمار األجنيب املباشر   تدفقا ، حيث أن اخنفاض السابقة والحالية

يف السنة احلالية  نسبة االستثمار األجنيب املباشر ، يرتتب عنها زيادة يف(%0)يف السنة السابقة بـ الثابت
، ويشري ذلك إىل أن االستثمارا  األجنبية املباشرة اجلديدة أو التوسع يف املشروعا  متعددة (%0.29)بنحو

اجلنسيا  القائمة باجلزائر ال تتأثر باخلربة السابقة الستثماراهتا يف الفرتا  السابقة، فعلى سبيل املثال يضطر 
ستثمرون األجانب يف حالة تزايد املشاكل املرتبطة بالبريوقراطية والفساد وغياب دور القانون بالدول املضيفة إىل امل

استخدام وسائل للضيط على احلكوما  املضيفة لتييري التشريعا  واللوائح، وتفعيل دور القانون من خالل 
اراهتم وإعادة توطينها بدول أخرى، ويعد ذلك حمددا وسائل اإلعالم احمللية واألجنبية، أو التهديد بسحب استثم

 سلبيا لالستثمارا  األجنبية اجلديدة أو التوسع يف املشروعا  القائمة. 
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متوافقة  ،لتضخم، احلجم السكاينا وجدنا أن  ةاالقتصادي معلما  النموذج من الناحية باختباربعد قيامنا      
 ةمرفوض فهي  على التجارة االنفتاحمؤشر  أما،قتصادية من الناحية اال وهي مؤشرا   مقبولة مع التوقعا  املسبقة

 ما فيما خيص مؤشر احلوكمةأ وهذا لعدم توافق إشارة معلمته مع منطق النظرية االقتصادية قتصاديةاال الناحية من
 فقد جاء  إشارته خمالفة لتوقعا  السابقة. وسعر الصرف

 حصائيةاختبار معلمات النموذج من الناحية اإل .2
يوجد نوعني من االختبارا ، ومها اختبار املعنوية لكل معلما  النموذج على حدا، واختبار الثاين يتمثل اختبار   

 املعنوية الكلية النموذج. 
 اختبار كل معلمة من معلمات النموذج على حدى. -
معنوية املعلما  املقدرة، يبني مدى الذي و ،( 𝑇)ستودنت إحصائية ستخدمنالنموذج  معامل معنويةلدراسة     

قيمة املقدرة واحنرافها املعياري القيمة حمسوبة وقيمة جمدولة، فالقيمة احملسوبة تعتمد على ختبار قيمتني: فلهذا اال
 فتعتمد على مستوى املعنوية وعدد درجا  احلرية. اجلدولية القيمة أما
 ويعتمد هذا االختبار على نوعني من الفرضيا :   
 البديلة تنصة الصفرية واليت تنص على عدم وجود عالقة بني املتيري التابع واملتيري املستقل والفرضية الفرضي    

 على وجود عالقة بني املتيري التابع واملتيري املستقل.
وبتوفر  موزع توزيعا طبيعيا، t(u(العشوائي املتيري أن، مع افرتاض وتكتب الصيية الرياضية إلحصائية ستيودنت

 :  اليت مت ذكرها،كما يليالفرضيا
  

 حيث أن:

 
 

 
 

 
 

تنص على  اليت أن فرضية العدم ءا علىالختبار الفروض لكل معلمة على حدا، وبنا اإلحصائيةوتستعمل هذه  
 ، وبالتايل تصبح إحصائية ستودنت من الشكل:تساوي الصفر Bأن 
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   :التايل النحو على املقدرة باملعلما  اخلاصة فرضيا نضع سوف  هذا االختبار على منوذج الدراسة، بإسقاط
     7B= 6  = B5 =  B4= B3 =  B2 = B1 B   : 0H= 0              : فرضية العدم                  

   B 6B ≠5 B ≠4  B ≠3B ≠2B  ≠1B :  1H≠7≠0             ة:الفرضية البديل                  

 استخرجها من جدول ستيودنت عند مستوى معنوية واليت مت tab(T( وكانت القيمة اجلدولية إلحصائية ستيودنت   
   a n=TtabT)-(Tk=0.05)  :13-7(.2=447  وهي تساوي: k-n،وعند درجة حرية  5٪
للمعلما  املقدرة   (calT)سنوضح نتائج اختبار ستيودنت لنموذج الدراسة من خالل توضيح القيم احملسوبة و    

 ملعلما  النموذج (Prob)وكذلك أدىن مستوى معنوية)احتماليةtab(T  ، )( و قيمة ستيودنت اجملدولة القيمة املطلقة 
 *اجلدول املوايل. من خالل

 ( يوضح نتائج اختبار ستيودنت لمعالم النموذج13رقم) جدول 
 المحسوبة القيمة    المقدرات

)          cal(T 
لجدولية القيمة ا

)tab(T 
 أدنى مستوى معنوية

(prob) 
0 B )2.26 )الثابت    

 
2.447 

 

0.064 
1B 3.07 0.021 
2B 1.66 0.146 
3B 1.57 0.167 
4B 2.8 0.0309 
5B 2.82 0.0304 
6B 2.48 0.0475 

 الطالب  املصدر: من إعداد
كانت   فإذامع القيم اجملدولة إلحصائية ستيودنت ة بالقيمة املطلقحيث سنقوم مبقارنة القيم احملسوبة          

)cal(T <) tab(T  املعلمة غري معنوية، أما إذا كانت  نقبل الفرضية الصفرية وبالتايل)cal(T >) tab(T   فإننا نرف
 (prob)،ومقارنة أدىن مستوى معنوية فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة وبالتايل املعلمة هلا معنوية إحصائية

 .2.25للمعامل مع حد اخلطأ 
 :يلي ما نالحظ أعاله اجلدول خالل من   
 0بالنسبة ملعامل املتيري الثابتB  أن القيمة اجملدولة اكرب من القيمة  02من خالل اجلدول رقم نالحظ

قيمة  كذلك  ونالحظ، 1Hونفرض الفرضية البديلة  0H ضية العدم  ر يل نقبل فاوبالت  cal(T  <) tab(T(أياحملسوبة 
Prob  إحصائيةمعامل املتيري الثابت ليس له معنوية  نقول أن وبالتايل 2.25اكرب من. 

                                                 
 عند مقارنتها مع القيمة  اجلدولية مالحظة هامة: القيم احملسوبة إلحصائية ستيودنت تأخذ بالقيمة املطلقة- *
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 1 بالنسبة ملعامل متيري احلوكمةB ستيودنت أن قيمة احملسوبة إلحصائية 02من خالل اجلدول رقم نالحظ 
، نالحظ  1Hالبديلةالفرضية  ونقبل 0Hوبالتايل نرف  فرضية العدم  cal(T  > )tab(T(اكرب من القيمة اجلدولية أي 

معامل املتيري  أنوبتايل نقول  (2.25 )اقل منوهو  2.200وتساوي  (prob)كذلك أن قيمة أدىن مستوى معنوية 
احلوكمة له معنوية إحصائية أي مؤشر احلوكمة يفسر  تدفقا  االستثمار األجنيب املباشر خالل فرتة الدراسة يف 

 .٪5اجلزائر عند مستوى معنوية 
 2 الكثافة السكانيةالنسبة ملعامل متيري بB من القيمة  اقل ستيودنت نالحظ أن قيمة احملسوبة إلحصائية

نالحظ كذلك أن قيمة و ، 1Hالفرضية البديلة نرف و  0Hفرضية العدم نقبلوبالتايل   cal(T  < )tab(T(اجلدولية أي 
الكثافة تايل نقول ان معامل املتيري وب (2.25 )من اكرب يوه 2.041وتساوي  (prob)أدىن مستوى معنوية 

يفسر  تدفقا  ال  الكثافة السكانية مؤشرله معنوية إحصائية أي  السكانية معرب عن حجم السوق ليس 
 .٪5االستثمار األجنيب املباشر خالل فرتة الدراسة يف اجلزائر عند مستوى معنوية 

  3 أسعار الصرفبالنسبة ملعامل متيريB ،من القيمة  قلأ ستيودنت سوبة إلحصائيةنالحظ أن قيمة احمل
نالحظ كذلك أن قيمة و ، 1Hالفرضية البديلة نرف و  0Hفرضية العدم نقبلوبالتايل   cal(T  < )tab(T(اجلدولية أي 

أسعار الصرف معامل املتيري  أنوبتايل نقول  (2.25 )من اكرب 2.017تساوي اليت  و (prob)أدىن مستوى معنوية 
يفسر  تدفقا  االستثمار األجنيب املباشر خالل فرتة ال  أسعار الصرفأي مؤشر  ،صائيةله معنوية إح ليس

 .٪5الدراسة يف اجلزائر عند مستوى معنوية 
  4 ملؤشر درجة االنفتاح على التجارة بالنسبة ملعاملB كرب أ ستيودنت نالحظ أن قيمة احملسوبة إلحصائية

نالحظ  و ، 1Hونقبل الفرضية البديلة 0Hوبالتايل نرف  فرضية العدم ، cal(T  > )tab(T(من القيمة اجلدولية أي 
وبتايل نقول ان معامل  (2.25 )اقل من هيو  2.2222تساوي اليت  و (prob)كذلك أن قيمة أدىن مستوى معنوية 

فسر  تدفقا  ت درجة االنفتاح على التجارةله معنوية إحصائية أي مؤشر  درجة االنفتاح على التجارة مؤشر
 .٪5خالل فرتة الدراسة عند مستوى معنوية  يف اجلزائر، ستثمار األجنيب املباشراال
  5 مؤشر التضخم بالنسبة ملعاملB ،اكرب من القيمة  ستيودنت نالحظ أن قيمة احملسوبة إلحصائية

أن  نالحظ كذلكو ، 1Hونقبل الفرضية البديلة 0Hوبالتايل نرف  فرضية العدم ، cal(T  > )tab(T(اجلدولية أي 
 مؤشروبتايل نقول ان معامل  (2.25 )من اقلوهي  (2.2224)تساوي اليت  و (prob)قيمة أدىن مستوى معنوية 

خالل فرتة  يف اجلزائر، فسر  تدفقا  االستثمار األجنيب املباشري التضخمله معنوية إحصائية أي مؤشر  التضخم
 .٪5عند مستوى معنوية و الدراسة 
  6 ستثمار األجنيب املباشر بالنسبة للسنة السابقةتدفقا  االبالنسبة ملعاملB  نالحظ أن قيمة احملسوبة

ونقبل  0Hوبالتايل نرف  فرضية العدم ، cal(T  > )tab(T(اكرب من القيمة اجلدولية أي  ستيودنت إلحصائية
اقل وهي  0.0475تساوي اليت  و (prob)نالحظ كذلك أن قيمة أدىن مستوى معنوية و ، 1Hالفرضية البديلة
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تدفقا  االستثمار له معنوية إحصائية أي  تدفقا  االستثمار األجنيب املباشرمعامل  أنوبتايل نقول  (2.25)من
عند  ،خالل فرتة الدراسةيف اجلزائر  فسر  تدفقا  االستثمار األجنيب املباشراألجنيب بالنسبة لسنة السابق ت

 .٪5مستوى معنوية 
 لدراسةاختبار المعنوية الكلية للنموذج ا  -2

وإحصائية  2Rاإلحصائية واملتمثلة يف معامل التحديداملعنوية الكلية للنموذج نعتمد على بع  املعايري  الختبار  
 فيشر، وذلك ملعرفة مدى جودة توفيق النموذج.

 :)2R(إختبار القوة التفسيرية )جودة التوفيق( بواسطة -أ
القيمة الكبرية للبواقي  أنج ملشاهدا  العينة، حيث دلة النموذ اعلى قياس مدى متثيل مع i(e(تساعد البواقي  

تعين بأن التمثيل يكون غري جيد والقيمة الصيرية هلذه البواقي تعين متثيال جيدا للنموذج، لكن املشكلة  يف 
والذي ميكن توضيحه  Yقيمة البواقي تعتمد على املتيري التابع أناستعمال البواقي كمقياس جلودة التوفيق هو 

 الرياضية التالية: ةبالصيي

                                                                 

 
 جند: i وبرتبيع طريف املعادلة أعاله وجعها بنسبة لكل

 
وتعد هذه املعادلة مفيدة جدا خلدمة أغراضنا فيما يتعلق بقياس املقدرة التفسريية ولذلك يتوجب معرف كل حد  

 عادلة. من حدود هذه امل
                                        

  تيرييف املهو جمموع مربعا  االحنرافا  الكليةy:Total sum squares(TSS) 

                                          

 فهو جمموع مربعا  االحنرافا  املشروحة :Explained sum of Squares(ESS)       

                                              

 أما احلد األخري فهو جمموع مربعا  البواقي:Residual sum of Squares(RSS)      

 وبالتايل سوف نعيد صياغة املعادلة السابقة على الشكل:
TSS=ESS+RSS 

 جند:TSSبتقسيم طريف املعادلة عل االحنرافا  الكلية و  
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                                           كما يلي:ديد ومنه نعرف معامل التح  

 
،واملشروحة Yالتيريا  اليت حتدث يف املتيري التابع  أووهو معامل الذي يقيس ويشرح نسبة االحنرافا  الكلية     

 .xبواسطة تيريا  املتيري املستقل
املتيريا  املستقلة  أنواليت تعين  0.8=7ل حتديد تقدر ب قيمة معام أننالحظ  ،وبالعودة إىل منوذج الدراسة   
 املباشر، مما يدل على وجود  األجنيبمن التيريا  اليت حتدث على متيري التابع واملتمثل يف االستثمار  ٪71تفسر 

تفسرها العوامل  ٪13قدرة بارتباط قوي بني املتيريا  املفسرة واالستثمار األجنيب املباشر، أما النسبة الباقية وامل
 .tu األخرى غري مدرجة يف النموذج واملتضمنة يف حد اخلطأ

من خالل الفرضيتني  واحد آن يف املعلما  كل معنوية لدراسة االختبار هذا يستخدم :إحصائية فيشر -ب
 التاليتني:  

       B6  = B5 B = 4= B3 =  B2 = B1 B   : 0H=7          0 =                     فرضية العدم         
          B 6B   ≠05B ≠04B   ≠03B   ≠02B   ≠01B  :    0H   0≠7    0≠    الفرضية البديلة      
فإذا ، )tabF(مع القيمة اجملدولة )calF)حيت سنقوم يف هذا االختبار مبقارنة القيمة احملسوبة إلحصائية فيشر   

فإننا نقبل الفرضية العدم ونقول أن النموذج  ،فيشرإلحصائية  احملسوبةالقيمة  ة اكرب مناجلدوليوجدنا أن القيمة 
ليس له معنوية إحصائية أما إذا كانت القيمة احملسوبة لفيشر اكرب من قيمة اجملدولة فإننا نقبل الفرضية البديلة 

 إحصائية. ،ونقول أن النموذج ككل له معنويةونرف  فرضية العدم
 :التايل لرياضية إلحصائية فيشر احملسوبة من الشكلالصيية اوتكتب     

 

 
 

ى كما يلي:                     أخر رياضية بصيية  وكذلك ميكن تعبري عنها  
 

 
وبدرجة  ٪5نقوم باستخراج القيمة اإلحصائية لفيشر اجملدولة من جدول فيشر وذلك عند مستوى معنوية و      
 فتعرب عن عدد املشاهدا .N عدد معامل النموذج زائد معلمة احلد الثابت، أما تعرب عن K حيث N-Kحرية 

76=4.)6;  (0.05=Fk)-; n٪(5F  
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،وبالتايل نالحظ أن القيمة احملسوبة اكرب من القيمة ( 1.12)أما القيمة احملسوبة إلحصائية فيشر فهي تساوي    
مفادها انه  واليت 1H ونقبل الفرضية البديلة  0H العدم ومنه فإننا نرف  فرضية tab> FcalF اجلدولية لفيشر أي 

يوجد على األقل متيري مفسر واحد ال يساوي  الصفر، مما يدل على وجود عالقة خطية بني املتيريا  املستقلة 
 .واملتيري التابع، وبالتايل النموذج ككل له معنوية إحصائية

األجنيب املباشر بالنسبة  ، واالستثمارالتضخم احلوكمة، اإلحصائية وجدنا أن كل منمن خالل الدراسة        
 .ليس هلا معنوية إحصائية ، حجم السكان وأسعار الصرف لسنة السابقة هلا معنوية إحصائية بينما كل من

 اختبار النموذج من الناحية القياسية  -3
صالحيته، سوف نقوم باختباره  من وتأكدبعدا أن قمنا باختبار النموذج من الناحية االقتصادية واإلحصائية    

من الناحية القياسية وذلك لتأكد من مدى انسجامه مع فرضيا  اخلاصة بالنموذج اليت سبق ذكرها يف املطلب 
  .األول من املبحث الثاين

  االرتباط الذاتياختبار  -
 يستعمل االختبار وهذا Lagrange مضاعف على الطريقة هذه تعتمد:  Breush-Godfrey (LM) اختبار   
 :حالتني يف

  عندما يكون االرتباط الذايت من الدرجة األوىل أو أكثر 
 

 يف املعادلة، مثال: مستقل عندما يكون املتيري التابع هو متيري 
 

 وإلجراء هذا االختبار نتبع اخلطوا  التالية
 .للحصول على البواقي (ols)تقدير النموذج العام بطريقة  -
 :(ols)يطية التالية بطريقةنقوم بتقدير املعادلة الوس -

 
 

 من املعادلة األخرية، بعد ذلك جنري االختبار التايل:R²حنسب  -
        H0 : p1=p2=…pp=0                فرضية العدم   : ال يوجد ارتباط ذايت                        

                 H1 : P1≠0  P2≠0  Pp≠0     الفرضية البديلة : يوجد ارتباط ذايت      
  .1H نرف  الفرضية البديلة و 0Hنقبل فإننا  =2𝞆 <nR²   LMكانتحيث إذا   
 . 0H ونرف  فرضية العدم1Hفإننا نقبل   =2𝞆 >nR²  LMوجدنا وإذا 
حتصلنا على اجلدول (Eviews 7)وبإسقاط هذا االختبار عل منوذج الدراسة وباستخدام برنامج اإلحصائي    
 :Breush-Godfrey اختبار نتائج ضحايل الذي يو و امل
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 (Breush-Godfrey (يوضح نتائج اختبار)04جدول رقم رقم)     
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 1.058283     Prob. F(2,4) 0.4277 

Obs*R-squared 4.498499     Prob. Chi-Square(2) 0.1055 

     
  eviews7خمرجا   من اعداد الطالب باالعتماد                           

وهي مستخرجة 2𝞆 =  5.99تساوي   k=0ودرجة حرية ٪5عند مستوى معنوية 2𝞆قيمة كاي مربع وكانت    
 .من جدول توزيع كاي مربع

 =nR²=   LM 4.421قيمة أن 0والذي يوضح نتائج االرتباط الذايت من الدرجة السابق من اجلدول نالحظ   
عند مقارنة ادين مستوى  ، وكذلكنقبل فرضية العدم ونرف  الفرضية البديلة وبالتايل 2𝞆وهذه القيمة اقل من قيمة

 ،إذن فرضية عدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء حمققة.2.25وهي اكرب من 2.0255واليت تساوي  probمعنوية 
 تباين تجانسعدم اختبار  -
ويف هذه الدراسة  وايتواختبار  بارك، اختبار ارشمنها اختبار  ارا  ميكن االعتماد عليهاهناك عدة اختب  

   :يلي وتتمثل خطوا  إجراء هذا االختبار فيما وايتسنعتمد على اختبار 
 .(ols)تقدير النموذج األصلي بطريقة املربعا  الصيرى -
تيريا  املستقلة و مربع املتيريا  املستقلة حسب بني مربع البواقي كمتيري تابع وامل تقدير االحندار املساعد -

 الصيية الرياضية التالية:
 

 :باستخدام الفرضيا  التالية من املعادلة األخرية، بعد ذلك جنري االختبار التايلR²حنسب  -
                   H0 :فرضية العدم :                        جتانس التباين               

                            H1 :الفرضية البديلة :  عدم جتانس تباين                  
  .1H نرف  الفرضية البديلةو  0Hنقبل فإننا 2𝞆nR² <   =whحيث إذا كانت

   .0H ونرف  فرضية العدم1Hفإننا نقبل 2𝞆= nR² > wh وإذا وجدنا 
ودرجة حرية تساوي عدد معلما  االحندار  ٪5اجلدولية، عند مستوى معنوية2𝞆قيمة كاي مربع أن حيث 
 املساعد.

حتصلنا على اجلدول املوايل   (eviews7) وبإسقاط هذا االختبار على منوذج الدراسة وباستعمال الربنامج اإلحصائي
 يلي: الذي يوضح نتائج اختبار وايت لعدم جتانس التباين كما
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 تجانس التباين ( يوضح نتائج اختبار عدم11جدول رقم)               
  
Heteroskedasticity Test: White   

      
      F-statistic 0.250207     Prob. F(6,6) 0.9420  

Obs*R-squared 2.601721     Prob. Chi-Square(6) 0.8569  
Scaled explained SS 0.535550     Prob. Chi-Square(6) 0.9974  

      
 (eviews7)عداد الطالب باالعتماد على خمرجا  إمن :املصدر                        

 
وهذه القيمة 12.59 تساويk=6ودرجة حرية  ،٪5معنوية   مستوىعند 𝞆2 كاي مربعاجلدولية لوكانت قيمة    

 مستخرجة من جدول التوزيع كاي مربع.
نقبل فرضية العدم ونرف   يلاوبالت 2𝞆وهذه القيمة اقل من قيمةnR² =wh  = 0.120من اجلدول ان قيمة نالحظ 

مستوى  اكربمن وهي 2.1512واليت تساوي  (prob)الفرضية البديلة،وكذلك عند مقارنة ادين مستوى معنوية 
 .حمققة اخلطأ جتانس تباينثبا  ،إذن فرضية 2.25 معنوية
 اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي -

ع للتوزيع ام ال ومن أجل هذا ميكننا االستعانة ختض tµهل البواقي  عرفةمبنقوم خالل هذا االختبار 
    jarque-Bera، kurtosi ، skewness ة:باالختبارا  التالي

 : نقوم هبذا االختبار اعتمادا على القيم احملسوبة لكل من اإلحصائية kurtosi،  skewness اختبارا  -0
kurtosi  وskewness  واملتحصل عليها من برنامج(eviews7)من  يية الرياضية هلذه االختبارا وتكون الص
 الشكل:

 
 

 

 

 حيث أن: 
1  V:سكيونس إحصائيةewness)(skللتناظر 
 2V:إحصائية كريتوزس(kurtosi)للتفلطح 

1/2B متثل معامل :skewness  
2B  : متثل معاملkurtosi  

 .٪5عند مستوى معنوية0.21مع القيمة 2vو1vنقارن قيميت 
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 من الشكل التايل: هذا االختبار ا تكون فرضيو 
 V1;V 0H.02=    الفرضية الصفرية:                                    
        V 1:V 1H;2≠0                   ة:البديلالفرضية                      

 ا وجدنا أن، أما اذوبالتايل األخطاء تتبع توزيعا طبيعيا 0Hنقبل الفرضية الصفرية  V 1V;1.962>كانت حيث إذا  
>1.962;V 1V ،توزيعا  تتبع لفرضية البديلة ونرف  الفرضية الصفرية وبالتايل نقول أن األخطاء الفإننا نقبل ا
  .طبيعيا

 :jarque-Bera  جاك بيرا اختبار -2
 بني نتائج االختبارين السابقني، وتكتب الصيية الرياضية هلذا االختبار من الشكل التايل:هو إختبار جيمع 

 

 ن فرضيا  هذا االختبار من الشكل:تكو 
     0H   : البواقي تتبع توزيع طبيعيالفرضية الصفرية           
 1Hال تتبع توزيعا طبيعيا   البواقي: الفرضية البديلة          

عند  ةاجملدول(𝞆2)مع قيمة كاي مربع  (j-k) ل قارنة قيمة احملسوبةنقوم مبالختبار فرضية توزيع الطبيعي للبواقي  
  . 1ومستوى معنوية 0درجة حرية 

وبالتايل البواقي  الصفريةفرضية الاقل من قيمة كاي مربع اجملدولة نقبل  (j-k)ذا كانت القيمة احملسوبة حيث إ    
فرضية الاكرب من قيمة اجلدولية لكاي مربع فإننا نرف   (j-k)إذا كانت القيمة احملسوبة أماتتبع توزيعا طبيعيا، 

 ونقبل الفرضية البديلة وبالتايل البواقي ال تتبع توزيعا طبيعيا. الصفرية
حتصلنا على نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي  (eviews7)وباالعتماد على الربنامج اإلحصائي       

 موضحة يف الشكل التايل:
  عي للبواقي( يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبي4الشكل رقم)

0

1

2

3

4

5

6

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Series: Residuals
Sample 2001 2013
Observations 13

Mean      -1.31e-14
Median   0.009095
Maximum  1.089720
Minimum -1.382274
Std. Dev.   0.680387
Skewness  -0.422400
Kurtosis   2.932652

Jarque-Bera  0.389037
Probability  0.823231

 
 eviews7خمرجا  الطالب باالعتماد عل  من إعداداملصدر: 
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مبا أن اختبار جاك بريا يشمل كال االختبارين السابقني،سوف نعتمد عليه يف دراسة التوزيع البواقي للنموذج    
  الدراسة:

  كانت قيمة كاي مربع تساوي  0ودرجة حرية  ٪5عند مستوى معنوية 
  2.212ريا تساويشكل السابق كانت قيمة جاك ب لومن خال
وهي اقل من   2.212تساوي Jarque-Berra القيمة احملسوبة الختبار أننالحظ من نتائج الشكل السابق    

بالتايل نقبل الفرضية الصفرية  ، و5.220 تساوي  واليت 0ودرجة حرية  ٪5قيمة كاي مربع عند مستوى معنوية
، وبالتايل نقول 2.25وهي اكرب من 2.102تساوي  probيةونرف  الفرضية البديلة، وكانت قيمة أدىن مستوى معنو 

 أن البواقي تتبع توزيعا طبيعيا وهي متوافقة مع فرضيا  النموذج املتعدد.
 يعين ذاوه مالئمة، كانت الصيرى املربعا  طريقة الستخدام األساسية الفروض أن الحظنا سبق ما خالل من   
مثل يف االستثمار األجنيب املباشر واملتيريا  املستقلة املتيري التابع واملت بني العالقة لتمثيل وصاحل جيد النموذج أن

 اليت بنيت عليها الدراسة.
ال تعد من أهم حمددا  جذب االستثمارا  قة، أمكن التوصل إىل أن احلوكمة وبنـاء على النتائج السـاب      

  . تقدير السابقال فرتة تقدير النموذج من خالليف اجلزائر األجنبية املباشرة 
 مؤشرات الحوكمة في الجزائر بعض تحليل: المطلب الثالث

 الفساد مدركات مؤشر  -1
 2.11-3..2الفساد في الجزائر من مدركات ( يوضح تطور مؤشر11الجدول رقم )

 2.11 .2.1 1..2 2..2  2..2 1..2 1..2 4..2    3..2 السنوات
 0.1 0.2 0.1 2.0 2 2.0 0.1 0.7    0.1 قيمة مؤشر مدركا  الفساد

 املصدر:من إعداد الطالب باالعتماد معطيا  املنظمة الشفافية الدولية
 

  2.11-3..2خالل الفترةالفساد في الجزائر  مدركات يوضح تطور مؤشر (1)شكل رقم 

 
  (01باالعتماد على اجلدول رقم )الطالب املصدر من إعداد 
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أن مؤشر مدركا  الفساد يرتاوح نطاقه مابني نالحظ  )5(والشكل رقم )01(من خالل اجلدول رقم     
مما يدل على اخنفاض مستوى الشفافية يف اجلزائر بشكل كبري وارتفاع  0200إىل  0222خالل السنوا   2.1و0.21

الذي جعل مشكل الفساد يف اجلزائر كثالث حاجز  األمرمعدال  الفساد وذلك حسب منظمة الدولية لشفافية، 
الصادر عن املنتدى االقتصادي  0200-0200االستثمارية حبسب تقارير التنافسية لعام  يعرقل املشاريع

واليت قامت باستقصاء عدد من الشركا  الدولية واحمللية عن عراقيل االستثمار والذي جاء  ، (WEF)العاملي
فافية يف املناخ من اكرب العراقيل اليت يواجهها املستثمرين،مما يدل على ضعف الش ٪01نسبةمشكل الفساد ب
   . االستثماري للجزائر

 مؤشر الديمقراطية:   -2
 .2.1-...2  الجزائر فييوضح تطور مؤشر الديمقراطية (12)جدول رقم 

 .2.1 1..2 2..2 1..2 4..2 2..2 ...2 السنوات
 2.21 2.12 2.20 2.24 2.12 2.200 2.2 مؤشر الديمقراطية

" دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية حالة الجزائرمذكرة سايح بوزيد"  املصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على 
 445ابو بكر بلقايد ،تلمسان ،ص جامعةأطروحة دكتوراه كلية العلوم االقتصادية 

 

 .2.1-...2يوضح تطور مؤشر الديمقراطية في الجزائر خالل الفترة (1)شكل رقم

 01لطالب باالعتماد على اجلدول رقم ا إعداداملصدر من   
اىل 2.12يف اجلزائر يرتاوح نطاقه مابني  الدميقراطيةمؤشر  أنمن خالل اجلدول والشكل البياين السابقني يتبني لنا   

مصنفة دائما يف املراتب األخرية ) تقريبا  مما يدل على الدميقراطية يف اجلزائر 0202اىل 0222خالل الفرتة  2.21
دولة ( وبالتايل تندرج ضمن الدول أقل دميقراطية رغم التحسن 017دولة األخرية من جمموع  25 تصنف ضمن

لكن يبقى بعيد عن القيم  0200سنة  4.40إىل  0202سنة  2.21الطفيف الذي عرفه هذا املؤشر إذ انتقل من 
 عن املناخ االستثماري لدولة اجلزائر.    مما يؤثر سلبا  ،دميقراطية كاملةالالدولة تتمتع ب أناليت تعين و  02القريبة من
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واالقتصادية املالية  ،قياس املخاطر السياسية إىليهدف هذا املؤشر  القطرية:مؤشر المركب للمخاطر  -2
 :يعكس وضع اجلزائر ضمن هذا املؤشرواجلدول التايل  لمناخ االستثماري للبلدل

 .2.1-2..2للفترة  يةيوضح بيانات المؤشر المركب للمخاطر القطر  (12)جدول رقم
 .2.1 1..2 2..2 2..2 1..2 1..2 4..2 3..2 2..2 السنوات

 70.2 72.1 71.1 71.5 77.1 77.2 75.5 15.1 12.1 درجة المؤشر

 249)مرجع سابق ص ) تحليل" محاولة:الجزائر في المباشر األجنبي االستثمار إشكاليةناصور، " القادر عبد المصدر:
 منخفضة إىل معتدلة ما بني تراوحت خماطر درجة مستوى يف اجلزائر تصنيف نالحظ (، 01 )اجلدول خالل من 

 بشقه سيما ،ال اجلزائر يف االستثمار مناخ وضعية حتسن يبني الذي األمر ، 2010 إىل 2002 الفرتة خالل وذلك
 اجلزائر متيز  ،أينمن املخاطر السياسية بالنسبة للمؤشر ككل ٪52 ، ألن هذا املؤشر يعتمد على تقيمالسياسي
 .للبلد اإلجيابية املالية باملؤشرا  املتعلق اجلانب إىل إضافة سياسي، باستقرار

 هبت أغلبوحسب املنتدى االقتصادي العاملي ومن خالل إجرائه لسرب أراء للمتعاملني االقتصاديني األجانب  
هو الثالوث القاتل لالستثمار  ،ريوقراطية اإلداريةإىل أن الوصول إىل التمويل البنكي والفساد وعدم فعالية الب راءاأل

 كما يوضحه اجلدول التايل:  يف اجلزائر وأكرب اهلواجس يف مناخ األعمال
 حسب أراء المتعاملين االقتصاديين ( يوضح أهم إشكاليات القيام باألعمال في الجزائر11جدول رقم )

 
   020523:35ايو//م4املصدر: جريدة اخلرب جزائر: مقال ،حفيظ صواليلي 

أن  خالل فرتة الدراسةتبني لنا  حتليل بيانا  مؤشرا  احلوكمة يف اجلزائر وكذلك من (02)جدول رقم من خالل
 على رفع حصة اجلزائر منسلبا  أثر ، مماإلرتفاع مستويا  الفساد  احلوكمة يف اجلزائر تعاين ضعفا كبريا
واألمين يف السنوا   ذي عرفته اجلزائر من ناحية االستقرار السياسيرغم التحسن ال،االستثمارا  األجنبية املباشرة 

  .ورغم اإلصالحا  واالمتيازا  اليت متنح للمستثمرين األجانباألخرية 
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 الفصل الثالث: خالصة  
أهم  جنبية املباشرة هبدف الوقوف علىتناولنا يف هذا الفصل بالقياس والتحليل حمددا  االستثمارا  األ     
ملؤسسي اجلاذب هلذه يف هتيئة املناخ االستثماري اللحوكمة ، والدور اهلام مؤثر على االستثمار األجنيب  دا احملد

نبية وقد مت التوصل إىل أن احلوكمة يف اجلزائر ال تعد من أهم حمددا  جذب االستثمارا  األج االستثمارا ،
م صحة الفرضية القائمة عليها الدراسة واليت تنطوي ،األمر الذي ميكن معه القول بعداملباشرة يف التقدير السابق

 االستثمارا  األجنبية املباشرة يف اجلزائر.تدفقا  بني احلوكمة و  طرديةعلى وجود عالقة 
وميكن الوصول إىل نتيجة هامة مفادها أنه إذا رغبت دول العامل بصفة عامة، والدول النامية بصفة خاصة      

د من تدفقا  االستثمار األجنيب املباشر فهناك حاجة ماسة إلـى تبين وبنـاء منـوذج منها اجلزائر يف جذب املزي
وبصفة ، وين  والقضائي، واإلداري للدولة، والتشريعي  والقان جديد يركز على اجلـوانب املرتبطة باإلصـالح املؤسسي

 باحلوكمة.ديثة يف املصطلحا  احلواملعرب عنها خاصة التشريعا  التجارية واللوائح التنظيمية 
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 خاتمة عامة:                                                  

إن التغريات االقتصادية والسياسية اليت يشهدها العامل خاصة يف الفرتة األخرية، واالجتاه املتزايد حنو املزيد من      
رؤوس األموال اليت  أهممن  أصبح، والذي األجنيباالستثمار  أمهية زيادة ،أدى إىلاالندماج االقتصادي العاملي

يف العقد األخري من اما واسع من طرف العديد من الدول شهدت تطورا كبريا ،حبيث عرف هذا االستثمار اهتم
را ملا له من فوائد اقتصادية نظ ، الزمن وظهرت احلاجة إليه من طرف الدول متقدمة والدول النامية على حد سواء

معظم الدول وخاصة الدول النامية ومن ومن اجل الظفر هبذه الفوائد حتاول  واجتماعية تعود على البلد املضيف،
املالئم  يينها اجلزائر على استقطاب وجذب االستثمار األجنيب املباشر وذلك عن طريق حتسني مناخها االستثمار ب

والبحث عن أهم احملددات احلديثة اليت تتحكم يف  ،باستعمال عدة اإلجراءات لزيادة تدفقات هذه االستثمارات
 ية.بسب قصور احملددات التقليد االنتقال رؤوس األموال األجنبية

الوكاالت واملنظمات الدولية املختصة يف هذا  أهم أجرهتاوالدراسات اليت  األحباثخالل  ومنتبعا لذلك      
وهلا ارتباط قوي بتحسني املناخ االستثماري مشجع الستقطاب وجذب بروز عوامل جديدة أوضحت   ،اجملال

للدولة واملعرب عنها يف املصطلحات احلديثة باحلوكمة االستثمارات األجنبية املباشرة واملتمثلة يف الكفاءة املؤسسية 
 واليت بدورها تعمل على اإلصالح االقتصادي.

ة األجنبي اتونتيجة لتزايد تدفقات االستثمار  ما مت التوصل إليه من خالل هذه األحباث والدراسات،مبوازاة مع     
واملعرب عنها باحلوكمة،  الكفاءة املؤسسية للدولة احملددات احلديثة ومتمثلة يف يف ظلو  يف معظم الدول، املباشرة

االستثمار األجنيب  استقطابحماولة التعرف على تأثري احلوكمة على  وهودف األساسي هلذه الدراسة اهلمتثل 
 تطرقنا إىل وذلك باستعمال أدوات القياس االقتصادي، حيث0222/0202الفرتة  خالل املباشر الوارد إىل اجلزائر

  .موضوع البحث من خالل تقسيمه إىل ثالثة فصول

تعرف على  إىل اإلطار النظري لالستثمار األجنيب املباشر من خالل يف الفصل األول  مت التطرقحيث      
 مستثمر طرف من الستثماراتل كلي أو جزئي متلك أن االستثمار األجنيب عبارة عن إىلحيث خلصنا  مفهومه
االستثمار اململوك ،االستثمار املشرتك يف واليت متثلت  أشكالهو إىل ،األصلي البلد غري مضيف بلد إقليم يف أجنيب

مث تبيان أهم احملددات اليت تتحكم يف انتقاله ،وحسب األجنيب والشركات املتعددة اجلنسيات ، بالكامل للمستثمر
 ددات اقتصادية، السياسية وحمددات قانونيةحمهذه الدراسة مت تقسيم هذه احملددات إىل ثالثة أنواع،واملتمثلة يف 

اإلطار القانوين من خالل التطرق إىل  اجلزائرباإلضافة إىل ذلك مت تعرض إىل واقع االستثمار األجنيب املباشر يف 
إىل غاية القوانني االستثمار  0692بدءا من قانون االستثمار لسنة  والتنظيمي لالستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر

 ؤهالتاملاملتعامل هبا حاليا،وكذلك مت التطرق إىل حتليل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر،واىل أهم 
 هذه االستثمارات. وجذب اجلزائر يف االستقطاب  اليت تتمتع هبا
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واليت تعرب لتعرف على مفهوم احلوكمة الفصل الثاين فتم ختصيصه لإلطار ملفاهيمي للحوكمة من خالل ا أما    
املؤسسية للدولة،وكذلك إىل خصائصها، وباإلضافة إىل ذلك مت التطرق إىل مؤشرات احلوكمة  اإلدارة عن الكفاءة

سهولة وجودة لدميقراطية واالستقرار السياسي، اوحسب هذه الدراسة مت حصرها يف أربعة مؤشرات واملتمثلة يف 
قتصادي ننوعية البريوقراطية،، والفساد ومدى انتشاره، وأخريا مدى التنظيمات واللوائح املتعلقة مبمارسة النشاط اال

،وكذلك مت التطرق إىل واقع احلوكمة يف الدول وجود نظام قانوين وتشريعي وقضائي مدعما للحقوق وامللكيات
ن التوصل أمك التطرق إىل آلية تأثري مؤشرات احلوكمة على املناخ االستثماري حيث ويف املبحث األخري مت العربية،

 .إىل أن األطر السياسية أو احلوكمة تعترب من أهم حمددات جذب واستقطاب االستثمار األجنيب املباشر

تأثري احلوكمة  دراسةإىل حماولة  والذي مت ختصيصهو يف الفصل الثالث والذي يعترب فصل تطبيقي لإلطار النظري   
توصيف  على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر وذلك باالستعمال طريقة القياس االقتصادي، حيت مت 

املستخدمة يف القياس االقتصادي وملتمثلة يف من خالل التعرف على أهم املتغريات النموذج قيد الدراسة 
احلوكمة كمتغري مستقل ضمن جمموعة من املتغريات املستقلة اليت االستثمار األجنيب املباشر كمتغري تابع ومؤشر 

اتفقت معظم الدراسات على تأثريها على املناخ االستثماري ويف األخري مت تقدير النموذج وقيام باختباره من 
 .الناحية االقتصادية واإلحصائية والقياسية

 :نتائج الدراسة 
 :عدة نتائج اليت ميكن ذكرها يف النقاط التاليةمسحت الدراسة النظرية  والقياسية باخلروج ب

 الذي األمر ،ختصها اليت اجلوانب من كثري حيث من معقدة اقتصادية ظاهرة املباشر األجنيب ستثماراال 
 إىل واالقتصادية السياسية توجهاهتم باختالف واالقتصاديني واملفكريناملنظمات الدولية  من بالكثري دفع

 وشرحها. تفسريها حماولة
  تتمثل حمددات  اليت تتحكم يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف حمددات اقتصادية، سياسية

 وحمددات قانونية.
 وذلك وفقا لسياسات تلك الدولة ورغبتها يف  ،ختتلف حمددات االستثمار األجنيب املباشر من دولة ألخرى

 .ة البيئة االقتصادية لقيام تلك االستثماراتفتح أسواقها لالستثمار األجنيب املباشر ومدى مالئم
 اجلزائر تغريات عديدة من حيث تعديل قوانني اخلاصة  يف املباشر األجنيب االستثمار النظام على طرأ

 إىل اجلزائر. األجنبية االستثمارات من املزيد على جذب املنافسة اجل وذلك ،باالستثمار
   املؤسسية للدولة من أهم املؤشرات احلديثة اليت تساعد على هتيئة املناخ  اإلدارة كفاءةتعترب احلوكمة أو

 االستثماري اجلاذب لالستثمار األجنيب املباشر.
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  مؤشر لدميقراطية واالستقرار السياسي، امركب من أربعة مؤشرات واملتمثلة يف مؤشر مؤشر احلوكمة عبارة
الفساد مؤشر سهولة وجودة التنظيمات واللوائح املتعلقة مبمارسة النشاط االقتصادي ننوعية البريوقراطية،، 

 .مدى وجود نظام قانوين وتشريعي وقضائي مدعما للحقوق وامللكياتمؤشر ، وأخريا مدركات الفساد أو
 ار األجنيب املباشر يف اجلزائريعترب الفساد والبريوقراطية من أكثر العراقيل اليت حتد تدفقات االستثم 
 إىل وجود عالقة عكسية بني مؤشر احلوكمة واالستثمار األجنيب  ةأمكن التوصل من خالل الدراسة القياسي

اليت تعمل على وبالتايل احلوكمة يف اجلزائر ال تعترب من أهم احملددات ،املباشر يف اجلزائر خالل فرتة التقدير 
أما فيما خيص املتغريات املستقلة األخرى فكانت عالقتها بتدفقات االستثمار ،  هتيئة املناخ االستثماري

  :األجنيب املباشر باجلزائر كما يلي
  .وجود عالقة عكسية بني مؤشر التضخم وتدفقات االستثمار األجنيب املباشر -
 احلالية. األجنيب املباشر بالنسبة لسنة السابقة والسنةوجود عالقة عكسية بني تدفقات االستثمار  -
وجود عالقة موجبة بني تدفقات االستثمار األجنيب و مؤشر سعر الصرف وكذلك حجم السكان  -

 لكن مت رفض هذين املؤشرين ألن ليس هلما معنوية إحصائية.
وجود عالقة عكسية بني تدفقات االستثمار األجنيب املباشر ودرجة االنفتاح على التجارة ومت رفض  -

 النتيجة خمالفة لنظرية االقتصادية.هذا املؤشر ألن هذه 
  أهم العراقيل اليت حتد من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر رغم اإلصالحات اليت قامت هبا

للدول واليت  ةاحلصول على متويل بنكي والفساد و عدم كفاءة البريوقراطيلتهيئة املناخ االستثماري هي 
 أدت إىل ضعف احلوكمة يف هتيئة املناخ االستثماري.

  التوصيات:اقتراحات و 
 توصيات -

بعض  بإعطاءقمنا  ،االستثماري يف اجلزائراجل حتسني وتطوير املناخ  من نتائج ومن إليهمت توصل  خالل ما من
  توصيات كما يلي:ال

 األجنبية املباشرة والعمل على حتديثها مبا يتناسب مع  تتفعيل القوانني واألنظمة املشجعة لالستثمارا
 تطوير متطلبات املناخ االستثماري العاملي.

  عمل على القضاء على البريوقراطية ،ومكافحة الفساد وتشكيل حمكمة خاصة باالستثمار لتسريع
 اإلجراءات املتعلقة بقضايا املستثمرين.
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 ب من حيث االلتزام بالقوانني والتشريعات املنظمة لالستثمار املصداقية يف التعامل مع املستثمرين األجان
عدي عليها ت أوتعريض استثماراهتم للمصادرة  أوي اجلزائر، وتعهد بعدم احلياد عن هذه القوانني  األجنيب
 طريق اإلصالح القضائي. ذلك عنويكون 

  السياحي والقطاع الزراعي وغريها تنويع يف فرص االستثمار يف اجلزائر خارج قطاع احملروقات مثل القطاع
 من القطاعات اإلسرتاجتية األخرى.

 .تدعيم حرية وسائل اإلعالم لضمان تفعيل الشفافية واملساءلة 
  إنشاء مكاتب تروجيية لألنشطة االستثمارية عن طريق تعاون مع املنضمات الدولية املهتمة بالرتويج

 االستثمار.لالستثمار مثل املؤسسة العربية لضمان 
  .جيب على اجلزائر تعامل بكل صرامة مع قضايا الفساد حلد منها أو على اقل التخفيض من مستوياته 
  اليت شرع يف تطبيقها مع مراعاة وتفعيل مبادئ احلوكمة وعدم االقتصادية الكلية  اإلصالحاتصلة يف ااملو

 ربط االقتصاد الوطين بعسر الربميل للبرتول.
 اقتراحات:-

تستدعي اإلملام جبميع جوانبه وإدراكا منا لوجود جوانب مل نتعرض هلا أو مل نعطيها حقها إن أمهية املوضوع    
 ألسباب خمتلفة، هذه النقائص ميكن أن تكون انطالقة لبحوث جديدة يف هذا اجملال نذكر منها: 

 .يف اجلزائر على استقطاب االستثمار األجنيب تأثري مؤشرات احلوكمة  قياس -
 احلوكمة يف اجلزائر؟ وهل ميكن القضاء على سلبياهتا وتدعيم إجيابياهتا؟ أهداف كيف ميكن حتقيق -
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 الصفحة الفهرس
  كلمة شكر

  اإلهـداء
 02 الفهرس
 ث -أ عامةمقدمة 

  لالستثمار األجنبي المباشراإلطار النظري : األولالفصل 
 00 تمهيد:

 00 االستثمار األجنبي المباشر وأنواعهمفاهيم حول المبحث األول: 
 00 مفهوم االستثمار األجنبي المباشرالمطلب األول:        

 00 الدولية املالية واملنظمات املؤسسات نظر وجهة من األجنيب االستثمار تعريفأوال:                
 00 االقتصاديني بعض نظر وجهة من األجنيب االستثمار تعريفثانيا:                 

 00 أنواع االستثمار األجنبي المباشرالمطلب الثاني:         
 00 املشرتك راالستثماأوال:                 

 01 األجنيباالستثمار اململوك بالكامل للمستثمر ثانيا:                 
 06 االستثمار يف صورة شركات متعددة اجلنسياتثالثا:                 
 07 و أثره على الدول النامية رأهمية االستثمار األجنبي المباش المطلب الثالث:         

 07 أمهية االستثمار األجنيب بالنسبة لدول النامية: أوال                  
 07 راآلثار االجيابية احملتملة لالستثمارات األجنبية املباش:ثانيا                  

 00 اآلثار السلبية احملتملة لالستثمارات األجنبية املباشرة :ثالثا                  
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 11 مـؤشرات الحـوكمة :الثانيالمبحث 
 11 مؤشر الفساد ومكافحته المطلب األول:       

 11  مفهوم الفساد أوال:                
 16 أنواع الفساد ثانيا:                  

 16 توصيف مؤشر الفساد ثالثا:                 
 17 مؤشر الديمقراطية و االستقرار السياسي  المطلب الثاني:           
 17 مؤشر االستقرار السياسي وعدم العنف: أوال               
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 10 مؤشر الدميقراطية )املساءلة واالستجابة أو التصويت( :ثانيا                
 10 السياسي.ثالثا: توصيف مؤشر الدميقراطية واالستقرار                

 50 مؤشر النظام التشريعي والقانوني المدعم للحقوق والملكيات :الثالث المطلب       
 52 مؤشر جودة اللوائح والتنظيمات ونوعية البيروقراطية الرابع:المطلب           

 52 مؤشر جودة اللوائح والتنظيماتأوال :                
 52 فعالية احلكومة يف أداء خدماهتا العامة أو نوعية البريوقراطية احلكوميةمؤشر : ثانيا              

 55 الحوكمة في الدول العربية المبحث الثالث:
 55 الحوكمة في الدول العربية :األولالمطلب       
 56 طبيعة اقتصادات الدول العربية :المطلب الثاني        
 57   في تعزيز القدرة التنافسية للدول العربيةدور الحوكمة  :المطلب الثالث       
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 61 املباشرة اآلراء املؤيدة لألثر االجيايب للدميقراطية على جذب االستثمارات األجنبية أوال:              
 65 اآلراء املعارضة لألثر االجيايب للدميقراطية على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة  ثانيا:             

 60       المباشر األجنبي البيروقراطية واالستثمار المطلب الثالث:        
     شريعي والقضائي ومدى دعمه للحقوقتأثير النظام القانوني والت :المطلب الرابع        
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 72 خالصة الفصل الثاني
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 :ملخص

 ملخص باللغة العربية:

الذي جعله حمل  األمرحيظى االستثمار األجنيب املباشر مبزايا حمفزة لنمو االقتصادي وداعم للتنمية املستدامة،   
اهتمام الدول املتقدمة والدول النامية على حد سواء وذلك من خالل تكتيف جهودها لتحسني مناخها 

 من خالل عصر العوملة االستثماري جلذب وزيادة تدفقاته ،لكن التغريات اليت حتدث على الساحة االقتصادية
اهليئات الدولية االقتصاديني و مما دفع من خمتلف  ،يةن احملددات التقليدية اليت تتحكم يف انتقاله غري كافمجعل 

جديد تؤثر على حتسني املناخ االستثماري ومن بني هذه العوامل  البحث عن عوامل إىلاملتخصصة يف هذا اجملال 
 جند احلوكمة واليت تعرب عن الكفاءة املؤسسية للدولة.

 جذب االستثمار األجنيب املباشر من خالل بناء منوذجيهدف هذا البحث إىل حماولة دراسة تأثري احلوكمة على    
خدام طرق االقتصاد القياسي ،وبإسقاط هذه الدراسة على حالة اجلزائر أمكن التوصل إىل أن احلوكمة يف باست

االستثماري لوجود عالقة عكسية بني مؤشر  هاناخماجلزائر ال تعد من أهم احملددات اليت تعمل على حتسني 
    ر.ر يف اجلزائات االستثمار األجنيب املباشاحلوكمة وتدفق

       الستثمار األجنيب املباشر، مناخ االستثماري، احلوكمةا: الكلمات المفتاحية

 ملخص باللغة األجنبية:

    L investissement étranger direct s offre des faveurs encourageantes en de la croissance 

économique et un soutien pour le développement. 

   Cet état de fait a été un facteur d’attraction pour les pays développés et les pays en voie de 

développement, cependant les changements intervenus sur le plan économique après 

l’avènement de la mondialisation a fréne sa croissance a couse des pratiques arbitraires et des 

reflexes révolus, ceci a pousse les économistes et les organisations internationales a chercher 

d’autres moyens performants allant dans le sens à améliorer le climat d’investissement , parmi 

ces moyens l’amélioration de la compétence des institutions Gouvernance 

Cette thèse a pour but l’étude de Gouvernance de l’état sur l’attraction des investisseurs direct 

étrangers à travers l élaboration d’un système nouveau qu’est l’économétrie. 

Et si examine cette situation sur l’Algérie ou peut dresser un constat amer , en effet l’état 

algérien n’offre pas les facilites et les comuro dites allègent les entraves qui se dressent 

l’investisseur étranger.                                          

  Mots clés: Gouvernance، Investissement Direct Etranger. 


