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 بعد جهد جهيد وعمل فريد بإرادة من حديد.ثم  بتوفيق من العزيز الحميد  
 بكل سعادة العالم، بكل فرح الكون،

إلى قرة عيني، أعز الناس إلى ق لبي، إلى من سهروا وتعبوا من أجل رضائي    عملي هذاأهدي ثمرة  
 وهنائي،

 .امي أطال اهلل في عمرهمين أبي وأمإلى من منحوني فرصة الوجود إلى الوالدين الكري
 .جميع أفراد أسرتيهذا العمل إلى    كما أهدي

االساتذة الكرام أعضاء لجنة  وإلى   " زرواط ف اطمة الزهراءالبروفيسور  ":  ةي المشرفتأستاذ  لىوإ
العلوم  جميع أساتذة  يخلف عبد اهلل "وإلى  ور بوظراف الجياللي " والدكتور "المناقشة " الدكت

 تخصص تقنيات كمية مطبقة.االغقتصادية  
 إلى مسؤولي في العمل والذي كان عونا لي في إتمام دراستي المدير الفرعي للوسائل

 "بلكراروبي مرواني". 
 .و "زبشي نوال " "محي الدين حياة" صديقتي ورفيقة دربيإلى  

   "شني عميروش"بن    "بلمصابح بختة"و :الذين ساعدوني في إتمام مذكرتي في الدراسة  و إلى
 .وإلى كل من ساهم من قريب ومن بعيد في إعداد هذا العمل

 وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. نطلب من اهلل عز  اوأخير 
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بعد حمد اهلل تعالى وشكره الذي وفقني إلنجاز هذه المذكــرة أتقدم بالشكر إلى مشرفتي  
 البروفيسور " زرواط فـاطمة الزهراء " 
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       و وبامتنان أتقدم بالشكر الجزيل إلى مسؤولي في الوظيفة السيد المدير الفرعي للوسائل

 " بلكراروبي مرواني" وصديقتي "محي الدين حياة" 
 وإلى كل موظفي مديرية الضرائب لوالية مستغانم.

 "بن شني عميروش" و   "بلمصابح بختة" ويقتضي واجبي أن أشكر زمالئي في الدراسة :

 . و "شرقية محمد " دني نور الدين" و "جمال تونسي"و "م
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 املقــدمة العــامــة:
لقــد شهد عقد الثمانينات من القرن املاضي تراجعا يف حجم املساعدات اخلارجية، واخنفـاضـا يف حركة 

االستثمار األجنيب املباشر كمصدر  ، أدى ذلك زايدة مكانة1982اإلقراض الدولية بسبب أزمة املديونيـة يف عام 
من مصادر التمويل الدويل، هذه املكانة تدعمت أكثر مع مطلع عقد التسعينات نتيجة تصاعـد البعـد الدويل 
للرأمسـالية إىل املستوى الذي زالت عنده احلدود اجلغرافيـة وتفككت احلواجز بني الدول، وتزايدت أزمة االرتباط بني 

ملتقدمة والنامية، خاصة مع اهنيار املعسكر الشرقي والتحول االقتصادي للعديد من الدول اقتصادات العامل ا
النامية، ابجتاهها إىل تقليص دور الدولة وتشجيع القطاع اخلاص، وحترير حركة التجارة ورأس املال، من منطلق 

دوليـة، والتكتالت االقتصادية، التكيف مع خمتلف التطورات، واستجابة لقرارات املؤسسات املـالية والنقديـة ال
لومات واالتصاالت، واليت والشركات متعددة اجلنسيات، هذه العوامـل جمتمعـة أدت مع ثورة تكنولوجيا املع

تقريب املسافات، وتسريع انتقـال املعلومات، وابلتايل سهولة اختاذ قرارات االستثمار يف خمتلف  علىانعكست 
 يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر. أحناء العامل، إىل زايدة هائلة

األجنبية، بعد أن أدركت حقيقة  االستثماراتيف هـذا السياق، اهتمت العديد من الدول الناميـة ابستقطاب      
احمللـي، ونظرا ألمهيته الكبرية يف هيكل التمويل  االستثمارالدور الذي تلعبـه يف حتقيق النمـو االقتصادي وتشجيـع 

خاصة بعد الظروف اليت شهدهتا الساحة الدولية بفعل تزايد حدة العوملة وتراجع مصادر التمويل الدويل الدويل 
 واملساعدات.األخرى كالقروض 

وإدراكا ألمهية تدفقات االستثمارات األجنبية ابلنسبة القتصادات الدول املضيفة، تبذل الدول النامية جهـودا      
والسياسية، ومنح املزيد  واالجتماعيةاب من خالل تكييف أوضاعها االقتصادية كبرية لتهيئة مناخ استثماري جذ

من املزااي واحلوافز على النحو الذي يستقطب الشركات األجنبية، ذلك أن رأس املال األجنيب ال يتوطن إال يف 
، واالجتماعيالسياسي البيئة األكثر استقرارا ومالئمـة، من حيث مدى توفر البىن التحتيـة األساسية واالستقرار 

، وإمكانية حتويل األرابح، ومرونة السياسة االقتصادية، ومدى تناغمها االئتمانيةوتوافر عوامل اإلنتاج والتسهيالت 
 مع املستجدات الوطنية واإلقليمية والدولية. 

من اإلصالحات  وتعترب اجلـزائر على غـرار الدول العربيـة إحـدى هذه الدول النامية اليت ابشرت سلسلة    
االقتصادية منذ االستقالل من أجل التكيف مع التحوالت االقتصادية، وملواكبة التطورات املتالحقة واملتسارعة يف 

األجنيب املباشر واختذت كل التدابري واإلجراءات  االستثماراالقتصاد العاملي، فأكدت شعار الباب املفتوح أمام 
حمللي اخلاص واألجنيب يف عملية التنمية لتحقيق جمموعة من األولوايت خاصة ما الالزمة لتوسيع مشاركة رأس املال ا
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تعلق خبلق فرص عمل، وزيـادة معـدالت النمـو االقتصادي وتلبية احلاجيات األساسية للسوق احمللية، وترقية 
 الصادرات خارج احملروقات. 

 أمهيــة املوضوع:
، ملـا لـه من واالقتصاديةاألجنيب املباشر أمهية كبرية من الناحيتني السياسية  االستثماريكتسب موضوع 

يف  البلدان النامية إذا ما أحسنت هذه الدول اختيار مشروعاهتا،  االقتصاديةدور مهـم يف مشروعات التنمية 
انيات غري املتوافرة يف الدول واختيار شركائها األجانب فاالستثمار األجنيب ميكن أن يسد الفجوة يف املـوارد واإلمك

املضيفة، ويوسع من القاعدة االستثمارية يف البالد، كما ميكن بواسطته أو مبشاركته لرؤوس األموال الوطنية من 
زايدة اإلنتاج مما يؤثر إجيااب على ميزان املدفوعات؛ وذلك بزايدة الصادرات؛ وإحالل السلع الوطنية حمل السلع 

دة ونوعية الصناعات احمللية، مع إمكانية مسامهته يف استغالل املوارد الطبيعية املتوافرة يف املستوردة، وحتسني جو 
البالد، ونقل أساليب متقدمة يف اإلدارة والتدريب واإلنتاج والتسويق، كما أن االستثمارات األجنبيـة تعد أداة فعالة 

لعمل يف الدولة املضيفة، وإكساب العمالة الوطنية ،  واملسامهة يف خلق املزيد من فرص اوتوطينهايف نقل التقنية 
 مهارات فنية وتقنية وإدارية حديثة تساهم بشكل مباشر يف حتسني مستوى أداء العمالة الوطنية.

إن األمهية االقتصادية لالستثمارات األجنبية يف اجلزائر ال تعتمد على حجم هذه االستثمارات أو سرعة      
أيضا على مدى استجابتها لكافة متطلبات النمو املتوازن للقطاعات واألنشطة تدفقها فحسب، بل تعتمد 

االقتصادية املختلفة داخل البلد، وأيضا على مدى استعدادها للمسامهة يف خلق جيل من الفنيني واإلداريني 
دار مما يساهم يف رفع احملليني القادرين على التعامل مع التقنيات املتقدمة املرافقة هلذه االستثمارات بكفاءة واقت

 قدرة االقتصاد على خلق قاعدة إنتاجية ذاتية التوليد يف املستقبل.
 أهــداف املوضوع:

األجنبية  االستثماراتبناءا على حتديد أمهيـة هـذا املوضوع فإن اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقييم أداء    
يف اجلزائر، واستعراض حجم تدفقاهتا واألنظمة والقوانني  املباشرة ودورها ومدى مسامهتها يف النمو االقتصادي

املنظمة هلا واملميزات اليت متنحها اجلزائر لتشجيعها مع تسليط الضوء على أهم الصعوابت والعراقيل اليت تواجههـا، 
( واقرتاح احللول 2014 – 1990على جمموعة من البياانت املتوافرة خالل الفتـرة من ) ابالعتمادوذلك 

األجنيب املباشر واملشاكل اليت تواجهه يف اجلزائر  االستثمارالتوصيات كمحاولة لعالج أوجـه القصـور يف أنظمة و 
 على ضـوء نتائـج الدراسـة.
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 سبب اختيار املوضوع:
من هذا املنطلق ميكن أن نقول أن سبب اختياران هلـذا املوضـوع هو التجــربـة احلديثـة للجـزائـر مع سياسة 

األجنيب املباشر ابعتباره مصدرا هاما للتمويل ابإلضافة إىل حماولة توضيح دور  االستثمارب املفتـوح أمام البا
االستثمارات األجنبية املباشرة يف زايدة معدالت النمو االقتصادي للجزائر من خالل التطرق  لفائدهتا يف تنويع 

سي للدخل يف اجلزائر خاصة بعد تقلبات أسعار مصادر الدخل وعدم االعتماد فقط على احملروقات كمصر أسا
البرتول يف األسواق العاملية، كما يرجع السبب أيضا الختياران هلذا املوضوع هو قلة الدراسات واألحباث اجلامعية 

الن االقتصاد اجلزائري عرف خالل هذه  2014إىل سنة  1990املعـاجلـة لـه، ولقد اخرتان فرتة الدراسة من سنة 
عدة إصالحات دخل من خالهلا إىل مرحلة جديدة مست كل امليادين مما فتح صفحة جديدة للتعامل مع الفرتة 
 االقتصاداألجنيب املباشر ورغبة منا للتعرف أكثر على هذه التغريات واإلصالحات اليت مست  االستثمارملف 

 اجلزائري اخرتان هذه الفرتة.
 :حتديد اإلشكالية

 التـاليـة:نا أن حنلل أكثـر هذا املوضوع من خالل طرح اإلشكالية بناءا على ما سبق ميكن    
 كيف يؤثـر تدفق االستثمار األجنبـي املبـاشـر علـى النمـو االقتصادي يف اجلـزائــر؟ 

 صياغة الفرضيات:
 على هـذه اإلشكـاليـة قمنـا بصياغـة الفرضيـات التاليـة:األوليــة ولإلجـابة 
املالية الدولـية، حيث أصبح البديل الرئيسي  للنفقاتاألجنبـي املبـاشـر مصـرا أساسيـا  االستثماريعترب  -

 يف االقتصاد العاملـي. لالندماجلإلقراض الدويل والقوة الدافعة 
 .االستثمارمناخ  وحمدداتاألجنيب املباشر وتوجهاهتا إىل جممل معطيات  االستثمارختضع تدفقات  -
ول النامية اليت عجزت من خالل قيامها بتحسني أوضاعها السياسية، وتبنيها تعترب اجلـزائر إحدى الد -

 األجنيب املباشـر. االستثمارلسياسات اإلصالح االقتصادي من توفري املناخ املناسب الستقطاب 
 األجنيب املباشـر إجيااب على النمو االقتصادي يف اجلـزائر. االستثمارتؤثـر تدفقات  -

 املعتمــــدة:املناهــج 
ولقـد اعتمــدان يف إعــداد هذه الدراسـة على املنهـج الوصفـي، واملنهـج التحليـلي فاستخدمنـا املنهـج الوصفـي  

وطبيعـة العالقـة بينهمـا وإعطاء نظـرة عن  االقتصاديالستعراض كل جوانب االستثمار األجنيب املباشر والنمـو 
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ابملنهـج التحليلـي املشتمـل علـى األساليـب القياسيـة احلديـثة لقيـاس أتثيـر االستثمار  واقعهمـا يف اجلـزائـر، واستعنـا
 األجنـيب على النمـو االقتصـادي فـي اجلـزائـر.

 تقسيمات البحث:
 التـالـي:ومن أجـل هــذا ارأتينا تقسيـم هذـه الدراسـة إىل ثالثـة فصـول على النحـو 

األجنيب املبـاشـر من خالل التطـرق إىل  االستثمارض بعض املفـاهيـم حول الستعـرا الفصـل األولخصـص  -
تعريفـه وأهـم أشكـالـه وحمدداتـه وآثـاره على اقتصادايت الدول أملضيفة، واختتمنـا الفصل ابستعـراض واقعـه 

ر حصـة تدفقـاتـه يف وآفـاقـه يف اجلـزائـر حيث تنـاولنـا سياسات االستثمار األجنبـي املباشر املنتهجة وتطـو 
 اجلـزائر واملعوقات اليت حتـول دون استقطـابـه.

وطبيعـة العالقـة بينه وبني  االقتصاديفقـد خصص لتبيـان بعض املفـاهيـم عن النمـو  الفصل الثـانـيأمـا  -
 األجنيب املبـاشـر وأهـم النظريـات املفسـرة هلـذه العالقـة. االستثمار

األجنبـي املبـاشر  االستثمارمن حبثنـا لقيـاس أثـر تدفقـات  الفصـل الثـالثبعد هذين الفصليـن، خصصنـا  -
يف اجلـزائـر وحمـاولـة أتكيد الفرضيـات أو نفيـها، لتصـل يف األخيـر إىل خاتـمـة  االقتصاديعلى النمـو 

 حـث.من الب التوصيات املستنتجةونتـائـج ومجلـة من  ةتتضمن خالصـ
 



 مفاهيم حول االستثمار األجنيب املباشر ودراسة واقعه وآفاقه يف اجلزائر                                             الفصل األول 
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 األول:مقـدمة الفصل 
،  ت جهههههههمث  ق ههههههه   هههههههح   اضتصهههههههذ  مثشهههههههاحة الدهههههههذ مث الحال هههههههمث ضيهههههههك ريذ  يهههههههذة ال ههههههه   ا ذ ههههههه    ههههههه اة   ههههههه        

ال ههههههه اي اإذ ا هههههههمث ية الهههههههحامل اليذض هههههههمث   ههههههه  ملسضههههههههمث ا ح ق  هههههههمث اإذ ا هههههههمث اا  هههههههذي  جههههههه  ا دهههههههذ حاة اإذ ا هههههههمث، 
االتحهههههههقمل الل ههههههه  ا التقاههههههها اال تصهههههههذهذ لالح هههههههح ضههههههه  الهههههههحامل اليذض هههههههمث،  هههههههك  اللقاضههههههه   االشههههههه ا  ااهن هههههههذ  الي هههههههذ  

األاي  هههههههههمث ا  ذشهههههههه  ، إهههههههههذ مله  ا الياذ ههههههههمث ية  لهههههههههذ    اةاال ههههههههت  ذ  اغ  ههههههههذ ملهة ية ضيذ دهههههههههمث   هههههههه   ال هههههههههت  ذ  
 ها  ذ   صح  ض  ضصذه  الت ق   الحايل.

األايهههههههههجم ا  ذشههههههههه   هههههههههذال  صههههههههه ذ لاح ا هههههههههمث،  اال هههههههههت  ذ ا لههههههههه  ال هههههههههقا   اال تصهههههههههذه مث،   هههههههههح شهههههههههلا   هههههههههذ       
بشههههههه هنذ، ضههههههه   ية   صههههههه  قتاههههههه  ا  هههههههذ    هههههههلقاالهههههههك    ااال تصهههههههذه ناللح هههههههح ضههههههه  ا  لههههههه     ذ يهههههههابغتا   ههههههه  

 هههههرمل  ل   اهههههذ االتل  ههههه  قشهههههلذاذ، امهههههحهاة   ذضاهههههذ، االلقاضههههه  ا  تا هههههمث الههههه   هههههتحل  ا  دههههه ح ذ ضههههه   ههههه   
  لذس هههههذ  اهههههد مل ههههههن ضتلهههههحه ،   هههههذ ملهنهههههذ اهههههذءة بشههههه هنذ ال اآل اءا دهههههت      األاذ ههههه ، اضههههه  ال   لههههه  مل   تلهههههحه 

 ا ض ا   سضي مث قتا مث.
   ا الت ق ههههه  الهههههحايل ضههههه ه  ية التحهههههقمل ااذ ههههه  ا ضقا ههههه  اللح هههههح ضههههه  الهههههحامل ايذا  هههههذ   دا هههههح ها   هههههك  ال هههههذ    

األايهههههجم ا  ذشههههه    ههههه   ت  ذ اال هههههاليذض هههههمث  ذ اهههههذ،  ههههها  ا دا ههههه   لهههههح اا هههههح  ضههههه   هههههك  الهههههحامل الههههه  ا ت ههههه   اههههه  
 اال تصذه مث. ت ذ      ح مل   ضصذه  الت ق   أل ش تاذ  ت  ذبا بت حمي التدا رة اا قا د اب ل  ال

 ا اد  قء  هكا،   ت  الت  ق ض   رمل  كا ال صه  ية الي ذط التذل مث:
 ض ذ     قمل اال ت  ذ  األايجم ا  ذش  املشلذلا. 
  اد ا تصذهاة ال احا  ا ض  مث ا  ذش  اآاث  محهاة اال ت  ذ  األايجم . 
  اال ت  ذ  األايجم ا  ذش  ا ا دا  .  اآ ذقاا ع 
 ا دت  ا مث ا ا دا  . امل ذ ا  ذ  األايجم ا  ذش  ضلق ذة اال ت 
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 :مفاهيم عامة حول االستثمار األجنبــي املبــاشـر األول:املبحث 
 هههههه ت  الت هههههه ق ية ض ههههههذ     ذضههههههمث  ههههههقمل اال ههههههت  ذ  األايههههههجم ا  ذشهههههه ، ال صهههههه   ههههههكا ا  ههههههكا ا  حهههههه  ضهههههه   

  هههههههه   صههههههههو ا  اهههههههه  األامل   اههههههههق  اال ههههههههت  ذ  األايههههههههجم، ملضههههههههذ ا  اهههههههه  ال ههههههههذ   لههههههههذ  مههههههههحهاة اال ههههههههت  ذ  
 بلض ا ت  اة ا الحامل ا ض  مث. اآاث    اداألايجم 
 : االستثمار األجنيب املباشر : مفهوماألولاملطلب 
ا  اههههههق  ملاهههههه  ضهههههه  التل  هههههه  ا اههههههد  ههههههكا األ ههههههذ   ذ يههههههذ ا ال هههههه   األامل ضهههههه   ههههههكا األ هههههه    ههههههذ  لاهههههه   

 التلذ    اإذصمث ابال ت  ذ  األايجم ملضذ ال    ال ذ    صو ألشلذلا. 
 الفرع األول: تعريف االستثمار األجنيب املباشر:

اال ت  هههههههذ  األايههههههجم ا  ذشهههههه  ا  هههههه  ض اهههههههقضا  هههههه  الدضهههههههه  ا  ههههههذ لت هههههه  اللر ههههههذة     لههههههذ  ل ههههههههح  لههههههحهة   
 اال تصذه مث الحال همث،

اا  ههههههههههكا اأ هههههههههذ  رلههههههههه  مل   اههههههههههج  ية  ل    هههههههههمث مل ذ ههههههههه ن،  ل  ههههههههه  صهههههههههيحاق الي هههههههههح الهههههههههحايل ا ل  ههههههههه  
 هههههههت  ذ  األايهههههههجم اال  دهههههههج    هههههههح  ذةضي  ههههههههمث التلهههههههذا  االتي  هههههههمث اال تصهههههههذه مث،   ههههههه ا ال هههههههتل ذا ذ    اهههههههع  يهههههههح 

 ا  ذش  ا ض هدا  ا ح ق ذة ض      اللح ح ض  الحامل.
األايههههههههجم ض ذشهههههههه ا يذا اضتاهههههههه   اال ههههههههت  ذ اا  ههههههههذ لا ل هههههههههذ  الههههههههكذ ا لههههههههها صههههههههيحاق الي هههههههههح الههههههههحايل  لههههههههق  

، ا لهههههق  لا دهههههت     هههههح ا األصهههههقاةملا مل  ههههه  ضههههه  مل اهههههه   مل  ضهههههذمل ا شههههه ا  اضههههه   هههههحه  %10ا دهههههت    األايهههههجم 
 1الت ث ه  االي قذ ا يها   ا ش ا ضاحق ذ ض  

ملضههههههههذ ضي  ههههههههمث التلههههههههذا  اال تصههههههههذهذ االتي  ههههههههمث   ههههههههح    تهههههههها  اههههههههد ا هههههههها ا ههههههههت  ذ  ألغهههههههه اي بيههههههههذء  ر ههههههههذة  
اال ههههههههت  ذ  األايههههههههجم ا  ذشهههههههه   مل   ههههههههذ ا تهههههههه ة   2ا تصههههههههذه مث ها  ههههههههمث  دهههههههه   دضلذ  ههههههههمث إذ  ههههههههمث  ثهههههههه   لههههههههذمل يها  ،

 .3ا هذمل ملا  ق  التصق    مل  يمجذيل ض  %01 ي قذ  اد اضترك ا دت     صهمث ال        
ضهههههه   هههههههرمل  ههههههك   التلههههههه   ن  هههههه   مل   ههههههه  ضهههههه  صهههههههيحاق الي ههههههح الهههههههحايل اضي  ههههههمث التلهههههههذا  اال تصههههههذهذ االتي  هههههههمث  

األايهههههجم ا  ذشههههه   هههههق ا هههههت  ذ  ا ضشههههه ا ذة ها ههههه  باهههههح ضههههههذ،  دههههه     ا ههههها ض   هههههق   اال هههههت  ذ  ت  هههههذ   اهههههد مل  
                                                           

محددات االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة االقتصادية العربية( دراسة مقارنة تركيا، كوريا الجنوبية  ) أميرة حسب هللا محمد، 1

 19، ص 2005، ،الدارالجامعية مصر(
2ESCWA (The Role of foreign Direct Investment In Economic Development In Escwa Member Contries) U.N, New 
York, 2000 P14 

توراه، أطروحة لنيل شهادة شهادة دك واقع االستثمارات األجنبية المباشرة وآفاقها في البلدان النامية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر(قويدري محمد، ) 3

 3ص  2005جامعة الجزائر 
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ال يل ههههههمث ضههههههذس  ي هههههه   اههههههد مل هههههها   اال ههههههت  ذ اةاال شهههههه   ذلهههههه   %100ا%10ا باههههههح آ ههههههه  بدهههههه مث  هههههه اا  بههههههن 
 . اثبتمثا يحاة املصقمل 

األايههههههههجم ا  ذشهههههههه   اههههههههد مل هههههههها  اال ههههههههت  ذ  UNCTAD  ههههههههذ  هههههههه       هههههههه  األضهههههههه  ا تحههههههههح  لاتجههههههههذ   االتي  ههههههههمث     
 ق اهههههمث األضهههههح بهههههن الحالهههههمث ا ضههههه  مث اا دهههههت      األاذ ههههه ، ا هههههح  دهههههلد  ا هههههت  ا  مث  ههههه ي ااهههههقه  ر هههههمث  ا هههههت  ذ 

 هههههههتالء ا دهههههههت       ههههههه     ههههههه   هههههههك  اللر هههههههمث ية الهههههههتحل  ا ضشهههههههذ  ع ملا ضت دهههههههذة  يت ههههههه  ية ال اهههههههح ا ضههههههه  ، 
 1 لقه ضال تاذ ابللذض  ا ، ا ح  شذ  ا  ا  ك  ا ال مث ا ي ق  ملا ملاذ  

  ذشههههههه   اهههههههد مل ههههههها ا ت هههههههذمل  دا  ملضههههههههقامل ملاي  هههههههمث لال ههههههه  ا الهههههههحامل ا ضههههههه  مث ا لههههههه   مل ضهههههههذ اال هههههههت  ذ  األايهههههههجم ا  
 اململا حتق ا ههههههمث ملا ي شههههههذ  مث ملا س ا  ههههههمث  ا ههههههت  اا ابشههههههل  ض ذشهههههه  ا صههههههق  قتا ههههههمث  ههههههقاء  ذ هههههه  ا ههههههحاة صههههههيذ  مث 

 2 ذ د ال ب    اذ  ق احمل ك ال   د  اك  اال ت  ذ اة  حض مث، ا لق 
 ضههههههه  %10األايهههههههجم ا  ذشههههههه   ت اههههههه  مل  رتاههههههه  ا دهههههههت    األايهههههههجم  ا دههههههه  ضهههههههذ ت ذ ههههههه    ههههههها  اال هههههههت  ذ      

ضتشهههههه   اههههههد ال ههههههح    اههههههد إذ  ههههههمث ه اههههههمث   هههههه   ضهههههه  التهههههه ث ، ي  س  لهههههه   %10مل هههههها  الشهههههه  مث ااا هههههه  مل   هههههههح 
ض ذشههههههه ا،   هههههههذ  تصههههههه   ا هههههههت  ذ ا هههههههر  لهههههههح  %10الهههههههتحل  ا يها   ا شههههههه ا ، ملضهههههههذ يذا  هههههههذ  اال هههههههت  ذ  مل ههههههه  ضههههههه  

 هههههه  األشههههههلذمل األ هههههه   لتههههههح  ذة  دا  األضههههههقامل اإذصههههههمث   هههههه  ال  لههههههق  اههههههك  األشههههههلذمل ب صهههههه  األضهههههههههح ا ههههههق ر
 ض  التحق رة ا ذل مث  ث  ض ذش  ا اأ تذج ملا ا يها   ا ش ا  احملا  الكذ  ت  اأ اذ  ا متق اا.

اإهههههه اة  الههههههكذ  ل هههههه   اههههههد ااهههههه  اال ههههههت  ذ األايههههههجم ا  ذشهههههه  مل هههههها ذلهههههه   لر ههههههت  ذ   ههههههذ رلهههههه  مل   ي هههههه         
اا اههههههذ اة ال ي ههههههمث االت ي ههههههمث، ا دهههههه   بتحق هههههه  التليقلقا ههههههذ ا ههههههق    هههههه   الل ههههههه   ضههههههر  هههههه  ضشههههههذ  مث ا دههههههت    ا 

 ا ش ك ملا      ا اللذضامث ا  ذلمث ضال تا ا  ا مث. اال ت  ذ يها   ا ش ا  ا  ذلمث 
 هههههذ ج ا ي قضهههههمث اال تصهههههذه مث احملا هههههمث    هههههذ  لههههه   مل ضهههههذ مل  اال هههههت  ذ  األايهههههجم ا  ذشههههه   هههههق  ههههه  األضهههههقامل ا قاهههههقه     

 ا   لد  اد  يص    مل ذ ن مهذ:3مث ذ   ضال مث ا ي مث ملا ما    قءاب ض الي      ضال تاذ، 

                                                           
1 UNCTAD (word Investment Rapport 1999 Foreing Direct Investment and the challenge of Development ) Geneva 
and new York .1999 P 465 

 –ول  دار الحامد لننشر والتوزي  عمان ( الطبعة األدور االستثمار األجنبي المباشر في التنمية االقتصاديةعبد الرزاق محمد حسين الجبوري ) 2

 33ص  2013األردن 
رسالة ماجيستير منشورة جامعة االستثمارات األجنبية المباشرة ودورها في النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية( بندر بن سالم الزهراني ) 3

 26، ص2004المنك سعود 
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اضههههترك ا دهههههت    ا هالههههمث ضهههههذ ألصههههقمل ضال هههههمث  ضههههمث ملا اد  هههههمث،  ل هههه  لههههها ا هههه  ا التصههههه     اههههذ ضههههه   هههههرمل  -
ضدههههههتق ة ضت حضههههههمث ا التليقلقا ههههههذ ا ههههههح اة  دهههههه   مث ضههههههذ رتالهههههها ضهههههه   هههههه    ي ههههههمث ا  ههههههذمل  شههههههذ ا ا  ههههههحمي 

  ذل مث.
 ههههها مث ال ههههه ا  ال لا هههههمث ا اأها  ،  دهههههت  ع ا دهههههت    التههههه ث   اهههههد يها   ا شههههه ا   دههههه   هههههق  التصهههههق   الههههه   -

 ا د   . مل حا ا ت تع هبذ، اال   ت اا لت       ا ا ا  د  
 ذشههههههه   اههههههههد مل ههههههها  هههههههح  ذة لههههههه دا  ملضههههههههقامل األايهههههههجم ا  لر هههههههت  ذ ا دهههههههت  ع التقصههههههه  ية  ل  ههههههه  مههههههههحه  

 هههههق مل ههههها ال  اال هههههت  ذ ملاي  هههههمث هبهههههح   اههههه  شههههه  ذة ا باهههههح ضلهههههن ملا لتق هههههع ا باهههههح آ هههههه ، االدههههه مث ا   هههههد  اههههههكا 
 1 شت    اد     لا قا ه   ط ايمنذ   ذس  ااضترك األصقمل ا ال اح ا ض  .

 الفرع الثاين: أشكال االستثمار األجنيب املباشر
 ت هههههك اال هههههت  ذ  األايهههههجم ا  ذشههههه   هههههح  ملشهههههلذمل ا ههههه  ا   ههههه  ضدهههههت  ، ارلههههه   صهههههح  هههههحه ضههههه  األشهههههلذمل  

الههههه   اههههه ة  ت جهههههمث اللق هههههمث اا  تهههههذ  األ هههههقاق اغ هههههذ  اللقا ههههه  اا هههههقااد ملضهههههذ  التجهههههذ   الحال هههههمث ا هههههكا  دههههه   هههههحه 
   ذ ا :  ض  ا لذ  
  امللكية:معيـار  حسب-أوال

 جم رل  مل  أي ك مل هح األشلذمل التذل همث:ض      ضال مث ا دت    األاي
I- :االستثمار املشرتك 

ا ههههههق اال ههههههت  ذ  الههههههكذ   هههههههق   اههههههد ض ههههههحمل الشهههههه ا مث بههههههن  هههههه  ن ملا مل  ههههههه  ضهههههه  هالتههههههن ملا مل  هههههه   هههههه     هههههه  شهههههه  مث 
هال ههههههههههمث اليشهههههههههذط، اعهههههههههحة ذلههههههههه  ا شهههههههههل  ضشههههههههه ا ذة ا تصهههههههههذه مث  يهههههههههح ج   اهههههههههذ   ا هههههههههذة ي تذا هههههههههمث ا دهههههههههق   مث 

ا ههههههح  شهههههه   ههههههكا اليههههههق  ضهههههه  اال ههههههت  ذ   هههههه ه  لهههههه  لايد ههههههمث الق ي ههههههمث ااال ههههههت رل مث الهههههه   ههههههذهة ا الههههههحامل  2اضذل هههههههمث.
 3اليذض مث بلح  صقاذ  اد اال ت رمل.

 :4 اد ا قا   التذل مث اال ت  ذ ا ي قذ  كا اليق  ض  
 ش اء اامث ملاي  مث  صمث ض  ش  مث ما مث، ا ق ضذ تهذ ية حتق ااذ ية ضش ا  ضش ك. -1

                                                           
 34، ص ذكرهمرجع سبق عبد الرزاق حمد حسين الجبوري،  1
 184ص  2006الدار الجامعية، اإلسكندرية، تداعياتها( -شركاتها-)العولمة االقتصادية: منظماتهاعبد المطنب عبد الحميد  2
سنة  02مجنة اقتصاديات شمال إفريقيا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر العدد  )حوافز االستثمار الخاص المباشر(منور وسرير وعنيان نذير 3

 101-100ص  2005
 188ص  2004الوراق لنتوزي  والنشر عمان )التمويل الدولي(  فنيح حسن خنف 4
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ااهههههههمث ما هههههههمث ا شههههههه  مث ملاي  هههههههمث  ل ههههههه  ها ههههههه  اأ  صهههههههذه ا ضههههههه   ابلشهههههههل  الهههههههكذ عقاهههههههذ ية ضشهههههههذ  مث  -2
 ضش ا  ضش ك.

ا ههههههههذمل، يذ  ههههههههح   مل  لههههههههق  ضدههههههههذمهمث ا دههههههههت    األايههههههههجم  ملا احملاهههههههه    صههههههههمث ضهههههههه   ي لهههههههه هن ابلضهههههههه ا    -3
 لههههههق  ضهههههه   ههههههرمل   ههههههحمي اإهههههه   اا ل  ههههههمث االل هههههه  ملا التليقلقا ههههههذ، ملا  ههههههح   ههههههك شههههههل  ا لاقضههههههذة ملا 

  ل  مث التدق   مث.ا
 بن    ن ا ت  ذ  ن مل حمهذ ا ين ااآل   ملايجم. األا اال  ذق  ق    -4
ي    هههههههذ  مل هههههههح ا دهههههههت      األاذ ههههههه  بشههههههه اء  صهههههههمث ا شههههههه  ذة ا ي هههههههمث  ذ  هههههههمث  هههههههح  هههههههتهذ ية حتق ههههههه   -5

  ك  الش  ذة ية ش  ذة ا ت  ذ  ضش ك.  
ا اختهههههذذ  ههههه  ال ههههه ا اة  ال  ذبهههههمث، اا شهههههذ  مثا  ت تهههههع  ههههه   ههههه   بدههههها مث  ذ  هههههمث ل شههههه ا   ا هههههذالةاا  ههههه   هههههك  

ضههههههه  ا   هههههههداة اليدههههههه  مث لا ههههههه    اال هههههههت ذه  دهههههههذ ح  ههههههه  شههههههه     اهههههههد  اال هههههههت  ذ  هههههههكا اليهههههههق  ضههههههه   ال لا هههههههمث. ي 
اآل هههههه ،  هههههذل    احملاههههه   لهههههق  لههههها ا ل  هههههمث التذضهههههمث ابلدهههههقق احملا هههههمث، اابل هههههقا ن ااأاههههه اءاة اال اههههه  أل هههههقاق الل ههههه  

مل ههههها ابليدههههه مث لا ههههه  ن  ا ت هههههح    هههههذ ليقلقا هههههذ الصهههههيذ مث ااإههههه   اأها  هههههمث ااأ تهههههذج   اح ههههها اآل ههههه احملا هههههمث، ملضهههههذ ال ههههه   
 هههههها  ا شههههههذ  مث ا ضشهههههه ا  اح ههههههح  دههههههذ ح  اههههههد   ا هههههه   مل  ا ههههههذمل ا  اههههههق ، ض ذ  ههههههمث    ههههههذ يذا  ههههههذ  مل ههههههح ال هههههه  ن 

 1   ه  د ذضمث ا ش ا 
II- األجنيب:اململوكة ابلكامل للمستثمر  االستثمارات 

شههههههذ  ع اال ههههههت  ذ  ا شهههههه ك،  هههههها  ا شههههههذ  ع ا  اق ههههههمث ابللذضهههههه  لا دههههههت    األايههههههجم  اههههههد  لهههههههن ض
ب هههههههههه ا اة التدهههههههههه   ااأها    هههههههههه  ملذ  هههههههههه   ا الههههههههههحامل ا ضهههههههههه  مث،  اال  هههههههههه اه ااال ههههههههههت رمل تهههههههههه   لهههههههههها 

ا تجدههههههح  ههههههكا اليههههههق  ضهههههه  اال ههههههت  ذ اة األاي  ههههههمث ا  ذشهههههه   د شههههههذء  هههههه ا  اح ههههههح  لاشهههههه  ذة ا تلههههههحه  
شههههههه  ذة ما هههههههمث ابللذضههههههه  ا الهههههههحامل ا ضههههههه  مث، ا لتههههههه  ضههههههه  األشهههههههلذمل ا  ضهههههههامث  ا يدههههههه ذة، ملا بشههههههه اء

لا دهههههت      األاذ ههههه ، ا  هههههن   ذباههههها  ههههه هه بههههه  ا  هههههض بلهههههض الهههههحامل ا ضههههه  مث،  ق هههههذ ضههههه  الت ل هههههمث 
 2اليذ مث    ا تلذ  الش  ذة ضتلحه  ا يد ذة أل قا اذ. ااال تصذه مثالد ذ  مث 
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III- :االستثمارات يف املناطق احلـرة 
ية  شههههههج ع ي ذضهههههمث الصههههههيذ ذة التصههههههح   مث، ااهههههكا  دههههههلد الههههههحامل  لهههههه   اال ههههههت  ذ اة اهههههح   ههههههكا اليههههههق  ضههههه  
، اذلهههههه   هههههههي  ا شهههههههذ  ع اال ههههههت  ذ  مث   اهههههههذ اللح هههههههح ضهههههه  ا هههههههقا د اا هههههههدا  لر هههههههت  ذ ا يههههههذ   ا ههههههه   ضيههههههذ   اكابهههههههمث 

لههههههمث ا ضهههههه  مث ا ل هههههه  ضهههههه   ههههههرمل األايههههههجم  يههههههذ بل ههههههحا  هههههه  اإضههههههق  ل ههههههقا ن الحا  اال ههههههت  ذ ااأ  ههههههذءاة، ا لههههههق  
األايههههههجم  لههههههق    ذال ههههههت  ذ  ههههههقا ن  ذصههههههمث ضي  ههههههمث لهههههها، ا  اهههههه   اههههههد ا يههههههذ   ا هههههه    ههههههد  اال ههههههت  ذ  األايههههههجم ، 

بل ههههههههحا  هههههههه  ال ههههههههقا ن االتشهههههههه  لذة لا اههههههههحا  ا ضهههههههه  مث، ا ل هههههههههه   هههههههه    ههههههههقا ن مههههههههحه  اضي  ههههههههمث لل ا ههههههههمث ي شهههههههههذء 
 1ا ا يذ   ا ه  . اال ت  ذ  مثا ش ا ذة 

 معيار الغرض الذي يسعى إليه املستثمـر األجنيب: حسب-نيااث
  ت  الت   د  د   هكا ا ل ذ  األشلذمل التذل همث:

I. :االستثمار الباحث عن الثروات الطبيعية 
 لتهههههه  اال ههههههت  ذ  ال ذ هههههه   هههههه  ا ههههههقا ه ال   ل ههههههمث ضهههههه  مل ههههههح  األشههههههلذمل ا ت لههههههمث ضهههههه   هههههه   الشهههههه  ذة ا تلههههههحه  
ا يدهههههههه ذة ا ال اههههههههحا  اليذض ههههههههمث   هههههههه   دههههههههلد  ههههههههك  الشهههههههه  ذة ية ا ههههههههت رمل ال هههههههه ااة ال   ل ههههههههمث ا قاههههههههقه  لههههههههح  

اهههههد س ه  الصهههههذه اة ضههههه  الهههههحامل اليذض هههههمث  ذصهههههمث ا  هههههذمل ال ههههه امل اال هههههذس ا هههههكا اليهههههق  ضههههه  اال هههههت  ذ اة  شهههههجع  
 االداع اال تار  مث. الق   مثا قاه األال مث اس ه  القا هاة ض  ضح رة اأ تذج 

II. الباحث عن األسـواق: االستثمار 
 ذه  كا اليق  ض  اال ت  ذ  ا   ذ  الصيذ ذة التحق ا مث ا الحامل اليذض مث  رمل الدت يذة االد ل يذة ملثيذء 

،  اح  ية يسالمث ال  قه ا   ا مث  اد القا هاة ا ال اح ا ض  ، ا  ذهذ  لا مث الي           ذ مث ي رمل القا هاة
ا    لمث ية الحامل ا ض  مث إذ جيل  اال ت  ذ    اذ مل    احا  ض  التصح   غا اذ، اض  ش    كا اال ت  ذ  مل  

  ذ مل  لا آاث   ق ل مث  اد   ا ذمل   اذ، دذ   ا ا   ذ  ضلحالة الي ق ا الحامل ا ض  مث         س ه    ا    مل  
التجذ   ا  ذيل اأ تذج ااال تارك، ض   رمل س ه  صذه اة الحالمث ا ض  مث اس ه  اا هاهتذ ض  ضح رة اأ تذج 

 2االداع القا ه  يل اذ ض  الحامل ا صح  .
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III. اسرتاتيجيةالباحث عن أصـول  االستثمار: 
ا ض ا ههههه  ضت حضهههههمث ضههههه   شهههههذط الشههههه  ذة ضتلهههههحه  ا يدههههه ذة،  يهههههحضذ   هههههق   اال هههههت  ذ عهههههحة  هههههكا اليهههههق  ضههههه  

اهههههههكا  ا ت حضهههههههمث ا لهههههههق ا  ههههههههذمل ال حههههههه  االت ق هههههههه  ا ي ههههههههح  الهههههههحامل اليذض هههههههمث ملا  ابال هههههههت  ذ ي هههههههح  الشههههههه  ذة 
، ابلهههههض الهههههحامل اليذض هههههمث  هههههذه    اهههههد اهههههك  ااال هههههتاركاال هههههت  ذ  آاث   ق هههههل مث  اهههههد التجهههههذ   ضههههه  ساا ههههه  اأ تهههههذج 

اليهههههق  ضههههه  اال هههههت  ذ   ههههه     ههههه  اال هههههت  ذ  ا ا هههههقا ه ال شههههه  مث اال  ههههه  ذ الل ذلهههههمث الههههه   ت تهههههع بح اهههههمث  ذل هههههمث   هههههكا
 1ض  الل ذء  اا اذ  .

IV. الباحث عن الكفـاءة: االستثمار 
ضهههههه  ال ههههههقا ق اليدهههههه  مث ا  لههههههذل   اأ تههههههذج بههههههن الههههههحامل،  اال ههههههت ذه  اههههههح  ا دههههههت    األايههههههجم ضهههههه  ا ا هههههها ية 

 ههههه ،  ليهههههحضذ     هههههع األاهههههق  ا ال اهههههح األ   دهههههلد ا دهههههت    لاحصهههههقمل  اهههههد  ههههه     ههههه  ضي  ضهههههمث ضياهههههذ  لا هههههمث الل
التلهههههههذل   ا الهههههههحامل اليذض هههههههمث، اابلتهههههههذيل  لتههههههه   ذضههههههه  ا  هههههههذي  لهههههههذل   الل ذلهههههههمث  هههههههذ دا  هههههههق  لتهههههههح   اال هههههههت  ذ  

 .األايجم ا  ذش  لاحامل ا ض  مث  ذصمث يذا  ذ    ك  الل ذلمث ذاة   ذء  ا األهاء اضذ   
 .املضيفة اثره على بعض املتغريات يف الدولاملطلب الثاين: حمــددات االستثمــار األجنبـي املبــاشــر وآ

ا  ههههههههههكا األ هههههههههه   ذاليههههههههههذ ضلذ ههههههههههمث مههههههههههحهاة اال ههههههههههت  ذ  األايههههههههههجم ا  ذشهههههههههه  ا ال هههههههههه   األامل ، ملضههههههههههذ آاث    
   لق   ا ال    ال ذ .

  األجنبــي املبــاشــرالفــرع األول: حمــددات االستثمــار 
ي    ا هههههههمث اهههههههك  اال هههههههت  ذ اة األاي  هههههههمث ا  ذشههههههه   ضههههههه    ههههههه  ال اهههههههح ا ضههههههه    لت ههههههههح  اهههههههد اللح هههههههح ضههههههه   

األايهههههههجم ا  ذشههههههه ،  اال هههههههت  ذ احملهههههههحهاة، ا ي هههههههقذ  صهههههههي اذ  اهههههههد ثرثهههههههمث مل ههههههههقا   هههههههه : مهههههههحهاة ي ههههههههذ    ذ هههههههذة 
  ق ضقه  ا الشل  اآليت: ، ا  ذهمثااحملحهاة ا تلا مث بتد   األ  هذمل، ااحملحهاة اال تصذه 
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 1األجنيب املباشر يف الدول املضيفة االستثمار(: حمددات 01الشكل رقم )
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راطار سياسات االستثمار األجنيب املباش تيسري األعمال  

  واالقتصادي االستقرار السياسي

 واالجتماعي.

 القوانين المتعنقة بالدحول والعمل 

 معايير معامنة فروع الشركات األجنبية 

  االتفاقيات الدولية حول االستثمار األجنبي

 المباشر

 سياسات الخصخصة 

  السياسات المتعنقة بهيكل األسواق وسير

 العمل فيها 

 السياسات التجارية والتعريفة الجمركية 

 يةالسياسة الضريب 

  تعزيز االستثمار ويتضمن المناخ

االستثماري وسمعة الدولة وتوفير 

 الخدمات التموينية الالزمة

 الحوافز االستثمارية 

  التكنفة المنخفضة فيما يتعنق بالفساد

 وسوء اإلدارة

  الراحة االجتماعية كتوفير المدارس

 وغيرها

 .خدمات ما بعد االستثمار 

 االقتصاديةاحملددات 

 حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املضيفة

 عوامل السوق: عوامل المواردعوامل الكفاءة

 تكنفة األصول والموارد -توفر الموارد الخــام                                    -حجم السوق ومعدل الدخل الفردي                     -
 تكنفة المدخالت األخرى مثل -عمالة رخيصة غير ماهرة                             -معدل نمو السوق                                        -
 واالتصاالت عمالة ماهرة                                             مثل تكنفة النقل -إمكانية الوصول إل  األسواق العالمية                 -
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 ت هههههن ليهههههذ ضههههه   هههههرمل الشهههههل  مل هههههر  ثرثهههههمث مهههههحهاة    دههههه مث االههههه  اهههههذ  ر هههههمث ابل اهههههح ا ضههههه   اا دهههههت     
 ا:ا ت    
 األجنيب املباشـر:  االستثمارسياسات  إطـار-أوال
الد ذ ههههههه ،  لا ههههههههذ  ههههههههذ    ذال ههههههههت  ا ا ال اهههههههح ا ضهههههههه     اال ههههههههت  ذ اةاالههههههه   لههههههههق  اههههههههذ ملثهههههههه  ض ذشهههههههه  ا  

ا يهههههههههذ  الد ذ ههههههههه  لا اهههههههههح ضدت هههههههههه  اغههههههههه   ذ هههههههههع لات ا هههههههههذة الد ذ ههههههههه مث  ا هههههههههذ  هههههههههذ  ذلههههههههه  ا صهههههههههذ  الشههههههههه  ذة 
 1األاي  مث ا ذ ح ذ  اد س ه  ا ت  ذ اهتذ اال ت  ذ  مث

 ههههههاذا  ههههههذ  الي ههههههذ  الد ذ هههههه   ههههههذ    اههههههد ا   ههههههمث اا هههههه ا    ههههههقق اأ دههههههذ  ا قاهههههههح ث هههههههمث لا ههههههقا ين   هههههها،  ههههههكا      
األايهههههجم،  ذ دهههههت    األايهههههجم ال   هههههق  اب هههههت  ذ ا ا يال بلهههههح مل   لر هههههت  ذ  دهههههذ ح  اهههههد  اههههه  ب هههههه مث   ذ هههههمث اذذبهههههمث 

ا دت هههههه  . هالهههههمث  يلهههههح    اهههههذ ا  هههههذ  الد ذ ههههه مث ذ  لا ا شههههه ههههه  ال هههههذ    هههههر  تق هههههع ضيههههها ي شهههههذء ض   ههههه   لاي هههههذ  الد ذ
  تق    اد ضهح   ق   اال ت  ا  الد ذ   ااألضين. اال ت  ذ  ل ا مث  اابلتذيل

األايهههههههجم ا هههههههح   ل  ههههههها  ية ا دهههههههت   لهههههههكل   ههههههها  اال هههههههت  ا  الد ذ ههههههه   هههههههق الضههههههه ذ  لاح هههههههذ   اهههههههد  مل  ا ههههههههذمل 
ت ههههههذالة   ههههههذ  ا هههههه ا ،   ههههههذة اأ ا   ههههههمث الهههههه   د ههههههح ضهههههه  ايذس لا  ذ ههههههه ، ا تلهههههههح  اال ههههههت  ا  الد ذ هههههه  ا لههههههحا  ا 

الد ذ ههههههه مث، ا ههههههه ا     ق ههههههههمث مل ههههههههن ا لههههههه   اهههههههد ض هههههههذ    الشههههههه ذ  مث اا شهههههههذ  مث  اال  هههههههرابة ااالغت هههههههذالةاغ هههههههذ  
 ا  ذه  ال ذ ق  امذ بمث ال دذه اال  ا  ا  مث،     هكا  يللهن يجيذاب ا ا   يذ  ا دت ه  األايجم. 

 لتسيري وإدارة أعمـال املستثمرين: التسهيالت-اثنيا
اأها  هههههههمث االيهههههههقا   االات ذ  هههههههمث  االههههههه   ههههههه   ط  هههههههقا د اال ت  ههههههههذ  ا حضههههههههذة ضهههههههذ بلهههههههح اال هههههههت  ذ  االل هههههههذء  

    التلا   هههههههههمث اال   ا ههههههههههمث ،   هههههههههذ  شههههههههه   التهههههههههحاب  الههههههههه    ك ههههههههههذ الحالهههههههههمث ا ض  ههههههههههمث لتدا هههههههههه  مل  ههههههههههذمل ا دهههههههههت   
ء  ا ههههههههقا د ا يذ  هههههههههمث ا اهههههههه  ب  ههههههههمث يها  ههههههههمث اذذبههههههههمث ذاي  هههههههه اال ههههههههت  ذ  بتشههههههههج عا اههههههههمث األاذ هههههههه ، ا ت  هههههههه   ههههههههك  

 ضههههههذء  اههههههد ا  ههههههمث، ا ههههههق   ا  ا هههههه  اللذضههههههمث اال، اا هههههههح ضهههههه  ال دههههههذه ا هههههههذيل ااأها ذ احتدههههههن الل ههههههذء  اأهلر ههههههت  ذ 
  ههههههههمث األ  ههههههههذمل شهههههههه   ا األااههههههههد  ا لقض ههههههههمث،   ههههههه ر بههههههههكل  ال اههههههههحا  اأ     ههههههههمث ااهههههههقها لتحدههههههههن بتال  ا  ا  هههههههمث ا ي

 ذاال هههههههت  ذ  لا دهههههههت      األاذ ههههههه ، ا شههههههه    هههههههك  ا  هههههههذه اة خت ههههههه ض ال  ا  ا  هههههههمث ا هههههههح   الحالهههههههمث ا اليشهههههههذط 
، يال مل هههههها ال ههههههدامل ال دههههههذه ا يتشهههههه  ا  ههههههك  ال اههههههحا   شههههههل   ذ  ههههههذ ا  ههههههت  ذ االاي شههههههذء ا ههههههذالة  شههههههج ع ا هههههه ا   

                                                           
 186ص  1999زهـران، عمان األردن  )االستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق(، دارحسين عني خربوش وآخرون،  1
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 اال ههههههههت  ذ س يها ذ    ههههههههت اضت صههههههههو قضهههههههههق  األايههههههههجم ا  ذشهههههههه    اههههههههذ،   ههههههههذ مل   اهههههههه  ااهههههههههذ اال ههههههههت  ذ  هههههههه ا اة 
 1اكا . ذا ت  ذ  ا صقصذ    ذ  تلا  ابلت   ط اا تذبلمث اال ا    لح ض ا ذ مل ذ  ذ لتح    ضيذ  

 احملددات االقتصادية:-اثلثا
بلههههههههح  جهههههههه  الدههههههههقق ايضلذ  ههههههههمث القصههههههههقمل يل هههههههها ضهههههههه  احملههههههههحهاة ا ا ههههههههمث لر ههههههههت  ذ  األايههههههههجم ا  ذشهههههههه ،   

الصههههه     شهههههجع  اهههههد اال هههههت  ذ  يال يذا  هههههذ      هههههذ ضههههه  ا هههههقاه اإهههههذ  ملا ضههههه  مل هههههقاق مل ههههه     ذلدهههههقق ذاة ا جههههه  
  ههههههه  ، ا لت هههههههح  جههههههه  الدهههههههقق  اهههههههد ا دهههههههذ مث ا هههههههحه الدهههههههلذ  اال هههههههق  الشههههههه ا  مث لا هههههههقا ين، ا لههههههه   يههههههها  تشههههههه  

ضهههههع مل هههههحا  اليهههههذ   احملاههههه  اأمجهههههذيل اضلهههههحالة منهههههق ،  ذل اهههههح الهههههكذ  لهههههق  ضلهههههحمل منهههههق  اال تصهههههذهذ ض   هههههع  هههههترء  
الشهههههه  ذة األاي  ههههههمث الهههههه   دهههههههلد لتح  هههههه  األ اب  اي ذضههههههمث ضهههههه  ا شهههههههذ  ع اال ههههههت  ذ  مث، ا لههههههق   ههههههح  ا دهههههههت      

 .2ل هن   ط اأ تذج لادقق احملا  ايمنذ التصح   لأل قاق اإذ ا مث
اس ه   ا لههههههههح اليههههههههذ   احملاهههههههه  اأمجههههههههذيل اضلههههههههحالة منههههههههق   هههههههه  ذ ا بهههههههه اس   ق ههههههههمث اال تصههههههههذه ة اليذض ههههههههمث اليذشهههههههه مث  

ض هههههح هتذ  اهههههد اهههههك  اال هههههت  ذ اة األاي  هههههمث اب ذ اهههههذ،  اهههههد ا ت هههههذ  مل  ا   هههههذ  ضلهههههحالة منهههههق اليهههههذ   احملاههههه  هلههههه ر 
 اهههههههد اال هههههههت  ا  اال تصهههههههذهذ ا ال اهههههههح اابلتهههههههذيل س ه  ال اههههههه  اللاههههههه  اه هههههههقمل األ ههههههه اه، اضههههههه   يهههههههذ  تضههههههه  ااهههههههقه 

 .3 مل  ا ذمل اإذ ا  ر مث   ه مث بن الد ه  ا ضلحالة الي ق اال تصذهذ ا ح   
ا هههههههح  تلههههههه ي ا دهههههههت    األايهههههههجم ية قهههههههذ   قتا هههههههمث ا مل هههههههقاق ال اهههههههحا  ا ضههههههه  مث ا ذصهههههههمث اليذض هههههههمث ضياهههههههذ، ض ههههههه    

قهههههذ   مل هههههلذ  الصههههه   ا  ا ذ ههههها ا صقصهههههذ اب هههههذ  اال  هههههذي،  ذ   هههههذ   هههههل  الصههههه   ا    ههههه   هههههح ع ابال هههههت  ذ  
  ضلههههههحالة ال ذ ههههههح   الهههههه  ها  ا  ههههههح  ذة اال ههههههت  ذ  األايههههههجم ا  ذشهههههه  ية اال   ههههههذ ، االللهههههههن صههههههح  ،   ههههههذ مل

 . 4ايجم ية األ قاق احملا مثاألايجم،   لحالة ا ي  ضمث اذ  ث  يجيذيب ا  ح  ذة اال ت  ذ  األ
ي   ههههههههق   ا ههههههههقاه األال ههههههههمث ق قا اههههههههذ ا  تا ههههههههمث ايضلذ  ههههههههمث ا ههههههههت راذ ايه ذاههههههههذ ا   ا ههههههههذة  صههههههههي ل مث قتا ههههههههمث  ههههههههق    

  هههههههح    مل  ا هههههههذمل األايهههههههجم ية ال اهههههههحا  اليذض هههههههمث. ا هههههههذ  ال ت هههههههذ  بلهههههههض الشههههههه  ذة ضتلهههههههحه  اللذضههههههه  األ ذ ههههههه  ا
ا يدهههههه ذة ابألاههههههق  اضدههههههتق هتذ ا ي  ضهههههههمث ا ال اههههههحا  اليذض ههههههمث ها  ا اههههههك  اال هههههههت  ذ  األايههههههجم ا  ذشهههههه  ا هههههههكا 

                                                           
 72ص مرجع سبق ذكره عبد الرزاق حمد حسين الجبوري  1

2 Faisal Ahmed,Rabaharezki  and  Norbert  funke  (the  Composition  of  capital  flow: issouth Africa Different) 
IMF,WP/05/40,March 2005,p8.  

االستثمار األجنبي المباشر في األردن حجمه ومحدداته( مجنة أربد لنبحوث والدراسات، المجند الخامس، العدد األول، جامعة اربد )هيل عجمي جميل، 3

 .24، ص2002األهنية، 
4 Benoit  Mercereau(FDI  flows  to  Asia: Did  tha  Dragon  crowd  out  the  tigers), IMF, wp/05/189/,septemper 
2005,p12 
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األاههههه  ضي  ضهههههذ   ضهههههذ  ت هههههح ااهههههقه  ر هههههمث   ه هههههمث بهههههن اال هههههت  ذ  األايهههههجم ا  ذشههههه  ااألاههههه  ا هههههي  ض،  لا هههههذ  هههههذ 
 .اابلللهن ا ذ شجع ذل  ا اك  ا د ح ض  اال ت  ذ  األايجم ا  ذش  ية ال اح ا ض   

 دههههههلد الشهههههه  ذة األاي  ههههههمث اللذضاههههههمث ا الصههههههيذ ذة الهههههه  حتتههههههذج ية مل ههههههحذ  ذضاههههههمث     ههههههمث لتصههههههي ع ا يتههههههقج الياههههههذ   
ت هههههههذ  ضههههههه  األ هههههههحذ اللذضاهههههههمث ضي  ضهههههههمث ض ههههههه   صهههههههيذ مث ا يدهههههههقاذة  ية ي شهههههههذء ضلذضههههههه  اهههههههذ ا الهههههههحامل اليذض هههههههمث لر 

اللذ  هههههههمث مل   هههههههق   ا  ا ههههههه  التصهههههههي ل مث ذاة  ا ههههههه ا  ج تاذاألاههههههه ، سا  هههههههذالة مل ههههههه     ههههههه   الشههههههه  مث  جهههههههدء ضههههههه  
اللذضاههههههمث الل   ههههههمث    ههههههع ضيتجذهتههههههذ ا ال اههههههحا  ضي  ضههههههمث األاههههههق .  اههههههد الهههههه غ  إههههههذ   ههههههح   هههههها  ا  ههههههذي ضدههههههتق  

ق  هههههههح ا اههههههك  ا دههههههت    األايههههههجم،  ذ دههههههت   ا   ي هههههه ا  مل ضهههههههذ ية األاههههههق  ا ال اههههههحا  اليذض ههههههمث لهههههه هن اللذضهههههه  ال
ضدهههههتق   لاههههه   اضاهههههذ   الل هههههذمل ا  اههههه  ال اهههههحا ، أل ههههها ضههههه  الدههههها   هههههح    الل هههههذمل ذاذ ا دهههههتق  التلا  ههههه  ا  هههههح 

 لا ي  ض.اي صذا  ية مل اد ضدتق  ي تذا  ا ضح  مل   ض  الل ذمل ذاذ ا دتق  التلا    
ء   هههههههههه  مل   دههههههههههلد اال ههههههههههت  ذ اة ية خت هههههههههه ض  اهههههههههه    ا ذهتههههههههههذ اأ تذا ههههههههههمث اس ه   ههههههههههذ  تلاهههههههههه  ابلل ههههههههههذ  ا   

 ضدتق  األ اب  اذل  اب ت حا  مل ذل    ليقلقا مث ضت حضمث ااال ت ذه  ض  االبتلذ اة اللا  مث ا ح  مث.
ي   ههههههق   ا ههههههقا ه ال   ل ههههههمث اق ههههههلذ  ضيذ هههههه مث ابل ههههههذء   ذل ههههههمث ال  ل هههههه  ا ههههههح  لت  هههههه   ههههههح    دا  األضههههههقامل   

 ال اههههههحا  اليذض ههههههمث، يذ البههههههح مل   تلذضهههههه   ههههههكا اللذضهههههه  ضههههههع اللقاضهههههه  الدههههههذب مث ضهههههه  ملا ههههههذ    ذ هههههه مث ضدههههههت    املهاء ية
ا تصههههههههذهذ اضههههههههذيل  هههههههها  ، ا ههههههههقا ن ا شهههههههه  لذة ضر  ههههههههمث، لتح  هههههههه  ب  ههههههههمث ا تصههههههههذه مث اذذبههههههههمث لر ههههههههت  ذ  األايههههههههجم 

 ا  ذش .
 بعض املتغريات يف الدول املضيفـة املباشر علىالفــرع الثـاين: آثــار االستثمــار األجنبــي 

  هههههههح  لهههههههق   ا ضههههههه  مث، ت هههههههذ   اآلاث  الههههههه     اهههههههذ اال هههههههت  ذ  األايهههههههجم ا  ذشههههههه   اهههههههد ا تصهههههههذهاة الهههههههحامل  
يجيذب ههههههمث ملا  هههههها  مث، إههههههذ  صههههههل  ضلهههههها   ههههههح   يضلذ  ههههههمث  ق   هههههها إحضههههههمث مل ههههههحا اذ التي ق ههههههمث،  صقصههههههذ اليذض ههههههمث ضياههههههذ، 

ذلههههههه  بح ا هههههههمث ملثههههههه  اال هههههههت  ذ  األايهههههههجم ا  ذشههههههه   اهههههههد بلهههههههض لهههههههكل    دهههههههاط  هههههههكا ا هههههههدء الضهههههههقء  اهههههههد   هههههههح   
 ا ت  اة بيق  ض  التحا  .

  على مستوى العمالة: آاثره-أوال
 لتههههههه  ال  ذلهههههههمث ضههههههه   ههههههه   التحهههههههح ة الههههههه   قااههههههها  لقضهههههههمث الهههههههحامل اليذض هههههههمث، لهههههههكل   دهههههههلد اذ هههههههح  ية  

  ق    اال ت  ذ  األايجم ا  ذش  إا          اح ح  اضتدا ح .
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ا يهههههههذك  ملذ  ت هههههههح التههههههه ث  اأجيهههههههذيب لر هههههههت  ذ  األايهههههههجم ا  ذشههههههه   اهههههههد التق  ههههههه ، يذ  ههههههه   مل  الشههههههه  ذة  
احملا ههههههمث  ههههههح ال  ههههههح ك  هههههه   اال ههههههت  ذ  مل تذ ههههههمث، ا ههههههت يذا مله  تاههههههذ  اهنههههههذ  ههههههح  لههههههق  غهههههه   ههههههذه    اههههههد ا ههههههت راذ 

، ا  ههههههن مل  الشهههههه  ذة ضتلههههههحه  بدهههههه    ههههههح  اضتر اههههههذ ا ههههههقا ه ا ذل ههههههمث اال ي ههههههمث الرسضههههههمث  لهههههه  اال ههههههت  ذ   احههههههذ
ا يدههههه ذة  لهههههق  مل  ههههه  ضل  هههههمث ابل يهههههق  اأ تذا هههههمث االتدهههههق   مث، اابلتهههههذيل  لهههههق  ذاة  هههههح   مل ضههههه  ا مت  هههههد ا ي  هههههك 

ا ت  ههههههههههح  ههههههههههكا ا 1ا شهههههههههه ا ذة اأ تذا ههههههههههمث ا الههههههههههحامل ا ضهههههههههه  مث، إههههههههههذ  ههههههههههتهذ ية  اهههههههههه   هههههههههه     هههههههههه  اح ههههههههههح ،
ا الهههههههههحامل  التصهههههههههح   مثلل   هههههههههمث الل ذلهههههههههمث ذاة التقاههههههههها ا هههههههههت  ذ اة الشههههههههه  ذة ضتلهههههههههحه  ا يدههههههههه ذة ا األ شههههههههه مث ا

 2اليذض مث اابلح امث األاة ا الصيذ ذة التحق ا مث .
  ههههههههذ   اهههههههه  التهههههههه ث  اأجيههههههههذيب بصهههههههه مث غهههههههه  ض ذشهههههههه   ضهههههههه   ههههههههرمل س ه  ي هههههههه اهاة الههههههههحامل ا ضهههههههه  مث ضهههههههه  حتصهههههههه       

، اضهههههذ  يهههههت   يههههها ضههههه  س ه  الضههههه ا    اهههههد ا دهههههت      األاذ ههههه   ا  ذلهههههمث  هههههح    هههههحمي ضهههههدا  اي  هههههذءاة  ههههه    مث 
اال  هههههههذق اال هههههههت  ذ ذ،   هههههههذ مل   ق هههههههع ا دهههههههت      األاذ ههههههه  ا ا هههههههت  ذ اهت  ا الهههههههحامل ا ضههههههه  مث  هههههههق   هههههههيللهن 
يجيههههههههذاب ا س ه  ضيذصهههههههه  الل هههههههه  ا دههههههههتححثمث، ا تق هههههههه  ذلهههههههه  مل ذ ههههههههذ  اههههههههد ضههههههههح  التحدههههههههن ا تقاصهههههههه   يههههههههذ  

 اال ت  ذ  ا الحامل ا ض  مث.
ا يهههههذك ضههههه   ههههه    لههههههن ذلههههه ،   هههههح  يدهههههح  الشههههه  ذة احملا هههههمث ضههههه  الدهههههقق  ت جهههههمث  هههههح   هههههح هتذ  اهههههد ا يذ دهههههمث   

ا  1970إهههههذ  لهههههين   هههههحا  ضيذصههههه    ههههه ، اضههههه  األض اهههههمث القا ل هههههمث  اهههههد ذلههههه  ضهههههذ  هههههحة ا ال اس ههههه  بهههههن  هههههي  
 جهههههمث ا يذ دهههههمث شههههه  مث ا ي هههههمث  ل ههههه  ا  هههههذمل صهههههيذ مث األغك هههههمث  ت 300، يذ  ههههه ج ضههههه  الدهههههقق ضهههههذ  د هههههح  ههههه  1975

الهههههه     ههههههتاذ الشهههههه  ذة األاي  ههههههمث،   ههههههذ ا ت ههههههد ضهههههه  الدههههههقق مل ضههههههذ  ههههههحها ضهههههه  ا شهههههه ا ذة الصهههههه    احتقلهههههه  ية 
 هههههه ه ضيذ ههههههك لتقس هههههههع ضيتجههههههذة الشهههههه  ذة األاي  هههههههمث،   ههههههذ ملا ههههههح  التح   هههههههذة مل  ا ههههههت  ا  الل هههههه  ا الشههههههه  ذة 

. 3حتق هههههه  مل شهههههه تاذ   هههههه ا إ هتههههههذ الحال ههههههمث  األاي  ههههههمث  ههههههق مل هههههه  ضيهههههها ا الشهههههه  ذة احملا ههههههمث، ا لههههههقه ذلهههههه  ية يضلذ  ههههههمث
ا ضههههههذ  لألثهههههه  الدههههههاجم اليههههههذا   هههههه  ا يذ دههههههمث غهههههه  ا تلذ  ههههههمث، مل  ضشههههههذ  ع اال ههههههت  ذ  األايههههههجم ا  ذشهههههه   ههههههح  لههههههق  
ضدهههههذمهتاذ ا التشههههه     هههههل  مث  يهههههحضذ  ت اههههه    ذلهههههمث ضههههههذ    اضت اهههههمث  هههههح ال  تهههههق   ما هههههذ، ملا  يهههههحضذ  لت هههههح  اههههههد 

 اأ تذج لاحامل ا ت حضمث اش  ذهتذ ا  ح ح ها  . امل  مل ذل   ذصمث مل ذل   اأ تذج ا ت ق  ، 

                                                           
 725ـ724، ص 1987، دار المريخ، الرياض، (العالقات االقتصادية الدولية)جون هدسون، مارك هدندر، 1
سنسنة منشورات األنكاد حول القضايا التي تتناولها اتفاقيات االستثمارات مؤتمر األمم المتحدة لنتجارة والتنمية، االستثمار األجنبي المباشر والتنمية، 2

 64، ص 1999الدولية، األمم المتحدة نيويورك وجنيف 
، المنتق  العنمي الدولي: ”أثر االستثمار األجنبي المباشر عن  المتغيرات االقتصادية في الدول النامية ” سعدي فضيل وبن عامر خالد، مداخنة بعنوان3

 7ـ6أكتوبر ص  22/23االستثمار األجنبي المباشر ومهارات األداء االقتصادي، جامعة بومرداس )الجزائر( ، 
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ا   هههههد اللر ههههههمث بهههههن اال ههههههت  ذ  األايهههههجم ا  ذشهههههه  االل ذلههههههمث ضل هههههح ، احتا ااههههههذ صهههههل  ا  هههههه    ههههههذ   اآل اء   
الدهههههذب مث، للههههه  ا ر هههههإ مل   يهههههذك ملثههههه ا يجيذب هههههذ ا اللح هههههح ضههههه  الهههههحامل ا ضههههه  مث، ا   هههههمث اإهههههر   ل ههههه  ا  جههههه  

 مث اال ت  ذ  األايجم ا  ذش  ا التق    ا الحامل ا ض  مث، ضدذمه
  ههههههذ متههههههذ   اال ههههههت  ذ اة األاي  ههههههمث ا  ذشهههههه   آاث ا مل هههههه   غهههههه  ض ذشهههههه    اههههههد الل ذلههههههمث ا الههههههحامل ا ضهههههه  مث ختههههههو     

 األاق ، ا تا و ا الي ذط التذل مث:
مث،  هههههها  الشههههه  ذة ضتلههههههحه  هههههه  هههههذ مل  األاههههههق  ا الهههههحامل األ   لههههههق  مل ههههه  ضهههههه  األاهههههق  ا الههههههحامل ا ضههههه    1

 ا يد ذة  لق  ضدتلح  لح ع ملاق  مل   ض   ا  ال  متيحاذ ش  ذة ا ض  مث.
ههههه ضهههه  ملاهههه  اههههك  ال ههههح اللذضاههههمث ا ت اههههمث،  ل هههه  الشهههه  ذة ضتلههههحه  ا يدهههه ذة  اههههد  هههه ي ملاههههق  مل  هههه    2

 ، ا كا  لق   ذصمث ا األ ش مث ال   ت ا  الت     ااإ  .ا   ذ ذ
اا  هاه ههههههمث ابلشهههههه  ذة ضتلههههههحه  ا يدهههههه ذة مل هههههه  ض ذ  ههههههمث بشهههههه  ذة الحالههههههمث ا ضهههههه  مث، ههههههه  لههههههق  اأ تذا ههههههمث   3

 اابلتذيل  ا  األاة  لق    حا  ذ ه ع ملاق  مل اد ض  األاق  ال   ح لاذ ال ذ  مث.
هههههههه  لهههههههق  لد ذ هههههههمث   هههههههع األاهههههههق  الههههههه   ت لاهههههههذ الشههههههه  ذة ضتلهههههههحه  ا يدههههههه ذة ها  ا ه هههههههع الي هههههههذابة الل ذل هههههههمث ية  

 .1ة الحالمث ا ض  مث ب  ع األاق  لل ذاذض ذل مث ش  ذ
للههههه  ا ر هههههإ ها  هههههذ مل ههههها ابلههههه غ  ضههههه  مل  ضدهههههتق ة األاهههههق  ا ح ق هههههمث ضههههه  الشههههه  ذة األاي  هههههمث مل اهههههد ضههههه  الههههه     

 هههههح لاذ الشههههه  ذة احملا هههههمث،   ههههه  ال ههههه اق   ههههه   بهههههن ملاهههههق  الل ذلهههههمث األاي  هههههمث االل ذلهههههمث احملا هههههمث ا ا شهههههذ  ع ا  ذضهههههمث ا 
  ههههههذ    ههههههد  ههههههل  مث ض ذ  ههههههمث  دههههههتق ة األاههههههق  ا ح ق ههههههمث ا الههههههحامل األ ، أل  الشهههههه  ذة األاي  ههههههمث الههههههحامل ا ضهههههه  مث،  

  دلد اذ ح  لر ت ذه  ض  ا  ذي  لا مث الل ذلمث ا الحامل ا ض  مث لتل    مل اب اذ.
 ـ اآلاثر على ميزان املدفوعات:اثنيا 

 ههههههح  ذة اال ت  هههههههذ  األايههههههجم ا  ذشهههههه  ا ض ههههههدا  ا ح هههههههق ذة ثيذ  ههههههذ للهههههه  ضهههههه  ال اههههههح ا صهههههههح    ثهههههه  لههههههق  
لهههههه دا  األضهههههههقامل اال اهههههههح ا تا هههههه  اهههههههذ، اض ههههههدا  ا ههههههح ق ذة للهههههه  هالهههههههمث    ههههههه    هههههههق  ضههههههذ  تدهههههها ا ضهههههه    ههههههق  اضههههههذ 

 هههههدهاه اأ  هههههذق لا اهههههح ا صههههههح   مثاألاي  ههههه ي  ههههها ا مج ههههههع مل،ههههههذء اللهههههذس، اا الق ههههه  الهههههكذ حتصههههه    ههههها اال هههههت  ذ اة 
 ، ا ههههح  ضههههذ  دههههتا ا يذا ساه   هههههق  ضههههذ  ي  هههها  اههههد   هههههق   اضح ق ذ هههه ا دههههت     ا ههههكا  دهههه   لهههها  جهههههدا ا ض ههههدا  

األاي  ههههههههمث ها  ضاهههههههه  ا اللجههههههههد الل هههههههه  ا ض ههههههههدا  ضههههههههح ق ذة الههههههههقال ة ا تحههههههههح  األض  ل ههههههههمث،  لر ههههههههت  ذ اة هههههههههذ  
                                                           
1Bernard Hugonnier, investissement directs, coopération internationale et firmes multinationales, éd : 
Economica,Paris,1984, p 199 
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  1967 -1950 ة ا تحهههههههح  األض  ل هههههههمث ا ملض  لهههههههذ الر  ي هههههههمث لا ههههههه      ههههههه   هههههههح ة يمجهههههههذيل ا هههههههت  ذ اة الهههههههقال
ضا هههههههق  هاال ، ا  هههههههن با ههههههه  األ اب  احملقلهههههههمث لهههههههي هن اال هههههههت  ذ اة ا هههههههرمل   ههههههههن ال ههههههه   بيحهههههههق  7473بيحهههههههق 

ضا هههههههههذ   6  ية الهههههههههحامل اليذض هههههههههمث ،هههههههههق 1987 -1980ضا هههههههههق  هاال ،   هههههههههذ  هههههههههح     هههههههههرمل ال ههههههههه     16079
ضا ههههههههذ   2ضا ههههههههذ  هاال ، مل  ههههههههح ا ههههههههت  ذ  ضياههههههههذ  13شهههههههه   مل هههههههه  ة  هههههههه  مل اب  با هههههههه  ،ههههههههق هاال   ذ ههههههههت  ذ اة ض ذ

 16هاال    ههههههط، اال ههههههذ   ت حتق اهههههها ية الههههههحامل األ   ا ت حضههههههمث .  ههههههكا ا ههههههح با هههههه   لا ههههههمث ا ههههههت اه التليقلقا ههههههذ ا 
 .1ض  يمجذيل صذه اهتذ %5 ي مث بيحق هالمث ااتاذ الح ا مث ا آ  ذ، ملي     ذ، املض  لذ الر 

األاي  هههههمث ا  ذشههههه    هههههق س ه   صههههه امث الي هههههح  لر هههههت  ذ اةابهههههكل   لهههههق  األثههههه  ا  ذشههههه  ا ال ههههه   ال صههههه   
 األايجم لح  ال اح ا ض  ، ابكل   دت  ع اا ها ا ها  ا ذامث لد ه  ضدتق  الصذه اة.

ق   ا  هههههههههمث، اذلهههههههه  أل  يال مل  اآلاث  اأجيذب ههههههههمث ا ض ههههههههدا  ا ههههههههح ق ذة ا ا هههههههههح  ا تق ههههههههط اال ل ههههههههح غذل ههههههههذ ضههههههههذ  لهههههههه
اآلاث  اأجيذب ههههههههمث ا ض ههههههههدا  ا ههههههههح ق ذة اا رسضههههههههمث لتههههههههح   اال ههههههههت  ذ  األايههههههههجم ا  ذشهههههههه   ت اهههههههه  بلههههههههح  هههههههه   ية آاث  

 الق هههههههه  مث هههههههها  مث،   هههههههه   ل هههههههه   شههههههههذط الشهههههههه  ذة األاي  ههههههههمث  اههههههههد س ه  ا ههههههههت اه ال اههههههههح ا ضهههههههه   ضهههههههه  الدههههههههاع 
ال اههههههههح األ ، اه ههههههههع الت ق هههههههه  الهههههههههقا ه لتاهههههههه  الشهههههههه  ذة  ااإههههههههحضذة، ا ههههههههك  الشهههههههه  ذة   ههههههههحمل ا حتق هههههههه  مل اب اههههههههذ ية

، ي ههههههذ مث ية حتق هههههه  اههههههدء ضهههههه  ض   ههههههذة اال هههههه ا ا قا ههههههح  ضهههههه  ا صههههههذ   ا اإههههههذ ج، اه ههههههع ملضههههههقامل ض ذبهههههه  بهههههه اءاة 
اللهههههههذضان األاذ ههههههه  ا  هههههههك  ا شههههههه ا ذة ية اإهههههههذ ج،  ههههههههكا  اهههههههد يضلذ  هههههههمث س ه  صهههههههذه اة ال اهههههههح ا ضههههههه    ههههههه  

  ههههههمث اشهههههه لمث ا صههههههذالهتذ القا ههههههلمث ابأل ههههههقاق اللذ  ههههههمث،  هههههها   يههههههذك إذ  ههههههذة ضهههههه    هههههه     هههههه   شههههههذط الشهههههه  ذة األاي
 اهههههه  الشهههههه  ذة حتههههههح ضهههههه  ملمه ههههههمث  ههههههك  اأضلذ  ههههههمث  هههههه     هههههه    ههههههذ  الشهههههه  مث األ  اب ههههههح ضهههههه  صههههههذه اة   ا اههههههذ ا 

 اهههههههذ ال  دههههههه  الهههههههحامل ا ضههههههه  مث، ا  ههههههه ا ضهههههههذ ع ههههههه   اهههههههد ال ههههههه ا  ضههههههه  إذ  هههههههمث ا يذ دهههههههمث ا األ هههههههقاق اللذ  هههههههمث، ملا 
ابلتصههههههح   أل ههههههقاق ضل يههههههمث، ا ههههههدهاه الضهههههه قط  اههههههد ض ههههههدا  ا ههههههح ق ذة لا اههههههح ا ضهههههه  ، بدهههههه     ذ ههههههذة التدههههههل  

الههههههه   ت لاههههههههذ الشههههههه  ذة األاي  هههههههمث،   ههههههه   ل ههههههههح الشههههههه  مث األ  ية   هههههههع مل هههههههلذ  الدههههههههاع  ااال هههههههت اهاةلاصهههههههذه اة 
 2ااإحضذة ال    حضاذ ل لض   ا اذ.

 االستثمار األجنيب املباشر يف نقل التكنولوجيا: أثر-اثلثا
ي  التليقلقا هههههههههههمث ال  تضههههههههههه   الل ا هههههههههههذة اللا  هههههههههههمث  حدههههههههههه  بههههههههههه   شهههههههههههت    اهههههههههههد ا صهههههههههههذ   ااإههههههههههه اة 
اا اههههههههذ اة الرسضههههههههمث لتصههههههههي ع ضيههههههههت  ضلههههههههن، اي    ههههههههق  ا دههههههههتق  التليقلههههههههقا   يصهههههههه   ههههههههذ  لال ا ههههههههمث اأ تذا ههههههههمث، 
                                                           

 485،و 282ـ281ص  2007، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،ثار االقتصادية لالستثمار األجنبي(اآل)نزيه عبد المقصود مبروك، 1
 83و 82ص مرجع سبق ذكره عبد الرزاق محمد حسين جبوري  2
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ال هههههح  هههههذ   الت هههههح  التليقلهههههقا  ا حتدهههههن ضدهههههتق  ا ل شهههههمث  اصهههههذ ة بهههههكل  التليقلقا هههههذ مل ههههه   يذصههههه  اأ تهههههذج،
.   ههههههههه    هههههههههق  الشههههههههه  ذة ضتلهههههههههحه  ا يدههههههههه ذة بتهههههههههق   1 %75-%70ا ال اهههههههههحا  اليذض هههههههههمث  هههههههههذ  ههههههههه اا  بهههههههههن  

ا ت ذاههههههههذة الشهههههههه  ذة احملا ههههههههمث ضهههههههه  اآلالة اا لههههههههحالة ذاة ا دههههههههتق  التليقلههههههههقا  بشهههههههه اط ض دهههههههه  ، إههههههههذ  تهههههههه   
لدهههههاع اب قاصههههه ذة اللذ  هههههمث، ا هههههت يذا  ق ههههه   هههههح    مل  ا هههههذمل األايهههههجم ملا   ههههه ة لاشههههه  ذة احملا هههههمث   صهههههمث ي تهههههذج ا

 .2ا ذ ذ ا  ا      التليقلقا ذ املث  ذ  اد اال تصذه ة ا ض  مث   دت  
ي  ها  اال ههههههههت  ذ  األايههههههههجم ا  ذشهههههههه  ا   هههههههه  التليقلقا ههههههههذ صههههههههذ  ملالق ههههههههمث ضهههههههه  ملالههههههههق ة صههههههههذ ل  ال ههههههههه ا  ا      

 ا ت ههههههذء  ههههههحة  ههههههك  ال اههههههحا  ية حت  هههههه  مل   تاههههههذ اإذصههههههمث لي هههههه  التليقلقا ههههههذ لتصهههههه  مل  هههههه   ال اههههههحا  اليذض ههههههمث،   ههههههح
اضر  هههههههمث ل  ا اهههههههذ اال تصهههههههذه مث،   هههههههذ  هههههههل  ية س ه   هههههههح اهتذ اال هههههههت لذب مث لتهههههههق ن التليقلقا هههههههذ ا ي قلهههههههمث، اس ه  

ح ههههههههح ضههههههههح  ضر  ههههههههمث الهههههههه اابط بههههههههن الشهههههههه  ذة األاي  ههههههههمث ا  ا اههههههههذ ابههههههههن الشهههههههه  ذة احملا ههههههههمث، ارلهههههههه  ال ههههههههقمل مل  حت
التليقلقا هههههذ ا ح هههههح  ال تصهههههذه ال اهههههح ا ضههههه   متا هههههمث  ح ا ههههها ا صذ صههههها اإ دا ههههها اليدههههه  مث،   ههههه ر يذا  ذ ههههه  الحالهههههمث 
 ت  ههههههد ب ههههههذ ض ا األ ههههههحذ اللذضاههههههمث ا لههههههذ  ال  ذلههههههمث،  اهنههههههذ  ههههههتاج  ية الصههههههيذ ذة     ههههههمث الل هههههه ، يضههههههذ يذا ا صهههههه   

 . 3صيذ ذة     مث  مل  ا ذملبيح   ا األ حذ اللذضامث  اهنذ  تجا ،ق ال
اب  هههههههمث حتا ههههههه   لذل هههههههمث اال هههههههت  ذ  األايهههههههجم ا  ذشههههههه    يهههههههذ  ضههههههه   يهههههههقاة ا هههههههت اه التليقلقا هههههههذ ضههههههه   ههههههه   

 هههههه   مل  ضشههههههذ  ع اال ههههههت  ذ  ا  ذشهههههه   األول فــــــالرأيالههههههحامل ا ضهههههه  مث  ذصههههههمث اليذض ههههههمث ضياههههههذ،  لهههههه ي قتاهههههه  اآل اء  
الهههههقا ه ية الهههههحامل ا ضههههه  مث االههههه   ي هههههقذ  اهههههد ضدهههههتق ة  ذل هههههمث ضههههه  ال حههههه  االت هههههق    دهههههذ   ب لذل هههههمث ا  هههههح    
ا  ههههههههق    ههههههههح اهتذ التليقلقا ههههههههمث،  ذال ههههههههت  ذ اة ا شهههههههه  مث  دهههههههه    اهههههههه  ا تلههههههههذك بههههههههن شهههههههه  ذة الههههههههحامل ا ضهههههههه  مث 

اا ههههههههت حا  الت ي ههههههههذة ا ح  ههههههههمث، اابلتههههههههذيل   ههههههههق   ضاههههههههذ اة الههههههههحامل االشهههههههه  ذة األاي  ههههههههمث إههههههههذ  دهههههههه   اب ههههههههت لذ  
ا ضهههه  مث ا قل ههههح ضلههههذ    ليقلقا ههههذ ذا  ههههمث،   ههههذ  دههههذ ح اال ههههت  ذ  األايههههجم ا  ذشهههه   اههههد  اهههه  ضيذ دههههمث بههههن  هههه ا  
الشهههههه  ذة ا تلههههههحه  ا يدهههههه ذة االشهههههه  ذة احملا ههههههمث إههههههذ  شههههههجع  ههههههك  األ هههههه    اههههههد س ه  مل شهههههه مث ال حهههههه  االت ههههههق   

ذ، اا هههههههت حا  التليقلقا هههههههذ ال ذ  هههههههمث ق  ههههههه    هههههههذء  األضههههههه  الهههههههكذ  هههههههتهذ ية حتدهههههههن اهههههههقه  ا يتجهههههههذة اإذصهههههههمث هبههههههه
 ال ذ  مث اي تذج ضيتجذة اح ح    ذ مث  ص  اذ امل اب اذ ا الدقق احملا .

                                                           
ديات شمال إفريقيا، مجنة اقتصا االستثمار األجنبي المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، نظرة تحليلية للمكاسب والمخاطر(زيدان محمد )1

 138، ص200السنة األول ، العدد األول، 
العنوم مجنة  )دور االستثمار األجنبي المباشر في حركة التصنيع العربي: دراسة الجانب اإليجابي لالستثمار األجنبي المباشر(عباس جبار الشرع 2

 .44، ص2006( جامعة البصرة 17( العدد )5االقتصادية، المجند )
ندوة االستثمار األجنبي الخاص في الممنكة العربية  االستثمار األجنبي المباشر والدول النامية: دراسة نظرية وتطبيقية() حمد سالمة عبد هللا3

  181-180، ص1997نوفمبر،  25-24، الرياض السعودية: الحوافز والمعوقات، معهد الندراسات الدبنوماسية
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ــــــاينملضههههههذ  ــــــرأي الث ،   ت ههههههح مل    ا ههههههمث ا ههههههت اه التليقلقا ههههههذ ختضههههههع ية ا هههههه ا  ج ذة الشهههههه  ذة األاي  ههههههمث ال
ا هههههت  ا   هههههح    ض  د هههههذ اال تلهههههذ ذ،  لذضههههه  التليقلقا هههههذ  هههههق  ههههه    ق اهههههذ ا يذ دههههه تاذ، لهههههكل  ضههههه   الههههه    غههههه  ا

غهههه  ا ل هههههقمل مل  متههههح  لشههههه  ذة الهههههحامل ا ضهههه  مث، بههههه  ا ت ههههك ياههههه اءاة حتهههههقمل ها  ا ههههت ذه   هههههك  األ هههه   ضههههه   هههههكا 
الهههههه   ت  ههههههد  اللذضهههههه ،  تحق هههههه   ليقلقا ههههههذ اههههههح ضت ههههههق   ال  تيذ هههههه  ضههههههع  صههههههذ و اللح ههههههح ضهههههه  الههههههحامل ا ضهههههه  مث

ب  هههههههههذ  اإههههههههه اة اا لهههههههههذ  ، االل هههههههههذءاة الههههههههه   دهههههههههتق  اذ، ملا     هههههههههد  شهههههههههذ ذة ال حههههههههه  االت هههههههههق   ا ض ههههههههه اة 
الشهههههه  ذة األ  ا الههههههحامل ا ت حضههههههمث،   ههههههذ مل  ا شههههههذ  ع ا  اق ههههههمث ابللذضهههههه  لا دههههههت    األايههههههجم ال  دهههههه    اهههههه  مل ههههههمث 

اههههههذة مل شهههههه تاذ  اههههههد اال ههههههت اه ضهههههه  اإههههههذ ج  ر ههههههذة ضههههههع الشهههههه  ذة احملا ههههههمث  ذصههههههمث يذا ا ت ههههههحة ا  ا  ههههههمث ا ت ذ
 ا هههههكا ضههههههذ  ا هههههه  ملثهههههه  اال تلههههههذك الدههههههذب  الههههههك   ،   ههههههذ  ههههههح رههههههذ   اال ههههههت  ذ  األايههههههجم ا  ذشهههههه  ملاث ا  هههههها  مث  اههههههد 
ااهههههههقه الت هههههههق   التليقلهههههههقا  ا الهههههههحامل ا ضههههههه  مث  لههههههه ،  ذلشههههههه  ذة األاي  هههههههمث  هههههههذ متتهههههههذس بههههههها ضههههههه   هههههههح اة ضذل هههههههمث 

ذ الشهههههه  ذة احملا هههههههمث الههههههه   هههههههق  ختههههههه ج ضهههههه  الدهههههههقق ب لههههههه  ا يذ دهههههههمث غههههههه  ابشهههههه  مث ا ليقلقا هههههههمث لههههههه   صههههههه ح ملضذضاههههههه
ا تلذ  ههههههمث، ا ههههههكا ضههههههذ  ا هههههه  ملثهههههه  ا يذ دههههههمث اأجيههههههذيب،   ههههههذ  ههههههح  ضهههههه   بلههههههض ضشههههههذ  ع اال ههههههت  ذ  األايههههههجم ا  ذشهههههه  
حتههههههق ر لتليقلقا ههههههذ ضت ذهضههههههمث س  لههههههح ضيذ دههههههمث،    هههههه   اههههههد ال جههههههق  بههههههن الههههههحامل ا ت حضههههههمث اا ضهههههه  مث  اليذض ههههههمث ،   ههههههذ 

 1تح   الحامل ا ض  مث  لذل   ا مل  ذء      ض  ا اء اال ت ذه  ض  التليقلقا ذ ا دتق ه . 
 األجنبــي املبــاشــر يف اجلــزائـر االستثمارواقـع وآفــاق  املبحـث الثـانـي:

ي  اههههههك  اال ههههههت  ذ  األايههههههجم ا  ذشهههههه   لههههههح  ههههههح ذ مل ذ هههههه ذ لاحلقضههههههمث ا دا   ههههههمث،  اهههههه   دههههههلد ضيههههههك  هههههه     
، ا هههههههيت  ق ااال تصهههههههذهذال هههههههت  ذبا  ههههههه     ههههههه    ي اهههههههذ لد ذ هههههههذة يصهههههههر  مث  اهههههههد ا دهههههههتق ن الد ذ ههههههه    ق اهههههههمث

ا  كالههههههمث لادهههههها ذة ا دا   ههههههمث ا اههههههك  اال ههههههت  ذ  األايههههههجم  ها اههههههق  ا   هههههه  ضهههههه   ههههههرمل  هههههههكا ا  حهههههه  ية حتا هههههه  
ا التي  ههههههمث اال تصههههههذه مث ا  ذشهههههه  ضهههههه   ههههههرمل ه ا ههههههمث اا ههههههع ا يههههههذ  اال ههههههت  ذ ذ ا   هههههه    صهههههه امث  ح  ذ هههههها اضدههههههذمهتاذ 

 امذالمث ا تش ا  آ ذ ا ا دت  ا مث.
 األجنبــي املبــاشــر يف اجلــزائـر االستثمارحتليل منــاخ  األول:املطلب 
شهههههههههه ا ضحضههههههههههه ، ا ههههههههههتقا  ا ههههههههههع   ذ ههههههههههمث  ذه ههههههههههمث لاتي  ههههههههههمث  اال ههههههههههتل ذ  ا تصههههههههههذها ثهههههههههه  ا دا هههههههههه   هههههههههه    

  ا هههههههت  ذ  مث  ههههههه  مث الت  ههههههه ط الهههههههكذ  ضههههههه   بههههههه اض  ههههههه  مل هههههههاق اال تصهههههههذه مث، اا  ههههههه   الدههههههه ل يذة اختهههههههكة ا دا
اإهههههذ ا  ي هههههذ مث ية اأ ههههه اهاة ال  ال هههههمث اب ت ذ  هههههذ الهههههح   الق  هههههح،  اال ههههه ايلاتي  هههههمث، ا ت هههههحة ا متق ااهههههذ  اهههههد 

                                                           
1Franck moulin, une analyse dynamique du rôle de l’IDE dans les restrictions industrielles dans les pays d’Europe 

C et O, revue d’études comparatives East  West, 1997,p1 3 
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 اال هههههههت  ذ ، إههههههذ مله  ية  هههههههل  ا ههههههه   1986االهههههه   ههههههه  ذ  ضهههههههذ   اصهههههه  بدههههههه   اهن هههههههذ  مل ههههههلذ  ال ههههههه امل  هههههههذ  
اضهههههههه  ت   ااههههههههع   ا ههههههههمث التي  ههههههههمث اا   ههههههههذ  ضلههههههههحالة ال  ذلههههههههمث،  اههههههههد يثهههههههه  ذلهههههههه  ا تاجهههههههه  الحالههههههههمث  ادههههههههامث ضهههههههه  

 اخلاأصر ذة  صح الت ا   ض    ء ا ح ق  مث، اا   ذ  ضلحالة التض   ا جد ض دا  ضح ق ذهتذ،...
 ههههههقاس   ا ههههههتلذه ا هههههه  مل  احتههههه   هههههه ط اا  ههههههذة ا ذل ههههههمث الحال ههههههمث  صههههههيحاق الي ههههههح الههههههحايل اال يهههههه  اللههههههذ     ملة ا د   

يال   لهههههق  ذلههههه اال تصهههههذه اللاههههه   ل ههههه  ا الت اههههه   ههههه  اال تصهههههذه ا   هههههط االتقاههههها ،هههههق ا تصهههههذه الدهههههقق، الههههه  
لت ق ههههههه  اال تصهههههههذه الهههههههق ين، اا  هههههههكا  ا  ذشههههههه   ق ههههههه امثاألايهههههههجم  اال هههههههت  ذ بتح  ههههههه  التجهههههههذ   اإذ ا هههههههمث ا شهههههههج ع 

األايهههههجم ا  ذشهههههه ، اضههههه   هههههرمل  هههههكا  اال هههههت  ذ اهههههد اهههههك  اأ هههههذ   ذضههههه  ا دا ههههه    اهههههمث ضههههه  ال هههههقا ن ا شهههههجلمث  
 ال   يتاذ ا دا  . اال ت  ذ ا  ا   يت  ق ية ض ا   اال تصذه الق ين مث ،ذامل   ي  قا ن 

 األجنبــي املبــاشــر  االستثمارالفرع األول: سياسات اجلـزائر يف جذب 
ا هههههههه     ههههههههق  ضلذ ههههههههمث ضاهههههههه  اال ههههههههت  ذ  األايههههههههجم ا  ذشهههههههه  ا ا دا هههههههه  ضيههههههههك اال ههههههههت رمل ية  قضيههههههههذ  ههههههههكا  

بلههههههذضان  ت  هههههه  األامل ا الت ههههههق اة اال هههههه ا  الهههههه  شههههههاحهتذ ضي قضههههههمث اللر ههههههذة اال تصههههههذه مث الحال ههههههمث، االهههههه   ههههههذ  
 ت  هههههه  ال هههههذ  ا التقااههههههذة الهههههه  اهههههذ ا للههههههذ  ا   هههههق  ضلذ ههههههمث اال هههههت  ذ  األايههههههجم ا  ذشههههه  ا الت ق هههههه  الهههههحايل، ا 

 ي ق هههههههمث   تاههههههه  ا لقضهههههههذة  ا ههههههه ا  ج ذة  يتاهههههههذ ا دا ههههههه   اهههههههد ا دهههههههتق ن الد ذ ههههههه  ااال تصهههههههذهذ االهههههههكذ مل ههههههه س 
 ض ا  :ا تلذ  مث، اال   ح  تقا   ملا  تلذ ي ضع  شذط ا دت      األاذ  ، ا ح  ذ  ذل   اد  ح  

الضههههههههقء  اههههههههد  صقصهههههههه ذة   ذ ههههههههمث  هههههههه  ض  اههههههههمث  ا هههههههه ت  الت هههههههه ق ضهههههههه   ههههههههرمل  ههههههههكا ال هههههههه   ية  دهههههههها ط
 اا للذ ذهتذ  اد   ق   ك  ال ذ    ا ا دا  .

 
 (:1989 – 1962أوال: فرتة االقتصاد املوجه )

I.  1970إىل  1962من: 
 هههههل  ا دا ههههه  ضيهههههك بحا ههههههمث اال هههههت رمل ية الهههههت او ضههههه  قا ههههههذة اال هههههتل ذ  ا ق  ههههه  يضلذ هتهههههذ احملههههههحاه  ا 
    ههههه  ملا هههههذ اذ الد ذ ههههه مث ااال تصهههههذه مث ااالات ذ  هههههمث ا تهههههح ق  ، ضههههه   هههههرمل   ههههه  ضلهههههذس ا  هههههرق ا دههههه   التي ق هههههمث 

   ههههههذط ابال تصههههههذه ال   دهههههه ، اا ههههههع ، ل دههههههط الي ههههههقذ  اههههههد اال تصههههههذه ا هههههه  االاالشهههههه ا  لاهههههه ره اب تاههههههذج الههههههيا  
 الق ذ   ااألهااة الرسضمث لتح    ق  ذة ض  امث إحضمث األ حا  التي ق مث.
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 ذضهههههه  ا لقضههههههمث آ ههههههكاك بتهههههه ض   األ ا هههههه  ال ر  ههههههمث الهههههه   ذ هههههه  ضالههههههذ لا ل هههههه   ، ا  هههههه   1963  هههههه   ههههههذ  
 26ا ههههههههت   ا  63/227 ذضهههههههه  مل ضههههههههذ دصههههههههحا  ال ههههههههذ ق   الههههههههكايت   ههههههههذ التدهههههههه   اههههههههد ال  ههههههههذ  ال ر هههههههه    ههههههههذ  

االههههههههكذ  ذ هههههههه  الهههههههه مل  ا ههههههههذمل األايههههههههجم بلههههههههح  ض ههههههههذه   ا دا هههههههه  اا شههههههههذ  مث ا بيذء ههههههههذ اال ههههههههذ ق   1963اق ا ههههههههمث 
االههههههكذ  ههههههذ  مل  هههههه  شهههههه  ذ احتح ههههههحا لتههههههح   ال  ههههههذ  اإههههههذ  ا ههههههكل   1966ه د  ههههههه   15ا ههههههت   ا  66/284

 التقاهههههها الد ذ هههههه  ااال تصههههههذهذ آ ههههههكاك  تيههههههذ  ،  هههههها  ال هههههه اء  ا ت ليههههههمث  لههههههذس1االضت ههههههذساة االضهههههه ذ ة ا تههههههق    لهههههها
ااأب ههههههههذء  اههههههههد الشهههههههه  ذة األاي  ههههههههمث،  اهههههههه  ضهههههههه اه  ال ههههههههت  ا  اا  يههههههههمث، اهنهههههههه  ال هههههههه ااة ااأب ههههههههذء  اههههههههد الت ل ههههههههمث 

 االت ا ،  ذصمث ا     اهق  شلذ اة اال ت ذه  اد الكاة، االتي  مث ا دت امث.
II.  1979إىل  1970من: 

 مث ا ا دا هههههههههه  مل  هههههههههه  ا  شهههههههههه  مث الدهههههههههه ل يذة  يههههههههههحضذ ا ت ههههههههههحة ل ههههههههههح ا ضههههههههههح  ضلههههههههههذس الد ذ ههههههههههمث اال تصههههههههههذه
الي هههههق غههههه  ا تهههههقاس ، ملذ منهههههق مج هههههع ال  ذ هههههذة اال تصهههههذه مث ب  هههههذه    هههههذ  اا هههههح، اابلتهههههذيل   هههههح ت ا هههههع  ا ههههه ا  ج مث

   مث  ي ق مث ا ت حة منقذج الصيذ ذة ا صيلمث  ال   امث .
ملصهههههههههح ة الحالهههههههههمث ق  هههههههههن  اب  هههههههههن أمتهههههههههذ  األ هههههههههحا  التي ق ههههههههههمث، ا   هههههههههط  ،اال ههههههههه ا  ج مثالتجدههههههههه ح  هههههههههك      

  .1974-1978 ال اب   ال ذ  ل       اا   ط1970-1973 ال اب   األامل  رمل ال    
 ا  ج مثا ههههههه    هههههههذ ا ضههههههه   هههههههذب ذ   يههههههه  الدههههههها ذة ا دا   هههههههمث ا  هههههههك  ا   هههههههمث املخطـــــــي الرابعـــــــي األول:  (1

  ههههذ  اا هههههح  ههههق احملهههه ك ابليدهههه مث لا  ذ هههههذة  بههههد ه  منههههق مج ههههع ال  ذ ههههذة الي ههههق غهههه  ا تههههقاس ، االهههه   لههههين
، اللههههههه   هههههههكا األ ههههههه  ها ا  ذضهههههههذ ا اأ تهههههههذج األ ههههههه   ا هههههههق   هههههههذ  الصهههههههيذ مث ال ذ ح هههههههمث  صهههههههيذ مث ا هههههههذ   

ضا هههههههذ  ه يههههههذ  ادا هههههه ذ،  ذ هههههه   صهههههههمث  35الي ههههههق غهههههه  ا تههههههقاس ،   هههههههح  صههههههح لهههههها ض اهههههه   ههههههح    ا هههههه ا  ج مث
  01 ق ضق   ا ا حامل        ذ   %57,3الصيذ مث ضيا 

ا   ههههههط ال اب هههههه  األامل،   هههههه   صههههههح لهههههها ض اهههههه   ا هههههه ا  ج مث ضهههههه     هههههههن  الثــــــاين:املخطــــــي الرابعــــــي  (2
ضيههههههههها، ا لهههههههههقه ال ضههههههههه  ية ا   هههههههههذ  % 60,7ه يهههههههههذ  ادا ههههههههه ذ،  صهههههههههو ل  هههههههههذ  الصهههههههههيذ مث  دههههههههه مث  140
 ا األ قاق الحال مث. ال  اململ لذ  

 
 

                                                           
 108ص  2006لجزائر مجنة دراسات اقتصادية، مركز المسيرة ا واقع وآفاق اإلستثماراألجنبي المباشر في الجزائر،عبد الرحمان تومي  1
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 1املالية لقطاعات االقتصاد اجلزائري خالل املخططني الرابعيني األول والثاين (: املخصصات01اجلدول رقم)

-1970)  املخطــــــــــــــــــــــي الرابعــــــــــــــــــــــي األول القطاعات
1973) 

-1974املخطـــــــــــــــي الرابعـــــــــــــــي الثـــــــــــــــاين )
1977) 

 ضا ذ  ه يههذ  140 ضا ذ  ه يذ  35 ا  ا  اأمجذيل

 %60,7 %57,3 الصيذ مث
 %7,3 %11,9 الد ا مث

 %32 %30,80   ذ ذة مل   
 110، ص-2000حالة الجزائر رسالة ماجيستير، جامعة دمشق  الصرف كآلية لتسوية االختالل في ميزان المدفوعات، صيد، سياسة أمين: املصدر

ايذا  ذ ههههههه   هههههههك  الد ذ هههههههمث  هههههههح    ههههههه  بلهههههههض اليتهههههههذ   اأجيذب هههههههمث، يذ باههههههه  ضتق هههههههط ضلهههههههحمل الي هههههههق الدهههههههيقذ 
ا  ههههههههههههذ   %19ية  1967ا  ههههههههههههذ   %25ال  ذلههههههههههههمث ضهههههههههههه  ، اا  ههههههههههههض ضلههههههههههههحمل %4,5 ههههههههههههرمل  ههههههههههههك  ال هههههههههههه   

 3التذل مث:، لل   ت ك  ا اذ الدا  ذة 19782
ا  ههههه  اال ت هههههذهاة الضههههه  مث ا  صهههههقه  ل  هههههذ  الصهههههيذ مث،   هههههح  هههههذ  ذلههههه   اهههههد  دهههههذ    هههههذ  الد ا هههههمث  -

، ا هههههههح  ذ ههههههه  % 10,6الهههههههكذ ت هت  شههههههها، يذ باههههههه  ضتق هههههههط ا ت ذها ههههههها  هههههههرمل  ههههههه       ههههههه  ا    هههههههن 
 الد ذ مث بحا مث إا  الت ل مث ال كا  مث ية اإذ ج  ذصمث ضع الي ق الحر  اا الد  ع. ك  

 ت  هههههد اال ههههههت  ذ اة ا الصههههههيذ ذة ال   اههههههمث ابلل ذ ههههههمث ال ملاذل ههههههمث، إهههههذ مللههههههد  الحالههههههمث ملضههههههقاال  ذ اههههههمث، ضههههههع  ههههههح    -
ضا ههههههذ  هاال   0,95  ذ ههههههمث ا ههههههقا ه احملا ههههههمث ا لهههههه  ا دا هههههه  ا  هههههه  ا ح ق  ههههههمث اإذ ا ههههههمث، االهههههه  ا   لهههههه  ضهههههه  

 .1980ضا ذ  هاال  ا  ذ   17ية  1970ا  ذ  
، اا  هههههههههه   ههههههههههقمل  هههههههههه   % 50ا 40مل   هههههههههه  ملمه ههههههههههمث   هههههههههه    لههههههههههحمل اال ههههههههههت  ذ  االههههههههههكذ  هههههههههه اا  بههههههههههن  -

اال ههههه هاه   ههههههح مله  ذلهههههه  ية حت  هههههه   جهههههد ضههههههذيل، ي ههههههذ مث ية يمهههههههذمل اليتهههههذ   الهههههه   ههههههت  ض ضهههههه    ا ههههههمث 
، اس ه  الصههههههههذه اة، ملا غهههههههه  ا  ذشهههههههه   االه ههههههههذ تصههههههههذهذ، اس ه  اال ههههههههت  ذ   ههههههههقاء ا  ذشهههههههه    ههههههههذلي ق اال 

 اا تلا مث  ا  ا   ذ ذة بن   ا    ذ ذة اال تصذه الق ين.
 

                                                           
 110، ص-2000حالة الجزائر رسالة ماجيستير، جامعة دمشق  الصرف كآلية لتسوية االختالل في ميزان المدفوعات، صيد، سياسة أمين1

2Ahmed Benbitour : L’Algerie en troisiéme millénaire Ed : Marinour, Alger,1998,P62. 
 221عميروش محند شنغـوم مرج  سابق ص  3
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III.  1989إىل  1980من: 
ل هههههح  قا  ههههه  بحا هههههمث ال  ذ  هههههذة ضهههههع ا هههههت  ا  ا   هههههذ  مل هههههلذ  الهههههي ط   ههههه   هههههجا  ا دا ههههه   هههههرمل ال ههههه   بهههههن 

 ابتههههههههحاءللهههههههه    1ا ت ذ ههههههههذة الههههههههك   لههههههههح  اإد يههههههههمث األض  ل ههههههههمث،ضهههههههه   ضا ههههههههذ  هاال  14 ههههههههقامل  1982ا 1979
ابهههههحملة ا دا ههههه    ههههه  ضههههه    ذ هههههذهتذ اال تصهههههذه مث ضههههه    ذ هههههمث  ابال  هههههذيبهههههحملة مل هههههلذ  ال ههههه امل  1982ضههههه   هههههيمث 

مذ بههههههههههمث اليههههههههههح   ابلاجههههههههههقء ية ا ت ذ ذهتههههههههههذ،   هههههههههه  ا ههههههههههل   ههههههههههرمل  ههههههههههك  ال هههههههههه   ق  ههههههههههن  ذ هههههههههه ن رتههههههههههذسا  
، اال حا هههههمث  ذ ههههه  ابلت اههههه   ههههه  ا ههههه ا  ج مث الي هههههق ال ههههه  ا تهههههقاس  ضههههه   هههههرمل ا   هههههط ا ذل هههههمث الل ههههه   ابال ت هههههذهاة

ا صههههههههههههههح   اأ  ذ ههههههههههههههذة  اال ههههههههههههههترالة ، االههههههههههههههكذ  ههههههههههههههح  ية  صهههههههههههههه  مث 1984 -1980اإ ذ هههههههههههههه  األامل  
، اذلهههههههه  د ههههههههذه    لاههههههههمث ا ت دههههههههذة لل قض ههههههههمث اال تصههههههههذه مث، ألاهههههههه   هههههههه مث اال تصههههههههذه مث للشهههههههه  مث الدهههههههه ل يذةالد ذ

ضا هههههههذ   500ال  هههههههذ   بهههههههن ال ر هههههههمث االصهههههههيذ مث، ا هههههههح  صهههههههح اهههههههكا ا   هههههههط غهههههههر  ضهههههههذيل  هههههههح   حت  ههههههه  التهههههههقاس  
 ه يذ .

بهههههههههههحملة  تجاهههههههههههد األسضهههههههههههمث ا ذل هههههههههههمث  1986اللي ههههههههههه  لدهههههههههههل  ال ههههههههههه امل ا  هههههههههههيمث  اال  هههههههههههذيللههههههههههه  بلهههههههههههح  
ا ا دا هههههه ، املصهههههه ح   لههههههذ  ضهههههه   جههههههد ا ض ههههههدا  ا ههههههح ق ذة، اا  ههههههك  ال هههههه   ت ا ت ههههههذه ا   ههههههط  ااال تصههههههذه مث

  االههههههكذ اههههههذء ا  هههههه   صههههههل مث ا تههههههحة   اههههههذ األسضههههههمث ا ذل ههههههمث ا ا دا هههههه  ا صههههههح 1989-1985 ذ هههههه  ال ههههههذ   اإ
 ضا ذ  هاال . 828لا ض ا  

ل هههههههح  هههههههذ   هههههههح   هههههههك   ا    هههههههن حت  ههههههه  التهههههههقاس  بهههههههن ال  ذ هههههههذة اال تصهههههههذه مث ا  تا هههههههمث اأ تذا هههههههمث   
ذ هههههمث الي هههههق غههههه  ا تهههههقاس  ا لت هههههح   هههههرمل  شههههه  مث ااإحض هههههمث، اابلتهههههذيل   هههههح    هههههذ التقاههههها التهههههذ    لات اههههه   ههههه    

 الد ل يذة.
ية  %56، ا  ضهههههههه  الصههههههههيذ مث ضهههههههه  يمجههههههههذيل اال ههههههههت  ذ اة ضهههههههه  اال ههههههههت  ذ اة لاههههههههد ضدههههههههتق    لهههههههه    

 ههههههههرمل %55ية  %30، ب ي ههههههههذ ا   لههههههه  ا ههههههههت  ذ اة ال ي هههههههمث التحت ههههههههمث ضههههههه  1984ا 1980بهههههههن  هههههههي   24%
. اا ت اهههههه  ا قاس ههههههمث اللذضههههههمث ضهههههه   ذلههههههمث  ههههههذ ض ا  ههههههذ  %4ا %3 ضههههههذ بههههههن  هههههههن ال هههههه  ، اب  هههههه   صههههههمث الد ا ههههههمث 

بدهههههه   س ه     ههههههذة التجا ههههههد، ملضههههههذ ا  ههههههدا  التجههههههذ ذ   ههههههح ا ههههههت   ا  1984ية  ذلههههههمث  جههههههد ا هنذ ههههههمث  1980
ضا ههههههذ  هاال  ا  ههههههذ   14,1، اابلهههههه غ  ضهههههه  ا  ههههههذي ا ح ق  ههههههمث اإذ ا ههههههمث ية 1985 دههههههج   ال ههههههذ ض  ههههههت  ههههههذ  

 2.%37مث ض  الصذه اة ا   ل  ية ،  ا   حضمث الح    يد 1984
                                                           

 85ص  2009رسالة ماجستير بجامعة الجزائر  تأثير االستثمارات األجنبية المباشرة على قطاع األدوية في االقتصاد الجزائري(حنان شتاق ) 1
2Ahmed Bentitou, L’Algérie au troisième millénaire ,Ed : marrinour, Alger,1998 P 68 - 71 
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ل ههههههح  شهههههها    ذ هههههههمث الي ههههههق ا تهههههههقاس  ا ت لههههههمث ا يشههههههه اك   ههههههذ  الد ا هههههههمث ا   ا ههههههمث التي  هههههههمث ب لهههههه   هههههههل   
 صهههههتا ضهههههه  اال ههههههت  ذ اة، إههههههذ   هههههه  الت ل ههههههمث ال كا  ههههههمث لا هههههذ ج  ذصههههههمث ضههههههع ا   ههههههذ   صههههههمث الههههههقا هاة ال كا  ههههههمث ضهههههه  

 .1985 ذ   ا %22ية  1970ا  ذ   %10يمجذيل القا هاة ض  
الي ههههههههق اال تصههههههههذهذ، ا   ههههههههذ  ضلههههههههحالة ال  ذلههههههههمث اا  ههههههههذي ال ههههههههح      ههههههههل احتهههههههه   هههههههه ط ا ت هههههههه اة الحا ا ههههههههمث 

الشهههههه ا  مث ، اا ت هههههه اة اإذ ا ههههههمث  ا   ههههههذ  ا ح ق  ههههههمث اإذ ا ههههههمث، ااهن ههههههذ  الي ههههههذ  االشهههههه ا   اس ه   ههههههح  اللق ههههههمث   ههههههذ  
حتههههههههحة يصههههههههر ذة مل  هههههههه     ههههههههذ ااقل ههههههههمث،  ذ اهههههههه  ية ا ت دههههههههذة ا ذل ههههههههمث  ي لداضههههههههذ  اههههههههد الدهههههههها ذة ا دا   ههههههههمث 

 االتلح   اا لا . الت    ضدتيجح  بد ذ ذهتذ ا ي ذ  ب اض   1989الحال مث ا  ذ  
 (:1990 دما بعمرحلة اإلصالحات ) اثنيا:

 هههههههح  ضههههههه   ت جههههههمث لال ا  ههههههه  اال  ههههههقه الههههههه  ا  ههههههه  ملضههههههذ  حت  ههههههه   ي  هههههههمث شههههههذضامث، ه اههههههه  ا دا ههههههه  ض  اههههههمث اح 
اال   لههههمث ضههههع ا   اههههمث الدههههذب مث، إههههذ  ههههت   االشهههه ا  اأصههههر ذة ضدهههه   هههه  ا  ههههذه  ، ادههههحة  هههه  ا ههههذ  الي ههههذ  
 ص حمث اح ح  ض  التلذض  ضع ضا  اال ت  ذ  األايجم ا  ذش .

 ي ههههههقذ  ههههههك  الهههههه اض   اههههههد ياهههههه اء التلههههههح رة الرسضههههههمث ا بيههههههذء   لهههههه  اال تصههههههذه ال ههههههقض   اههههههد ،ههههههق  ل هههههه  ضهههههه  
 اهههههههد ضقاااهههههههمث الصهههههههحضذة، ا تح ههههههه  ذلههههههه  اب تاهههههههذج   ق هههههههمث ضتلذضاهههههههمث ضههههههه  ملهااة الد ذ هههههههمث اال تصهههههههذه مث،  ح  ههههههها 

االههههههه   دهههههههت ح  لتح  هههههههه  مل هههههههحا  اتت ههههههههع اا لههههههه   ياهههههههذ ا صههههههههق    ههههههه   ضدههههههههتاح مث  تشههههههه اة األهاء اال تصههههههههذهذ 
مجهههههههذيل  ااإهههههههذ ا  الهههههههحا ا   ضلهههههههحمل التضههههههه  ،  صههههههه ح ا قاس هههههههمث اللذضهههههههمث، اضلهههههههحمل ال  ذلهههههههمث، امنهههههههق اليهههههههذ   احملاههههههه  اأ

   ص ح ض دا  ا ح ق ذة، اا ح ق  مث اإذ ا مث، اا ت ذ ذة الص   .
  stabilisationاالتحح ههههههههح الههههههههح      اههههههههق   ههههههههك  الهههههههه اض   ت اهههههههه  الت   ههههههههد بههههههههن   ذ ههههههههذة الت   هههههههه   

 ،  د ذ هههههههذة الت   ههههههه   ههههههه   ط اب هههههههح  ال صههههههه  اهتهههههههح  ية ال ضهههههههذء  اهههههههد adjustmentا  ذ هههههههذة التلهههههههح    
ض هههههههدا  ا هههههههح ق ذة  ههههههه     ههههههه  يها    ههههههها  مث لا اههههههه  احملاههههههه ، ب شههههههه ح اأ  هههههههذق اللهههههههذ  اصههههههه اضمث الد ذ هههههههمث ا هههههههترمل 

الي ح هههههههههمث اخت ههههههههه ض    هههههههههمث الل اهههههههههمث احملا هههههههههمث، ملضهههههههههذ   ذ هههههههههذة التلهههههههههح    اهههههههههح اذ  ههههههههه ذ  ا هههههههههت  ا  مث األهاء اال لذل هههههههههمث 
ا ههههههههقا ه اس ه  اال تصههههههههذه مث ا ا ههههههههح  ال ق هههههههه  اليذ ههههههههمث  هههههههه  بهههههههه اض  الت   هههههههه  ضهههههههه   ههههههههرمل   ههههههههع   ههههههههذء  ختصهههههههه و 

ضلههههههحالة االه هههههههذ  االههههههه ا   هبهههههههح  س ه  اأ تهههههههذج ابهههههههكل   اههههههه     هههههههد  اهههههههد اذ ههههههه  اللههههههه ي ضههههههه   هههههههرمل حت  ههههههه  
 األ لذ  اي  ا  اإص صمث احت    التجذ   اإذ ا مث االتقاا ،ق س ه  التصح  .
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 ،  ،  هههههها  حت  هههههه  الي ههههههق ا يشههههههقه ض  ههههههق  بتح  هههههه  اال ههههههت  ا  اال تصههههههذهذ اللاههههههالبنــــــل الــــــدويا دهههههه  
  ههههههذ مل  الد ذ ههههههذة ا ذل ههههههمث االي ح ههههههمث الدهههههها  مث ضهههههه  شهههههه هنذ  اهههههه  ضيههههههذ  ضر هههههه  لر ههههههت  ذ  اإههههههذ  االههههههكذ  ههههههتهذ 

، ا ههههههك  يشههههههذ   اا ههههههحمث   دهههههه  ال يهههههه  الههههههحايل  ية ملمه ههههههمث   ههههههين   ذ ههههههذة اأصههههههر  1بههههههحا   ية س ه  اأ تذا ههههههمث
 الدذب مث الك  .

  هههههه  ت يبهههههه ا  ملامل ي  ههههههذق  1989ذذ ضهههههه 30لاجدا هههههه  ضهههههه  صههههههيحاق الي ههههههح الههههههحايل ا  ا هههههه ا  ههههههذ  ملامل 
ضا هههههق  هاال   هههههح ج اهههههدء ضيههههها ا ي هههههذ  بههههه  ض  الت   ههههه ، اا هههههدء اآل ههههه   886ا هههههت ذهة ا دا ههههه  ضههههه   ههههه ي    تههههها 
 2ا ي ذ   دا   الت ق   التلق ض .

ملهة ية   ههههههههح ا  ههههههههذق  1990 قاصهههههههها  ا  ذا ههههههههذة بههههههههن ا دا هههههههه  اصههههههههيحاق الي ههههههههح الههههههههحايل ا هنذ ههههههههمث  
 3ضا ق  هاال . 403مل    اد مل  حتص  ا دا    اد   ي    تا  1991قا        اث  ا ا

ايساء  ههههههح ق  ا تشهههههه اة اال تصههههههذه مث ااالات ذ  ههههههمث، االهههههه  ض اهههههه  ملسضههههههمث ا ح ق  ههههههمث مل  هههههه  األسضههههههذة  ذصههههههمث ال هههههه اي 
، ال صههههه   األاههههه  الههههه   ههههه   ا ههههه   هههههحاه ذ، س  هههههح الدههههها ذة ا دا   هههههمث  ههههه  ر يال ي هههههذه  احالهههههمث شهههههذضامث لهههههح قهنذ

إههههههذ ا هههههههتاد   هههههههحها اللههههههقه  ية     ههههههه  اصههههههه مث صهههههههيحاق الي ههههههح الهههههههحايل،  لهههههههذ  يبههههههه ا    ههههههح ا  هههههههذق اثلههههههه  ا  هههههههيمث 
ضا ههههههق  هاال  ا ي ههههههذ  ا  ههههههذق الت   هههههه   1037 ههههههحه صههههههيحاق الي ههههههح الههههههحايل ضدههههههذ ح ا ا ذل ههههههمث ا  ههههههح   بههههههههه  1994

اال تصهههههههههذه مث الههههههههه  هتهههههههههح  ية  لر ههههههههه ا  ج مث اهههههههههد اإ هههههههههقط الل  ضهههههههههمث  ا ر ههههههههها، بلهههههههههح 1995ا  تهههههههههح ية غذ هههههههههمث 
 ا تلذه   التقاس ة الحا ا مث ااإذ ا مث           ط ال ا  احملا .

اا هههههههه  صههههههههيحاق الي ههههههههح الههههههههحايل  1998ت ا  ههههههههذق التلههههههههح   اا لاهههههههه  ية غذ ههههههههمث   هههههههه   1995اا  ههههههههيمث 
التلههههههح    اههههههد ه هههههه  الد ذ ههههههذة الهههههه   يههههههقذ ا دا هههههه       اههههههذ ا ههههههتل ذال ل صههههههر ذة الدههههههذب مث، ا ي ههههههذ  بهههههه  ض  

اا لاههههههه  ااهههههههذه  ية حتدهههههههن ال لذل هههههههمث ال تصهههههههذه مث  قاااهههههههمث اال هههههههترالة الههههههه   لههههههه ي ضقاصهههههههامث الي هههههههق ا األاههههههه  
 ههههههرمل ال هههههه   ا  تههههههح   ضا ههههههق  هاال 1169ال ق هههههه ، ا  تضههههههد  ههههههكا اال  ههههههذق  صهههههها  ا دا هههههه   اههههههد  هههههه ي    تهههههها

 1998.4ضذذ  31ية  1995اقا   01ض  
 
 

                                                           
1Banque mondia, Le défit de développement , rapport sur le développement dans le monde Washingtons 1991 ; 
2Mustapha mekideche,l’Algérie entre l’économie de rente et economie émergente , Fddafitah Alger P63  
3Ahmed BenbitourOpcit p 78 
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I. :مضمـون اإلصالحات 
مث ا ت دهههههههذة ا ذل هههههههمث الحال هههههههمث  اهههههههد   هههههههحمي ا دهههههههذ ح  ا ذل هههههههمث ا ي هههههههذ  بههههههه اض  الت   ههههههه  االتلهههههههح   ي  ضقا  ههههههه

اا لاههههههه   هههههههذ  ض ذبههههههه  التهههههههدا  الدههههههها ذة ا دا   هههههههمث  ج ق هههههههمث ضههههههه  اأصهههههههر ذة االههههههه     ههههههه  ال   لهههههههمث ضهههههههع 
 ا:الد ذ ذة ا ت يذ  ا ي ذ  التقاا االش ا   اال   تا و 

بههههههه اض  اأصهههههههر  لا ت دهههههههذة ا ذل هههههههمث الحال هههههههمث ملمه هههههههمث لتح  ههههههه    ل ههههههه  األ هههههههلذ :يصهههههههر ذة حت  ههههههه    1
إههههههذ ال  للهههههههن   شههههههق اذ لههههههمث ا حتح ههههههح األ ههههههلذ   ههههههق   ههههههتهذ يةاأل ههههههلذ  يذ  هههههه   مل   ههههههح   الحا 

التلههههههههذل   ا     ههههههههمث ل  تههههههههذج، ا لهههههههه   ا ههههههههقا د الرسضههههههههمث لههههههههد ه  الل ههههههههذء  اأ تذا ههههههههمث االت صهههههههه و 
هة   ذ ههههههمث الههههههح   الهههههه     تاههههههذ ا دا هههههه  ية ا دههههههذمهمث ا األض هههههه  لا ههههههقا ه اا  ههههههكا اأ ههههههذ ،   ههههههح مل

 ل  ههههههه   جهههههههد ا قاس هههههههمث اللذضهههههههمث، اية  ههههههه ا   ا  هههههههدا ة ب ههههههه ي ا ضهههههههذ بمث ابلتهههههههذيل  اهههههههق  األ هههههههقاق 
ا قاس هههههمث اا تشهههههذ   هههههذ    هت  ههههه  الدهههههاع ا ح  هههههمث ية ال اهههههحا  اتهههههذا  . اهههههكا مل هههههحض  الدههههها ذة  اهههههد 

  ا هههههههذة التدهههههههق   االتقس هههههههع، ا ذضههههههه  بت اههههههه و الهههههههح    حت  ههههههه  مل هههههههلذ  الدهههههههاع ااإهههههههحضذة، احت  ههههههه 
س هاة   هههههه   ا مل ههههههلذ  ا يتجههههههذة اا شههههههت ذة ال  ال ههههههمث امل ههههههلذ   ههههههحضذة ا  ا هههههه  اللذضههههههمث  ق ههههههحاة

 ا ح  مث لتص  ية مل لذ  ذ ال لا مث.
ا ي ههههههههههذ   هههههههههه ط اأ  ههههههههههذق اللههههههههههذ ،  ذضهههههههههه  الدهههههههههها ذة ا دا   ههههههههههمث  يصههههههههههر ذة الد ذ ههههههههههمث ا ذل ههههههههههمث:   2

ضهههههع هنذ هههههمث  %12,5     هههههمث لا اا ههههه  ااألاهههههق  بت ا ههههه  الهههههد ه  ا     هههههمث   اهههههذ بهههههههه بت  ههههه ض ال   هههههمث ا
، ا هههههههتل ذال لد ذ هههههههمث 1،   هههههههذ   ضههههههه   هههههههحه التل  يهههههههذة ا ح هههههههح  ا الق هههههههذ   ا لقض هههههههمث1994

  هههههع الهههههح    اهههههد الدهههههاع ااإهههههحضذة، ملضهههههذ ضههههه  اذ ههههه  اأ ههههه اهاة،   هههههح ا ت هههههحة بههههه اض  يصهههههر  مث 
ا ا  اتيهههههها، ي ههههههذ مث ية   ههههههق   اأها   الضهههههه    مث لت ا هههههه  التاهههههه   لاي ههههههذ  الضهههههه  جم،  ههههههح   ية حتح  هههههه

 الض  جم 
ة  يشهههههه ط ي 1990  للههههههذ 10-90 ههههههح   ههههههذ ق  الي ههههههح اال هههههه ي  يصههههههر ذة الد ذ ههههههمث الي ح ههههههمث:  3

إهههههذ  دههههه   لا صهههههذ   اب هههههتلذه  ها  هههههذ  اال ت هههههذ اإد يهههههمث  ههههه  ها ههههه    قبلهههههذها   هههههمث الق هههههذ مث ا ذل هههههمث 
مل هههههههن ا ههههههحا  اال تصههههههذه مث، ايبهههههه اس ا  ل هههههه  ها  الي ههههههح االد ذ ههههههمث  ا متق ههههه  اال تصههههههذه، بيههههههذءا  اههههههد

الي ح ههههههمث ا اال تصههههههذه، اب هههههه اذ  ا صهههههه   ا   ههههههدذ صههههههر  ذ ا ا  دهههههه   الي ههههههح ا  هههههه  ا ههههههت رل مث 

                                                           
 208-207ص  1996، الجزائر )المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي(الهادي خالدي،  1
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اا ههههههلمث، اا ههههههع   ههههههقها لتهههههه ث  ا ذل ههههههمث اللذضههههههمث  اههههههد الي ههههههح ب صهههههه  ها هههههه   ض دا  ههههههمث الحالههههههمث  هههههه  الههههههحا    
اآلاث  الدههههههها  مث لا ذل هههههههمث اللذضهههههههمث  اهههههههد التهههههههقاس ة الي ح هههههههمث  لههههههه . الي ح هههههههمث إهههههههذ  هههههههذ ح  اهههههههد   اههههههه و 

 اال ت ههههههذ امل ههههههحة اأصههههههر ذة الي ح ههههههمث  اههههههد حت  هههههه  ضلههههههحالة ال ذ ههههههح  لتل  ههههههمث ا ههههههح  اة ا  ههههههحمي 
لأل شههههههههه مث اأ تذا هههههههههمث، االدههههههههه ذ  د شهههههههههذء ضصهههههههههذ    ذصهههههههههمث ما هههههههههمث املاي  هههههههههمث لا دهههههههههذمهمث ا     هههههههههمث 

 ا صذ   لت ق   احتدن اإحضذة ا ص   مث. اليشذط ا ص ا اي حاة  ق  ض  ا يذ دمث بن
 اههههههد اللههههههذس اإههههههذ ا  مث حت  هههههه   اال  تههههههذ : هتههههههح  س ه  ه اههههههمث يصههههههر ذة حت  هههههه  التجههههههذ   اإذ ا ههههههمث  4

، 1997ا  1994بههههههههههن  ههههههههههي  %45ية  %60الههههههههههقا هاة بت  هههههههههه ض التل   ههههههههههمث ا     ههههههههههمث ضهههههههههه  
 تاههههههه  اإذصههههههههمث بتحح هههههههح ال   هههههههمث ا ذل ههههههههمث   اال هههههههت اهات يل هههههههذء اللح هههههههح ضهههههههه  ال  هههههههقه ا ل  هههههههمث لل ا ههههههههمث 

، اا ي هههههههذ  حت  هههههه  الصهههههههذه اة،   هههههههح  ههههههت اهاال، ملا  ذ  ههههههمث الدهههههههاع ا  يق ههههههمث ضههههههه  ل هههههه اي اال هههههههت اه
ملصههههه ح   ههههه  ا يتجهههههذة  ذباهههههمث لاتصهههههح  ، اب هههههت يذء  اههههه  ا هههههقاه ذاة ال   هههههمث التذ   هههههمث ااألث  هههههمث،   هههههذ 

اة، االشههههههههه  مث ا دا   هههههههههمث لاتههههههههه ضن ت ي شهههههههههذء بلهههههههههض اا  هههههههههذة  ذلصهههههههههيحاق اإهههههههههذ  ب   هههههههههمث الصهههههههههذه  
ا ههههههههههههه ذ  الصهههههههههههههذه اة، لتشهههههههههههههج ع الصهههههههههههههذه اة ا هههههههههههههتل ذال لد ذ هههههههههههههمث خت ههههههههههههه ض    هههههههههههههمث الهههههههههههههح يذ  

  ههههههذ ت  هههههه   و ا ههههههح ق ذة األ هههههه    ي  ههههههذة التههههههحااذ االح ا ههههههمث ابإههههههذ ج، ا هههههه   ة 1ا دا هههههه ذ.
 األ  ذمل احتق   األاق .

ذة اللذضههههههمث، س ه   ذاتاههههههذ  ههههههت   هههههه   ل هههههه  ملهاء ا ت دهههههه يصههههههر  ا ت دههههههذة اإذصههههههمث ااإص صههههههمث:  5
لاهههههح   ضههههه  ا لقضهههههمث، اابلتهههههذيل  جههههه  ا  ا هههههاذ ضههههه  ا صهههههذ   اللذضهههههمث احملا هههههمث،  هههههكا ضهههههذ مله  بهههههحا   
ية ا   ههههههههذ   جههههههههد ا قاس ههههههههمث اللذضههههههههمث. لههههههههكل   ههههههههذ  ضهههههههه  ال   لهههههههه  مل   يصهههههههه  اأصههههههههر ذة ا تلا ههههههههمث 

  ههههههمث. اااهههههه  اب ت دههههههذة اللذضههههههمث  اههههههد ي ههههههذه     ااههههههذ، مث الت لهههههه  ا  ص صههههههتاذ ا ض  اههههههمث ال
ض  اهههههههههمث ي هههههههههذه  الت   ههههههههه   اهههههههههد ي هههههههههذه    لاتاهههههههههذ ضههههههههه  اليهههههههههقا   التشههههههههه  ل مث ااأها  هههههههههمث، د  ذ اهههههههههذ 

ا ذل ههههههمث ااأها  ههههههمث، احتدههههههن ملها اههههههذ ضهههههه   ههههههرمل حت  هههههه  مل ههههههلذ  ضيتجذهتههههههذ اضلذ ههههههمث ه قهنههههههذ  اال ههههههت رل مث
  ههههههح ت ابلت اهههههه  ا ههههههذيل ا ههههههتلحاها إص صههههههتاذ، اابل لهههههه   ضههههههذ  لهههههه  ا ههههههذ  ا اههههههذس ا صهههههه ا، ا ههههههق 

، االههههههكذ ضههههههههن مل  ههههههه  1996الشهههههه ا  ا ملامل بههههههه  ض  لا ص صههههههمث  دهههههههذ ح  ال يههههههه  الههههههحايل  لهههههههذ  

                                                           
1Youcefdebboub , ( le nouveau mécanisme économique ), OPU , ALGER,2000 
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االهههههههههكذ  ههههههههههو   1997، ابههههههههه  ض  اث  ا ملاا هههههههههه  1998ضت دهههههههههمث   قض ههههههههههمث بياذ هههههههههمث  800ضههههههههه  
  .1999-1998   ة ا ت دذة اللذضمث لا     

اال تصهههههذه ا دا ههههه ذ إهههههذ ضههههه  شههههه  ا ي  ااهههههح  ضههههه   ههههه ي  هههههك  اأصهههههر ذة  هههههق ضل  هههههمث  لذل تاهههههذ ا حتدهههههن ملهاء  
التهههههه ث  يجيههههههذاب  اههههههد ضيههههههذ  اال ههههههت  ذ ،   هههههه ا ألمه ههههههمث الههههههحا  الههههههكذ  ال هههههها ا تشهههههه اة اال تصههههههذه مث اللا ههههههمث ا ااهههههه  

  التحدهههههههه  ا تقاصهههههههه   تشهههههههه اة التههههههههقاس  02ا ت ههههههههذ  ا دههههههههت      األاذ هههههههه ، ا  اهههههههه  اا ههههههههذ ضهههههههه  ا ههههههههحامل   هههههههه   
األل  هههههههمث، يذ ا  ضههههههه  ضلهههههههحالة التضههههههه   ية ضدهههههههتق ة ض  قلهههههههمث   اال تصهههههههذهذ اا هههههههذيل لاجدا ههههههه   ذصهههههههمث ضهههههههع بحا هههههههمث

 يت جههههههههمث لت ل هههههههه  ها  الد ذ ههههههههمث الي ح ههههههههمث ا اال تصههههههههذه، االهههههههه  ملهة ية  هههههههه   منههههههههق اللهههههههه ي الي ههههههههحذ ية ا ههههههههحاه 
ا   قلهههههههمث  ت جهههههههمث   اههههههه و متق ههههههه   جهههههههد ا قاس هههههههمث  ههههههه     ههههههه  اأصهههههههحا  الي هههههههحذ، ا  ل ههههههه  ملهااة الد ذ هههههههمث الي ح هههههههمث 

 ههههههه ط  ح  بلههههههه1997 -1995مل  صههههههه ح ا قاس هههههههمث اللذضهههههههمث ضههههههه   ذلهههههههمث  هههههههذ ض  هههههههرمل ال ههههههه    ا  تا هههههههمث، ا هههههههح حتهههههههق 
 1995اأ  ههههههههذق اللههههههههذ  بت  هههههههه ض ال اا هههههههه  ااألاههههههههق ، اختاهههههههه  الحالههههههههمث  هههههههه    ذ ههههههههمث الههههههههح   ية  جههههههههد ا  ههههههههي  

  ههههههههح  2000اأ هههههههه اهاة اللذضههههههههمث بلهههههههه  ا  ههههههههذي مل ههههههههلذ  الههههههههي ط، ابههههههههحء ضهههههههه   ههههههههذ   ال  ههههههههذي يت جههههههههمث   1999ا
مل هههههههههلذ   ال  هههههههههذي يت جهههههههههمث   2010ا  2009ا هههههههههت  ة ا قاس هههههههههمث اللذضهههههههههمث ا  دهههههههههج    هههههههههذ ض  اب هههههههههت يذء  هههههههههي  

الههههههههي ط ، احت  هههههههه  ضلههههههههحالة منههههههههق      ههههههههمث ضقا ههههههههمث اض   لههههههههمث  اب ههههههههت يذء اال  ههههههههذي الل هههههههه  ا دههههههههج  ا  ههههههههيقاة 
يت جهههههههههمث ال  ههههههههههذي مل ههههههههههلذ  الهههههههههي ط، ا دههههههههههج   ضلههههههههههحمل منهههههههههق  ههههههههههاجم ا ال  ذ ههههههههههذة    2001ا  2000، 1997

األ ههههههه    هههههههذ ج   هههههههذ  احمل ا هههههههذة . اا  ضههههههه  ضلهههههههحالة ال  ذلهههههههمث  بلهههههههحضذ  ذ ههههههه  اهههههههح ض   لهههههههمث ا  ههههههه       ههههههه  
الهههههه  ض  ب لهههههه    ا هههههههمث اإص صههههههمث االهههههه  ملهة ية  دههههههه     ههههههحه   هههههه  ضههههههه  الل ههههههذمل  بلههههههح   هههههههين بهههههه اض  اأ لهههههههذ  

 ا ههههههكا ضههههههذ   دهههههه  ا   ههههههذ  ضتشهههههه   2006ي ههههههق ، ا يت جههههههمث لاتدههههههح ح ا دهههههه   لاههههههح ق  ا  ههههههذ  اال تصههههههذهذ اه هههههه  ال
ية  2010    ههههههههح ا  ضهههههههه  ا ح ق  ههههههههمث اإذ ا ههههههههمث ا  ههههههههذ  %25,3 حضههههههههمث الههههههههح    يدهههههههه مث ضهههههههه  الصههههههههذه اة ية 

ا  ههههههههههههذ   %2,21ضا ههههههههههههذ  هاال ، اا  ضهههههههههههه  مل  ههههههههههههذء  حضههههههههههههمث الههههههههههههح    يدهههههههههههه مث ضهههههههههههه  الصههههههههههههذه اة ية  4,487
حتههههه   اال تصهههههذه ا دا ههههه ذ ضههههه   ههههه ء ا ح ق  هههههمث الهههههكذ السضههههها  هههههق ر،   هههههذ ا   لههههه  ا ت ذ هههههذة ، ا ابلتهههههذيل 12009

ضا هههههههههههذ  هاال ، اا  هههههههههههذي ا  دههههههههههه مث  201,436ية  2013الصههههههههههه   ية ضدهههههههههههتق ة   ذ ههههههههههه مث لتصههههههههههه  ا  هههههههههههذ  
،  ههههههه   هههههههكا  تشههههههه  لتحدههههههه  اذ ههههههه  ضاههههههه  ضههههههه  2014ا  هههههههيمث  ضا هههههههذ  هاال  1,3ا ح ق  هههههههمث اإذ ا هههههههمث لتصههههههه  ية 

  ت  ذ  ا ا دا  .ضيذ  اال
                                                           

 236 -235ص  مرجع سبق ذكره،عميروش محنـد شنغـوم، 1
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 (2014-1994االقتصادية الكلية للجزائر للفرتة )(:تطور بعض املؤشرات 02اجلدول رقم )

  01 ض  ي حاه ال ذل مث ابال ت ذه  اد ا احهه  اأ صذ       املصدر: 
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معدل التضخم 

% 

29 29.8 18.7 5.7 4.9 2.6 0.3 4.2 1.4 2.6 3.6 1.6 2.5 3.7 4.8 5.7 4.3 4.5 8.9 5 4.5 

معدل النمو 

 الحقيقي %

-1.1 3.8 4.1 1.1 5.1 3.2 2.5 2.1 4.7 6.8 5.2 5.4 5.1 5.8 2.4 2.4 4.0 2.4 2.5 3.3 3.4 

معدل البطالة 

% 

24.36 28.1 28 26.41 28.9 29 29 28 25.7 23.7 17.7 15.3 12.3 13.8 11.3 10.2 10 10 9.7 9.3 9 

احتياطي 

الصرف مليار 

 دوالر

2.7 2 4.4 8 6.8 4.4 11.9 19 23.1 32.9 43.1 56.18 74.8 110.18 143.1 148.9 161 182.2 190.7 201.43 186.35 

المديونية 

الخارجية مليار 

 دوالر

29.5 31.6 33.7 31.2 30.5 28.3 25.5 22.5 22.6 23.3 21.8 17.1 5.612 5.606 5.586 5.413 4.487 6.04 5.49 5.23 5.45 

خدمة الدين 

كنسبة من 

 الصادرات %

47.2 38.8 30.9 31.7 47.6 39.3 21.2 24 21.7 17.7 16.6 12 25.3 2.49 1.54 2.21 47.2 0.8 1.1 0.7 0.4 

رصيد ميزان 

المدفوعات 

 بالمليار دوالر

-0.2 0.5 0.2 0 -4.3 -6.2 -2.1 0.3 -1.7 -2.4 7.6 6.2 3.6 7.4 9.2 16.9 17.7 19.8 12.3 12.8 9.6 

رصيد الموازنة 

 بالمليار دوالر

-0.8 0.2 1.8 1.4 -1.7 -0.1 5.3 2.4 0.6 3.6 4.7 14 15.6 15.1 14.12 -9.22 -1.6 

 غ م

سعر برميل 

 النفط بالدوالر

16.31 17.6 21.6 19.49 12.85 18.03 28 24.8 25.24 29.03 38.66 54.64 65.85 74.95 100 62.3 80.2 112,94 109,45 105,63  
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 قـوانني االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائـر الفرع الثاين:
ضدههههههذ    لاتقااههههههذة ا ح ههههههح  الهههههه     اههههههذ اال تصههههههذه الههههههق ين،   ههههههح شههههههاحة  ههههههك  ا   اههههههمث يصههههههحا  اللح ههههههح      

 ا  :ض  اليصق  التش  ل مث ال  مل حة شلذ  ال ذ  ا  تق  ملضذ  اال ت  ذ  األايجم ا  ذش  
 قانون النقد والقرض: -أوال

 هههههههح  ية   ل ههههههه  الد ذ هههههههمث الي ح هههههههمث إهههههههذ  لهههههههين مل ههههههها لههههههه هن ب هههههههذ ق   10-90ابلههههههه غ  ضههههههه  مل  ال هههههههذ ق  
ا ههههههت  ذ ، يال مل هههههها مل ههههههح  اههههههد   ق ههههههمث ضهههههه  ا  ههههههذهة الهههههه   دهههههه   ابألاذ هههههه   داالههههههمث مل شهههههه تا  اال ههههههت  ذ  مث ا 

 1ا دا   ا  :
ههههههههه    ههههههههمث اال ههههههههت  ذ  ابلدهههههههه ذ  لا    ههههههههن اغهههههههه  ا    ههههههههن بتجدهههههههه ح ضشههههههههذ  ع اال ههههههههت  ذ  األايههههههههجم   1

 ا  ذش .
 اههههه  هنذ  هههههذ  ههههه  شههههه ط الشههههه ا مث بيدههههه  مهههههحه  اي ههههه ا  يضلذ  هههههمث حتق ههههه  األ اب  اي هههههذه  حتق ههههه  هههههه الت  2

  مل  ا ذمل.
هههههههه   هههههههقمل ا دا ههههههه    هههههههحمل التحلههههههه   الهههههههحايل  يهههههههح ا يذس هههههههذة ملا اإر هههههههذة الههههههه  حتهههههههحة ضهههههههع ال ههههههه     3

 األايجم.
اهبههههكا   ههههح مل ههههح ههههه الت اهههه  هنذ  ههههذ  هههه  الت   ههههد بههههن ا    ههههن اغهههه  ا    ههههن اال  ههههذ  اإههههذ  االلههههذ ،   4

  اد ض حمل ا دذاا  بن قتا  ا دت     .
اال ههههههههت  ذ  ا  هههههههه   ههههههههكا ال ههههههههذ ق  اب ههههههههت  ذلا  ا ههههههههذة اه ا ههههههههتاذ     ههههههههمثا ههههههههح للهههههههه  ا صهههههههه   ا   ههههههههدذ ها     

 ا  صا  اد   ذ    قق ا دت      ابلدا   اد       ال قا ن.
  :1993لعام  93-12ـ املرسوم التشريعي  اثنيا

 ههههههههذ ق  الي ههههههههح اال هههههههه ي  ضهههههههه   بلههههههههض ا  ههههههههذهة اإذصههههههههمث  لذ ههههههههمث ضاهههههههه  اال ههههههههت  ذ   ابلهههههههه غ  ضهههههههه  مل 
،    هههههه  صههههههحا  1993األايههههههجم ا  ذشهههههه ، يال مل   ههههههكا األ هههههه  ب هههههه  ها   ههههههو  ههههههذ  ااا هههههه  ية غذ ههههههمث  ههههههذ  

 اال ت  ذ اة. ا   ق  التش  ل  اإذ      مث
 هههههههكل  اإذصهههههههمث دل هههههههذء   مل ههههههح  هههههههكا ا   هههههههق   اهههههههد بلهههههههض ا لهههههههذ  الههههههقا ه  ا  هههههههذ ق  الي هههههههح اال ههههههه ي 

 2:اال  ذ  اإذ  االلذ    ذ  ض   ااحملا نالت   د بن األاذ   

                                                           
 113 -112ص ، سبق ذكرهمرجع عبد الرحمان تومي ، 1

2FodilHassan.chronique de l’économie algérienne . vingt ans des reformes libérales.  Economiste d’Algérie. Alger.2005.p30-
31  
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ههههههه   دهههههه ط ا دهههههها   ياهههههه اءاة   ا ههههههمث اال ههههههت  ذ  بت   هههههه   ل  ههههههحاة ياهههههه اءاة ا قا  ههههههمث ا قاههههههقه    1
 ض      ا  حمي   ذ ة، ااضت ذساة      مث امج   مث.

ا    هههههحمل التحلههههه   الهههههحايل  ههههه  ا يذس هههههذة، ا هههههح هههههه الت   هههههح  اهههههد حتق ههههه  األ اب  ا مل  ا هههههذمل، ااأ ههههه    2
 لض ذ  اال ت  ذ اة. الحال مث  ح  لا ذ اب ض ذ  ا دا   ألامل ض   ية الق ذلمث 

يها ذ  شهههههه    اههههههد ه هههههه  ا قا هههههها  س جاههههههذ»ال ههههههت  ذ اة اا ذلههههههمث     ههههههمث اضتذبلههههههمث "ههههههه ي شههههههذء    ههههههمث   3
ا دهههههت      اضتههههههذبلتا ، اال  ههههههذ  ابلح ا هههههذة، ا هههههه  اا ههههههت رمل  ههههه   التلههههههذا  ا اتههههههذالة الت ي ههههههمث 

 اا ذل مث، ا ي    اليحااة اا ات  ذة ايصحا  ا   ق ذة لاتل    ب    اال ت  ذ .
     هههههط، بههههه  مل  هههههد ملمه هههههمث   ههههه   اال  تلاههههه  مل لهههههذ   هههههكا ا   هههههق  ابال هههههت  ذ اة ا ح هههههح  ا يجهههههد  بلهههههح صهههههحا  

لر هههههت  ذ اة ا هههههذ ذ يءذس هههههذ ملثيهههههذء ا  ههههه  صهههههحا  ، ا هههههح  هههههح  مل ذ هههههذ ية  ق ههههه ع ضشهههههذ  مث  مل  ا هههههذمل احملاههههه  
بههههههه اض  اال هههههههت  ذ اة الههههههه  حت ههههههه  األالهههههههق ة الههههههه   هههههههحههتذ الحالهههههههمث ااإذصهههههههمث  اههههههه   ااألايهههههههجم أءهههههههذساإهههههههذ  

 هههههه     هههههه  ا    ههههههمث الصههههههذه اة  ههههههذ ج احمل ا ههههههذة، ايشهههههه ذ  ا ذا ههههههذة األ ذ هههههه مث لادههههههقق الق ي ههههههمث إههههههذ رلهههههه  
 لأل قاق اإذ ا مث. الت ل مثض    ا و ه امث 

  املتعلق بتطوير االستثمارات: 2001لعام  03-01ـ األمر  اثلثا
هبهههههح  ضدهههههذ    التحهههههقالة ا تدهههههذ  مث هال هههههذ، ا هههههتاد  األضههههه  ي هههههذه  الي ههههه  ا اآلل هههههذة الههههه   هههههذ   ا اهههههذ 

ضيههههها، لهههههكل  اهههههذء  هههههكا  ت جهههههمث  شههههه   هههههكا األ ههههه  ا حت  ههههه  األ هههههحا  ا تق هههههذ   12 /93ق  التشههههه  ل  ها   ههههه
 1:اد األض  ل ت ح 

ا هههههههتححاة  شهههههههذ ذة اح هههههههح  ملا هههههههه  ق ههههههه ع   هههههههذق اال هههههههت  ذ اة لتشههههههه   ا تيهههههههذء ملصهههههههقمل ا ي هههههههذ    1
 ق ههههه ع  هههههح اة اأ تهههههذج ال ذ  هههههمث، اا دهههههذمهمث ا  مل  ضهههههذمل ا ت دهههههمث  لهههههق  ا شهههههل    هههههحذ ملا   هههههين 
ي هههههذ مث  اههههههد  ق ههههه ع اتههههههذمل ل شهههههه   ا دهههههذمهمث ا األ شهههههه مث اال ههههههت  ذ  مث ا ي هههههذ   ص صههههههمث  ا ههههههمث ملا 

 اد  مث.
دهههههه  ذ ال  لههههه   الت هههههه اة هههههه مل هههههح  ههههههكا األضههههه   اههههههد  ههههه ذ  ا ههههههت  ا  مث الل ههههه  ا ههههه  مل  هههههه مث ضل ا هههههمث ض  2

 ضيا، ملذ  و  اد ا ت  ا  التش  ع. 15ا  ذا مث، ا كا ضذ  ص   ا ا ا ذه  
ههههههه  ضهههههه    ههههههكا األضهههههه   دهههههها رة اضههههههدا   ذضههههههمث امههههههحه ، ا ي دهههههه  ية ا ههههههدا  ا ي ههههههذ  الي ههههههذ  اللههههههذ     3

  ههههههههكل  اإذصههههههههمث ابأ  ههههههههذءاة ا     ههههههههمث لاتجا ههههههههداة ا دههههههههتق ه  االهههههههه   ههههههههح   ض ذشهههههههه   ا الل ا ههههههههمث
                                                           

أبحاث اقتصادية وإدارية العدد  اعيات األزمة المالية العالمية ()تقييم التجربة الجزائرية في مجال جذب اإلستثماراألجنبي في ظل تدرايس حدة وكرامة مروة  1

 68-67جامعة بسكرة ص  2012الثاني عشر 
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اأ تذا هههههههمث ...، اية ا هههههههدا  ا ي هههههههذ  الي هههههههذ  اال هههههههت يذ    هههههههكل  ا تلا هههههههمث ابال هههههههت  ذ اة الههههههه   يجهههههههد 
ا ضيهههههذ     غههههه  الحالهههههمث ا   ق   هههههذ، ا لهههههق   ه    هههههمث اال هههههت  ذ   اهههههد يضلذ  هههههمث ا هههههت ذه  ا دهههههت    

 ال ا . ق  ض    حمي  30ض  ا دا  ا  يق مث ا ي ذ  الي ذ  اال ت يذ   بلح 
 ا  :يذء  اد  كا األض    ك مل ش    ح     ذة لتد   ضا  اال ت  ذ ، اب   
ـــــة لتطـــــوير االســـــتثمار:  -أ اهههههذءة لتحههههه  مههههه  ا ذلهههههمث     هههههمث اضتذبلهههههمث اال هههههت  ذ اة، ا ههههه  الوكالـــــة الوطني

ضت دههههههههمث   قض ههههههههمث ذاة  ههههههههذبع يها ذ، ا لتهههههههه  األها  ال   دهههههههه مث لاتل  هههههههه  ب هههههههه   اال ههههههههت  ذ  ا حضههههههههمث 
 يذ  ض   رمل ا ت  ذا  اي رضا  ب    اال ت  ذ  ا قا اا .ا دت      احملا ن ااألا

    هههههههههههمث اال ههههههههههت  ذ اة ا     ههههههههههمث بههههههههههه اض   ا هههههههههه ا  ج مث  هههههههههه    وزارة املســــــــــااة وترقيــــــــــة االســـــــــــتثمار: -ب
 اإص صمث   ط.

ضقاههههههههقه  اهههههههد ضدهههههههتق  الق ذلههههههههمث الق ي هههههههمث لت هههههههق   اال ههههههههت  ذ ،  تلهههههههق  ضههههههه   هههههههه   الشـــــــباك الوحيـــــــد: -ت
اا  هههههههذة االهههههههحاا   ا لي هههههههمث ابال هههههههت  ذ ،   لتههههههه  الق ذلهههههههمث ذاهتهههههههذ، اضلذ ههههههه  يها   ا  هههههههذ ك اا صههههههه   
ا   ههههههههدذ، االدههههههههج  التجههههههههذ ذ االضهههههههه ا  ، االتا  ههههههههمث الل  ا  ههههههههمث اال   ههههههههمث، ااألضههههههههرك الق ي ههههههههمث،  اههههههههح  

التدهههههههها رة لل ا ههههههههمث اال ههههههههت  ذ ، ضهههههههه   ههههههههرمل   ههههههههع اللقا هههههههه  ال  ا  ا  ههههههههمث مل ذ ههههههههذ ية  ههههههههق   مل ضهههههههه  
 ا دا   اأا اءاة اأها  مث.

 : 2006جويلية  15املؤرخ يف  08-06ـ األمر رقم رابعا 
 1ده ذمل التلح رة التذل مث:  01/03اذء ضلحال اضت  ذ لألض  

ا دهههههههههت      ااإذصهههههههههمث دضلذ  هههههههههمث هههههههههه خت ههههههههه ض ضهههههههههح   ه الق ذلهههههههههمث الق ي هههههههههمث لت هههههههههق   اال هههههههههت  ذ  ل ا هههههههههذة   1
  ذ مث. 72 ق  ية  30اال ت ذه  ض  ا دا  ذاة ال ذبع اال ت يذ   ض  

ههههههه ختضههههههع ا ههههههدا  الهههههه   دههههههت  ح ضياههههههذ ا دههههههت   ا  األاذ هههههه  ااإذصههههههمث اب شههههههذ  ع ذاة األمه ههههههمث الل ههههههه     2
 ذ هههههه  ا الدههههههذب  لر تصهههههذه الههههههق ين ية ا  ذا هههههذة بههههههن الق ذلهههههمث اا دههههههت      األاذ ههههه ،  لهههههههن ضهههههذ  

   ح  ذ   محه  اضق ح  لل  ا شذ  ع.
هههههه ي شهههههذء اتاههههههن الهههههق ين لر هههههت  ذ   ا  هههههمث مل ههههه   لتدههههه   ضاههههه  اال هههههت  ذ ،  ت اهههههع د هههههذه    ذ هههههذة   3

شههههههذضامث ل   ههههههمث اال ههههههت  ذ  االدهههههها   اههههههد      اههههههذ اا هههههه ا  التحدهههههه يذة الضهههههه ا  مث  هههههه   ههههههقا ن ا ذل ههههههمث، 
  ت  ذ  حت  يش ا   كا اتاهن.ا ل   لق ذلمث الق ي مث لت ق   اال

                                                           
  241، ص  مرجع سبق ذكرهعميروش محند شنغوم ، 1
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ههههههه ض ذبهههههه  الضهههههه ذ ة القا ههههههلمث الهههههه   ق   ههههههذ  ههههههكا ال ههههههذ ق    ههههههح مل ههههههح  اههههههد  هههههه ا   ض ا ههههههذ  ا دههههههت        4
 لاتش  لذة احملا مث اإذصمث   ذ مث ال   مث، اا قا ه ال   ل مث، احت    التي  مث ا دتحاضمث.

ي شهههههههههذء اا  هههههههههذة ا شههههههههه  مث  اهههههههههد   ا هههههههههمث ااب هههههههههقاسا  ضهههههههههع يصهههههههههحا  التشههههههههه  لذة االدهههههههههل  لتلهههههههههح ااذ احتدههههههههه ياذ ا  
اال ههههههت  ذ ،   ههههههح ت  ق  ههههههع  ههههههح  ا  ذ  ههههههذة ثيذ  ههههههمث اضتلههههههحه  األ هههههه ا ، ضياههههههذ ا تلا ههههههمث بتشههههههج ع اال ههههههت  ذ اة 

ملضهههههذ اال  ذ  هههههذة اإذصهههههمث بتجيههههه  االسهااج الضههههه  جم امذ بهههههمث  ،2006ا  ذ  هههههمث ضهههههع هنذ هههههمث  هههههذ   42االههههه  با ههههه  
 1ا  ذ  مث 24التا   الض  جم   ح با   

ا هههههحمل  هههههك  اأاههههه اءاة  اهههههد  غ هههههمث الدههههها ذة ا هت  هههههمث ذلههههه  ا يهههههذ  الهههههكذ رلههههه  ا دا ههههه  ضههههه  س ه   صهههههتاذ   
ضههههههههه  اال هههههههههت  ذ  األايهههههههههجم ا  ذشههههههههه  إحضهههههههههمث األغههههههههه اي التي ق هههههههههمث  ذصهههههههههمث ا  ههههههههه  حتدههههههههه  ضتشههههههههه اة التهههههههههقاس  

 اال تصذهذ اللا  اا ت  ا  اال ت  ا  الد ذ  .
 األجنيب املبــاشـر وآفــاقـه يف اجلـزائـر. االستثمارواقـع  املطلـب الثـانـي:
مل  اا هههههههع اال هههههههت  ذ  األايهههههههجم ا  ذشههههههه  ا الهههههههحامل ا ضههههههه  مث لههههههها ضياهههههههذ ا دا ههههههه   هههههههق ا للهههههههذ   ال شههههههه 

ض ذشههههههههه  أل ههههههههه  الت هههههههههق اة الههههههههه   ههههههههه ملة  اهههههههههد ضيذ اهههههههههذ اال هههههههههت  ذ ذ، لهههههههههكل   يدهههههههههلد ية    ههههههههه   ا هههههههههتجذبمث 
، اال ههههههههت  ذ ذذة ا دا   ههههههههمث ا حتدههههههههن ضيذ اههههههههذ ا دههههههههت      األاذ هههههههه  لاجاههههههههقه ا  كالههههههههمث ضهههههههه   هههههههه   الدهههههههها 

األايههههههجم ا  ذشهههههه  الصههههههذه  االههههههقا ه، اه ا ههههههمث لا لق ههههههذة  اال ههههههت  ذ  احتا هههههه   ههههههح  ذةاذلهههههه  ضهههههه   ههههههرمل    هههههه   
 ال  حتقمل ها  ا ت  ذبا مث الت اع ية آ ذ ا اضدت  اا ا الحالمث ا دا   مث.

 للجزائراألجنيب املباشر  االستثمارواقع تدفقات  األول:الفرع 
 ا ت ذضهههههههههذةاألاي  هههههههههمث ا  ذشههههههههه   لاج ا ههههههههه  اضهههههههههح  حتدههههههههه  ااههههههههه   اال هههههههههت  ذ اة ل  هههههههههمث اا هههههههههع  هههههههههح  ذة 

 ا دت      األاذ    ت   ق  ع التحا   دا اء ا  ذ  ة التذل مث:

  مل   صههههههمث ا دا هههههه  ضهههههه  يمجههههههذيل التههههههح  ذة الههههههقا ه  ية الههههههحامل الل ب ههههههمث 02 تضهههههه  ضهههههه  الشههههههل    هههههه     1
 -1993 ، اا لههههههههحاضاذ  ههههههههرمل ال هههههههه    1992-1986 ههههههههرمل ال هههههههه    مت ههههههههدة ابلضههههههههل  الشههههههههح ح 

 1996   ت جهههههههمث  هههههههل  ضيهههههههذ  اال هههههههت  ذ ،  ذصهههههههمث  ههههههه هذ ا ذلهههههههمث األضي هههههههمث، ل   هههههههع ا  هههههههذ  1995
مل هههههه   2002, ضههههههع  دههههههج    هههههه يذ  ق التكبههههههك  بههههههن اال   ههههههذ  ااال  ههههههذي ية غذ ههههههمث % 5,5ية ،ههههههق 

ية  2010ذ  هههههههذها لتدهههههههت   ا  هههههههذ  ، لتلههههههه   بلهههههههح  هههههههك  الدهههههههيمث ا  ذ ههههههه%16با ههههههه  مل  ههههههه  ضههههههه  
 . %3,8 حاه 

                                                           
1 Agence nationale de développement de l’investissement , accords et investissemenets,Alger,2008 
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األجنيب املباشر إىل إمجال التدفقات الواردة إىل الدول العربية والنامية  االستثمار( تطور حصة اجلزائر من 02الشكل رقم )
 (2013-1986خالل الفرتة )

 
 EXEL اد    ابال ت ذه01ا  ر ذ ض  ا اح  اأ صذ        مث ال ذل ض  ي حاه املصدر: 

  ا :ارل  مل    ن مل  ذ   ك  الت ق اة  ذ 
ال   اههههههع ية ا ههههههت  ذ  ا دا هههههه  لتههههههح  ذة ضا ههههههمث ضهههههه   1998 ر ههههههإ مل  التحدهههههه   ههههههرمل  ههههههذ    1

ضا ههههههههههذ  هاال  يمنههههههههههذ ضهههههههههه ه  ية  قا ههههههههههع ا  0,607األايههههههههههجم ا  ذشهههههههههه ، يذ س  تجههههههههههذاس  اال ههههههههههت  ذ 
 ضا ذ  هاال ، 5,094 صمث الحامل الل ب مث، ال   ح ة بههه 

ضا ههههههههذ   1,108 يت جههههههههمث ال   ههههههههذ   ههههههههح  ذة اال ههههههههت  ذ  األايههههههههجم ا  ذشهههههههه  الههههههههقا ه ية ا دا هههههههه  ية   2
تههههههح  ذة الههههههقا ه  ية الههههههحامل الل ب ههههههمث ،   ههههههح ا   لهههههه   صههههههتاذ ضهههههه  امجههههههذيل ال2001هاال  ا  ههههههذ  

اابلههههههههههه غ  ضههههههههههه  ا  هههههههههههذي    هههههههههههمث  %12,26 ية-هاال ضا هههههههههههذ   9,035االههههههههههه   هههههههههههح ة بهههههههههههههه  –
ضا هههههههههذ  هاال    هههههههههح ا   لههههههههه   1,065ية ،هههههههههق  2002التهههههههههح  ذة الهههههههههقا ه  ية ا دا ههههههههه  ا  هههههههههذ  

، ا  اههههههههههع ذلهههههههههه  %16,06 صههههههههههتاذ ضهههههههههه  يمجههههههههههذيل التههههههههههح  ذة الههههههههههقا ه  ية الههههههههههحامل الل ب ههههههههههمث ية 
 ضا ذ  هاال . 6,631ذ ذ ية ا  ذي  صمث الحامل الل ب مث   ج ق مث ية مل 

  ههههههههح    هههههههه   صههههههههمث ا دا هههههههه   يدهههههههه مث ضهههههههه  يمجههههههههذيل التههههههههح  ذة الههههههههقا ه  ضهههههههه   2002بلههههههههح  ههههههههذ    3
ا  هههههههذ   %3,4اال هههههههت  ذ  األايهههههههجم ا  ذشههههههه  ية الهههههههحامل الل ب هههههههمث ا  ذ هههههههذ   ههههههه ا، لتدهههههههت    يهههههههح 

ت   ا دا هههههههه  ا  لد ههههههههد ضلذ تاههههههههذ   ب ههههههههذ ا ضههههههههذ  ههههههههذ  ضتق لههههههههذ ا مل   دهههههههه ال  للهههههههههن، إههههههههذ 2014
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ا هههههههت  ذ  اال هههههههت  ذ  األايهههههههجم ا  ذشههههههه ،   ههههههه ا للهههههههق  الهههههههد ه  ا ا هههههههمث ا التهههههههح  ذة الهههههههقا ه  اة 
الهههههههحامل الل ب هههههههمث  هههههههح  هههههههحث   هههههههرمل  هههههههك  ال ههههههه  ، ا  ههههههه ا أل  ااهههههههقه ا  ذ هههههههذة حتدهههههههن ضيهههههههذ  

 ا ق ذ ااح مث. مل   اال ت  ذ  ا ا دا    ح      ضيحذ 
اهههههههد ا يذ دههههههمث الل ههههههه   الههههههه   قااااهههههههذ ا دا هههههه  ضههههههه   ههههههه   اللح ههههههح ضههههههه  الهههههههحامل الل ب هههههههمث،  ههههههحمل ذلههههههه   

ا حتدهههههن ب  تاهههههذ اال هههههت  ذ  مث،  -ض ذ  هههههمث اب دا ههههه  – ت جهههههمث ءذ هههههمث ا لذل هههههمث الد ذ هههههذة الههههه  ا تاجتاهههههذ بلضهههههاذ 
   ت ههههههح ذلهههههه ، 02 ت ههههههحض  ا ااهههههه  ا ت ههههههذ  ا دههههههت      األاذ هههههه  امهشهههههه  ا دا هههههه ، اللهههههه  الشههههههل    هههههه   

اهههههههذء     ههههههه  ا دا ههههههه  الدهههههههذبع   ب هههههههذ ا ا هههههههت  ذ  اال هههههههت  ذ اة األاي  هههههههمث ا  ذشههههههه  ، بلهههههههح   2014 ههههههه   هههههههذ   
 هههههه  ضهههههه  اأضههههههذ اة، الدههههههلقه مث، ضصهههههه  ا اللهههههه اق اا  هههههه   ل يههههههذ  ااأل ه ، ا ههههههكا ال  تيذ هههههه  ضههههههع ضههههههدا  ا ق ههههههع 

 ال   ت تع هبذ، ا ج  ا تصذه ذ ال ابع   ب ذ بلح الدلقه مث ااأضذ اة اضص .
ة املباشــــــرة الــــــواردة علــــــى الــــــدول العربيــــــة ابملليــــــون األجنبــــــ االســــــتثمارات(: تــــــدفقات 03)شــــــكل رقــــــم ال

 2014دوالر يف 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EXCEL  ابال ت ذه  اد ب  ض  02اأ صذ        ا  ر ذ ض  ا اح  مث ال ذل ض  ي حاه املصدر: 
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 اال ههههههت  ذ مل  ا هدا ههههههه  ا تاهههههه  ا    ههههههمث ال ذل هههههههمث ي     ههههههذ ا اههههههك  1ال هههههههح ملشهههههههذ      هههههه  األضهههههه  ا تحههههههح ، 
  مله    ا ههههههههح اسهاه  ق ههههههههع ا ت ههههههههذ  03 ذ  ق ههههههههحا ا ههههههههحامل   هههههههه    ا دهههههههه 2002األايههههههههجم ا  ذشهههههههه  ا  ههههههههيمث 

 اال تصذه مث.ا دت      األاذ   ض   رمل   ذضا   شذ  ع ا ت  ذ  مث ا قتا  ال  ذ ذة 
دولة  20تطور تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل اجلزائر من أكرب  (:03اجلدول رقـم )

 2($مستثمرة )مليون 
 الديقاة 

 الحامل
 اإلجمالي 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

 3.487 618 476 323 293 314 301 286 252 311 313 ا. .مل

 1.743 196 308 303 233 293 121 80 51 115 43    دذ

 1.531 91 198 325 164 210 117 43 87 143 153 ي  ذ  ذ

 1.308 47 88 261 102 157 108 22 63 97 363 ضص 

 953 189 116 247 67 115 39 24 24 98 34 ي  ذل ذ

 893 119 125 159 165 64 49 95 35 59 23 ا  المث ا تحح 

 857 212 241 230 101 31 4 5 5 16 12 باج لذ

 644 1 139 34 97 57 105 210 - 1 - اللق  

 488 125 63 86 37 91 50 27 3 5 1 الصن

 459 57 54 37 92 54 23 23 16 65 38 مل ذ  ذ

 438 82 31 185 6 10 4 4 18 26 72  قليحا

 422 35 205 55 67 38 7 1 1 12 1 اأضذ اة

 265 16 109 61 48 24 5 - 1 1 - ل يذ 

 263 168 35 60 - - - - - - -  ا يمث   ذ 

 262 27 167 3 14 6 16 10 10 9 - األ ه 

 190 3 76 - 10 66 7 10 5 - 13 ال ح   

 157 22 29 52 13 8 20 2 10 - 1 الدلقه مث

 151 3 17 8 11 8 2 17 2- 78 9 ال ذاب 

    2 - 1 7 7 12 11 46 41 - 127 

                                                           
1Rapport sur l’Investissement ,UNCTAD 2004 P45 

 14ص  2014عربية لمناخ اإلستثمار، تقرير مناخ اإلستثمـار لسنة لالمؤسسة ا 2
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 115 4 70 7 14 11 5 1 2 1 -  ق هن

 990 867 582 1.037 1.078 إمجاي
1.56

9 
1.545 2.482 2.588 2.015 14.753 
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 1488ا اهههههههك  ا ههههههت  ذ اة ملاي  هههههههمث ض ذشهههههه      تههههههههاذ  2014ال ههههههح ل هههههههح ءحهههههه  ا دا ههههههه  ا  ههههههذ   
ضههههه  اأمجهههههذيل اللههههه يب لهههههي هن اللهههههذ    هههههذ با ههههه   3,4 لتهههههذه مت ههههه  ضهههههذ  دههههه تا ا ضا هههههق  هاال   دههههه    هههههح  اة اال

ضا ههههههههذ  هاال   28,8،ههههههههق  2014األاي  ههههههههمث ا  ذشهههههههه   الههههههههقا ه  ية ا دا هههههههه  بياذ ههههههههمث  ههههههههذ   اال ههههههههت  ذ اةمل صههههههههح  
 1ض  اأمجذيل الل يب  رمل   هن الديمث.  % 3.6مت   

بيشهههههههذ ذة ا دا ههههههه   اهههههههد صهههههههل ح اال هههههههت  ذ اة األاي  هههههههمث ا  ذشههههههه   ا ح هههههههح    هههههههح ت ملضهههههههذ    هههههههذ  تلاههههههه  
 ية ضذ  ا : 2015اضذ ق  2003 صح،  رمل ال    ضذ بن  يذ   

ضشههههههه ا ذة  هههههههت   ي  هههههههك ذ  375باههههههه   هههههههحه ضشههههههه ا ذة اال هههههههت  ذ  األايهههههههجم ا  ذشههههههه  ا ا دا ههههههه   -1
مل  التلا ههههههههههمث اال ههههههههههت  ذ  مث شهههههههههه  ذة   ب ههههههههههمث املاي  ههههههههههمث ا شهههههههههه  الت ههههههههههح  اة ية  306ضهههههههههه    هههههههههه  

 ملل   ذض . 93ضا ذ  هاال  ا ق   ،ق  68اأمجذل مث لتا  ا ش ا ذة   ا  
 اهههههههه  اأضهههههههههذ اة اي ههههههههه ذ  ذ ا   دههههههههذ ا  تيهههههههههذ  ا ق دههههههههه ا اضصهههههههه  اا  الهههههههههمث ا تحهههههههههح  االهههههههههقال ة  -2

ا تحهههههح  االصههههههن اللدهههههه  ق ج  اههههههد التههههههقايل ا  ذ  ههههههمث مل هههههه  الههههههحامل ا دههههههت     ا ا دا هههههه   دهههههه  
 %43اال هههههت  ذ  مث لا شههههه ا ذة،    هههههذ با هههههه   صهههههمث اأضهههههذ اة اي ههههه ذ  ذ ا   دهههههذ ،ههههههق  التلا هههههمث

 ض  اأمجذيل.
   هههههههد اال هههههههت  ذ اة الل ب هههههههمث ااألاي  هههههههمث الهههههههقا ه  ية ا دا ههههههه  ا  ذ هههههههذة ال حههههههه  االهههههههي ط اال هههههههذس  -3

 .%19.6االلذ  بيد مث  %28.1بيد مث 
 ذة ضدههههههت     ا ا دا هههههه  شهههههه   10 صههههههح ة شهههههه  مث اأضههههههذ اة لر ههههههت  ذ اة الحال ههههههمث  ذ  ههههههمث مل هههههه   -4

. ا هههههههههكا 2ضا هههههههههذ اة هاال  5  ههههههههه    هههههههههك ضشههههههههه ا ذ  ههههههههه  ذ بتلا هههههههههمث ا هههههههههت  ذ  مث  هههههههههح  بيحهههههههههق 
 3  مله هذ .05  ا 04ا حاامل        ق حاذض
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 .2015وماي  2003( أهم عشر شركات مستثمرة يف اجلزائر ما بني جانفي 04اجلدول رقــم )

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههحه  الش  مث
 اب ا ق  هاال التلا مث   حه الق ذ   ا ش ا ذة

Emirates international Investment company 1 3.000 5.0000 

Vietnam Oil and Gas Corporation (petrovietnam) 2 1.999 4.743 

Rapsol SA 2 839 3.565 

Jelmoll Holding AG 5 4.500 3.539 

Total Co 3 961 3.465 

Orascom Group 6 3.541 2.814 

Arcelor Mittal 3 4.349 2.447 

British Petroleum (BP) 3 485 3.384 

Grupo Ortiz Construccion y Servicios Del 

Mediterraneo 
4 2.434 2.049 

China national Petroleum (CNPC) 2 291 1.991 

Other companies 344 70.754 36.043 

 68.040 93.153 375 اإلجمالي

 

 22/03/2016تاريخ اإلطالع   www.iaige.netاالستثمار العربية، الموقع اإللكتروني،مؤسسة ضمان  المصدر:

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.iaige.net/


 مفاهيم حول االستثمار األجنيب املباشر ودراسة واقعه وآفاقه يف اجلزائر :                                       األولالفصل 

 
36 

 
 2015مايو و  2003اىل اجلزائر ما بني يناير االستثمارات الواردة  (:05جلدول رقم )ا

ــــــــــــون  الوظائفعدد  عدد املشروعات عدد الشركات الدول املصدرة التكلفــــــــــــة ابمللي
 دوالر

 15.280 11.561 26 25 االضذ اة

 7.860 6.702 24 20 ا  ذ  ذ

 5.950 10.011 81 62    دذ

 4.743 1.999 2 2    تيذ 

 4.538 5.874 12 7  ق د ا

 4.178 7.350 11 9 ضص 

 3.738 2.033 24 18 ا  المث ا تحح 

 3.303 3.210 34 31 القال ة ا تحح  األض  ل مث

 2.658 9.566 12 12 الصن

 2.447 4.349 3 1 لق د  ق غ

    2 2 3.089 2.150 

 1.941 4.628 5 5     ذ

 1.346 580 4 3  ا  ذ

 1.132 2.018 22 17  ق هن

 933 3.464 13 8 الدلقه مث

 669 4.922 17 14 مل ذ  ذ

 645 597 7 7  يحا

 478 354 4 4 ا  ليحا

 468 425 1 1  ي ذ ق ا

 443 214 1 1 ب ضقها

 443 214 1 1 ال اس  

 443 214 1 1 اد  ال اذضذ

 350 638 1 1 ايق  ا     ذ

 321 819 1 1 ل   ذ

 270 1.012 1 1 ا  ال ذ

 234 2.651 10 7  ق   ا يقب مث

 219 815 6 6 ي  ذل ذ

 160 342 1 1 ض يذ  بق ضذ 
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 22/03/2016اإلطالع  اتريخ www.iaige.net،األل ا الل ب مث، ا ق ع  اال ت  ذ   ت دمث الل ب مث لض ذ : املصـدرا

مل  ذلهههههه  س   اههههههو ضهههههه   صههههههمث   ههههههذ  احمل ا ههههههذة ضهههههه   يالالههههههك  ،   ضهههههه   ههههههك  الت ههههههق اة الدههههههذب مث للهههههه  ابلهههههه غ
   ههههههذ مل  التههههههح  ذة الهههههه  ا اهههههه 801%يمجههههههذيل اال ههههههت  ذ اة األاي  ههههههمث ا  ذشهههههه   الههههههقا ه ، االهههههه  ب  هههههه    ههههههقق 

 هههههذ ج   هههههذ  احمل ا هههههذة ا تصههههه ة مل ذ هههههذ  اهههههد   هههههذ  اال صهههههذالة، اا ح هههههح االصههههها ، اابلتهههههذيل  ذللح هههههح ضههههه  
  اهههههذ ا دا ههههه   ههههه  ض قضهههههذة اال هههههت  ذ  ال سالههههه  ضا شهههههمث ا  ههههه ا  ا دهههههت     ال  ذ هههههذة اال تصهههههذه مث الههههه  متتاههههه 

األايههههههجم،  صقصهههههههذ ال ر هههههههمث، االدههههههه ذ مث االي ههههههه  اا صهههههههذ  ، ا ههههههكا ضهههههههذ   ههههههه   يشهههههههلذل مث ضدهههههههذمهمث اال هههههههت  ذ  
ايهههههجم ا  ذشههههه  ا  حضهههههمث األغههههه اي التي ق هههههمث ضههههه  يجيهههههذه  ههههه     ههههه  ا يق هههههع الصهههههذه اة احتق ههههه  التليقلقا هههههذ األ

 ل ذ ح  الصيذ  مث اخت  ض  ذ ق   ا ت اه ا قاه ال كا  مث.، ا  ق   ا
  ههههههذ مل  التق ههههههع ا  هههههه ط ا ا ههههههت رمل الههههههي ط، اي   ههههههذ    ههههههه   بيدهههههه مث ا ههههههقا ه ا ذل ههههههمث لاحالههههههمث إحضههههههمث األغهههههه اي   

ا دا هههههه   اههههههد الههههههي ط، ا ههههههحمل  ههههههكل   اههههههد ا ههههههت  ا  ا ت ههههههذه ق  ههههههذة  ا ت ههههههذه   هههههها ال   هههههه  ضهههههه   التي ق ههههههمث،
ال هههههه ايل، اابلتههههههذيل  لد ههههههد  ذبا ههههههمث اال تصههههههذه ا دا هههههه ذ ال ههههههت اه الصههههههحضذة اإذ ا ههههههمث، ه ال بههههههع التي  ههههههمث  اههههههد ضههههههقا  

       قق ملا ذمل ا دت   .  ا اد ال صق  ا  د    ك  ال  ا  اليذ  مث اابلتذيل
 األجنيب املبـاشر يف اجلـزائـر االستثمارمعـوقـات  الفـرع الثـاين:

 غههههههه  ا اهههههههقه ا  كالهههههههمث ضيهههههههك بحا هههههههمث التدهههههههل يذة لتحدههههههه  ضيهههههههذ  اال هههههههت  ذ  ا ا دا ههههههه ، االههههههه  ملهة ية 
حت  هههههه   تههههههذ   يجيذب ههههههمث  اههههههد ضدههههههتق  ا تشهههههه اة اال تصههههههذه مث اللا ههههههمث، يال مل هههههها ال سامل غهههههه  ضت هههههه    هههههه ر  ذ  ههههههذ 

حت  هههههه  التي  ههههههمث ال  ههههههذ  اإههههههذ  احملاهههههه  ا  أشهههههه اكلهههههه هن   ههههههط ال ههههههت  ذ  ا دههههههت      األاذ هههههه ، بهههههه   ههههههت 
  امث ض  الل ا   . ا يشقه ،  ت جمث 

 االقتصادية:املعوقات -أوال
يال ملهنههههههذ  ابلههههه غ  ضهههههه  ءههههههذ  اأصهههههر ذة اال تصههههههذه مث ا  هههههه ط التهههههقاس ة ا ذل ههههههمث االي ح ههههههمث   هههههذ ا ضهههههه   ههههههذب ذ،

س  ههههههته ية حتدهههههههن ال ههههههح   التيذ دههههههه مث لر تصههههههذه الهههههههق ين، اس ه   ح  ههههههها  اههههههد التل ههههههه ، ب لهههههه  ا هههههههت  ا  مجهههههههقه 
بي ههههههههمث الي ههههههههق اال تصههههههههذهذ، إههههههههذ  دههههههههتقا  صهههههههه ذغمث بههههههههحا   اي ههههههههحاه ا هههههههه ا  ج ذة  لذلههههههههمث ضهههههههه  شهههههههه هنذ    هههههههه  

                                                           
1Unetad .axamen de la politique d’investissement en Algérie .Opcit. P 9 - 10 

 152 1.268 4 4 ا  ا 

 129 437 7 6 ا    

 422 1.797 37 28 مل   
 68.040 93.153 375 306 اأمجذيل
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ة الهههههه     ههههههتاذ اللق ههههههمث   تاهههههه  ا دا هههههه ذ لر ههههههحضذج اأجيههههههذيب ا اال تصههههههذه اللههههههذ   ا  ههههههذ لاتحههههههح  اال تصههههههذه
 ض ذ   ذ ا  ذ ااذ.

I-    :االقتصاد اجلزائري اقتصاد ريعي 
 مل يههههههذ مل  اال ت ههههههذه ا  هههههه ط لد ذ ههههههذة التي  ههههههمث  اههههههد ضههههههقا ه الههههههي ط ه لهههههه  ابال تصههههههذه ا دا هههههه ذ ية شهههههه ذ  

سالههههه  ، اابلههههه غ  ضههههه    هههههين اأصهههههر ذة الدهههههذب مث الهههههك   يال مل   هههههك  الصههههه مث ال1986االهن هههههذ  بهههههحءا ضههههه   هههههذ  
 ضرسضمث لر تصذه ا دا  ذ.

    مله  ،  ت ههههههههن ليههههههههذ مل  ضدههههههههذمهمث   ههههههههذ  احمل ا ههههههههذة ا يمجههههههههذيل ال   ههههههههمث 06 دهههههههه  ا ههههههههحامل   هههههههه  
ية  2005مل  هههههه  بلهههههح   هههههين اأصههههههر ذة اال تصهههههذه مث، لتصههههه  بههههههحءا ضههههه   ههههههيمث     هههههح ا ضهههههذ مث 

، ا الق هههههههه    دهههههههها  هههههههها  2008ا  ههههههههيمث  %50، ضههههههههع ا ههههههههت  ا  ذ ا  ههههههههحاه %50مل  هههههههه  ضهههههههه  
 ا ت ههههح ،اأمجههههذيل  ههههذ   الد ا ههههمث االصههههيذ مث شهههه ر ضلذ ههههمث مل  هههه   ههههل ذ    ههههذ  تلاهههه  ابليههههذ   احملاهههه  

 هههههههك  ا ذلهههههههمث ا هههههههت  ا  ا لد هههههههد يضلذ  هههههههمث اال تصهههههههذه ا دا ههههههه ذ ال هههههههت اه الصهههههههحضذة اليذ هههههههمث  ههههههه  ملذ 
ا  هههههذي  هههههذه عهههههحة ا  هههههل  ب ض ههههه  الهههههي ط، اابلتهههههذيل يضلذ  هههههمث اللهههههقه  ية  ذلهههههمث ال  ذ  يهههههذة ضههههه  

 ذ     ا تش اة التقاس  اال تصذهذ ااالات ذ  .اهن 
  ا لههههههههين ا ههههههههت  ا  ا  ههههههههذي  صههههههههمث   ههههههههذ  الد ا ههههههههمث ا ال   ههههههههمث ا ضههههههههذ مث ا ههههههههت  ا  الت ل ههههههههمث ال كا  ههههههههمث

لا هههههههذ ج  صقصهههههههذ ضهههههههع س ه  الي هههههههق الهههههههحر  اا اا   هههههههذ  ا ذا هههههههذة اليذمجهههههههمث  ههههههه  ا  تهههههههذ  اتت هههههههع 
 هههههههذمل ت ا   لهههههه   هههههههذ ق   ا هههههههت اه ا هههههههقاه ا دا هههههه ذ  اهههههههد ملمنهههههههذط ا هههههههتار  مث اح ههههههح   لاهههههههد  ههههههه    ا 

ا  ههههههههههههههيمث  $ضا ههههههههههههههذ  5.512ية  2002ا  ههههههههههههههيمث  $ضا ههههههههههههههذ  2.57ال كا  ههههههههههههههمث لق ههههههههههههههح ذ ضهههههههههههههه  
،   ههههههههذ مل  ا  ههههههههذي  صههههههههمث   ههههههههذ  الصههههههههيذ مث التحق ا ههههههههمث ا ال   ههههههههمث ا ضههههههههذ مث اأمجذل ههههههههمث  1ت2009

 ت هههههح  هههههح   لذل هههههمث   ذ هههههذة ي هههههذه  اا لاهههههمث ااإص صهههههمث ألغاههههه  ا ت دهههههذة الل قض هههههمث الصهههههيذ  مث 
 اال  ضذسال   ت  ط ا ضشذ   التد   االتدق  .

 
 
 
 

                                                           
 .33ص  2011لفبراير  11/40رقم FMIأنظر تقرير  -1
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 (2009 -1990إمجاي القيمة املضافة للفرتة   ) تطور مسااة بعض القطاعات االقتصادية يف (:06)اجلدول رقم 
 الديقاة

 ال  ذ ذة
1990 1994 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 9.86 6.95 8.8 8.7 9 11 11.8 14.63 12.6 14.6 الدا  مث %

 32.35 49.57 52.3 53.9 53.2 46.4 44.5 30.4 29.8 30.2 احمل ا ذة %

الصهههههههههيذ مث التحق ا هههههههههمث 
% 

15.6 14 11.6 8 7.3 6.4 5.9 5.9 3.24 4.5 

 33   2011ل  ا    11/40     الي ح الحايل       صيحاق: املصدر

  ،مل ضههههذ    ههههذ  ههههو الصههههذه اة   ههههح  ذضهههه  ا دا هههه  ب  ههههع ال  ذبههههمث ا   ا ههههمث  اههههد التجههههذ   اإذ ا ههههمث
ابل غهههههه  ضههههه    ي اههههههذ ب ههههه ي ي  هههههمث ال  صهههههمث لال ههههه  اس ه  اأ تذا هههههمث اا ههههههت اه التليقلقا هههههذ، للههههه  

اههههك  الد ذ ههههمث يال مل    لههههه  صههههذه اهتذ ب ههههه  ا ملغا هههها  تلههههق  ضههههه  صههههذه اة احمل ا هههههذة ا ههههكا ضهههههذ 
   مله  .04   يا الشل       

 (2010-1990(: تطـور إمجاي الصادرات وصادرات احملروقات للفتـرة )04الشكل رقم )

 
 Excel  ابال ت ذه  اد 01ا  ر ذ ض  ا اح  اأ صذ        ض  ي حاه ال ذل مث  املصدر:

  ههههههذ مل  ا  دا  ههههههمث اللذضههههههمث لاحالههههههمث متههههههقمل مل ذ ههههههذ ضهههههه  ا  ذ ههههههمث ال  ال ههههههمث ا ههههههكا ضههههههذ  ت ههههههح ا ههههههت  ا  مث هتح ههههههح 
ال ذ ههههههههح  ا ذل ههههههههمث لاحالههههههههمث،   ههههههههذل غ  ضهههههههه    ههههههههين اأصههههههههر ذة الضهههههههه    مث ا  هههههههه   اأ  ههههههههذءاة ال اض ههههههههمث ية  شههههههههج ع 

األ ههههه  ضههههه  ذلههههه   هههههق ال    هههههمث ال  ذ  هههههمث لايشهههههذ ذة اال تصهههههذه مث اا هههههت  ا  التاههههه   الضههههه  جم، ،  ههههها  اال هههههت  ذ 
لهههههكل   تحدههههه  ضتشههههه  التهههههقاس  الهههههحا ا     صههههه ح ا قاس هههههمث  يدههههه مث ضههههه  اليهههههذ   احملاههههه  اأمجهههههذيل  ضههههه ه  ية ا   هههههذ  
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 ا هتح ههههههح مل ههههههلذ  الههههههي ط، ا ههههههكا ضههههههذ  ت ههههههح ا ههههههت  ا  حتلهههههه   ههههههكا األ هههههه  ا ضدههههههتق  ا قاس ههههههمث ، ا ههههههكا ضهههههه  شهههههه 
هرقضهههههههمث اإحضهههههههمث الل قض هههههههمث اا هههههههت  ا  مث ال ذ هههههههح  ا ذل هههههههمث لاحالهههههههمث اابلتهههههههذيل التههههههه ث   ههههههها ذ  اهههههههد ضيهههههههذ  اال هههههههت  ذ ، 

   مله     ن ضذ ت ذ   .07اا حامل      
 (2010-1990يبني ارتباط املوازنة العامة كنسبة من الناتج أبسعار البرتول للفرتة ) :(07اجلدول رقم )

     
 الديقاة
 ضتش 

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 اصههههههههههههههههههههههههههههههههههه ح 
ا قاس ههههههههههههههههههههههههههههههههههههمث 
اللذضهههههههههههههههههههههههههههههههههههههمث  
 يدهههههه مث ضهههههه  

 اليذ  %

-19 0.4 3.8 2.9 -3.5 -0.2 9.7 4.3 1.05 5.3 5.5 13.7 13.5 11.5 83. -6.6 -1 

 ههههههل  ب ض هههههه  
الههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي ط 
ابلههههههههههههههههههههههههههحاال  

($) 

618 617 621 19.49 12.85 18.03 28 24.8 29.03 38.66 54.64 65.85 74.95 100 62.3 80.2 618 

  01ا  ر ذ ض  ا اح  اأ صذ        ض  ي حاه ال ذل مث  املصدر:

ا ت ههههههههح اإصههههههههذ و الدههههههههذب مث لر تصههههههههذه ا دا هههههههه ذ  اههههههههد مل هههههههها ضهههههههه  ض، يذ مل ههههههههحة بلههههههههض الح ا ههههههههذة مل       
اال تلهههههههذ  اليهههههههذا   ههههههه  اضهههههههترك ال ههههههه ااة ال   ل هههههههمث رهههههههذ    ثههههههه ا  ههههههها  ذ  اهههههههد الي هههههههق االتي  هههههههمث اال تصهههههههذه مث ا 
األاههههههههه  ال ق ههههههههه ،   ههههههههه ا لاشههههههههها  اليهههههههههذا   ههههههههه  ذلههههههههه  االهههههههههكذ  صههههههههه   اا لههههههههه  اأ تهههههههههذا ، اا   هههههههههذط األهاء 

ال تصهههههذهذ  لههههه  د ههههه اهاة صهههههذه اة ال ههههه ااة ال   ل هههههمث، اابلتهههههذيل ا تدهههههذ  صههههه مث  ذبا هههههمث ا هههههت اه الصهههههحضذة ا
  ل مث.اإذ ا مث    ص   اضترك ال  ااة ال   ل مث    مث ال هن 

اهبهههههكا رلههههه  ا ت هههههذ  الهههههي ط ضشهههههلامث ا ا دا ههههه    هههههح  مل يهههههذ   ههههه   هههههذ   ااهههههقه  ا   اههههه و ا اهههههقه الق ي هههههمث     
 هههههههذ  لق هههههههح   اهههههههد  دهههههههذ  ال  ذ هههههههذة اأ تذا هههههههمث األ ههههههه  ، اابلتهههههههذيل ا هههههههت  ا   دذ ههههههه مث ا   هههههههق    هههههههكا ال 

اال تصههههههذه الههههههق ين  ل  ههههههذة  ذ ا ههههههمث، ا   ههههههد مل ذ هههههها ا دههههههت  ا مث   هههههه    ا ههههههذة مل ههههههلذ  الههههههي ط، اال   شهههههه   ههههههك  
ا ذلههههههمث ا دههههههت      دضلذ  ههههههمث الهههههه ب   اههههههد ا ههههههح  ال ق هههههه ، ا مل  هههههه  ضهههههه  ذلهههههه ،   ههههههح الههههههح هالههههههمث   ل ههههههمث ا  ذضههههههذ 

ذ هههههه ذ ااات ذ  ههههههذ ال   ههههههق   اههههههد  اهههههه     ههههههمث ضضههههههذ مث، بهههههه    ههههههق   اههههههد ي ههههههذه   قس ههههههع اختصهههههه و اأ هههههه اهاة   
الي   هههههمث ، ا هههههكا ضهههههذ  هههههت  اتهههههذمل ا  ههههه   هههههل  ضدهههههتق  ا لههههه  ال اشهههههح لا  هههههقي ااأهبهههههذ  ا  دههههه   قتاههههه  

 اتذالة، ا كا ض  ش  ا الت ث   ا ذ  اد ضيذ  اال ت  ذ .
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II- :القطاع العـام واخلصخصة 
 لتههههه  اإص صهههههمث ضههههه  بهههههن مل هههههه  مههههههذا  اأصهههههر  اال تصهههههذهذ، للههههه    ذ هههههمث حتدهههههن ملهاء ال  هههههذ  اللهههههذ    

ا ص صههههههتا س  لهههههه   لذلههههههمث غاههههههد ا دههههههتق  الههههههكذ  دهههههه   لهههههها بتجههههههذاس ملسضتهههههها اا لا ههههههمث، ب لهههههه     لههههههمث التدهههههه   
إص صههههههمث شههههههار االتي هههههه   ال ههههههذ    ا هههههها، ي ههههههذ مث ية   ل تهههههها الل هههههه   لا ههههههذ ج ا  ههههههذمل الت ههههههق  ، ا ههههههح مل هههههه سة ا

ا اليدههههه   اأ تهههههذا   صقصهههههذ الصهههههيذ  ، إهههههذ ااههههه   يههههها ضدهههههذمهتا ال لذلهههههمث ا  ل  ههههه  ملسضهههههمث ال  ذلهههههمث، ا ههههه قااا 
ال  هههههذ  اللهههههذ  ضيذ دهههههمث   ههههه   ا ا   اهههههمث ال ذهضهههههمث االيذ هههههمث  ههههه  ا هههههت  ا   هههههت  الدهههههقق الق ي هههههمث، ا ذصهههههمث ا مل ههههها ال 

  ا اأ تذا مث لتح    ال لذل مث.سامل ر     امث ي ذه  اا لامث اعذامل ي ذه   ي    آل ذ
III- :القطاع اخلاص وتطـور القطاع املوازي 
 ت جههههههمث ال دههههههحذ  الحالههههههمث ضهههههه  ا  ههههههذ  اال تصههههههذه مث،   ههههههح بههههههحمل ال  ههههههذ  اإههههههذ   شهههههه   ضلذ ههههههمث  ذضههههههمث ا   

 بلض ال  ذ ذة  صقصذ الد ا مث، اال يذء ااألش ذمل الل قض مث، االتجذ  مث ااإحضذة.    
للههههههه    ههههههه    ق هههههههع ال  هههههههذ  اإهههههههذ   هههههههح   دهههههههذدالة  تلاههههههه  مل ذ هههههههذ  هههههههح  ا  اضههههههها لا ههههههه   ا     هههههههمث  

ا يتجهههههههههذة ااإهههههههههحضذة الههههههههه    هههههههههحضاذ، اضهههههههههح   يذ دههههههههه تاذ، اابلتهههههههههذيل ضهههههههههح   ااأل هههههههههرق ا ق  هههههههههمثابال  ا  هههههههههمث 
ضدهههههههذمهتا ا ي لهههههههذ  اال تصهههههههذه الهههههههق ين. اا  هههههههكا اأ هههههههذ ،   هههههههح ا  ههههههه ط  ق هههههههع  هههههههكا ال  هههههههذ  مل هههههههذ  بتق هههههههع 

ضهههههههه  ا للذ ههههههههذة  هههههههها  مث  اههههههههد اال تصههههههههذه الههههههههق ين اضي قضههههههههمث ا  ذ ههههههههمث  اضههههههههذ لههههههههكل  ال ا ههههههههمث، شهههههههه مث غهههههههه  األ
 االات ذ  مث.
ضههههههههه  اليهههههههههذ   احملاههههههههه   %30،  هههههههههح ة    هههههههههمث اليشهههههههههذ ذة غههههههههه  ال ا هههههههههمث بيحهههههههههق 2004  ههههههههه   هههههههههيمث   

 ههههههقق ضقاس ههههههمث  700ا ههههههح ت ي صههههههذء ،ههههههق  ه يههههههذ ،ضا ههههههذ   100اأمجههههههذيل ضتدهههههه  مث ا هتهههههه    هههههه  جم اصهههههه  ية 
ضهههههههه  يمجههههههههذيل التجههههههههذ   %14مللهههههههه  شهههههههه و ر اههههههههق   100شههههههههط   اههههههههذ  دهههههههه  اسا   التجههههههههذ   مل  هههههههه  ضهههههههه   ي

.  ههههه  الق ههههه  الهههههكذ  دهههههت  ح اللح هههههح ضههههه  شههههه  ذة ال  هههههذ  اإهههههذ  ضههههه  ااهههههقه 1ا دهههههجان ا الدهههههج  التجهههههذ ذ
 قا ههههه  ملضهههههذ  ا يذ دهههههمث،  ههههها   هههههك  ا ذلهههههمث حتههههه   اللح هههههح ضههههه  الشههههه  ذة األ ههههه   ضههههه   ههههه   ا شهههههذ  مث، ا د هههههح ضههههه  

   اذ، إذ  يللهن  ا ذ ا ي لذ   قا د االبتلذ ، احتدن اأ تذا مث. لذل
IV- :القطاع املاي 
  هههههههق  األ   هههههههمث ا ذل هههههههمث ا ح  هههههههمث بلهههههههح  ا هههههههذ   لتلد هههههههد  لذل هههههههمث الق هههههههذ مث ا ذل هههههههمث ضههههههه   هههههههرمل خت ههههههه ض  

اة  لههههههذل   ا لاقضههههههذة اا لههههههذضرة، ا شههههههج ع اال ههههههت  ذ  بت ق ااههههههذ ل هههههه   اال ههههههت  ذ  ا   ههههههمث، ا ل  ههههههمث ا ههههههح   
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  ههههههذء  ختصهههههه و ا ههههههقا ه، ا دهههههه  ع  هههههه ا    مل  ا ههههههذمل ا ههههههذهذ، إههههههذ  ههههههيللهن يجيههههههذاب ا  لد ههههههد   إههههههذ  دهههههه   ب  ههههههع
 الي ق اال تصذهذ احتدن ضيذ  اال ت  ذ .

ل هههههح ب ههههه  الي هههههذ  ا صهههههه ا ا دا ههههه ذ   ذبهههههمث ضتشهههههه   هههههاجم لا دهههههت      األاذ هههههه ،   هههههذل غ  ضههههه   ههههههح     
يال ملهنههههههذ س  دههههههذ    لا ههههههذ ا التل هههههه  بت ق هههههه  اال ههههههت  ذ اة  ملاي  ههههههمث،ا ال   ههههههمث ا صهههههه   مث  صههههههذ    ذصههههههمث ما ههههههمث 

ا اههههههه  اهههههههق ا يذ دهههههههمث الهههههههكذ  هههههههذ  ضيت ههههههه ا ل   هههههههمث ال لذل هههههههمث ااألهاء، ا هههههههكا بدههههههه   صهههههههلقبمث اغ هههههههقي  ههههههه ا  
 الل   ال   دسة ه امث ا  ذ  .

 عراقيل البيئة السياسية:-اثنيا
 –ضهههههه   ههههههذاس ا دا هههههه   ذلههههههمث الليهههههه  ااال  ههههههرة  األضههههههين الههههههكذ  ذشههههههتاذ  ههههههرمل التدههههههل يذة  ابل غ   

ب ضههههه   -االههههه   ذ ههههه   ههههه  ذ ض ذشههههه ا ا  هههههل   هههههح  ذة اال هههههت  ذ  األايهههههجم ا  ذشههههه  الهههههقا ه  هههههرمل  اههههه  ال ههههه  
ذ مث الق ي ههههههمث،  لهههههه  هن ا لذ ههههههمث ا ت  ههههههد  لاحباقضذ هههههه مث ا دا   ههههههمث ا اإههههههذ ج، ا  ههههههين ضشهههههه ا   الههههههق   ا ههههههح  اا صهههههه

اهبههههكا   ههههح  ههههحث    اههههمث  ق  ههههمث ا الصههههق   الهههه  ا  دهههه    هههه  ا دا هههه    ههههذ  ههههذ   ا هههها األضهههه  ضهههه    هههه  ، للهههه  
ذلهههههه  س ريههههههع ضهههههه  ب ههههههذء الهههههه هه  ذ  ههههههذ ا   ههههههق  اللح ههههههح ضهههههه  ا دههههههت      األاذ هههههه ، أل  يشههههههلذل مث اال ههههههت  ا  

اة  اهههههههد ضهههههههح   لذل هههههههمث ا اهههههههقه الد ذ ههههههه   شهههههههت   ية اذ ههههههه  اإاهههههههق ضههههههه   هههههههذالة الليههههههه ، اقتاههههههه  التهههههههق   
ا  هههههههههكامل أصهههههههههر  الحالهههههههههمث ، د هههههههههذه  الي ههههههههه  ا ضاذضاهههههههههذ ا  ذ ااهههههههههذ اا ذ  اهههههههههذ ا  تا هههههههههمث، اابلتهههههههههذيل  ر تاهههههههههذ 
اب هههههقا  ، اضهههههح  الدهههههل  أ ذضهههههمث هالهههههمث ال هههههذ ق  الهههههه   ضههههه   اللحالهههههمث االات ذ  هههههمث، اا ههههه ا    هههههقق اأ دههههههذ ، 

اب لهههههههه  ال اشههههههههح الههههههههكذ  ي هههههههه  يل هههههههها   لههههههههق     دهههههههه   امذ بههههههههمث ال دههههههههذه اال  ا  ا  ههههههههمث....، ا ههههههههكا ضههههههههذ  لهههههههه  
التي  هههههمث ا دهههههتحاضمث، ا دههههه ح ضيهههههذ  اال هههههت  ذ  ا ر ههههه  الهههههكذ   لههههه  اال   يهههههذ  ا   هههههق  ا دهههههت       لت   ههههه 
 األاذ   .
التشههههه  و  ههههههكا القا ههههههع ا ا دا ههههه   ا يههههههذ  لت ههههههح  اههههههد مجاهههههمث ضهههههه  ا تشهههههه اة، االههههه  ابلهههههه غ  ضهههههه   ههههههح   

ا تيذ  هههههمث يال ملهنهههههذ    هههههد ا   ههههه  ا دهههههت      األاذ ههههه  هلههههه ر ضا هههههذ ا اختهههههذذ  ههههه ا اهت  ا هههههد   صهههههحا  تاذ اه تاهههههذ 
  ب هههههذ ا ضتشههههه   ههههه ذه  ال هههههذ ق   16اال هههههت  ذ  مث. ا  اههههه  ضههههه  الشهههههل  التهههههذيل مل  ا دا ههههه  حتصههههها   ههههه  ا    هههههمث 

 هههههههه ا  اابلتههههههههذيل  لههههههههذ   ههههههههل ذ ا  لذل ههههههههمث ااههههههههذس الشهههههههه  مث، اا ههههههههت رل مث ااههههههههذس اللحالههههههههمث، اا %27.5بتي هههههههه ط 
   دهههههه  هالتههههههن  هههههه ب تن ا  ههههههكا ا تشهههههه ،   ههههههذ حتصهههههها   اههههههد   ااأضههههههذ اةال ههههههقا ن ا     اههههههذ ض ذ  ههههههمث بل ههههههذ  

اال حههههههه      اأضهههههههذ اةا ههههههه  بل هههههههح   ههههههه   %17.7  ب هههههههذ ا ضتشههههههه  ضدهههههههتق  ال  ا  ا  هههههههمث بتي ههههههه ط  14ا    هههههههمث 
اة ا ل ههههههح   اههههههد ضيههههههذ     دهههههه  هالتههههههن  هههههه ب تن ا  ههههههكا ا تشهههههه  ، إههههههذ  ههههههحمل  اههههههد التهههههه ث  الدههههههاجم ل اهههههه اء
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ا هههههه  بل ههههههح   %36.5  ب ههههههذ ا ضتشهههههه   لذل ههههههمث ا لقضههههههمث بتي هههههه ط  13اال ههههههت  ذ ،   ههههههذ حتصهههههها   اههههههد ا    ههههههمث 
 هههههه  ملهاء اأضههههههذ اة ا  ههههههذ     دهههههه  هالتههههههن  هههههه ب ن ا  ههههههكا ا تشهههههه ، إههههههذ  لههههههين مل  ا دا هههههه   لههههههذ   ههههههل ذ ا 

  ب ههههههههذ ا ضتشههههههه  ضدهههههههتق  ال دهههههههذه  اههههههههد  12 ق  هههههههمث اإهههههههحضذة اللذضهههههههمث املهاء ال  ههههههههذ  اللهههههههذ ، ا شههههههه       اهههههههذ 
ا ههههههههت  ا  ا ههههههههت حا  الصههههههههر  ذة لتح  هههههههه  ا لذ هههههههه  الش صهههههههه مث، ا شهههههههه       اههههههههذ التذ ههههههههع   ب ههههههههذ ا ضتشهههههههه  

 اهههههههد  ههههههههل      ههههههه  ا  هههههههقق الد ذ هههههههه مث اا ح  هههههههمث اا هههههههه ا   %23.8ا شهههههههذ  مث الد ذ ههههههه مث اا دههههههههذءلمث بتي ههههههه ط 
 ههههههههن ا شههههههلامث الههههههه   لهههههههذ  ضياهههههههذ ملغاههههههه    ههههههقق يشههههههه اك الل هههههههذءاة ا   ههههههه  الد ذ ههههههذة الصهههههههح حمث، ا ههههههه   
 .1%35الحامل الل ب مث يذ س  ص   ي  ط مل د  هالتن   ب تن ا  كا ا تش  
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 132 -127، ص 2004تقرير مناخ االستثمار لسنة من إعداد الطالبة باالعتماد عن  المؤسسة الوطنية لضمان االستثمار، -1

23,8

29,1

34

الجزائر البحرين اإلمارات

مؤشر المشاركة السياسية

مؤشر المشاركة السياسية
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 132-127،   2004للذ   اال ت  ذ ،       ضيذ  اال ت  ذ ا ت دمث الل ب مث لض ذ  املصـدر: 

يصههههههر ذ ضت دههههههذ  ذ      ههههههذ،  ل هههههه   اههههههد يشهههههه اك    اههههههذا  ق  هههههه اض  اأصههههههر  ااال  تههههههذ  اال تصههههههذهذ س        
ملصههههههههههحذ  الل هههههههههههذءاة ا   ههههههههههه  الد ذ هههههههههههذة الصهههههههههههح حمث ايه اك ال هههههههههههحا   ا تذ هههههههههههمث لاقصهههههههههههقمل ية ا ت هههههههههههذ اة 
  ر  ههههههههمث، ا  ل هههههههه  ملهاء ا لقضههههههههمث اا ت دههههههههذة ال ههههههههحا   ا تذ ههههههههمث لاقصههههههههقمل ية ا ت ههههههههذ اة   ر  ههههههههمث ، ا  ل هههههههه  

حضذة ا  تا هههههمث ا  ه هههههمث ها  هههههذ بيجذ هههههمث، الههههه   هههههت  ذلههههه  يال ملهاء ا لقضهههههمث اا ت دهههههذة اللذضهههههمث ا ي صهههههذمل اإههههه
، ضهههههه   ههههههرمل  هههههه ط اللر ههههههمث بههههههن ا ههههههقا ه ا تذ ههههههمثبت   هههههه  ضلههههههذ   الل ههههههذء  اا دههههههتال مث االل ر  ههههههمث ا ا ههههههت حا  

الدهههههههههها مث اا ههههههههههذمل اللههههههههههذ  بتلد ههههههههههد الحر  ا  ههههههههههمث، ا  ل هههههههههه  ها  ضت دههههههههههذة اتت ههههههههههع ا ههههههههههح ، ايصههههههههههر  الدهههههههههها مث 
ذ ههههه مث اا دهههههذءلمث لتشهههههل     هههههحا   ههههه ا  اهههههد  صههههه  ذة ا دهههههتالن لرلتهههههدا    ا هههههذ  ال هههههقا ن ال ضهههههذ  مث، ا شهههههح ح احمل

17,7

72,9
79,3

الجزائر البحرين اإلمارات

مؤشر البيروقراطية

مؤشر البيروقراطية

27,5

78,7
83,1

الجزائر  اإلمارات عمان

مؤشر سيادة القانون

مؤشر سيادة القانون

41,9

77,3

86,7

الجزائر البحرين اإلمارات

مؤشر مستوى الفساد

مؤشر مستوى الفساد

36,5

79,3
86,1

الجزائر  اإلمارات عمان

مؤشر فعالية الحكومة

مؤشر فعالية الحكومة
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ا  تا هههههمث ا     اهههههذ،  ههههه  ذلههههه   ضههههه    هههههح   هههههح  ا هههههذمل اللهههههذ  اا هههههت حاضا ا هههههت حاضذ   ر  هههههذ  هههههيللهن يجيهههههذاب 
 لد هههههههد ث هههههههمث ا ه ههههههه  الي هههههههق اال تصهههههههذهذ احتدهههههههن األا هههههههذ  االات ذ  هههههههمث احت  ههههههه  اللحالهههههههمث اا دهههههههذاا ، اابلتهههههههذيل 

 ا قا   ابلحالمث، احت    اال ت  ا .
 القانونية واإلدارية: املعوقات-اثلثا

ابلههههه غ  ضههههه  يصهههههحا  ال هههههقا ن اإذصهههههمث بتشهههههج ع اال هههههت  ذ  ا ذ تههههها، االدهههههل  لتلهههههح ااذ  هههههذ  هههههترء  ضهههههع  
ا ت دههههههه ، ضهههههههذ مله  ية ااهههههههقه  اي شهههههههذء اأ هههههههذ  غ هههههههذة ا دهههههههت      األاذ ههههههه ، ا  هههههههحمي ا هههههههدا  االتدههههههها رة، 

حتدههههههههن ملهاء اأها   ا دا   ههههههههمث، اضههههههههذ  ههههههههي و  ذل ههههههههذ  ههههههههق    ههههههههاا  ق  ههههههههذ ق  ضشههههههههجع لر ههههههههت  ذ ، يال مل  ذلهههههههه  س 
 دهههههه ح  ههههههك  ال ههههههقا ن للهههههه   دههههههذ    لا ههههههذ ا حتدههههههن ضيههههههذ  اال ههههههت  ذ ،  ذأشههههههلذمل    ههههههد  ذ  ههههههذ ا ا ذ هههههه  

   هههههمث ا ل هههههح  االك ي هههههمث ا ذضهههههح  الههههه  ال  ت ذشهههههد ضهههههع ،  ت جهههههمث ال  اضقا هههههع التي  هههههكال شههههه ذ  اهههههد ضدهههههتق  ض ا هههههد 
 الت ق اة ا ذصامث.

ا لتهههههههه  اأها     ذبههههههههمث الصههههههههق   ا لهههههههه    هههههههه  ضههههههههح    ههههههههح  الههههههههحامل ملا حتذل اههههههههذ،  ذلت ههههههههح  الههههههههكذ با تهههههههها  
اتت لههههههذة ال  ب ههههههمث   اهههههههع ا اذ هههههه  ضاهههههه  ضيههههههها ية  ههههههق  يها اهتههههههذ ذاة األ ههههههههن اللا  ههههههمث اا ق ههههههق  مث،   هههههههذ مل  

الههههههه  صهههههههذ    ملغاههههههه    هههههههط التي  هههههههمث ا بلهههههههض الهههههههحامل اليذض هههههههمث ضياهههههههذ الل ب هههههههمث ض ه هههههههذ أة  هههههههقء اال تلذ هههههههمث 
 ا ذضح . ا  ا  تاذ  ابالتد   اليذ       ل  يها اهتذ 

اضههههههههذ ر ههههههههد اأها   ا دا   ههههههههمث  ههههههههق ال  ا  ا  ههههههههمث االهههههههه ا ن االتل  ههههههههح ا اأاهههههههه اءاة ايءههههههههذس ا لههههههههذضرة،  
، ية اذ ههههه    شههههه  اذ ههههه  ال شهههههق  ا ملا هههههذ اذ،  هههههك  اللقاضههههه   هههههذمه   اا لهههههحا  ا  ق هههههمث ، اغ هههههذ  الشههههه ذ  مث

 ااهههههههههذ ا س ه   لا هههههههههمث اال هههههههههت  ذ ، ا ضههههههههه  ع الق ههههههههه  ا ي شهههههههههذمل اللح هههههههههح ضههههههههه  ا شهههههههههذ  ع اال هههههههههت  ذ  مث احملا هههههههههمث 
،  $ضا ههههههذ   05ا صقصههههههذ األاي  ههههههمث،   هههههه   ههههههح ة    ههههههمث اال ههههههت  ذ اة الل ب ههههههمث الهههههه   يت هههههه  التجدهههههه ح بيحههههههق 

دهههههلقه مث اا صههههه  مث، االلق ت هههههمث ، ا ههههه  السالههههه   ذل هههههمث ابلههههه غ  ضههههه  ملهنهههههذ  لههههه  ضقا  هههههمث الههههه   هن ضياهههههذ اأضذ ا  هههههمث اال
،  يت جههههههمث  لههههههقه ا دههههههت    1ش صهههههه ذ ألمه تاههههههذ اال تصههههههذه مث ااالات ذ  ههههههمث، ب لهههههه  اأ  ههههههذ  ال  ا  ا هههههه  ،اال شههههههق 

  ،   هههههههه  األايهههههههجم  اهههههههد الشههههههه ذ  مث االدههههههه  مث ا ا لهههههههذضرة، ايال   هههههههه    دههههههه  ضهههههههذ  هههههههق اا ه ا ا هههههههحامل مله
 هههههق   24ياههههه اء، ا ههههق ضهههههذ  لههههين  14  ههههح   هههههحه اأاهههه اءاة الرسضهههههمث لت  هههه هن ضشههههه ا  ا ههههت  ذ ذ ا ا دا ههههه  بههههه 

  ياههههههه اءاة، ملذ ضهههههههذ   ذبههههههه   ههههههههن  04  ههههههه ، ا الق ههههههه  الهههههههكذ ال  تلهههههههح  ا مل دههههههه  هالهههههههمث   ب هههههههمث مل بهههههههع  
ج  هههههه ا  و ال يههههههذء   مل     هههههه    ههههههط، اا الق هههههه  الههههههكذ ال  تلههههههح   ههههههحه اأاهههههه اءاة الرسضههههههمث ال ههههههت  ا 05 

                                                           
 .05ص 31/08/2008، 5413الخبر، جريدة يومية جزائرية، العدد  -1
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 هههههق    ههههه ،  ا ههههها  صههههه  ا ا دا ههههه  ية  43ياههههه اء ملذ ضهههههذ   ذبههههه   12هالهههههمث   ب هههههمث ا  هههههكا ا تشههههه  بهههههه مل دههههه ا 
 ههههههق    هههههه ، ا ههههههكا ضههههههذ  ههههههحمل  اههههههد الههههههحا  الشههههههلا  لايذ ههههههك  القا ههههههح  الهههههه  ت  240ياهههههه اء ا ههههههق ضههههههذ  لههههههين  22

  اههههههه و  هههههههحه اأاهههههههه اءاة ا ،  اههههههه  س  هههههههته ها  هههههههذ ا 2001لدهههههههيمث  03-01ي شهههههههذد ذ بيهههههههذءا  اهههههههد األضههههههه  
األ   الرسضهههههههمث ال هههههههت  اج  ههههههه ا  و ال يهههههههذء،  لهههههههر مل  صههههههه ا   ال ههههههه ا اة اأها  هههههههمث ا ا دا ههههههه  السالههههههه   تصههههههه  

 47ياههههه اء ملذ ضهههههذ  لهههههذهمل  11اب   د هههههمث،   هههههذ     هههههع  هههههحه اأاههههه اءاة الرسضهههههمث لتدهههههج   الل هههههذ  ا ا دا ههههه  ية 
الهههههمث   ب هههههمث داههههه اء اا هههههح   هههههط، ملذ ضهههههذ  لهههههذهمل ضههههههح   هههههق    ههههه  لهههههكل ، ا الق ههههه  الهههههكذ   هههههح  ا مل دههههه  ه

 هههههههقضن   ههههههه  لهههههههكل ، اال شههههههه  مل  ا   هههههههذ  اأاههههههه اءاة االق ههههههه  ا ضتشههههههه   دهههههههج   ا ال هههههههمث ا ا دا ههههههه   هههههههحمل 
 اههههههد  ههههههل  ملضهههههه  ضال ههههههمث األ ا هههههه ، اا  تالههههههذة اإذصههههههمث ابلل ا ههههههمث اال ههههههت  ذ  مث،  لههههههر غ ههههههذ    ههههههذ   لههههههذمل 

 630ياههههههه اء يها ذ ا هههههههق ضهههههههذ  لهههههههين  46 هههههههذ ذ ا ا دا ههههههه  لتدهههههههج   ا  تالهههههههذة،   هههههههذ  ت اههههههه   ي  هههههههك   هههههههح 
 هههههق    ههههه  ،  370ياههههه اء ملذ ضهههههذ  لهههههذهمل  36 هههههق    ههههه  ، ا الق ههههه  الهههههكذ   هههههح  ا مل دههههه  هالهههههمث   ب هههههمث بهههههه 

ضههههه   %7ا ت اههههه   ههههه اج شههههه  مث ضههههه  الدهههههقق ا دا   هههههمث  هههههيتن ا صههههه ، ا هههههق ضهههههذ  لهههههين حت ههههه   لا هههههمث   هههههح  بهههههه
  ا مل دهههههه  هالههههههمث   ب ههههههمث بهههههههديمث اثرثههههههمث ملشهههههها ، ملذ ضههههههذ  لههههههذهمل األضهههههقامل بلههههههح اأ ههههههر ، ا الق هههههه  الههههههكذ   ههههههح

 تلا هههههههمث، اال شههههههه  ا   هههههههكا  هههههههحمل  اهههههههد مل  ب  هههههههمث التلذ هههههههحاة ا ا دا ههههههه  غههههههه  آضيهههههههمث ية ا دهههههههتق  الهههههههكذ   1%
 دههههه   اب هههههح ضههههه  ا  هههههذ   ا  هههههض التلهههههذل   اإذصهههههمث   تاههههه  التلهههههذضرة،  ت جهههههمث  هههههل  الي هههههذ  ال ضهههههذ   

ل مث اال لذل هههههههههمث ا ه ههههههههه    هههههههههقق ضال هههههههههمث ا دهههههههههت     ، ا دههههههههها    ههههههههههح   الهههههههههكذ   ت هههههههههح ية ال هههههههههح   ااال هههههههههت ر
ا لاقضهههههههذة، ا  ل ههههههه  آل هههههههذة  هههههههض ا يذس هههههههذة ا ااهههههههذ،   هههههههذ  تضههههههه   هههههههكل  ا   هههههههذ  الضههههههه ا   الههههههه   تح ااهههههههذ 

، ا الق ههههههه  الههههههههكذ  صهههههههه  ا مل دهههههههه  %72ا دهههههههت    األايههههههههجم  يدهههههههه مث ضههههههه  األ اب  ا ا دا هههههههه ، يذ   ههههههههح  بههههههههه
ذاس  ههههههحه القاث هههههه  الرسضههههههمث لتصههههههح   شههههههحيمث اا ههههههح  ، ااأل   الرسضههههههمث لههههههكل  ، ا تجهههههه%11.3هالههههههمث   ب ههههههمث ية 

االتلا ههههمث  ههههل  ضههههذ  ههههق ضقاههههقه ا مل دهههه  هالههههمث   ب ههههمث، ا  هههههن اللههههر    ههههذمل ابليدهههه مث لتلا ههههمث ا هههه اه شههههحيمث 
اا ههههههح  اا ههههههح  الرسضههههههمث لههههههكل ، مل هههههه  ية ذلهههههه   ههههههل  ضق ههههههع ا دا هههههه  ا ضتشهههههه ذ  هههههه ذ  ا  ههههههقق ال ذ ق  ههههههمث 

، ا الق ههههههه  الهههههههكذ  صههههههه  ا 10ضههههههه   2ا 3ذ  الههههههه  باههههههه   ي   اهههههههذ   اهههههههذ  اهههههههد ال   ههههههه  اضلاقضهههههههذة اال ت ههههههه
 .10 اد ال     ض   6ا 5مل د  هالمث   ب مث ية 
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 2014لسنة : مقارنة موقع اجلزائر أبحسن دولة عربية يف مؤشر سهولة أداء األعمال (08اجلدول رقم )

 ا تش 
  ههههه هن الل هههههذ  ال هههههذ ق  

 لا ش ا 
 التجذ      ا حاه ا صقمل  اد اال ت ذ  ا دت    ذ مث 

ا تشهههههههههههههههه  
 ال    

 هههههههههههههههههههههههههههههحه 
اأاههههههههههههه اءا

 ة

الق هههههههههههههههههههههههههه  
ا دههههههههههههههت  ق 

 ابأل  

ضههههههح   ههههههق  
 ذ ههههههههههههههههههههههههههههههمث 
ا دههههههههههههههههت    

 0-10  

 هههههههههههههههههههههههههاقلمث 
ض ذ ههههههههههههههههههههذ  
ا دههههههههههههذمهن 

لهههههههههههههههههههههههه ها     
 0-10  

ضتشههههههههههههههههههههههههههههههههههه  
 ههههههههههههههههههههههههههههههه ذ  
ا  هههههههههههههههههههههههههههههقق 
ال ذ ق  هههههههههههههههههههههههههمث 

 0-10  

ضتشههههههههههههههههههههه  
ضلاقضهههههههههههههههههذ

ة 
اال ت ههههههههههذ  

 0-6  

 ههههههههههههههههههههههههههحه 
ااث هههههههههههههههههههههه  
 التصح  

 األ  
الرسضهههههههههههههههههههههمث 
أاههههههههههههههههههههه اء 

 التصح  

 لا هههههههههههههمث 
التصههههههههههههح

 $   به

 هههههههههههههههههههههههههههههههههحه 
ااث ههههههههههههههههههههههههههههه  

 اال ت اه

األ   
الرسضهههههههههههمث 
أاهههههههههههه اء 
اال هههههههههت ا

 ه

 لا ههههههههههههههههههههههههمث 
اال ههههههههههههت اه 

 $به

 17 8 2 3 4 5.3 25 14 ا دا  
124

8 
9 23 1428 

مل دههههههههههههه  
هالههههههههههههههههههههههههمث 

   ب مث
4 5 6.3 7 5 6 4 7 521 5 7 542 

 ا تش 
ا هههههههههههههههههههت  اج  ههههههههههههههههههه ا  و 

 ال يذء
 ه ع الض ا  

ضال ههههههههمث األصهههههههه   دههههههههج   
 الل ذ ذ

 يغرق ا ش ا   ي  ك الل قه التجذ  مث

ا تشهههههههههههههههه  
 ال    

 هههههههههههههههههههههههههههههحه 
اأاههههههههههههه اءا

 ة

 ههههههههههههههحه مل   
 الل  

الضهههههههههههههه ا   
 يدههههههههههههههههههههههه مث 

 ض  ال ب 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههحه 
الهههههههههههههههح لذة 

 ا الديمث

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههحه 
 اأا اءاة

الق هههههههههههههههههه  
 ابأل  

 ههههههههههههههههههههههههههحه 
اأاههههههههههه اءا

 ة

الق ههههههههههههههههههههههه  
 ابأل  

 الق   ابلديقاة
التلا هههههههههمث  يدههههههههه مث ضههههههههه  

 األضقامل بلح اأ ر 

 7 2.5 630 46 47 11 34 72 240 22 ا دا  
مل دههههههههههههه  
هالههههههههههههههههههههههههمث 

   ب مث
12 43 11.3 3 1 2 36 370 1.3 1 

 ا ق ع    2014اي ت ذ  الصذه اة لديمث  اأ ت  ذ ب  مث ملهاء األ  ذمل، ا ت دمث الل ب مث لض ذ   ض  ي حاه ال ذل مث ابال ت ذه  اد       املصدر:
www.iaigc.net  28/03/2016اتريخ اإلطالع 

ا هههههههههذ مل  ا  ذ  هههههههههمث ملا  ههههههههه  ضهههههههههع هالهههههههههمث   ب هههههههههمث،  ههههههههها  التلج ههههههههه  دصهههههههههر  اأها   ا دا   هههههههههمث  اهههههههههد  ههههههههه   
 اهههههد ضدهههههتق  ال ضهههههذء، ملا ا صهههههذ   اللذضهههههمث، ملا ا  هههههذ ك مل  ههههه  ضههههه   ههههه ا  مث أ  هههههذء ضلهههههر  ءا هههههقاا دهههههتق ة 

لا هههههههههههقا ن الههههههههههه  ت يصهههههههههههحا  ذ، ااا  هههههههههههذة الههههههههههه  ت ي شهههههههههههذد ذ، لتدههههههههههها   ال ههههههههههه ا اة اال تصهههههههههههذه مث ااال هههههههههههت  ذ  مث 
 لا تلذضان اال تصذه ن احملا ن ااألاذ  ، اال       ذ       ص  ذة  ذ ق  مث.

 ظاهرة االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر: : آفاقالثاينالفرع 
 هههههههه   ط ا تشهههههههه ا  آ ههههههههذق اال ههههههههت  ذ  األايههههههههجم ا  ذشهههههههه  ا ا دا هههههههه   ههههههههح   لذل ههههههههمث ااح ههههههههمث   ذ ههههههههذة  

حتدههههههن ضيههههههذ  اال ههههههت  ذ  ا دههههههت  ا مث الهههههه   يتاجاههههههذ الدهههههها ذة ا دا   ههههههمث لتههههههح    يجيذب ذ هههههها ا ذل ههههههمث   اال ههههههت  ا  
ضدههههههتق  بلههههههض اا ذ هههههه  ال ذ ح ههههههمث  ذ  ههههههذ اة، اشهههههه لمث اال صههههههذالة، اا  ههههههذي اال تصههههههذهذ اللاهههههه ، احتدهههههه  

http://www.iaigc.net/
http://www.iaigc.net/
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 لا هههههههمث ال هههههههح اللذضاهههههههمث اال ذ هههههههمث، ا جههههههه  الدهههههههقق ، االت ا ههههههه  ضههههههه  الدههههههها  ذة ا  تا هههههههمث    صقصهههههههذ ضهههههههذ  لاههههههه  
اب   ههههههذط ملهاء اال تصههههههذه ا دا هههههه ذ ابلههههههي ط، اا دههههههذ    لههههههمث ال دههههههذه اال  ا  ا  ههههههمث اال  ههههههذ  ا ههههههقاسذ، ا ههههههل  ملهاء 

اإههههههذ  ا الي ههههههذ  ا ههههههذيل،...  ا ههههههكا ضهههههه  شهههههه  ا خت هههههه ض ضدههههههتق  التاح ههههههحاة، ا حتق هههههه  ضههههههدا  ا ق ههههههع ال  ههههههذ  
اليدههههههه  مث لاجدا ههههههه    ا ق هههههههع اال ههههههه ا  ج  ااهههههههذ ، يذ  تق هههههههط هامل ا  ههههههه   اللههههههه يب ا لتههههههه  بقابهههههههمث أ     هههههههذ، ا ههههههه  

  مل ذل  اهههههذ ا يذ  ههههههمث      هههههمث ضههههه  ملا ااب،   ههههههذ  ت تهههههع دضلذ  ههههههذة    ل هههههمث  ذ اههههههمث  ت جهههههمث شدههههههذ مث ضدهههههذ تاذ ا يههههههق 
ية  هههههههه   ا ههههههههت  ذ  مث     ههههههههمث،  صقصههههههههذ ا  ههههههههذالة الصهههههههه ح، الد ا ههههههههمث ا الدهههههههه ذ مث، اا  ههههههههكا اأ ههههههههذ    ههههههههح 
   ههههههه   هههههههك  الل ا هههههههمث   هههههههذ تا   ههههههه ا ،   غاههههههه    ا  ههههههه  اصهههههههلقابة اال هههههههت  ذ  س  هههههههت   ذاس هههههههذ ابلههههههه غ  ضههههههه  مل  

بلهههههض الل ا  ههههه  مل  ههههه ، ا هههههكا     هههههح الدههههها ذة  هههههح ابشههههه ة اأصهههههر ذة ضيهههههك ملاا ههههه  التدهههههل يذة، بههههه  ا هههههح 
ض ا هههههه  ا  10ضههههههذ   دهههههه    ااههههههع     هههههه  ا دا هههههه  ا بلههههههض ا تشهههههه اة   ههههههذ   ههههههح  ههههههذب ذ، يذ   ههههههحة ا دا هههههه  

، اا ا  ذبهههههه    ههههههح   لهههههه   ههههههح  هامل  ض ههههههمث ملشههههههقا ذ  2012ا 2006ضتشهههههه  التيذ دهههههه مث اأمجههههههذيل بههههههن  ههههههي  
   ا ضدهههههههههت    ا اا اهههههههههذ ال ت ذضهههههههههذة   ههههههههه   ا حتدهههههههههن ضيذ اهههههههههذ اال هههههههههت  ذ ذ، ا هههههههههح مت هههههههههدة ب لذل هههههههههمث   ههههههههه

 ا دت      األاذ  .
ي  آ ههههههذق اال ههههههت  ذ  األايههههههجم ا  ذشهههههه  ا ا دا هههههه   لههههههين ض ذشهههههه   ضق لاههههههذ ا دههههههت  ا  ا  ههههههك  ال ههههههذ   ،  

اابلتههههههذيل ضههههههح  يضلذ  ههههههمث  ههههههح    ضلذ تاههههههذ  اههههههد األ هههههه  بههههههن الههههههحامل اليذض ههههههمث ا ي يذ اههههههذ لا دههههههت      األاذ هههههه  
ـــــة  ههههه   الهههههحامل  اجلزائـــــر هههههكا اأ هههههذ   ههههها  التق لهههههذة  شههههه  ية ب هههههذء  اااههههه  ا ت ذضهههههذهت ، اا ضـــــعيفة اجلا بي

، ذلههههه  مل    ا  ههههه  ضيهههههذ  اال هههههت  ذ   ذ   هههههذط اال تصهههههذه ا دا ههههه ذ ابلهههههي ط، اا دهههههذ    لهههههمث ال دهههههذه للمســـــتثمرين
اس ههههههذ اال  ا  ا  ههههههمث اال  ههههههذ  ا ههههههقاسذ، ا ههههههل  ملهاء ال  ههههههذ  اإههههههذ  االي ههههههذ  ا ههههههذيل،  ااههههههذ   ا  هههههه   صههههههل   ذ

ا ا ههههههح  ال صهههههه ، ا ق لهههههههذة الههههههحل   ا   هههههه   يهههههههذ  اال ههههههت  ذ   ت هههههههح مل  ا دا هههههه   ههههههت  د ضههههههه   هههههه   الهههههههحامل 
 ههههههههل  مث ا ذذب ههههههههمث لر ههههههههت  ذ اة األاي  ههههههههمث ا ا ههههههههح  ا تق ههههههههط، ا دههههههههتح   ا   هههههههه   ههههههههكا ا تشهههههههه  مل   احهههههههه  

 ا دا    دتق ة الحامل ا ت حضمث.
 
 
 
 
 



 مفاهيم حول االستثمار األجنيب املباشر ودراسة واقعه وآفاقه يف اجلزائر :                                       األولالفصل 

 
49 

 :األولخامتـة الفصـل 
األايههههههجم ا  ذشهههههه  اب ت ههههههذ    اال ههههههت  ذ  تضهههههه  ليههههههذ إههههههذ  هههههه   ذ ههههههه   ا  ههههههكا ال صهههههه ، مل هههههها   هههههه ا ألمه هههههههمث  

ضصهههههههح ا  ذضهههههههذ ضههههههه  ضصهههههههذه  الت ق ههههههه   دهههههههلد ا ض  ههههههههمث  صقصهههههههذ الهههههههحامل اليذض هههههههمث ية  ق   ههههههها  لذضههههههه  لتهههههههح    
ال تشذ  هههههههههه  ا ق  ذهتههههههههذ التي ق هههههههههمث اب هههههههههقاسا  لهههههههههكل   ههههههههها  ا دهههههههههت      األاذ ههههههههه   لت ا ههههههههها  هههههههههذضر ه يذض ل هههههههههذ 

 الدقق اللذ  همث ا ل  ه  مل اب ا .
ا لت ههههههه  ا دا هههههه  ضهههههه  بههههههن الههههههحامل اليذض ههههههمث الهههههه  ملبههههههحة  اههههههقهاة لتحدههههههن ملا ذ اهههههههذ اال تصههههههذه مث االد ذ هههههه مث   

ا ص صهههههههتا،  حت  هههههه  اال تصههههههذه  هههههه   ذضهههههه   ههههههك  اأصههههههر ذة اابشههههههه ة بتي  ههههههك  هههههههح  بهههههه اض    ههههههههق   اههههههد 
 ذة ا غهههههه  ا ههههههقا د الهههههه  ضيحتاههههههذ لا دههههههت      األاذ هههههه  يال ملهنههههههذ س للهههههه  ابلهههههه غ  ضهههههه  ي  ههههههذء ذ اههههههك  اأصههههههر

 ا  اق .ا دتق      د ية
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 مقدمة الفصل الثاين:
لقد حظي األدب االقتصادي ابلعديد من الدراسات اليت اهتمت بتحليل العالقة بني االستثمار األجنيب 
املباشر والنمو االقتصادي وقد أوضحت تلك الدراسات إىل وجود اختالف واضح يف نظرة هذه األدبيات إىل 

ن توافر معدل منو مرتفع يساعد على تلك العالقة إذ يتم أحياان اعتبار النمو االقتصادي متغري خارجي ابعتبار أ
تدفق االستثمار األجنيب املباشر، على حني تناولت دراسات أخرى معدل النمو االقتصادي كمتغري داخلي حبيث 
أن تدفق املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة يؤدي إىل حتقيق معدل منو مرتفع، وقد كانت كل من النماذج 

، ومناذج النمو الداخلي أو ما يطلق عليها مناذج النمو Robert solow 1956-1957و الكالسيكية احلديثة للنم
، تشكل األساس النظري ملعظم هذه الدراسات، على  Baro 1990،P.Romer1986،R.Lucas1988احلديثة 

عهد آدم  الرغم من أن اجلهود الرامية لتفسري مصادر النمو االقتصادي وال سيما دور تراكم رأس املال يعود إىل
، إال أن الفهم الرمسي للعالقة بني االستثمار األجنيب املباشر والنمو االقتصادي بدأ مع سلسلة 1776مسيث سنة 
، حيث ركز الفكر الكالسيكي على أن معدل النمو االقتصادي يتحدد ابلتقدم Harrod-Domarأعمال 

أتثري التقدم التكنولوجي املصاحب لالستثمار األجنيب التكنولوجي إال أهنم مل يوضحوا اآللية اليت من خالهلا ينتقل 
املباشر إىل النمو االقتصادي، ونتيجة لذلك حاول الفكر احلديث عالج أوجه القصور يف الفكر الكالسيكي، إذ 
اهتم ابلدور اهلام الذي يقوم به االستثمار األجنيب املباشر يف التأثري على النمو االقتصادي يف الدول املضيفة، 

يث متثلت تلك املزااي ابلتكنولوجيا احلديثة ، وكفاءة رأس املال البشري ابعتباره عنصرا حامسا يف عملية النمو ، ح
وتوافر جمموعة من املقومات يف الدول املضيفة لالستفادة املرجوة من االستثمار األجنيب املباشر مع كل من 

ليل ليشمل جماالت أخرى ، متثلت يف عالقة االستثمار االستثمار احمللي األجنيب املباشر، وقد توسع هذا التح
األجنيب املباشر مع كل من االستثمار احمللي، وحجم التجارة اخلارجية، وعوائد التقدم التكنولوجي واليت تؤدي إىل 
حفز النمو االقتصادي. ويف ما يلي عرض ألهم وجهات نظر الفكر االقتصادي يف عالقة االستثمار األجنيب 

 ابلنمو االقتصادي. املباشر
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 املبحث األول: مفاهيم أساسية للنمو االقتصادي والعوامل احملددة له.
تعدددددددد املفددددددداهيم األساسدددددددية اخلاددددددددة اوضدددددددويت النمدددددددو االقتصدددددددادي مددددددد  أهدددددددم املوضدددددددوعات الددددددديت تناوهلدددددددا  

ادي االقتصددددددداديون خدددددددالل منتصدددددددا القدددددددرن املاضدددددددي، واعتددددددد وا أن النمدددددددو االقتصدددددددادي هدددددددو عمليدددددددة حتدددددددول اقتصددددددد
واجتمددددداعي وسياسدددددي معقددددددة، وأكددددددوا مدددددن خدددددالل هنايدددددة الثمانيندددددات وبدايدددددة التسدددددعينات مدددددن القدددددرن املاضدددددي أن 

، والدددددديت تددددددؤدي إىل حتقيددددددق عجددددددز أقددددددل يف املاليددددددة 1النمددددددو االقتصددددددادي مددددددا هددددددو إال تصددددددحيح للسياسددددددات الو نيددددددة
املؤشددددددرات االقتصددددددادية الكليددددددة  العامددددددة قيددددددودا علددددددى التجددددددارة الدوليددددددة والتدددددددفقات املاليددددددة وقددددددد   اسددددددتعمال بعدددددد  

 كمعايري لتعريا النمو االقتصادي، وهذا ما سيتم توضيحه
يف هدددددددذا املطلدددددددب سدددددددنتناول النمدددددددو االقتصدددددددادي يف : مفببببببباهيم أساسبببببببية للنمبببببببو االقتصبببببببادي: املطلببببببب  األول
 الفريت الثاين سيعاجل عنادرهأما الفريت االول 

 الفرع األول: مفهوم النمو االقتصادي:  
ليس من السهل التطرق اىل املفاهيم العامة للنمو االقتصادي و إمنا سوف نلمح هلا يف مايلي: حيث أن  

من  F.Perrousمن إجنلرتا و W.A.Leuisالو.م.أ و  من S.Kuznets العديد من االقتصاديني أمثال 
الو ين والبع  يعت ون النمو  فرنسا.....إخل اهتموا افهوم النمو االقتصادي فهم يعت ونه مرادف الرتفايت الدخل

 يما يلي :فهو منو السلع واخلدمات ولقد تعددت التعاريا واملفاهيم من مفكر آلخر وسنتطرق لبعضها 
احملتمل أو الناتج PNBالنمو االقتصادي هو زايدة الناتج احمللي اخلام : "(P.a.Samuelson)تعريف سامويلسن

و اقتصادي ملا تكون حدود انإنتاج احملتملة لبلد ما تتحرك ااجاه اخلارج الو ين لبلد أو بطريقة أخرى يكون هناك من
: PNN)، حيث يعت  املؤشر األساسي للنمو االقتصادي يتمثل يف الناتج الو ين احلقيقي "2أو النمو اخلارجي

: الناتج الو ين اخلام(، حيث النتائج اليت حتصل عليها على مستوى النمو PNBالناتج الو ين الصايف، أو 
االقتصادي كانت متقاربة ابستعماله ألحد املؤشرين السابقني لكن من األحسن و األجدر يف رأيه استعمال الناتج 

 ملؤشر.لقياس النمو االقتصادي بسبب سهولة احلصول على املعطيات اخلادة هبذا ا (PNN)الو ين الصايف 
يعددددين النمددددو االقتصددددادي حدددددو  زايدة  وحسبببب  تعريببببف الببببددتور عطيببببة طمببببد عبببببد القببببادر عطيببببة   دتا ببببة:

، هدددددددذه الدددددددزايدة تدددددددؤدي اىل رفدددددددع مسدددددددتوايت 3مسدددددددتمرة يف متوسددددددد  الددددددددخل الفدددددددردي احلقيقدددددددي مدددددددع مدددددددرور الدددددددزمن

                                                           
 .7( ص2006)واشنطن، صندوق النقد الدولي، مارس 1، العدد 43المجلد  إعادة النظر في النمو" مجلة التنمية والتمويل،روبرتو زاغا، " - 1

2-P.A.SamuelsonetW.D.NordhausEconomie Edition Economicia 16eme Edition 2000 p 518. 
 .11، ص 2003: الدار الجامعية، اإلسكندرية، إتجاهات حديثة للتنميةعبد القادر محمد عبد القادر عطية،  - 3
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، وجيددددددب أن GDPمجددددددا  املعيشددددددة، ويددددددتم التعبددددددري عددددددن النمددددددو االقتصددددددادي ابلتغددددددري احلادددددددل يف الندددددداتج احمللددددددي انإ
 يتحقق النمو االقتصادي دون حدو  مشاكل مثل التضخم واختالل موازين املدفوعات.

 متوسط الدخل الفردي= الدخل الكلي/ عدد السكان
ويالحددددددل أن النمددددددو االقتصددددددادي يعددددددين حدددددددو  زايدة يف اخلددددددل الفددددددردي احلقيقددددددي ولدددددديس النقدددددددي هددددددذا 

يدددددة الددددديت يتحصدددددل عليهدددددا الفدددددر د خدددددالل فدددددرتة زمنيدددددة معيندددددة عدددددادة األخدددددري الدددددذي يشدددددري إىل عددددددد الوحددددددات النقد
. أمدددددا الددددددخل احلقيقدددددي فيعددددد  عنددددده ابلعالقدددددة 1مدددددا تكدددددون سدددددنة واحددددددة مقابدددددل اخلددددددمات انإنتاجيدددددة الددددديت يقددددددمها

 اآلتية:
 الدخل احلقيقي =الدخل النقدي/ املستوى العام لألسعار

الفددددرد مددددن خددددالل إنفاقدددده لدخلدددده النقدددددي خددددالل  والددددذي يعدددد  عددددن كميددددة السددددلع واخلدددددمات الدددديت يتحصددددل عليهددددا
فدددددرتة زمنيدددددة معيندددددة، فددددد ذا زاد الددددددخل النقددددددي خدددددالل فدددددرتة زمنيدددددة معيندددددة، فددددد ذا زاد الددددددخل النقددددددي اعددددددل أقدددددل 
مدددددددن معددددددددل الددددددددزايدة يف املسدددددددتوى العدددددددام ليسددددددددعار )معددددددددل التضددددددددخم(، فددددددد ن الددددددددخل احلقيقددددددددي للفدددددددرد سددددددددوف 

اد الدددددددخل النقدددددددي واملسددددددتوى العددددددام ليسددددددعار بددددددنفس النسددددددبة، يددددددنخف  وتتدددددددهور مسددددددتوى معيشددددددته، أمددددددا إذا ز 
 ف ن الدخل احلقيقي سوف يظل اثبتا وابلتا  ف ن معدل النمو االقتصادي احلقيقي يساوي:

 معدل التضخم –معدل النمو االقتصادي احلقيقي= الزايدة   الدخل الفردي النقدي 
 2معدل منو الدخل الكلي انقص معدل النمو السكاين أو أن معدل النمو االقتصادي يساوي:

فيعتدددددد  النمددددددو االقتصددددددادي علددددددى أندددددده أسدددددداس  دددددداهرة كميددددددة وابلتددددددا ،  كددددددن  S.KUZNETSأمببببببا االقتصببببببادي 
 3تعريا النمو االقتصادي لبلد على أنه "الزايدة املستمرة للسكان والناتج الفردي"

 :4و كن تصنيا أنوايت النمو إىل 
مندددددو الدددددددخل يدددددتم بددددددنفس مندددددو معددددددل السددددددكان، أي أن الددددددخل الفددددددردي  املوسببببب : النمبببببو االقتصببببببادي -1

 ساكن.

 منو اخلل يفوق منو السكان، وابلتا  فان الدخل الفردي يرتفع. النمو االقتصادي املكثف: -2
 

                                                           
 12ص ،المرجع السابق عبد القادر محمد عبد القادر عطية، نفس - 1
 .12ص  ،المرجع السابق محمد عبد القادر عطية، نفسعبد القادر  -2

3-RegisBENICHI , Marc NOUSCHI, La croissance au XIX ème  et XX ème siecle,2ème Edition (Paris ; edition 
Marketing , 1990) p44. 
4-Jacque BRASSEUL, Introduction à l’économie du développement, paris-Armond colin Edition 1993-p13.  
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 الفرع الثاين: عناصر النمو االقتصادي:
شددددددكل جممعددددددات تتمثددددددل يوجددددددد العديددددددد مددددددن العوامددددددل الدددددديت حتدددددددد التطددددددور االقتصددددددادي والدددددديت توضددددددع يف  

أساسددددددا يف العمددددددل ورأس املددددددال والتقدددددددم التقددددددين، تركيبهددددددا يف نسددددددب عقالنيددددددة  تلفددددددة تضددددددمن مسددددددتوايت مددددددن 
 انإنتاج وتتضمن:

والدددددذي يتمثدددددل يف جممدددددويت القددددددرات الفيزايئيدددددة والثقافيدددددة الددددديت  كدددددن ل نسدددددان العمبببببل:  عنصبببببر-أوال
حاجياتددددددددددده، حيددددددددددث أ ن اسدددددددددددتمرار اسددددددددددتخدامها يف انتدددددددددداج السدددددددددددلع واخلدددددددددددمات الضدددددددددددرورية لتلبيددددددددددة 

التددددددددريب والتعلددددددديم يزيدددددددد مدددددددن التطدددددددوير الندددددددوعي للعمالدددددددة ، وانتاجيدددددددة عنصدددددددر العمدددددددل تتحدددددددد بدرجدددددددة  
كبدددددرية حسدددددب العمدددددر والتعلددددديم والتددددددريب واخلددددد ة، والتأهيدددددل التكنولدددددوجي الدددددذي تعتمدددددد عليددددده كفددددداءة 

 1استخدام عنادر انإنتاج يف العمليات االنتاجية

إن حتسدددددن النددددداتج يعتمدددددد بدرجدددددة كبدددددرية علدددددى الدددددزايدة يف كميدددددة ونوعيدددددة  :رأس املبببببال عنصبببببر-اثنيبببببا
املعدددددددات الرأمساليددددددة، تلددددددك السددددددلع تسددددددتخدم يف إنتدددددداج سددددددلع وخدددددددمات أخددددددرى وهددددددي تعتدددددد  أيضددددددا  
كعنصدددددر أساسدددددي للنمدددددو االقتصدددددادي ويسددددداعد علدددددى حتقيدددددق التقددددددم التقدددددين، وعلدددددى توسددددديع االنتددددداج 

 2بواسطة االستثمارات املختلفة احملققة

هدددددددو تنظدددددديم جديددددددد ل نتدددددداج يسدددددددمح ابسددددددتخدام األكثددددددر فاعليددددددة للمدددددددوارد التقبببببب :  التقببببببدم-لثببببببااث
املتاحددددددة والدددددديت تو ددددددا بطريقددددددة أكثددددددر كفدددددداءة، أو بطريقددددددة جديدددددددة يف العمليددددددة انإنتاجيددددددة، حدددددد  وان 
بقيدددددت كميدددددة انإنتددددداج علدددددى حاهلدددددا وحدددددد  تقددددددم تقدددددين فدددددان ذلدددددك سددددديؤدي حتمدددددا إىل زايدة انإنتددددداج 

القتصددددددادي، وابلددددددرغم أندددددده مددددددن الصددددددعب القيدددددداس الدددددددقيق للندددددداتج العلمددددددي للعلمدددددداء وحتقيددددددق النمددددددو ا
 .3بكل دولة، فان انإنفاق الكلي على البحث والتطوير  ثل مؤشرا واسع القبول

 املطل  الثاين: مقياس النمو االقتصادي
 إن قيدددددداس التغدددددددري احلاددددددددل يف حجدددددددم النشدددددداد الدددددددو ين والدددددددذي يعددددددد  عددددددن النمدددددددو االقتصدددددددادي، والدددددددذي 

 يكون من خالل دراسة مؤشرات االقتصاد الو ين اليت تع  عن ذلك النشاد، ومن أمهها:
ويدددددتم قيددددداس النمدددددو مدددددن خدددددالل حتويدددددل املنتجدددددات العينيدددددة واخلدميدددددة املعبببببدالق النقديبببببة للنمبببببو:  -أوال 

عدددددددد اىل مدددددددا يعادهلدددددددا ابلعمدددددددالت النقديدددددددة املتداولدددددددة، ويعتددددددد  ذلدددددددك أفضدددددددل األسددددددداليب املتاحدددددددة للتقددددددددير خاددددددددة ب

                                                           
 .34ص  2001، القاهرة دار النشر: دار القاهرة، سنةالنمو االقتصادي النظرية والمفهوممحمد ناجي خليفة،  -1
 .306، المنظمة العربية للترجمة، بدون سنة نشر ص  النمو ترجمة ليلى عبود الطبعة الثانية بيروتسولو روبرت نظرية  -2
 .58، صمرجع سبق ذكرهد ناجي حسن خليفة، محم -3
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إجددددددراء التعددددددديالت واألخددددددذ بعددددددني االعتبددددددار سددددددوء التقدددددددير والتضددددددخم، ونسددددددب التحويددددددل فيمددددددا بددددددني العمددددددالت، 
واألسددددداليب احملاسدددددبية الدددددديت أتخدددددذ هبددددددا الددددددول مددددددع باولدددددة االتفددددداق علددددددى نظدددددام باسدددددديب موحدددددد تلتددددددزم بددددده مجيددددددع 

عدددددددالت النمددددددو ابسددددددتخدام الدددددددول لددددددا يسددددددهل التعامددددددل مددددددع البيدددددداانت االقتصددددددادية املنشددددددورة، ويددددددتم قيدددددداس قدددددديم م
 .1 تلا أنوايت األسعار منها اجلارية والثابتة والدولية

عدددددادة مدددددا يدددددتم قيددددداس النمدددددو االقتصدددددادي ابسدددددتخدام البيدددددات معبببببدالق النمبببببو ابألسبببببعار ا اريبببببة:  -1
سدددددنواي وذلددددددك ابسددددددتخدام العمددددددالت احملليدددددة، ويكددددددون ذلددددددك عنددددددد دراسدددددة معدددددددالت النمددددددو احملليددددددة 

ام معدددددددددل منددددددددو الندددددددداتج الددددددددو ين انإمجددددددددا  ومعدددددددددل منددددددددو الدددددددددخل لفددددددددرتات قصددددددددرية، ويددددددددتم اسددددددددتخد
 الو ين، ومع بروز  اهرة التضخم   اللجوء إىل حساب معدالت النمو ابألسعار الثابتة.

أددددددبحت األسدددددعار اجلاريدددددة ال تعددددد  عدددددن الدددددزايدة يف انإنتددددداج  معبببببدالق النمبببببو ابألسبببببعار الثا تبببببة: -2
م االقتصدددددددادي، وهدددددددذا مدددددددا اسدددددددتلزم تعدددددددديل أو الددددددددخل نتيجدددددددة الرتفدددددددايت األسدددددددعار و هدددددددور التضدددددددخ

البيددددداانت اسدددددتنادا إىل األرقدددددام القياسدددددية ليسدددددعار، ويدددددتم تقدددددديرها ابلسدددددعار الثابتدددددة بعدددددد إزالدددددة أثدددددر 
 2التضخم ويكون ذلك عند قياس معدالت النمو االقتصادي  ويل األجل 

ء الدراسدددددات ال يدددددتم اسدددددتخدام العمدددددالت احملليدددددة عندددددد إجدددددرامعبببببدالق النمبببببو ابألسبببببعار الدوليبببببة:  -3
االقتصددددددددادية الدوليددددددددة املقارنددددددددة، بددددددددل يددددددددتم اسددددددددتخدام عملددددددددة واحدددددددددة عددددددددادة مددددددددا تكددددددددون الدددددددددوالر 
األمريكدددددددي حلسددددددداب املقددددددداييس املطلدددددددوب حسددددددداهبا خاددددددددة يف جمدددددددال التجدددددددارة اخلارجيدددددددة، وابلتدددددددا  
تقدددددددوم العمدددددددالت احملليدددددددة وحتدددددددول إىل مدددددددا يعادهلدددددددا مدددددددن تلدددددددك العملدددددددة املوحددددددددة دوليدددددددا بعدددددددد إزالدددددددة 

 التضخم.

يعتددددد  معددددددل مندددددو نصددددديب الفدددددرد مدددددن النددددداتج احمللدددددي انإمجدددددا ،  املعبببببدالق العينيبببببة للنمبببببو االقتصبببببادي: –نيبببببااث
ومددددددن الندددددداتج الدددددددو ين أو مددددددن الددددددددخل الددددددو ين مدددددددن أهددددددم مؤشددددددرات قيددددددداس معدددددددل النمدددددددو االقتصددددددادي وعالقتددددددده 

الناميددددددددة والدددددددديت ابلنمددددددددو السددددددددكاين، وكددددددددان هددددددددذا نتيجددددددددة للددددددددزايدة اهلائلددددددددة يف معدددددددددالت زايدة السددددددددكان يف الدددددددددول 
تقدددددارب زايدة معددددددالت مندددددو النددددداتج، أمدددددا يف جمدددددال اخلددددددمات ونظدددددرا لعددددددم دقدددددة اسدددددتخدام املقددددداييس النقديدددددة فقدددددد 

                                                           
،مصر مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، ، النماذج الرياضية للتخطيط والتنمية االقتصاديةمحمد مدحت مصطفى، سهير عبد الظاهر أحمد -1

 .118، ص 1999سنة
 .119، صنفس المرجع السابقمحمد مدحت مصطفى ، سهير عبد الظاهر أحمد،  - 2
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  اسدددددددتخدام مقددددددداييس أخدددددددرى والددددددديت تعددددددد  عدددددددن النمدددددددو االقتصدددددددادي مثدددددددل عددددددددد األ بددددددداء لكدددددددل ألدددددددا نسدددددددمة، 
 .1نصيب الفرد من أ وال الطريق العامة

لقددددددد اعتمددددددد دددددددندوق النقددددددد الدددددددو  مقيدددددداس يعتمددددددد علددددددى القدددددددرة الشددددددرائية : مقارنببببببة القببببببوة ال ببببببرا ية -اثلثببببببا
للعملددددددة الو نيددددددة داخددددددل حدددددددودها، والددددددذي يعددددددين حجددددددم السددددددلع واخلدددددددمات الدددددديت  صددددددل عليهددددددا املددددددوا ن مقابددددددل 
وحددددددة واحددددددة مدددددن عملتددددده الو نيدددددة مقارندددددة ابلقددددددرة الشدددددرائية للعمدددددالت يف البلددددددان األخدددددرى، وكاندددددت املنظمدددددات 

م برتتيدددددب الددددددول حسدددددب درجدددددة التقدددددددم وفقدددددا ملقيددددداس النددددداتج الدددددو ين مقومدددددا ابلددددددوالر األمريكددددددي، الدوليدددددة تقدددددو 
حيدددددث أن تلدددددك الطريقدددددة تدددددرب  قدددددوة االقتصددددداد يف حدددددد ذاتددددده وبدددددني تبدددددادل العملدددددة ابلددددددوالر األمريكدددددي، حيدددددث أن 

، ورغدددددم ذلدددددك تلدددددك الطريقدددددة تدددددرب  قدددددوة االقتصددددداد يف حدددددد ذاتددددده وبدددددني معددددددالت تبدددددادل العملدددددة الو نيدددددة ابلددددددوالر
فاملؤسسدددددات الدوليدددددة مل تقدددددم ابألخدددددذ هبدددددذه الطريقدددددة ألهندددددا تددددد ز التقددددددم الدددددذي أحرزتددددده بعددددد  الددددددول الددددديت تبندددددت 
اقتصدددددداد املخطدددددد  يف السددددددبعينات مددددددن القددددددرن املاضددددددي، ويف اآلونددددددة األخددددددرية قددددددام دددددددندوق النقددددددد الدددددددو  بتبددددددين 

 .2هذه الفكرة
لعالقببببببببة االسببببببببتثمار األجنببببببببيب املباشببببببببر ابلنمببببببببو النييودالسببببببببيكي  و املبحببببببببث الثبببببببباين: التفسبببببببب  الكنببببببببزي

 االقتصادي.
، مث الكالسددددددديكيون دوندرسببببببباق  ت دبببببببو هدددددددر النمدددددددو االقتصدددددددادي يف  يدددددددات أ روحدددددددات كدددددددل مدددددددن "

دافيببببببد حيددددددث ربدددددد  مسددددددار النمددددددو االقتصددددددادي بتقسدددددديم العمددددددل وكددددددذا الرحبيددددددة انإنتاجيددددددة، و  ثيببببببمس آدمأمثددددددال
فددددداؤل املؤكدددددد حيدددددث تتضدددددمن نظريتددددده املهتمدددددة ابلتوزيدددددع إذ يبدددددني أن الدددددربح هدددددو أ هدددددر نوعدددددا مدددددا مدددددن الت ريكببببباردو

رو ببببببببرق  و الدددددددددخل املتبقددددددددي املددددددددؤدي اىل تددددددددراكم رأس املددددددددال وتوقددددددددا النمددددددددو يعددددددددين االقتصدددددددداد يف حالددددددددة ركددددددددود
  أ.مارشبببببالو  آدم مسيبببببثمعطيدددددا أمهيدددددة كبدددددرية ملدددددا جددددداء بددددده  يونببببب   و مبببببالتوس جون سبببببتيوارق ميبببببل  شبببببومبي 

دة ومؤشدددددر التغدددددري ينشدددددر دعلدددددى أمهيدددددة التقددددددم التكنولدددددوجي و أعتددددد ه مصددددددر اللغدددددات املتزايددددد يونببببب  ألبببببنفقدددددد أكدددددد 
نتببببباي عمليببببة الببببب ادم ادي أساسددددا علدددددى أندددده "دى النمدددددو االقتصدددددبصددددفة مرتاكمددددة علدددددى االقتصدددداد  وقددددد نظدددددروا  الدددد

قتصددددددداد أي اعددددددد  يف هندددددداك مندددددددوا يف املسدددددددتوى العدددددددام لال إذا كدددددددان صادايدو اقتدددددددديكددددددون هنددددددداك منددددددد أي" 3الرأمسببببببباي
 املتغريات االقتصادية الكلية ويقصد هنا:

                                                           
 .119، صنفس المرجع السابقمصطفى ، سهير عبد الظاهر أحمد، محمد مدحت - 1
 .120، ص نفس المرجعمحمد مدحت مصطفى ، سهير عبد الظاهر أحمد، -2

 
3- Dominique Guellec ,les nouvelles Théhories de croissance, édition la découverte, France,2001,p25. 
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 الناتج -

  زون رأس املال -

 االستهالك -
يتزايددددددون وفدددددق إيقدددددايت العمدددددل، انإشدددددكال الدددددذي كدددددان عندددددد دارسدددددي هدددددذا االختصدددددا  يكمدددددن يف إجيددددداد 

أبثددددددددر األزمددددددددة االقتصددددددددادية العامليددددددددة  دينببببببببزايطددددددددار تصددددددددوري يسددددددددمح بفهددددددددم والددددددددتمكن مددددددددن الظدددددددداهرة. مث تالهددددددددا 
ومدددددا بعددددددها، حيدددددث  هدددددرت مشددددداكل التدددددوازن إىل غايدددددة هنايدددددة احلدددددرب العامليدددددة الثانيدددددة، وبعددددددها بددددددأ  1929سدددددنة

 احملتمل   الفعلي   األمثل.االهتمام األك  والصريح هبذا اليوم، وبدأ التفصيل فيه ما بني 
فقد 1économiqueAlternativesوكاجياز ألهم النماذج الفكرية عن النمو االقتصادي وذلك نقال عن جملة 

 حصرهتا فيمايلي:
،و  S.Schunperter ،N.kondratieffاملفكددددددددددددددددددددرين األساسدددددددددددددددددددديني جنددددددددددددددددددددد  ومددددددددددددددددددددن الفكراهليكلببببببببببببببببببببون: -أوال

A.Chandle  ويددددددددرون أن: التقدددددددددم التكنولددددددددوجي ال يددددددددؤثر علددددددددى النمددددددددو اال مددددددددن خددددددددالل الرهدددددددداانت احملدثددددددددة مددددددددن
 ددددددرف املبتكددددددرين لكددددددن كثافددددددة التقدددددددم التكنولددددددوجي ضددددددعيفة فددددددالنمو يكددددددون أضددددددعا لددددددا يغددددددري الدددددددورات  ويلددددددة 

 للتوسع مث تبا ؤ النمو.
ويددددددرون أن: منددددددو القدددددددوى E.Mandelو  P.Barrenومددددددن املفكددددددرين األساسدددددديني جندددددددد  الفكببببببر املاردسبببببببي:-اثنيببببببا

 املنتجة يظهر من خالل الذكاء البشري، ولكنه انتقد من  رف النويت الرأس املا .
ويددددددددددرون أن:  N.Kaldorو E.Domarو  R.Harrodومددددددددددن املفكددددددددددرين األساسدددددددددديني جنددددددددددد  الكينزيببببببببببون:-اثلثببببببببببا

النمددددو هدددددو نتيجدددددة االسدددددتثمار، وال يوجدددددد إال االسدددددتثمار الدددددذي يضدددددمن تدددددوازن العمالدددددة الكاملدددددة هلدددددذا يسدددددري النمدددددو 
 دددددور وحتلددددديال للنمدددددو الدددددذي يرتكدددددز علدددددى توزيدددددع الددددددخول وهدددددم  الكينزيبببببونعلدددددى شدددددفرة السدددددكني، الدددددذين سدددددبقوا 

 التنظيم.الذين عرفوا ادرسة 
ويدددددددرون أن النمدددددددو يندددددددتج F.Ramseyو  R.Solowكدددددددرين األساسددددددديني جندددددددد املف ومدددددددنالنيودالسبببببببيكيون:  -را عبببببببا

عدددددددن االسدددددددتثمار لكدددددددن وجدددددددود الغلدددددددة املتناقصدددددددة)تناقا الغدددددددالة( يف فعاليدددددددة رأس املدددددددال يدددددددؤدي حتمدددددددا اىل احلالدددددددة 
السددددددداكنة والتقددددددددم والتكنولدددددددوجي، حيدددددددث قامدددددددت النمددددددداذج النيوكالسددددددديكية بدراسدددددددة عالقدددددددة االسدددددددتثمار األجنددددددديب 

االقتصدددددادي يف  دددددل افدددددرتاض أسدددددواق حدددددرة تتسدددددم ابملنافسدددددة الكاملدددددة، وتدددددوافر املعلومدددددات، وقابليدددددة املباشدددددر ابلنمدددددو 

                                                           
1 -Revue Alternatives Economiques Hors Série n° 53-3Trimestre 20002 p 15. 
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، وعلدددددددى هدددددددذا األسددددددداس 1رأس املدددددددال للتنقدددددددل بدددددددني  تلدددددددا الددددددددول وفقدددددددا لالخدددددددتالف العائدددددددد علدددددددى رأس املدددددددال
ركدددددزت علددددددى أمهيددددددة االسددددددتثمار  االقتصددددددادي حيددددددثابلبحدددددث يف العوامددددددل املسددددددببة للنمدددددو  جاهتمدددددت تلددددددك النمدددددداذ 

األجندددددديب املباشددددددر يف حتقيددددددق ذلددددددك، وقامددددددت بتحليددددددل العالقددددددة بددددددني منددددددو الندددددداتج كتعبددددددري عددددددن النمددددددو االقتصددددددادي 
والنمدددددددددددو يف مددددددددددددخالت عناددددددددددددر انإنتددددددددددداج املتمثلدددددددددددة يف رأس املدددددددددددال واألرض والعمدددددددددددل والتكنولوجيدددددددددددا املصددددددددددداحبة 

ة للنمددددددو، وابلتدددددددا  فقددددددد اهتمددددددت بتخصدددددديا املدددددددوارد لالسددددددتثمار األجندددددديب املباشددددددر اعتمددددددادا علدددددددى مندددددداذج قياسددددددي
،  دومببببببار-لنمببببببووي هببببببارودانإنتاجيددددددة يف عمليددددددة التنميددددددة االقتصددددددادية، وتعتدددددد  النمدددددداذج النيوكالسدددددديكية امتدددددددادا 

حيددددددث ركددددددز النموذجددددددان علدددددى أمهيددددددة االدخددددددار، علددددددى عكدددددس كينددددددز الددددددذي مل يصددددددل اىل  سببببببوان_منبببببووي سولوو
 دراسة منوذجية يف هذا اجملال.

حيدددددددث اهتمدددددددوا حبالدددددددة االقتصددددددداد الددددددديت  J.Hicksاملفكدددددددرين األساسددددددديني جندددددددد  ومدددددددن النيودييفرليبببببببون:–ا خامسببببببب
تسددددددددمح ومتكددددددددن املددددددددرور مددددددددن نظددددددددام تقددددددددين إىل آخددددددددر لددددددددا يسددددددددمح مددددددددن االسددددددددتفادة ودعددددددددم النمددددددددو عددددددددن التقدددددددددم 

 التكنولوجي.
ويدددددددددرون أن التقددددددددددم  P.Aghionو P.Romerومدددددددددن املفكددددددددرين األساسددددددددديني جنددددددددد  النمبببببببببو الببببببببداخلي:-سادسببببببببا

التكنولدددددوجي والنمدددددو االقتصدددددادي ينتجدددددان عدددددن املكاسدددددب الددددديت يؤملهدددددا املبتكدددددرون كف دددددة الددددددول يف حفدددددر وتوزيدددددع 
 البحث األساسي خللق األفكار.

ويرون أن النمو P.AskenazyوR.BoyerوB.Billaidotومن املفكرين األساسيني جند مدرسة التنظيم:-سا عا
لكن استقرار وتنظيم النمو يرتبطان ابملداخل احلادلة عن  نظام الرتاكممن  ينتج من مكاسب انإنتاجية أي

 املكاسب انإنتاجية املوزعة على جممويت أفراد اجملتمع.
،  D.Meadows ،N.Georgescu –Rogenاملفكددددددددرين األساسدددددددديني جنددددددددد  ومددددددددنااليكولوجيببببببببون:  -اثمنببببببببا

S.Larouche ى الطويدددددل، ألنددددده يددددددمر املدددددوارد غدددددري قابلدددددة ويدددددرون أن النمدددددو االقتصدددددادي غدددددري مسدددددتدام علدددددى املدددددد
للتجديددددددد ويعمددددددل علددددددى تددددددراكم الفضددددددالت، كمددددددا أندددددده يرتفددددددع درجددددددة اخلطددددددأ لدددددددى الددددددذين يعتمدددددددون علددددددى املددددددواد 

 الناذرة.
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-Roy Harrodدومببببببببببببار-ومنببببببببببببووي هببببببببببببارودJ.M.Keynesاملطلبببببببببببب  األول: التحليببببببببببببل الكنببببببببببببزي

EvseyDoma: 

يف فرعدددددددي هدددددددذا  ودومبببببببار -هبببببببارودومندددددددوذج  الكندددددددزي،يف هدددددددذا املطلدددددددب سدددددددنتناول كدددددددل مدددددددن التحليدددددددل  
 املطلب.

 الفرع األول: التحليل الكنزي:

مل يصدددددل إىل حدددددد وضدددددع مندددددوذج يف هدددددذا اجملدددددال،  دينبببببز كدددددن القدددددول أبن التحليدددددل يف جمدددددال النمدددددو عندددددد 
، اال أن حتليلدددددده اهددددددتم بدراسددددددة التددددددوازانت علددددددى 1علددددددى غددددددرار النمدددددداذج املعروفددددددة والدددددديت سددددددوف يددددددتم تناوهلددددددا الحقددددددا

 التحليببببببببل الكنببببببببزياملددددددددى القصددددددددري مدددددددن أجددددددددل وضددددددددع اخلطدددددددود العريضددددددددة للتنميددددددددة االقتصدددددددادية ، فقددددددددد اهددددددددتم 
أن العنصددددددر األساسددددددي يف النشدددددداد  دينببببببزابالسددددددتقرار االقتصددددددادي و عمليددددددة حتريددددددك الطلددددددب الفعددددددال، وقددددددد رأى 

شددددددر األساسددددددي يف النشدددددداد االقتصددددددادي هددددددو االسددددددتثمار، الددددددذي االقتصددددددادي هددددددو االسددددددتثمار ، الددددددذي يعتدددددد  املؤ 
يعتدددددد  املؤشددددددر األساسددددددي يف توسدددددديع الطاقددددددة انإنتاجيددددددة، والعامددددددل الرئيسددددددي يف رفددددددع معدددددددالت النمددددددو مددددددن األجددددددل 

طلببببببببب  علبببببببببل االسبببببببببتهال  والطلببببببببب  علبببببببببل ، حيدددددددددث اعتددددددددد  أن الطلدددددددددب الفعدددددددددال يتكدددددددددون مدددددددددن :2الطويدددددددددل
علدددددى مسدددددتوى االسدددددتثمار والدددددذي يتوقدددددا علدددددى الكفايدددددة احلديدددددة ، ويعتمدددددد الددددددخل والتشدددددغيل أساسدددددا االسبببببتثمار

لدددددددرأس املدددددددال العائدددددددد املتوقدددددددع مدددددددن األددددددددول الرأمساليدددددددة اجلديددددددددة، وتسدددددددمى العالقدددددددة بدددددددني الدددددددزايدة يف االسدددددددتثمار 
 والدخل ابملضاعا الكنزي واليت تعطى ابلصيغة التالية:

 الزايدة   االستثمار xالتغي    الدخل = املضاعف 
وابلتدددددددددا  فددددددددد ن مدددددددددن أجدددددددددل الدددددددددزايدة يف الددددددددددخل والتشدددددددددغيل، ال بدددددددددد مدددددددددن ضددددددددد  دفعدددددددددات أكددددددددد  مدددددددددن  

االسدددددتثمارات وربددددد  معددددددل النمدددددو ابلنددددداتج انإمجدددددا ، فيكدددددون الطلدددددب املوجددددده لكدددددل مدددددن االسدددددتثمارات والتشدددددغيل 
تدددددا  ، وابل3متغدددددريات تتسدددددم ابلديناميكيدددددة مثدددددل مندددددو السدددددكان والتحدددددول التكنولدددددوجي دينبببببزوانإنتددددداج، وقدددددد أدخدددددل 

 ددددددد الظدددددواهر األساسدددددية للنمدددددو االقتصدددددادي، وهكدددددذا تدددددرك كيندددددز موضدددددوعات النمدددددو مل  التحليبببببل الكنبببببزيفددددد ن 
 .Cambridgeوالتنمية القتصاديي مدرسة 

 

                                                           
رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية ، أثر االستثمارات األجنبية ونقل التكنولوجيا على التنمية االقتصادية في مصرعقيلة عز الدين محمد طه ، -1

 .4، ص1990االقتصاد والعلوم السياسية 
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 .20ص  2004سيير سنةالتخطيط، جامعة الجزائر ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم الت
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 :Roy Harrod- EvseyDomarدومار-الفرع الثاين: منووي هارود
البحددددددث عددددددن ددددددديغة موحدددددددة ومتكاملددددددة للنمددددددو االقتصددددددادي،  هببببببارود-ردومببببببالقددددددد حدددددداول كددددددل مددددددن  

وعناددددددددر النمدددددددو االقتصدددددددادي، ونتيجدددددددة لدددددددذلك  هدددددددرت أمهيدددددددة  التحليبببببببل الكنبببببببزيتعتمدددددددد علدددددددى اجلمدددددددع بدددددددني 
االسدددددتثمار األجنددددديب املباشدددددر يف حتفيدددددز النمدددددو االقتصدددددادي، وانطالقدددددا مدددددن حالدددددة التدددددوازن بدددددني االسدددددتثمار املخطددددد  

قددددددددرة علدددددددى انإحدددددددالل بدددددددني عناددددددددر انإنتددددددداج لواالدخدددددددار املخطددددددد ، وابسدددددددتخدام دوال إنتددددددداج تتسدددددددم وتتميدددددددز اب
، مث دددددددياغة أفكددددددار 1طالقددددددا مددددددن شددددددرد النمددددددو الثابددددددت عنددددددد مسددددددتوى التشددددددغيل الثابددددددتالداخلددددددة يف الدالددددددة، وان

 دومار يف شكل منوذج يظهر أن: –هارود 

= معدل النمو
 معدل االدخار
 رأس املال/الناتج

ذج امدددددددن املفددددددداهيم األساسدددددددية يف مندددددددرأس املبببببببال / النبببببببات  املدددددددال أو نسدددددددبة  ويعدددددددد مفهدددددددوم معامدددددددل رأس 
املفهدددددوم أبنددددده حجدددددم االسدددددتثمار الدددددالزم لتوليدددددد وحددددددة واحددددددة مدددددن الددددددخل، أو ، ويعدددددرف ذلدددددك دومبببببار -هبببببارود

حجددددددم رأس املددددددال الددددددالزم لددددددزايدة الندددددداتج بوحدددددددة واحدددددددة، ويتكددددددون النمددددددوذج اخلددددددا  ابلنمددددددو االقتصددددددادي علددددددى 
 النحو التا :

 .2يعرف االدخار انإمجا  كدالة يف الدخل
: 𝒮          االدخار انإمجا𝒮 = 𝑠𝑦 … … … … … … (1) 

s : امليل املتوس  لالدخار 
yالدخل الو ين : 
k          رأس املال :𝐼 = ∆𝑘 … … … . (2) 

 يعرف أبنه التغري يف رديد رأس املال. (I)االستثمار 

𝒌

𝒚
 𝒗 = 

𝒗 = ∆𝑘 = 𝑉𝑦 ⇒
∆𝑘

∆𝑦
… … … . (3) 

V معامل رأس املال 
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 I1جيب أن يساوي االستثمار الو ين  sوأن االدخار الو ين انإمجا  

I=S……….(4) 

I=∆𝑘 = 𝑉∆𝑦…….(5)                                                                و أن
                                          

 وابلتا  نستطيع كتابة متطابقة االدخار يساوي االستثمار على الشكل: 
S=sy=𝑉∆𝑘 = ∆𝑘 = 𝐼 … … … … . (6) 

 أو ببسا ة تكون كالتا :
sy=𝑉∆𝑘…………..(7) 

𝑘∆هو:  gحيث أن معدل النمو

𝑦
 

𝑠(..............08)2ومنه

𝑉
g= 

( تبدددددني لندددددا شدددددرد النمدددددو الثابدددددت عندددددد مسدددددتوى التشدددددغيل الثابدددددت والددددديت انطلدددددق منهدددددا 8والعالقدددددة رقدددددم ) 
دومدددددار والدددددذي يظهدددددر أن معددددددل النمدددددو يسددددداوي معددددددل االدخدددددار مقسدددددوما علدددددى نسدددددبة رأس املدددددال علدددددى  -هدددددارود

 التا :الناتج وذلك على النحو 
g=

𝑠

𝑉
=

𝑠
𝑘

𝑦⁄
 

علدددددددى التدددددددوا  معددددددددل النمدددددددو االقتصدددددددادي، معددددددددل االدخدددددددار، االدخدددددددار احمللدددددددي     y,k ,S,s,gحيدددددددث تشدددددددري 
 انإمجا ، رديد رأس املال، والناتج، و أن :

 𝐼𝑑       االستثمار احمللي    

 𝐼𝑓       االستثمار األجنيب    

       𝐼𝑑+𝐼𝑓=k  

 :ا لتكااالستثمار احمللي واالستثمار األجنيب يصبح معدل النمو  رديد رأس املال يساوي 

g= (𝐼𝑑 + 𝐼𝑓/𝑦)/𝑘 

g=
𝑆

𝐾
+ (𝐼𝐹/𝑦)/𝑘 

                                                           
الرياض،دار المريخ للنشر، سنة –د الرزاق ، ترجمة محمود حسن الحسيني، محمود حامد محمود عبالتنمية االقتصاديةميشيل توداروا،  - 1

 .127-126، ص 2006
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1s=
𝐼𝑑

𝑦
 

مددددددن هندددددددا فدددددد ن النمدددددددو االقتصددددددادي يدددددددنخف  ابافددددددداض االدخددددددار احمللدددددددي أو رددددددديد رأس املدددددددال، ونظدددددددرا 
الافددددداض معدددددددالت الدددددددول الناميددددددة ف هنددددددا تعتمددددددد علددددددى بدددددددائل لسددددددد الفجددددددوة بددددددني االسددددددتثمار احمللددددددي واالدخددددددار 

النمددددددددو  ، غددددددددري مباشددددددددر(، أو تقددددددددوم تلدددددددك الدددددددددول ابلتنددددددددازل علددددددددى)مباشدددددددرأمههمددددددددا االسددددددددتثمار األجندددددددديب  احمللدددددددي،
املسددددددتهدف، أو رفددددددع سددددددعر الفائدددددددة علددددددى الودائدددددددع، أو اللجددددددوء إىل االقددددددرتاض احمللددددددي أو األجندددددديب، أمددددددا البدددددددديل 
الرابدددددع والدددددذي يعتددددد  أكثدددددر أمهيدددددة ومنطقيدددددة يقدددددوم علدددددى تشدددددجيع تددددددفقات االسدددددتثمار األجنددددديب املباشدددددر إىل داخدددددل 

 أراضيها ابستخدام احلوافز املختلفة.
القدددددددرتاض يدددددددؤدي هبدددددددا إىل حتمدددددددل أعبددددددداء إضدددددددافية خلدمدددددددة الدددددددديون ، أمدددددددا فاعتمددددددداد تلدددددددك الددددددددول علدددددددى ا 

اعتمادهدددددا علدددددى رفدددددع معددددددالت الفائددددددة، ف نددددده سددددديؤثر علدددددى االسدددددتثمار احمللدددددي، وأخدددددريا فددددد ن تندددددازل تلدددددك الددددددول 
، و أن الدولدددددة تكدددددون يف روسبببببتواملنطقيدددددة، كمدددددا أكدددددد ذلدددددك  معلدددددى معددددددل النمدددددو املسدددددتهدف ف نددددده يتسدددددم بعدددددد

مددددددن الندددددداتج فددددد ن النمددددددو االقتصددددددادي  2%20إىل  %15كانددددددت قدددددادرة علددددددى ادخددددددار مدددددن   مرحلدددددة االنطددددددالق إن
، هددددددذه األخددددددرية ولتغطيددددددة الددددددنقا الفدددددداد  يف ادخددددددارالكددددددن أن  ددددددد  اعدددددددل أسددددددريت مددددددن تلددددددك الدددددددول األقددددددل 

 .3االدخار ف هنا تلتجئ إىل املساعدات األجنبية أو االستثمار اخلا  األجنيب
ة ضددددددمن مددددددن خاللدددددده اكتشدددددداف  ددددددرق إنتدددددداج جديددددددد لتقددددددين الطبيعددددددي،إىل التغيددددددري ا هببببببارودكمددددددا أشددددددار  

دالددددة انإنتدددداج، وهددددذا مددددا يدددددل علددددى دور وأمهيددددة االسددددتثمار األجندددديب املباشددددر ومددددا يصدددداحبه مددددن تكنولوجيددددا عاليددددة 
 وراقية تساهم يف زايدة إنتاجية عنادر انإنتاج.

أن هنددددددددداك تكامدددددددددل ينشدددددددددأ بدددددددددني  1992سدددددددددنة  دومبببببببببار-منبببببببببووي هببببببببباروديف إ دددددددددار ف يببببببببببا  ويدددددددددرى  
االسدددددتثمار احمللددددددي واالسددددددتثمار األجنددددديب املباشددددددر، حيددددددث أشددددددار إىل زايدة تددددددفقات اخلادددددددة ابالسددددددتثمار األجندددددديب 
املباشدددددددر يدددددددؤدي إىل زايدة االسدددددددتثمار الكلدددددددي وابلتدددددددا  زايدة معددددددددالت النمدددددددو االقتصدددددددادي يف الددددددددول املضددددددديفة، 

 .4ات احمللية يف الدول الناميةوتؤدي إىل القضاء على ضعا املدخر 
 

                                                           
 .41ص -نفس الرجع السابق –محمد قويدري  -1
 .47، ص 2005، عمان ، دار وائل للنشر والتوزيع، سنةاالقتصاديات في التعليمزاهي الرشدان عبد هللا،  - 2
 .129-128ص -نفس الرجع السابق –ميشيل تودارو،  - 3

 4-محمد قويدري– نفس الرجع السابق-ص42
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 pradeepمنببببببووي  الب ببببببري سببببببولو مبببببب  رأس املببببببال  سببببببوان  منببببببووي-املطلبببببب  الثبببببباين: منببببببووي سببببببولو

Agrawal: 

سدددددوان مدددددع الدددددرأس املدددددال البشدددددري يف الفدددددريت االول  –سدددددنتناول كدددددل مدددددن مندددددوذج سدددددولو يف هدددددذا املطلدددددب  
 pradeepAgrawalمن هذا املطلب أما الفريت الثاين فخصا لنموذج 

  سوان:–الفرع األول: منووي سولو 

ا محددددددل بددددددذور التطددددددوير للنظريددددددة إسددددددهاميعتدددددد  منددددددوذج سددددددولو النيوكالسدددددديكي للنمددددددو االقتصددددددادي 
النيوكالسددددديكية يف النمددددددو، وهدددددو األمددددددر الددددددذي أدى إىل حصدددددول سددددددولو علددددددى جدددددائزة نوبددددددل يف االقتصدددددداد 

 )عنصدددددرعنصدددددر إنتددددداجي إضدددددايف  ادخددددداردومدددددار عدددددن  ريدددددق -ويقدددددوم النمدددددوذج علدددددى توسددددديع إ دددددار هدددددارود
القتصددددددادي، وقددددددد قددددددام العمدددددل(، ومتغددددددري مسددددددتقل اثلددددددث هددددددو املسددددددتوى التكنولددددددوجي إىل معادلددددددة النمددددددو ا

سدددددولو بدراسدددددة حركيدددددة النمدددددو املتدددددوازن عندددددد االسدددددتخدام الكامدددددل لدددددرأس املدددددال والعمدددددل انطالقدددددا مدددددن دالدددددة 
 1انإنتاج 

𝑦 = 𝑓(𝐾. 𝐿) …………..(1)          

K .رأس املال : 
L .العمل : 
�̀�ف ن   >  املشتقة األوىل موجبة. 0

𝑓و  < 𝐸املشدددددددددددددتقة الثانيدددددددددددددة أقدددددددددددددل مدددددددددددددن الصدددددددددددددفر والددددددددددددديت تعدددددددددددددين تنددددددددددددداقا الغلدددددددددددددة، و إن االدخدددددددددددددار  0̀̀ =

𝑠𝑌 … … … (2) 

 ف هنا نسبة منو العمل. nو أن نسبة من الناتج ستدخر وتستثمر أما  
�̇� = 𝑠𝑦……………(3)                                       

�̇� = 𝑠𝑓(𝐾. 𝐿)……………..(4)                           

�̇�دالة متجانسة ومن الدرجة األوىل  كن كتابة:    𝑓واا أن  = 𝑠𝑓(
𝐾

𝐿
; 1)…………..(5)         

   

𝑘وإبعتبار أن رأس املال للفرد يساوي  =
𝐾

𝐿
�̇�.......... (6).ف ن : 

𝐿
= 𝑠𝑓(𝑘) 

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، النمو والتجارة الدولية في الدول الناميةصدر الدين صواليلي،   -1

أمريكي، ولد ببوكلينبنيورك، متخصص في ميدان الشغل  ، اقتصادي1924سولو روبت ”.89، ص 2006كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير 

 ”1997وسياسات النمو، متحصل على عدة جوائز من بينها جائزة نوبل لالقتصاد سنة 
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𝑘 = 𝐾/𝐿 ⇒ log(𝑘) = log(𝐾) − log(𝐿) ⇒ �̇�/𝑘 = �̇�/𝑘 − �̇�/𝐿 

�̇� = 𝑠𝑓(𝑘) − 𝑘
�̇�

𝐿
(..............7)                                   ف ن                    

�̇�وقد إفرتض سولو أن معدل الزايدة يف اليد العاملة  

𝐿
   nاثبتة تقدر بد: 

                                                 1 …………..(8)�̇� = 𝑠𝑓(𝑘) − 𝑛𝑘 

  
 ( وتصبح معادلة النمو :3من املعادلة رقم ) 𝛿𝑘 سب تراكم رأس املال بتخفي  

𝑘 ̇ = 𝑠𝑓(𝑘) − (𝑛 + 𝛿)𝑘………..(9)                         

 معدل اهتالك رأس املال. 𝛿حيث أن
 ( أن نسبة رأس املال للفرد تتغري مع الزمن نتيجة لثالثة عوامل:9وتعين املعادلة )

 نسبة رأس املال للفرد. االستثمار للفرد والذي يؤدي اىل الزايدة فيه اىل ارتفايت -

 الذي يؤدي الزايدة فيه اىل اافاض نسبة رأس املال للفرد. skمعدل اهتالك رأس املال للفرد -

والدددددذي تدددددؤدي الدددددزايدة فيددددده اىل اافددددداض  nkمعددددددل اافددددداض رأس املدددددال للفدددددرد نتيجدددددة للنمدددددو السدددددكاين  -
 نسبة رأس املال للفرد.

فيكدددددون مسدددددتقرا يف حالدددددة مندددددو عوامدددددل انإنتددددداج اعددددددل اثبدددددت، أمدددددا النمدددددو االقتصدددددادي علدددددى املددددددى الطويدددددل 
و كدددددددن مالحظدددددددة احلالدددددددة املسدددددددتقرة لالقتصددددددداد عنددددددددما يكدددددددون التغدددددددري يف الدددددددرأس املدددددددال مسددددددداواي للصدددددددفر، وكلمدددددددا  

 .2كانت نسبة رأس املال أقل من احلالة املستقرة كلما كان معدل النمو أك 
مدددددددددن عنصدددددددددري العمدددددددددل و رأس املدددددددددال  املدددددددددا أن ويرتكدددددددددز هدددددددددذا النمدددددددددوذج علدددددددددى فرضدددددددددية اسدددددددددتخدام املزيدددددددددد 

 التكدددداليا احلديدددددة أقدددددل مدددددن العوائدددددد الديدددددة وحددددد  يددددتم التسددددداوي بينهمدددددا، حيدددددث جندددددد أن النمدددددوذج النيوكالسددددديكي
، ونظدددددددرا الفتقددددددار الددددددددول 3الددددددذي قدمدددددده سدددددددولو يسددددددتخدم فكددددددرة تنددددددداقا الغلددددددة )تنددددددداقا العوائددددددد( و رأس املددددددال

الصدددددددناعية، فددددددد ن انإنتاجيدددددددة احلديدددددددة لدددددددرأس املدددددددال تكدددددددون مرتفعدددددددة يف  الناميدددددددة لعنصدددددددر رأس املدددددددال مقارندددددددة ابلددددددددول

                                                           
1 -Ahmed Zakane, Dépenses publique productives croissance à long terme et politique Economique, d’analyse 
Economique Appliquée au cas de l’Algérie, Thèse de l’obtention du diplôme du doctorat d’Etat en sciences 
Economiques d’ALGER ,2003.p47-48. 
2Ahmed Zakane,Opcit.p48. 
 
 

 .150ميشيل تودارو، نفس الرجع السابق، ص  -3
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تلدددددددك الددددددددول، األمدددددددر الدددددددذي مدددددددن شدددددددأنه حتفيدددددددز انتقالددددددده مدددددددن الددددددددول ذات الدددددددوفرة اىل الددددددددول الناميدددددددة يف شدددددددكل 
 استثمارات أجنبية.

 1( يبن عالقة النمو االقتصادي م  التقدم التق  اخلارجي06شكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 
 

 -Philipe Aghion , Peter Howitt, Théorie de la croissance endogène در:صم

Paris,Dunod,2000,p17 
اسددددددتطايت سدددددددولو بنددددددداء مندددددددوذج لقيددددددداس النمدددددددو، أ لددددددق عليددددددده املدددددددنهج احملاسددددددديب للنمدددددددو حيدددددددث   تو يدددددددا 

𝑦الشددددددددكل التددددددددا :عنصددددددددر االسددددددددتثمار األجندددددددديب املباشددددددددر يف الدالددددددددة انإنتدددددددداج وقددددددددد قددددددددام بصددددددددياغتها علددددددددى  =

𝐴(𝐾. 𝐿. 𝐹. 𝑍) 

 حيث أن:
Y.تشري اىل الناتج كتعبري عن النمو االقتصادي : 
K.متثل رأس عنصر العمل : 
Lتشري إىل عنصر العمل : 
F.متثل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر  : 
A : بفعل التكنولوجيا. انإنتاجمتثل كفاءة 

                                                           
1-Philipe Aghion , Peter Howitt, Théorie de la croissance endogène- Paris,Dunod,2000,p17. 

الفردانإدخار   

 انإدخار الفرد
Sf(k) 

(N+𝛿)k 

 رأس املال النقود

𝑑𝑘

dt
 

K0 K* 
0 
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Z .متثل العوامل األخرى املؤثرة يف الناتج مثل الصادرات : 
وقد ركز  الفرد،بصياغة املتغريات السابقة يف دورة متوس  نصيب  1997سنةDE MELLOوقد قام  

سولو على أمهية االستثمار يف رأس املال البشري مقاسا بنسبة الطالب يف اجلامعات والعملية التكنولوجية، مع ا 
 التقدمسولو على أن  وأكد منوذج. 1على البحو  والتطوير، ابعتبار أمهية هذين العنصرين عنها ابنإنفاق

التكنولوجي هو العامل املتبقي الذي  كن من خالله تفسري النمو يف املدى الطويل، كما أوضح سولو أن 
االستثمار األجنيب املباشر يؤثر على النمو االقتصادي يف األجل القصري ويرفع من معدله ومن مثة يتبا أ هذا النمو 

 وذلك لسببني  تلفني:

𝐾ال )أي نسدددددبة تصددددداعد حصدددددة العامدددددل الواحدددددد مدددددن رأس املددددد -

𝐿
( وهدددددو هبدددددود النددددداتج احلددددددي لدددددرأس املدددددال 
اتركدددددا معددددددل النمدددددو االقتصدددددادي يف األجدددددل الطويدددددل دون تغيدددددري، وقدددددد ندددددوه سدددددولو ابلتكنولوجيدددددا احلديثدددددة 

 .انإنتاجاملصاحبة لالستثمار األجنيب ودورها يف تعظيم عوائد 

الفددددددرد مددددددن الندددددداتج احمللددددددي لقددددددد أثبتددددددت الدراسددددددات والتجددددددارب عنددددددد إختبددددددار منددددددوذج سددددددولو أن نصدددددديب  -
أتثددددددر  ددددددرداي برددددددديد الفددددددرد مددددددن رأس املددددددال، والعمالددددددة ونصدددددديب السددددددكان الددددددذين أمتددددددوا التعلدددددديم  انإمجددددددا 

 .2العا ، ودرجة االنفتا 

و رأس  %13كمدددددددا   التوددددددددل يف إحدددددددددى نتدددددددائج الدراسددددددددات إىل أن العمدددددددل غدددددددري املدددددددددرب فسدددددددر بددددددددد
أس املددددددال البشددددددري يف تلددددددك الدراسددددددات والددددددذي مددددددن هنددددددا تدددددد ز أمهيددددددة ر %45املددددددال البشددددددري بددددددد نسددددددبة 

أعطددددداه سدددددولو قددددددرا مدددددن االهتمدددددام ويف هدددددذا السدددددياق   تطبيدددددق مندددددوذج سدددددولو علدددددى جمموعدددددة مدددددن الددددددول 
مدددددددن بينهدددددددا "اتيدددددددوان" مدددددددع األخدددددددذ ابلتقددددددددم التكنولدددددددوجي واالسدددددددتثماري يف رأس املدددددددال البشدددددددري وكاندددددددت 

بشدددددددددددري حددددددددددددو  حتسدددددددددددن يف البحدددددددددددو  النتدددددددددددائج أن ترتدددددددددددب علدددددددددددى زايدة االسدددددددددددتثمار يف رأس املدددددددددددال ال
والتطددددددوير والتقدددددددم التكنولددددددوجي و أن مسددددددامهة كددددددل مددددددن رأس املددددددال املددددددادي والبشددددددري يف زايدة الدددددددخل  

 .دوب دوجالسانإنتاجعلى التوا ، وهذا بعد استعمال دالة  %29و %32كانت 
 

 

 

 

                                                           
 .40ص  -مرجع سبق ذكره–محمد قويدري  - 1
 .375، ص مرجع سبق ذكرههوشيارمعروف ، -2
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 :م  رأس املال الب ريSolowالفرع الثاين: منووي سولو 
متغدددددددري  إبدخدددددددالانطالقدددددددا مدددددددن "مندددددددوذج سدددددددولو "  1992سدددددددنة Welle ,Mankiwلقدددددددد قدددددددام كدددددددل مدددددددن  

معددددد ا عدددددن ذلدددددك  ياالقتصددددداد جديدددددد وهدددددو الدددددرأس مدددددال البشدددددري كأحدددددد العوامدددددل الددددديت تسددددداهم يف تفسدددددري النمدددددو
 :1من الشكل لكوب دوجالس انإنتاجالعامل استوى التمدرس، حيث أدبحت دالة 

𝑦(𝑡) = 𝑘(𝑡)
𝛼 𝐻(𝑡)

𝛽
(𝐴𝑡𝐿𝑡)1−𝛼−𝛽 

0حيث أن  < 𝛼 + 𝛽 < 1 

𝐾 .متثل رأس املال املادي : 
H .ثل رأس املال البشري  : 
L : .ثل عنصر العمل  
A .العامل التكنولوجي : 

، أنخذ كل  gوتزايد التكنولوجيا اعدل  nمع املالحظة أن معدل منو العمل أو السكان افرتض اثبتا 

𝑦من: =
𝑌

𝐿
, 𝑘 =

𝐾

𝐿
, ℎ =

𝐻

𝐿
 

𝑑𝑘املددددددددددددادي والبشددددددددددددري  دددددددددددددد ابلعالقددددددددددددة التاليددددددددددددة:فدددددددددددد ن رأس املددددددددددددال 

𝑑𝑡
= 𝑠𝑘𝑦𝑡 − (𝜂 + 𝑔 +

𝛿)𝑘1 
𝑑ℎ

𝑑𝑡
= 𝑠ℎ𝑦𝑡 − (𝜂 + 𝑔 + 𝛿)ℎ1 

 معدل اهتالك رأس املال املادي والبشري. 𝛿حيث 
إبدخال متغري االستثمار األجنيب كأحد  Welle,Romer, Mankiwوانطالقا من العالقات السابقة قام  

دياغته على  1995سنة  Johsonو Durlaifصادي يف منوذج النمو الذي أعاد كل من عوامل تفسري النمو االقت
 2الشكل

log 𝑦𝑡.𝑖 − log 𝑦𝑡0.𝑖

= 𝐵0 + 𝐵1 log 𝑌𝑇0.𝐼 + 𝐵2 log(𝐼
𝐺𝐷𝑃⁄ ) + 𝐵3 log(𝑛𝑖 + 𝑔 + 𝛿) + 𝐵4(𝑆𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙)𝑖

+ 𝐵5 log 5𝐹𝐷𝐼/𝐺𝐷𝑃)𝑖 + 휀𝑖 

 حيث أن:
𝑦𝑡0.𝑖−𝑡𝑡.𝑖 ثل الناتج احمللي انإمجا  يف الفرتة :t  و𝑡0 . 

                                                           
1-Philippe AGHION , Peter HOWIT, « Théorie de Croissance Endogène »,Paris Dunod,2000,P36. 
2-Somak NGOWATTANA, « Bénéfice inégaux des IDE »Cahiers de recherche EURISCO, n° 2005-11 , université 
Paris Dauphine,2005,p10. 
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𝐼/𝐺𝐷𝑃 . معدل االستثمار احمللي ابلنسبة للناتج احمللي انإمجا : 
𝛿. 𝑔. 𝑛  متثددددددل معدددددددل الددددددزايدة يف القددددددوى و معدددددددل منددددددو التكنولوجيددددددا ) املفددددددرتض خارجيددددددا(، معدددددددل اهددددددتالك :
 رأس املال.
Schooli .ثل معدل التمدرس على املستوى الثانوي  : 

FDI/GDP . معدل االستثمار األجنيب ابلنسبة للناتج احمللي انإمجا : 

휀 .هامش اخلطأ : 
وابلتا  ف ن معدل النمو االقتصادي يعتمد على رأس املال احمللي و األجنيب ونسبة التمدرس للعامل  

بدراسة مشلت  2005سنة SomakNgowattanaقتصادي حيث قام البشري، هذه العوامل تساعد على النمو اال
مستعمال النموذج السابق، وخلصت تلك الدراسة على األثر  2003إىل  1980بلدا امتدت على فرتة  211

انإجيايب لالستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي يف البلدان املستقبلة لتلك االستثمارات، و أتثري ذلك 
 وى التعليمي والعائدات اخلادة بكل فرد، وحسب درجة الدخول اخلادة بكل فرد.على املست

 :PradeepAgrawalالفرع الثالث: منووي 
سنة  pradeepAGRAWALلغرض دراسة أتثري االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي قام  

ابستعمال دالة انإنتاج، ابنإضافة املتغري اخلا  ابالستثمار األجنيب إىل العوامل املفسر للنمو االقتصادي،  2000
وإضافة عامل الصادرات اليت تتأثر ابلتكنولوجيا اليت أتيت من اخلارج عن  ريق االستثمارات األجنبية وقد انطلق 

 :1من الشكل
𝑦 = (𝐿, 𝐾𝑑 , 𝐾𝑓 , 𝑋, 𝑇) 

 :حيث أن
y :. الناتج احمللي انإمجا 
Lالعمل. : عنصر 

𝐾𝑑 .رأس املال احمللي : 
𝐾𝑓 .رأس املال األجنيب : 
X.الصادرات : 

                                                           
1 Réal CHERIZARD, Investissement direct étranger (IDE) et Croissance (1980-1999) Cas de quelques pays de la 
Caraïbe, Rapport présenté en vue de l’obtention du grade de Maitrise en sciences Economiques (Université de 
Montréal : Département des Sciences Economiques, 2004.p 20. 
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T حتسدددددددددني انإنتاجيدددددددددة عدددددددددن  ريدددددددددق العامدددددددددل التكنولدددددددددوجي، وإبدخدددددددددال اللوغددددددددداريتم علدددددددددى معادلدددددددددة انإنتددددددددداج مث :
 :1 اشتقاقها تصبح من الشكل

𝐺 = 𝑎 + 𝑏𝑘�̂� + 𝑐𝑘�̂� + 𝑑𝑥 + 𝑒�̂� + 𝑢…………….(1) 
 إىل معدل منو كل عنصر. ^يشري الرمز

u.ثل املتغري العشوائي : 
G . متثل معدل النمو احلقيقي للناتج احمللي انإمجا : 
وقدددددددد   حدددددددذف متغددددددددري العمدددددددل كعامدددددددل مفسددددددددر للنمدددددددو االقتصدددددددادي بسددددددددبب أن الدراسدددددددة متدددددددت علددددددددى  

والددددديت أثبتدددددت الدراسدددددات التطبيقيدددددة أن الددددددول الددددديت ال تسدددددتعمل اليدددددد العاملدددددة بكثدددددرة كددددددول جندددددوب شدددددرق آسددددديا 
 عامل العمل غري معنوي ابلنسبة للنمو االقتصادي، و اعت  أن معدل منو كل من :

  :نسبة تدفق االستثمار األجنيب املباشر يقدر بد(
𝐹𝐷𝐼

𝑦
) 

 نسبة االستثمارات احمللية حتدد بد(
𝐼𝑛𝑣𝑛𝑓

𝑦
) 

 وتصبح معادلة النمو األساسية من الشكل:

𝐺 = 𝑎 + 𝑏
𝑡𝑛𝑣𝑛𝑓

𝑦
+ 𝑐

𝐹𝐷𝐼

𝑦
+ 𝑑�̂� + 𝑢………….(2) 

𝐹𝐷𝐼للمتغددددددري c( نالحددددددل أن املعامددددددل 2مددددددن خددددددالل املعادلددددددة )

𝑦
جيددددددب أن يكددددددون مسدددددداواي للمعامددددددل  

b  اخلددددددا  ابملتغددددددري𝐼𝑛𝑣𝑛𝑓

𝑦
إذا كانددددددت االسددددددتثمارات األجنبيددددددة هلددددددا أتثددددددري متكامددددددل االسددددددتثمارات   

الو نيددددددددة لددددددددزايدة النمددددددددو االقتصددددددددادي، واذا كانددددددددت مسددددددددامهة التكنولوجيددددددددا و رأس املددددددددال البشددددددددري يف 
القدددددددرات التصددددددديرية لالسددددددتثمار األجندددددديب املباشددددددر، والدددددديت تددددددؤدي إىل زايدة ورفددددددع معدددددددالت النمددددددو 

أقددددل مددددن  cومددددن جهددددة أخددددرى إذا كانددددت  bأكدددد  مددددن املعامددددل  يكددددون cاالقتصددددادي فدددد ن املعامددددل 
b  فدددددد ن أتثددددددري االسددددددتثمار األجندددددديب املباشددددددر يكددددددون سددددددالبا علددددددى النمددددددو االقتصددددددادي وابلتددددددا  يددددددؤدي

 .2اىل تثبي  معدله
 

 

 

                                                           
1- RéalCHERIAZARD , opcit.p.20. 
2-- RéalCHERIAZARD , locit.p.20. 
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 املبحث الثالث: التفس  احلديث للعالقة  ن االستثمار األجنيب املباشر والنمو االقتصادي:
على الرغم من أن نظرية النمو االقتصادي تبعا للنظرية الكالسيكية احلديثة ترى أن املصدر األساسي 
للنمو هو التقدم التكنولوجي، إال أهنا مل توضح الكيفية أو الطريقة اليت يعمل من خالهلا التقدم التكنولوجي 

يث أهنا افرتضت أن التطور التكنولوجي  املصاحب لالستثمار األجنيب املباشر على حتفيز النمو االقتصادي، ح
كأحد أهم عنادر جممل إنتاجية عوامل انإنتاج ينمو اعدل تلقائي وابلتا  ف ن هذا التفسري غري مقنع نظراي، ألن 
النظرية الكالسيكية يف هناية األمر ترى أن املصدر النهائي للنمو االقتصادي ال  كن تفسريه، ونظرا لذلك فمنذ 

نينات من القرن العشرين حاول االقتصاديون حتديد املصدر األساسي لعملية النمو االقتصادي، منتصا الثما
وابلتا  نشأ ما يسمى بنظرايت النمو احلديثة أو األدبيات اخلادة ابلنمو الداخلي، وهذا ما دفع ابلعديد من 

P.romer(1988)R.Lucas ،(1991) Baro (1990) ,االقتصاديني مثل 
وتفسري جمموعة من إىل تطوير 1

النصو  والدراسات املؤلفة للتقدم الذي أحرز يف جمال النمو والتقنية، وتوضيح دور و أمهية كل من رأس املال 
البشري ، والبحث والتطوير ابعتبارمها عنادر حامسة يف عملية النمو االقتصادي، وانطالقا من نظرايت النمو 

حصر يف دراسة عالقة االستثمار األجنيب املباشر بعوائد التقدم الداخلي توسع الفكر ليشمل جماالت أخرى تن
 التكنولوجي، والتجارة اخلارجية، و رأس املال احمللي، والعمالة اليت تؤدي اىل حتفيز النمو االقتصادي.

 املطل  األول: مناوي النمو الداخلي وعالقة االستثمار األجنيب  عوا د التقدم التكنولوجي.
مندددددداذج النمددددددو الددددددداخلي يف الفددددددريت االول مددددددن هددددددذا املطلددددددب يف حددددددني عاجلنددددددا املطلددددددب سددددددنعاجل يف هددددددذا  

 .يف الفريت الثاين وعالقة االستثمار األجنيب بعوائد التقدم التكنولوجي
 الفرع األول: مناوي النمو الداخلي: 

إن املبدأ الرئيسي احملرك لنظرية النمو احلديثة هو تفسري كل من معدل النمو بني الدول، وارتفايت معدل  
النمو املالحل، وذلك من خالل منتصا الثمانينات من القرن املاضي، بعدما أكدت نظرايت النمو الداخلي أن 

ية ألفكار اعت ت سابقا ذات أمهية قليلة و بور التنمية االقتصادية يكمن يف متغريات داخلية، واليت أعطت أمه
اعت ت أن حتسني انإنتاجية يتطلب تبين املزيد من االبتكارات احلديثة، والقيام ابالستثمار يف رأس املال البشري 
وتطوير ونشر املعلومات العلمية، واعت ت أن التقدم التكنولوجي يتحدد داخل النمو وليس عن  ريق قوى خارج 

تعت ه النظرية النيوكالسيكية، وقد اعتمدت على دالة إنتاج ذات غلة اثبتة أو متزايدة ابستعمال  النظام كما

                                                           
1-Robert J.BARRO, Les facteurs de la croissance économique, une analyse transversale par pays, Paris 
Ecoonomica 2002,p 09. 
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، وقد   تطوير هذه األفكار اجلديدة لنماذج من هذا النويت من قبل  1AKمنوذج
Lucas(1998),Romer(1990), Rebello(1991). 

 :1998منووي رو رق لوداس -أوال
علددددددى الفرضددددددية أبندددددده علددددددى عكددددددس رأس املددددددال املددددددادي  كددددددن زايدة رأس  لودبببببباسلقددددددد اعتمددددددد  

املدددددددال البشددددددددري، واحملافظدددددددة علددددددددى عوائدددددددد حديثددددددددة اثبتدددددددة، عوضددددددددا عدددددددن تناقصددددددددها لدددددددا يسددددددددمح ابسدددددددتمرار النمددددددددو 
 على النحو التا :2دوجالس –دوب االقتصادي دون توقا، انطالقا من دالة 

𝑦 = 𝑘𝐵(𝑈𝐻)1−𝐵 

 حيث أن:
y :.ثل انإنتاج  
k :رأس املال العيين. 

U.الوقت املخصا للعمل : 
H.يع  عن عنصر العمل : 
هددددددذه املعادلددددددة تدددددددل علددددددى أندددددده كلمددددددا تددددددراكم رأس املددددددال البشددددددري أدددددددبح الفددددددرد أكثددددددر إنتاجيددددددة حيددددددث    

 حتديد ديغة تتم هبا عملية تراكم رأس املال البشري على النحو التا :

�̇� = 𝛿𝐻(1 − 𝑈)……..(2)  
0حيث  < 𝛿 

( على أهنا دالة انإنتاج رأس املال البشري تتكون مدخالهتا من الزمن 2قراءة املعادلة رقم )و كن  
، و من رأس املال الذي   تراكمه، وتتصا دالة انإنتاج بعوائد متزايدة يف مدخالت  (U-1) املخصا للدراسة

δ (1ري تساوي( ، أن انإنتاجية احلدية لرأس املال البش2انتاجها، ويتضح من املعادلة رقم ) − 𝑈)  أي معدل
 الع د على رأس املال البشري يعتمد على الوقت الذي خيصا للدراسة.

 :1990منووي  ول رومر -اثنيا
والددددددددذي اعتدددددددد  أن التقدددددددددم  سببببببببولوبدراسددددددددة األفكددددددددار الصددددددددادرة مددددددددن  1990  ببببببببول رومببببببببرلقددددددددد قددددددددام 

أن رأس املددددددال البشددددددري يصددددددبح منتجددددددا مددددددن خددددددالل  رومببببببر، وأكددددددد 3التكنولددددددوجي انتددددددج أسدددددداس مددددددن اخلددددددارج
                                                           
1- Jean ARROUS, Les théories de la croissance, la pensée économique contemporaine, édition du Seuil, 1999, 
p191. 
2-Philippe AGHION, Peter HOWIT, Opcit, p355-366. 

 .18ص 2006والتنمية واشنطن صندوق النقد الدولي مارس ، مجلة التمويل البحث المستمربريتشيت النت " - 3
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جهددددددود البحددددددث والتطددددددوير  أدددددددبحت-املعرفددددددة –تفاعلدددددده مددددددع  ددددددزون املعرفددددددة، فكلمددددددا ازدادت هددددددذه األخددددددرية 
 املعتمدة على الرأس املال البشري منتجة أكثر.

إنتاج  : قطايت البحث والتطوير، قطايت إنتاج السلع الوسيطة وقطايتتثالثة قطاعا علىرومرويعتمد منوذج 
 ، كما هو مبني فيمايلي:1السلع النهائية

I-  :واليت اعتمدت على معادلة تراكم املعرفة من الشكل:قطاع البحث والتطوير 

�̇� = 𝛿𝐻𝐴𝐴 

0حيث  < 𝛿 .وهي معلمة فعالية البحث 
A .زون األفكار  : 

𝐻𝐴   .عدد الباحثني : 
�̇�: .مفار األفكار اجلديدة 

�̇�

𝐴
= 𝛿𝐻𝐴𝐴 األفكار فتكون من الشكلأما معدل منو 

 أي أن كل وحدة إضافية من الباحثني ستزيد  زون املعرفة.
II-  :ويعتمددددد إنتددددداج السددددلع الوسدددددطية قطبببباع السبببببل  الوسببببطية𝑋𝑖  عددددن  ريددددق بدددددراءة االخددددرتايت املشدددددرتاة

 من قطايت البحث 

𝑘والتطوير، ويتم التعبري عن قطايت السلع الوسطية ابملعادلة  = ∫ 𝑋(𝑖)𝑑𝑖
𝐴

0
 

 الكمية املوجودة من كل نويت رأس املال. 𝑋(𝑖)رأس املال املادي،  kحيث 
III-  :ويعتمدددددددددددددددددددددددددددد علددددددددددددددددددددددددددى املعادلدددددددددددددددددددددددددددة التاليدددددددددددددددددددددددددددة:قطبببببببببببببببببببببببببباع ا نتببببببببببببببببببببببببببباي النهبببببببببببببببببببببببببببا ي𝑦 =

𝐻𝑌
𝛼𝐿𝐵 ∫ [𝑋(𝑖)]𝑑𝑖

𝐼−𝛼−𝛽𝐴

0
 

𝑦: ويعتمد على املعادلة التالية = 𝐻𝑦
𝛼𝐿𝐵 ∫ [𝑋(𝑖)]𝑑𝑖

1−𝛼−𝛽𝐴

0
 

وتتميدددددددز هدددددددذه الدالدددددددة بغلدددددددة حجدددددددم اثبتدددددددة و الددددددديت أتخدددددددذ يف احلسدددددددبان خاددددددددية عددددددددم التجدددددددانس يف رأس  
أن الشدددددركات سدددددوف تقدددددوم بطلدددددب هدددددذه السدددددلع بشدددددكل جيعدددددل أسدددددعارها متسددددداوية وتندددددتج  رومبببببراملدددددال، و أعتددددد  

𝑋𝑖 = �̅�  مدددددددن السدددددددلع وابلتدددددددا  فددددددد ن رأس املدددددددال املسددددددددتخدم مدددددددن قبدددددددل الشدددددددركات العاملدددددددة يف قطدددددددايت السددددددددلع

                                                           
1 -Ahmed Zakane,opcit p62-63. 
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𝐴�̅�نهائيدددددة هدددددو ال = 𝐾 حيدددددث ،A   هدددددو عددددددد الشدددددركات الددددديت تندددددتج السدددددلع الوسدددددطية، وعلدددددى هدددددذا األسددددداس
𝑦ف ن دالة انإنتاج هلذا القطايت  كن كتابتها كما يلي:  = 𝐻𝑦

𝛼𝐿𝐵�̅�𝑋(1−𝛼−𝛽) 

يعتدددددد  معلمددددددة ولدددددديس عددددددامال مددددددن  Xيعتدددددد  بددددددور النمددددددو االقتصددددددادي وأن  Aوالدددددديت تعدددددد  عددددددن أن  ددددددزون املعرفددددددة 
 انإنتاج.عوامل 

أن التغدددددددريات التكنولوجيدددددددة أتيت علدددددددى شدددددددكل مكتشدددددددفات علميدددددددة يف أثنددددددداء البحدددددددث  رومبببببببرلقدددددددد اعتددددددد   
األكددددددداد ي أو يف املخدددددددابر احلكوميدددددددة، يدددددددرى أن الددددددددول الصددددددددناعية لتوليدددددددد قيمدددددددة اقتصدددددددادية، وأكدددددددد أن الفجددددددددوة 

 املوجودة بني الدول الغنية والفقرية تنقسم إىل:
 والطرق واآلالت احلديثة. : وتتضمن املصانعفجوة مادية -

 .1: واليت حتتوي على املعرفة عن األسواق والتوزيع والتحكم يف املخزونفجوة فكرية -
حملاولدددددة إثبدددددات دور املعرفدددددة والبحدددددث العلمدددددي يف زايدة انإنتاجيددددددة،  رومبببببروقدددددد قدددددام االقتصددددداديون بتطبيدددددق مندددددوذج 

 واألخرى  تلا عنها. رومرفكانت بعضها لاثلة لنموذج 
 الثاين: عالقة االستثمار األجنيب  عوا د التقدم التكنولوجي. الفرع
  التكنولوجيا: مفهوم-أوال

متثددددددل التكنولوجيددددددا جمموعددددددة املعددددددارف واخلدددددد ات واألدوات والوسددددددائل املاديددددددة وانإداريددددددة الدددددديت يسددددددتخدمها 
، أو هددددددي عبددددددارة عددددددن 2االنسدددددان يف أداء عمددددددل وو يفددددددة معينددددددة يف جمددددددال حياتدددددده اليوميددددددة الشددددددبايت حاجاتدددددده املاديددددددة

تطددددددددوير العمليددددددددة انإنتاجيددددددددة واألسدددددددداليب املسددددددددتخدمة فيهددددددددا، اددددددددا  قددددددددق خفدددددددد  تكدددددددداليا انإنتدددددددداج أو تطددددددددوير 
األسددددددلوب ، أو الودددددددول اىل مسددددددتوايت انإنتدددددداج املرتفعددددددة بددددددنفس كميددددددة وتوليفددددددة مدددددددخالت عنادددددددر انإنتدددددداج، أو 

اج، أو اكتشدددددددداف منتجددددددددات اسددددددددتخدام كميددددددددات أقددددددددل مددددددددن عنادددددددددر انإنتدددددددداج للودددددددددول اىل نفددددددددس كميددددددددة انإنتدددددددد
جديددددددددة ويصددددددداحب االسدددددددتثمار األجنددددددديب تكنولوجيدددددددا متقدمدددددددة يف جمدددددددال انإنتددددددداج مدددددددن قبدددددددل الشدددددددركات القائمدددددددة 
ابالسدددددتثمار األجنددددديب املباشدددددر يدددددؤدي اىل زايدة االنفددددداق علدددددى البحدددددو  والتطدددددوير مدددددن قبدددددل تلدددددك الشدددددركات، وقدددددد 

شددددددددر يددددددددؤدي إىل زايدة املسددددددددتوى التكنولددددددددوجي ، أبن زايدة االسددددددددتثمار األجندددددددديب املبا1997سددددددددنة  Ghuraأشددددددددار 

                                                           
 .180ميشيل تودارو ، مرجع سبق ذكره ، ص  -1
 .180ص  –مرجع سبق ذكرهميشيل تودار،،- 2
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لالقتصددددددداد وابلتدددددددا  مزيددددددددا مدددددددن النمدددددددو االقتصدددددددادي وذلدددددددك ابعتبدددددددار أن التغدددددددري التكنولدددددددوجي يعدددددددد اثابدددددددة متغدددددددري 
 يف النظرية املتعلقة برب  العامل التكنولوجي ابلنمو املباشر. رومر، وهذا ما أكده  1داخلي
 قنواق نقل التكنولوجيا: -اثنيا

بشدددددكل يسدددددهل معددددده تطبيقهدددددا علميدددددا بدددددني البلددددددان وتقدددددوم  التكنولوجيدددددا يعدددددين تبدددددادل املعلومدددددات التقنيدددددة نقدددددل
الشدددددركات العدددددابرة للقددددددارات ابلددددددور الكبدددددري يف ذلددددددك رغدددددم املشدددددداكل املعقددددددة والصدددددعبة الدددددديت  لقهدددددا للحكومددددددات 

 وهناك عدة  رق يتم من خالهلا هذا االنتقال أمهها:
 والرأمسالية.الواردات من السلع الوسطية  -

الرتخدددددددديا ابسددددددددتخدام التكنولوجيددددددددا مددددددددن قبددددددددل الشددددددددركات األجنبيددددددددة واحملليددددددددة، وان تصددددددددمم التكنولوجيددددددددا  -
 .2املتاحة بشكل يتفق مع انإمكانيات املتوفرة بليا

لكدددددن أهدددددم تلدددددك القندددددوات تتمثدددددل يف االسدددددتثمار األجنددددديب املباشدددددر حيدددددث يسددددداعد علدددددى إجيددددداد منافسدددددة بدددددني   
الشددددددددددركات األجنبيددددددددددة وابلتددددددددددا  توسددددددددددع وانتشددددددددددار التكنولوجيددددددددددا و كددددددددددن أ ال تكددددددددددون الشددددددددددركات احملليددددددددددة وفددددددددددرويت 

التكنولوجيدددددددا اجلديددددددددة متاحدددددددة اجددددددداراي، وقدددددددد تدددددددرف  الشدددددددركات املبتكدددددددرة بيدددددددع تكنولوجيتهدددددددا عدددددددن  ريدددددددق اتفاقيدددددددة 
الرتاخدددديا اددددا أن التكنولوجيددددا املنقولددددة بواسددددطة فددددرويت الشددددركات األجنبيددددة تكددددون أكثددددر حداثددددة مددددن تلددددك املباعددددة 

 .3عن  ريق االتفاقيات
إن عددددددددم تدددددددوفر الشدددددددركات احملليدددددددة علدددددددى تكنولوجيدددددددا عاليدددددددة مسدددددددح لالسدددددددتثمار األجنددددددديب املباشدددددددر اسدددددددامهة يف 
تددددددريب العمالدددددة، وحتقيدددددق كفددددداءة عاليدددددة هلدددددا وهدددددذا مدددددا انعكدددددس بشدددددكل إجيدددددايب علدددددى الشدددددركات احملليدددددة، وحسدددددب 

ئا مددددددددن فددددددددرويت الشددددددددركات مددددددددن حركددددددددة الو ددددددددا %16أكدددددددددت أن  1996سددددددددنة  دودببببببببو و لومسبببببببب ومدراسدددددددة 
العددددد ة للقدددددارات اىل الشدددددركات احملليدددددة سدددددامهت يف نقدددددل التكنولوجيدددددا يف كينيدددددا ونفدددددس األثدددددر وجدددددد يف املكسددددديك، 

 .4اتيوان، فينيزويال، والذي أدى إىل زايدة معدل النمو االقتصادي
 

 

 

                                                           
1-GHURA, D, «Private Investisement and Endogenous Growth,Evidence from Cameroon » Working paper , 
n°165 –Washington:IMF,December1997-p05. 

 2001،الرياص ، سنة  86، مجلة التعاون الصناعي، العدد (مطالعة حول االستثمار األجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا)عمر الفاروق البزري،  -2

 .18ص 
 .44محمد قويدري ، نفس المرجع السابق ص  -3

4-M.BLOMSTOM ; A KOKKO. « The Impact of Foreign Investment on Host HountriesArew”, Working Paper –
Washington :PolicyReserche, December 1996,pp7-8. 
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 عوا د التكنولوجيا علل االستثمار األجنيب املباشر:-اثلثا
إن فدددددرويت الشدددددركات العدددددابرة للقدددددارات تقدددددوم للدددددب التكنولوجيدددددا احلديثدددددة والالزمدددددة  والددددديت حتفدددددز مدددددن خالهلدددددا  

الشدددددركات احملليدددددة وذلدددددك مدددددن خدددددالل تطدددددوير أسددددداليب انإنتددددداج بليدددددا، أو مدددددن خدددددالل انتقدددددال املهدددددارات مدددددن فدددددرويت 
العديدددددد مدددددن املقومدددددات الددددديت  الشدددددركات األجنبيدددددة إىل الشدددددركات احملليدددددة أو مدددددن خدددددالل عمليدددددات احملاكددددداة، وهنددددداك

ينبغدددددي توافرهدددددا يف الددددددول املضددددديفة لكدددددي تسدددددتفيد مدددددن آاثر العوائدددددد انإجيابيدددددة الددددديت تصددددداحب االسدددددتثمار األجنددددديب 
 :1املباشر وأمهها

دعددددددم مؤسسددددددات البحددددددث العلمددددددي، وتوسدددددديع التبددددددادل العلمددددددي مددددددع املؤسسددددددات املشدددددداهبة يف اخلددددددارج يف  -
 شكل عقود لتبادل اخل ات والتجارب.

تدددددددوافر وتطدددددددوير األسددددددداليب اخلاددددددددة بتكدددددددوين رأس املدددددددال البشدددددددري، ادددددددا يعدددددددزز قدرتددددددده علدددددددى اسدددددددتيعاب  -
 وتو يا التكنولوجيا احلديثة وزايدة انإنفاق على التعليم والتدريب.

وضدددددع قدددددوانني وتشدددددريعات خاددددددة والددددديت تدددددنظم نقدددددل التكنولوجيدددددا إىل الددددددول املضددددديفة مدددددن خدددددالل تنفيدددددذ  -
 ركات األجنبية يف هذا انإ ار. تلا العقود امل مة مع الش

إعدددددددداد ووضدددددددع خطددددددد  حتددددددددد ندددددددويت التكنولوجيدددددددا، و دددددددرق وأسددددددداليب نقلهدددددددا مدددددددع حتديدددددددد األولدددددددوايت يف  -
 ذلك.

ويف هذا انإ ار ولتحديد أتثري االستثمار األجنيب املباشر على زايدة العوائد انإنتاجية وأتثري 
د من االقتصاديني ومنظمات دولية ذلك على النمو االقتصادي، أجريت عدة دراسات من قبل العدي

واليت أ هرت أن الشركات احمللية  1996سنة Blomstrom&Kokkoتناولت العديد من اجلوانب منها 
تستفيد من العمالة املدربة يف فرويت الشركات األجنبية، لا يؤدي اىل رفع كفاءة الشركات احمللية، أما 

ايت الصناعة يف املغرب حيث تودلت و أجريت على قط 1993سنة Haddad &Harisonدراسة 
تلك الدراسة اىل ارتفايت إنتاجية عنادر انإنتاج يف هذا القطايت الذي شهد تدفقا كبريا لالستثمار األجنيب 
املباشر، وخلصت تلك الدراسة إىل أن درجة أتثري هذه تتوقا على عدة عوامل جيب توافرها فيب الدول 

كنولوجيا يف الشركات املستقبلة لالستثمار األجنيب، بينما أوضحت املضيفة كاحلوافز احلكومية وحتسني الت
أن تدفق التكنولوجيا املصاحبة لالستثمار  1998سنة OCDEدراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

                                                           
 .44ص  –مرجع سبق ذكره –محمد قويدري  -1
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األجنيب املباشر أدى ابلشركات احمللية إىل املنافسة يف األسواق العاملية وقد مشلت عينة الدراسة الصني ، 
 يزاي ...اخل.مال

املطلبببببب  الثببببببباين: عالقببببببة االسبببببببتثمار األجنببببببيب  كبببببببل مبببببببن تطببببببوير التجبببببببارة اخلارجيببببببة  االسبببببببتثمار احمللبببببببي 
 الب رية: وتطوير املوارد

، اي الفددددددريت األول عاجلنددددددا عنددددددوان هددددددذا املطلددددددب يف ثالثددددددة كددددددل فددددددريت يتندددددداول موضددددددويت كمددددددا هددددددو مبددددددني  
اخلارجيدددددددة، أمدددددددا الفدددددددريت الثددددددداين فعددددددداجل االسدددددددتثمار األجنددددددديب تطدددددددوير التجدددددددارة تنددددددداول عالقدددددددة االسدددددددتثمار األجنددددددديب 

املباشدددددددر واالسدددددددتثمار األجنددددددديب احمللدددددددي يف حدددددددني خصدددددددا الفدددددددريت الثالدددددددث لالسدددددددتثمار األجنددددددديب املباشدددددددر وتطدددددددوير 
 .املوارد البشرية

 الفرع األول: االستثمار األجنيب وتطوير التجارة اخلارجية:
يت ينتقدددددل مدددددن خالهلدددددا أتثدددددري االسدددددتثمار األجنددددديب املباشدددددر تعتددددد  التجدددددارة اخلارجيدددددة مدددددن بدددددني القندددددوات الددددد 

إىل النمددددددددو االقتصددددددددادي، حيددددددددث تددددددددؤثر السياسددددددددات احلكوميددددددددة املتبعددددددددة علددددددددى املتغددددددددريين ، فتدددددددددفقات االسددددددددتثمار 
األجندددددديب املباشددددددر تعتمددددددد علددددددى السياسددددددة التجاريددددددة املتبعددددددة والعكددددددس كمددددددا يعتدددددد  كددددددل متغددددددري بفددددددز ل خددددددر فعنددددددد 

دمي حدددددوافز تصدددددديرية فهدددددذا يدددددؤدي إىل زايدة تددددددفق االسدددددتثمارات األجنبيدددددة املباشدددددرة إىل قيدددددام الددددددول املضددددديفة بتقددددد
تلدددددك الددددددول، و إن وجدددددود املزيدددددد مدددددن تددددددفقات االسدددددتثمار األجنددددديب املباشدددددر يسددددداعد علدددددى املزيدددددد مدددددن االسدددددترياد 

الفكددددددددر  للوفدددددددداء ابملتطلبددددددددات انإنتاجيددددددددة والدددددددديت ال توجددددددددد يف السددددددددوق احملليددددددددة أو ذات نوعيددددددددة أقددددددددل،و قددددددددد اهددددددددتم
احلدددددددديث بدراسدددددددة هدددددددذه العالقدددددددة والددددددديت تبددددددددأ مدددددددن خدددددددالل تددددددددفق رؤوس األمدددددددوال األجنبيدددددددة إىل الددددددددول املضددددددديفة 
مصدددددددددطحبة التكنولوجيدددددددددا املتقدمدددددددددة واملهددددددددددارات وشدددددددددبكات انإنتددددددددداج والتسددددددددددويق الددددددددددو  ابنإضدددددددددافة إىل  تلددددددددددا 

 العالمات التجارية.
ر ينبغددددددي التفرقددددددة بددددددني األثددددددر املباشددددددر واألثددددددر والختبددددددار أتثددددددري االسددددددتثمار األجندددددديب املباشددددددر علددددددى التصدددددددي 

 غري املباشر.
بسددددددبب امددددددتالك فددددددرويت الشددددددركات العددددددابر للقددددددارات لتكنولوجيددددددا حديثددددددة و متقدمددددددة نتيجددددددة  األثببببببر املباشببببببر:-أوال

عمليددددات التصددددنيع ملددددواد اخلددددام وابلتددددا  تقددددوم بددددزايدة  إبجددددراءل نفدددداق الكبددددري علددددى البحددددث والتطددددوير ف هنددددا تقددددوم 
دددددددادراهتا إىل األسددددددواق اخلارجيددددددة مددددددن خددددددالل مهاراهتددددددا التسددددددويقية وإبددددددرام عقددددددود التصدددددددير إىل اخلددددددارج، وابلتددددددا  

 .1تغيري إسرتاتيجية التصنيع لرتقية الصادرات اليت تؤدي إىل زايدة معدل النمو االقتصادي
                                                           
1-M.Blomstrom ,A. Kokko,opcit ،p23-24. 
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إن تدددددددفق االسددددددتثمار األجندددددديب املباشددددددر إىل الدددددددول املضدددددديفة يصدددددداحبه عدددددددة مددددددزااي  األثببببببر ابببببب  املباشببببببر:-اثنيببببببا
 تقوم الشركات احمللية ابالستفادة منها:

نقددددددددل املهددددددددارات انإداريددددددددة إىل الدددددددددول املضدددددددديفة ونقددددددددل التكنولوجيددددددددا احلديثددددددددة يف اجملددددددددال التصددددددددديري إىل  -1
التكنولوجيدددددة للمنتجددددددات  الشدددددركات احملليدددددة، وابلشدددددكل الددددددذي يسددددداعد علدددددى حتسدددددني وتغيددددددري اخلصدددددائا

 احمللية وعنادر انإنتاج.

تقدددددوم الشدددددركات احملليدددددة ابالسدددددتفادة مدددددن حلقدددددات االتصدددددال الددددديت متتلكهدددددا الشدددددركات العدددددابرة للقدددددارات يف  -2
األسددددددددواق اخلارجيددددددددة وهددددددددذا يف إ ددددددددار املشددددددددروعات املشددددددددرتكة الن الشددددددددركات احملليددددددددة ال تسددددددددتطيع حتمددددددددل 

مي خدددددددمات فيمددددددا بعددددددد وابلتددددددا  فهددددددي تسددددددتفيد مددددددن تلددددددك التكدددددداليا الكبددددددرية اخلادددددددة ابلتوزيددددددع وتقددددددد
 املزااي يف  ل تواجد االستثمار األجنيب املباشر داخل أراضيها.

أما أتثري االستثمار األجنيب املباشر على الواردات اخلادة ابلدول املضيفة، فيكون التأثري إجيابيا على 
ا أو اافاض وارداهتا من تلك املنتجات، أما املنتجات النهائية فقد ال تقوم الدول املضيفة ابسترياده

ويت زايدهتا خادة يف حالة عدم إمكانية احلصول عليها يف سوق الدولة نالواردات من السلع الوسطية فيت
التطبيقية جناعة الشركات العابرة للقارات  اتاملضيفة ويف هذا انإ ار تثبت العديد من الدراسات والشاهد

وابلتطبيق  1999سنة Thomsenية ابلبلدان املضيفة، فقد أضحت دراسة يف زايدة القدرات التصدير 
على دول جنوب آسيا زايدة دادراهتا ويف قطاعات معينة بسبب اختالف مقومات كل قطايت تصديري، 
والذي أدى اىل زايدة وتصاعا النمو القتصادايهتا، وتزايد الصادرات كنسبة من الناتج احمللي انإمجا  يف 

يف ثال  سنوات وودل معدل النمو يف اتيلندا خالل  %39.7على  %30.5الثمانينات من هناية 
وذلك بفعل دور الشركات العابرة للقارات وزايدة دادراهتا املتمثلة  %2.6اىل  1992-1989الفرتة 

أساسا يف األجهزة االلكرتونية و أدبحت اتيالندا اتسع دولة يف تصدير أجهزة الكومبيوتر خالل 
فتضمنت  1997سنة Harrison et Aitken Hanson، اما دراسة 1عينات من القرن العشرينالتس

دراسة وتقدير اآلاثر غري املباشرة لنشا ات الشركات العابرة للقارات والشركات احمللية على الصادرات 
وبينت أن  1990 -1986شركة معملية يف املكسيك يف الفرتة  2104وقد   دراسة عينة من 

ت احمللية ترفع من دادراهتا إذا كان هناك منافسة مع الشركات األجنبية ، فيما أقرت دراسة الشركا
Manegaldo et Moustie  حول االستثمار األجنيب املباشر والتجارة بني الدول األوروبية  2002سنة

                                                           
1 --M.Blomstrom ,A. Kokko,opcit,p23-24. 
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يب على وجود عالقة  ويلة االجل بني االستثمار األجن 1997-1985ودول جنوب املتوس  بني سنة 
على اجملر يف دور  2003سنة  Mainguyet et Rugruffاملباشر والصادرات والواردات، بينما دراسة 

الشركات اليت هلا رأس مال خارجي   1993االستثمار األجنيب املباشر يف املبادالت اخلارجية ففي سنة 
ينات وودلت سنة كان هلا النصيب االوفر يف الصادرات اجملرية وتطورت يف النصا الثاين من التسع

 .1من دادرات اجملر %85.9اىل  1998
 الفرع الثاين: االستثمار األجنيب املباشر واالستثمار األجنيب احمللي.

ابالسددددددتقرار االقتصددددددادي وعمليددددددة حتريددددددك الطلددددددب الفعددددددال الددددددذي يكفددددددل  الكنببببببزيلقددددددد اهددددددتم التحليددددددل  
تشدددددغيل الطاقددددددة انإنتاجيددددددة الفائضددددددة واملددددددوارد البشددددددرية املعطلددددددة وابلتدددددا  فقددددددد   الرتكيددددددز علددددددى ربدددددد  معدددددددل النمددددددو 

انإمجدددددا  ووفقدددددا للنظريدددددة االقتصدددددادية فدددددان االسدددددتثمار احمللدددددي يدددددؤدي إىل زايدة الددددددخل الدددددو ين عدددددن  ريدددددق  ابلنددددداتج
وابلتددددددا  يدددددؤدي إىل زايدة معدددددددل النمدددددو االقتصددددددادي وهددددددذا مدددددا ينطبددددددق علدددددى تدددددددفقات االسددددددتثمار  Kاملضددددداعا 

𝐼األجنيب املباشر يف الدول املضيفة حيث إن : = 𝐼𝑑 + 𝐼𝑓 
 وتشري: 
I :  إىل االستثمار احمللي انإمجا 

𝐼𝑑.االستثمار األجنيب املباشر : 
𝐼𝑑 .متثل االستثمار احمللي يف الدول املضيفة : 

و نتيجددددددة لالاجدددددداه الددددددذي سددددددلكه املسددددددتثمرون األجانددددددب يف االعتمدددددداد علددددددى متويددددددل جددددددزء مددددددن اسددددددتثماراهتم عددددددن 
 ريدددددق االقدددددرتاض مدددددن السدددددوق احملليدددددة للدولدددددة املضددددديفة فددددد ن هدددددذا يدددددؤدي اىل تنددددداقا نصددددديب املسدددددتثمرين احملليدددددني 

راهتم نظددددددرا لتحددددددول جددددددزء مددددددن املدددددددخرات احملليددددددة اىل االسددددددتثمار األجندددددديب مددددددن املبلددددددي املخصددددددا لتمويددددددل اسددددددتثما
املباشددددددر ونتيجددددددة لددددددذلك فدددددد ن االسددددددتثمار األجندددددديب املباشددددددر قددددددد يكددددددون لدددددده أتثددددددري حتفيددددددزي أو مثددددددب  لالسددددددتثمار 
احمللددددي أو كمدددددا يطلدددددق علدددددى تلدددددك العالقدددددة أبثدددددري انإحددددالل والتكامليدددددة، بدددددني االسدددددتثمار احمللدددددي واألجنددددديب املباشدددددر 

 ليت تنشأ من  ريقة متويل االستثمارات األجنبية املباشرة.وا
 
 

                                                           
1-Marouane ALAYA, Investisement Direct Etranger et CrissanceEconomique,une Estimation à partir d’un 
ModeleStructurel pour les pays de Rive sud de la Méditerrané « les cahiers de L’IRD-Paris –AUF,Septembre 
2006-p4. 
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 أثر ا حالل:-أوال
يف االسدددددددتثمار األجنددددددديب املباشدددددددر واخلاددددددددة ابالسدددددددتثمارات  Schumpeter دددددددد  ذلدددددددك حسدددددددب فكدددددددرة  

االبتكاريددددددددة والددددددددذي يعددددددددين بدددددددده زوال االبتكددددددددارات عددددددددن  ريددددددددق انإحددددددددالل، فددددددددالفرويت اخلادددددددددة ابلشددددددددركات العددددددددابرة 
للقدددددددارات يف الددددددددول املضددددددديفة تنطدددددددوي علدددددددى تكنولوجيدددددددا متقدمدددددددة ومهدددددددارات إداريدددددددة وقندددددددوات دوليدددددددة للتسدددددددويق، 

اعتمددددددت الشدددددركات احملليدددددة علدددددى اسدددددتخدام تكنولوجيدددددا قد دددددة وتقليديدددددة فهدددددذا مدددددا وعالمدددددات اجاريدددددة عاليدددددة فددددد ذا 
يدددددؤدي هبدددددا إىل الدددددزوال وخروجهدددددا مدددددن السدددددوق نظدددددرا لعددددددم قددددددرهتا علدددددى املنافسدددددة مدددددع فدددددرويت الشدددددركات األجنبيدددددة 
وهدددددددذا مدددددددا يدددددددؤدي إىل اافددددددداض االسدددددددتثمارات احملليدددددددة، و دددددددل مقابدددددددل ذلدددددددك املسدددددددتثمر األجنددددددديب بدددددددل الشدددددددركات 

، والددددذي يدددددؤثر علددددى معددددددل النمددددو االقتصدددددادي يف الدددددول املضدددديفة وذلدددددك بغددددرض ثبدددددات العوامددددل األخدددددرى احملليددددة
 املؤثرة على النمو االقتصادي أو تثبي  ذلك املعدل.

فددددددددد ن الشدددددددددركات األجنبيدددددددددة  كددددددددددن هلدددددددددا حتفيدددددددددز وتنشددددددددددي   2001وحسدددددددددب تقريدددددددددر األونكتددددددددداد سددددددددددنة  
اسددددددية يف الدددددددول املضدددددديفة، وذلددددددك مددددددن خددددددالل عدددددددة االسددددددتثمار احمللددددددي إذا تددددددوفرت هندددددداك عوامددددددل ومقومددددددات أس

قندددددددوات، كاملنافسدددددددة الفعالدددددددة ونقدددددددل املراقبدددددددة والتكنولوجيدددددددا اجلديددددددددة إىل الشدددددددركات احملليدددددددة ، وتسدددددددتطيع الشدددددددركات 
ريية احلديثددددددة إىل الشددددددركات احملليدددددددة لددددددا يرفددددددع مدددددددن  يفيمددددددا يتعلددددددق ابجلواندددددددب التسدددددد يددددددد املسددددددداعدة األجنبيددددددة تقدددددددمي

ك فدددددد ن الشددددددركات األجنبيددددددة قددددددد تتخددددددذ  قددددددرارات مسدددددداعدة خادددددددة ابلتجددددددارة املعتمدددددددة كفاءهتددددددا، إضددددددافة إىل ذلدددددد
فدددددد ن احلددددددوافز أو القددددددوانني املفروضددددددة مددددددن قبددددددل  1996سددددددنة Gravesيف األسددددددواق احملليددددددة أو العامليددددددة، وحسددددددب 

 .1الدول على التجارة تؤدي إىل أثر إحالل ابلنسبة لالستثمار احمللي من قبل االستثمار األجنيب
 2000-1980علددددددى االقتصدددددداد املصددددددري خددددددالل الفددددددرتة  2003إ ددددددان عطيددددددة اندددددددا سددددددنة  دراسددددددة 

حيدددددث أكددددددت تلدددددك الدراسدددددة علدددددى أن االسدددددتثمار األجنددددديب املباشدددددر أثدددددر بشدددددكل سدددددليب علدددددى االسدددددتثمار احمللدددددي 
أدى إىل اافدددددددداض االسددددددددتثمار احمللددددددددي بنسددددددددبة  %1حيددددددددث ان الددددددددزايدة يف االسددددددددتثمار األجندددددددديب املباشددددددددر بنسددددددددبة 

ل نفدددددددس الفدددددددرتة ومدددددددرد ذلدددددددك إىل أن االسدددددددتثمارات الوافددددددددة إىل السدددددددوق احمللدددددددي وهدددددددذا مدددددددا أثدددددددر خدددددددال 0.23%
 .2على الشركات احمللية وعدم قدرهتا على املنافسة
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 أثر التكاملية:-اثنيا
أن الشددددددددددركات احملليددددددددددة متلددددددددددك تكنولوجيددددددددددا متقدمددددددددددة، وأن  Shumpeterأمددددددددددا أثددددددددددر التكامليددددددددددة حسددددددددددب  

انإمكانيدددددددة نإحدددددددالل تكنولوجيدددددددا متقدمدددددددة بدددددددل القد دددددددة وهدددددددذا مدددددددا يدددددددؤدي ابلشدددددددركات الشدددددددركات احملليدددددددة لدددددددديها 
األجنبيدددددددة إىل جدددددددذب رؤوس األمدددددددوال مدددددددن اخلدددددددارج، أي أن متويدددددددل االسدددددددتثمارات األجنبيدددددددة املباشدددددددرة مدددددددن رؤوس 
أمدددددوال مدددددن اخلدددددارج، فهندددددا ينشدددددأ األثدددددر التكددددداملي وهدددددو مدددددا  فدددددز نشددددداد الشدددددركات احملليدددددة وقددددددرهتا علدددددى إبدددددداء 

سدددددددة عاليددددددددة وهددددددددذا مددددددددا يددددددددؤدي إىل زايدة الندددددددداتج وابلتدددددددا  حتسددددددددني معدددددددددالت النمددددددددو االقتصددددددددادي يف الدددددددددول مناف
 املضيفة.

وقددددددد قددددددددمت يف هدددددددذا الشدددددددأن عدددددددة دراسدددددددات حاولدددددددت اختبدددددددار أثددددددر انإحدددددددالل والتكامليدددددددة لالسدددددددتثمار  
،  2000 سددددددددنة Agosin,Mayerاألجندددددددديب املباشددددددددر علددددددددى االسددددددددتثمار احمللددددددددي يف الدددددددددول املضدددددددديفة منهددددددددا دراسددددددددة 

تضددددددمنت باولددددددة توضدددددديح مددددددا إذا كددددددان هندددددداك أثددددددر حتفيددددددزي أو مثددددددب  لالسددددددتثمارات األجنبيددددددة املباشددددددرة ، علددددددى 
-1970آسددددددديا و أمريكدددددددا الالتينيدددددددة خدددددددالل فدددددددرتة ) االسدددددددتثمار احمللدددددددي يف الددددددددول املضددددددديفة الناميدددددددة يف إفريقيدددددددا و

ولددددددددة إىل أخددددددددرى، وخددددددددالل ( وخلصددددددددت تلددددددددك الدراسددددددددة إىل أن أثددددددددر التحفيددددددددز واملزامحددددددددة اختلددددددددا مددددددددن د1995
نفددددددس الدولددددددة مددددددن فددددددرتة إىل أخددددددرى، ففددددددي آسدددددديا وجددددددد هندددددداك أثددددددر حتفيددددددزي أو تكدددددداملي، أمددددددا أمريكددددددا الالتينيددددددة 
فكددددان األثددددر إحالليددددا أمددددا يف إفريقيددددا فكددددان األثددددر بايدددددا أي مل يكددددن هندددداك أثددددر حتفيددددزي أو مثددددب  وهددددذا حسددددب 

 .1العوامل والسياسات املتبعة يف تلك الدول

 الثالث: االستثمار األجنيب املباشر وتطوير املوارد الب رية:الفرع 
لقد أشارت نظرية النمو احلديثة أبن انإنتاج ال يعتمد فق  على رأس املال املادي، إذ دصبح رأس املال  

 Robertالبشري، أي زايدة املهارات األساسية من خالل التعليم والتدريب يعت  مساواي له ابألمهية، و ور 

Lucas منوذجا جديدا للنمو االقتصادي والذي يؤكد على زايدة رأس املال البشري واحملافظة على عوائد حديثة
، كما أشارت النظرية احلديثة على أن قدرة العمالة 2اثبتة عوضا عن تناقصها لا يسمح ابستمرار النمو االقتصادي

وارد البشرية، وذلك إبكساهبم املزيد من التكوين على زايدة انإنتاجية  كن أن يتحقق من خالل االستثمار يف امل
واخل ات واملهارات من خالل عملية التعلم بصفة أساسية أو خارج النظام التعليمي أيضا، وترى أنه  كن التغلب 
على قانون تناقا الغلة الذي أوضحته النظرية الكالسيكية احلديثة من خالل االستثمار يف كل من القوى العاملة 

                                                           
1-MarouanAlaya ,Opcit, P08. 
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املال بشكل متوازي، و أن تتوفر عمالة ماهرة يكون لديها حد أدىن من التعليم حبيث تتوافق مع التغريات  و رأس
ف ن انتقال التكنولوجيا بني الشركات العابرة  1996سنة Blomsrtom et Kokkoالتكنولوجية السريعة و حسب 

آلالت واملعدات احلديثة واملسريين التقنيني لكن للقارات إىل فروعها املتواجدة يف الدول املضيفة ال تتمثل فق  يف ا
بسبب التكوين الذي توفره لليد العاملة احمللية اليت تعمل يف تلك الفرويت واليت تشمل كل املستوايت من العامل 

أن الطلب على العمال  2003سنة Blomsrtom et Kokkoالبسي  إىل التقنيني واملسريين وقد أكد العاملان 
بل الشركات العابرة للقارات يؤدي ابحلكومات إىل االستثمار يف التعليم العا ، وهذا ما قامت به املؤهلني من ق

 Penangاحلكومة املاليزية ابلتعاون مع الشركات العابرة للقارات وذلك إبنشاء مراكز للتكوين مثل 

Development Centerملباشر على تراكم رأس املال ، ولبيان أتثري االستثمار األجنيب ا1والذي عرف جناحا كبريا
، حيث كان العامل  1995 – 1965بلدا خالل الفرتة  138بدراسة مشلت  2001سنة Romerالبشري قام 

التابع هو رأس املال البشري أما املتغريات املفسرة فكانت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، واالستثمار احمللي 
راسة وجود عالقة إجيابية ومعنوية بني معدل النمو يف اليد العاملة ونفقات التعليم، وكانت نتائج تلك الد

من االستثمار األجنيب املباشر تؤدي إىل زايدة بنسبة  %1واالستثمار األجنيب املباشر، حيث أن زايدة نسبة 
من منو رأس املال البشري و نفس الشيء ابلنسبة لعالقة منو رأس املال البشري واالستثمار احمللي وتتم  0.12%

 .2وهذا ما يدل على أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف عملية تراكم رأس املال البشري %0.075تلك الزايدة بدد 
املكسددددديك وايرلنددددددا أثبتدددددت أن  ويف دراسدددددة أخدددددرى لدددددنفس االقتصددددداديني علدددددى سدددددوق العمدددددل يف كدددددل مدددددن 

التمركدددددددز اجلغدددددددرايف لتددددددددفقات االسدددددددتثمار األجنددددددديب املباشدددددددر يف املكسددددددديك رافقددددددده متركدددددددز يف رأس املدددددددال البشدددددددري يف 
نفدددددددس املوقدددددددع أمدددددددا يف ايرلنددددددددا فددددددد ن تددددددددفقات االسدددددددتثمار األجنددددددديب املباشدددددددر كدددددددان يف أمددددددداكن بددددددددودة تبعددددددده زايدة 

 وي.تسلسلية يف معدالت النمو التعليمي الثان
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 خالصة الفصل الثاين: 
مددددددن خددددددالل مدددددددا سددددددبق يف دراسددددددة العالقدددددددة بددددددني االسدددددددتثمار األجندددددديب املباشددددددر والنمدددددددو االقتصددددددادي مدددددددن  

الناحيدددددة النظريدددددة، وبعدددددد اسدددددتعراض بعددددد  الدراسدددددات التجريبيدددددة السدددددابقة الددددديت قدددددام هبدددددا العديدددددد مدددددن االقتصددددداديني 
األجنددددديب املباشدددددر علدددددى النمدددددو االقتصدددددادي، لدددددوحل أن علدددددى اخدددددتالف توجهددددداهتم هبددددددف إبدددددراز أتثدددددري االسدددددتثمار 

 هناك تباين يف جهات النظر بني هؤالء االقتصاديني.
ويف هدددددددددذا انإ دددددددددار، يدددددددددرى الفكدددددددددر النيوكالسددددددددديكي أن لالسدددددددددتثمارات األجنبيدددددددددة املباشدددددددددرة دور كبدددددددددري يف  

لحدددددد مدددددن فجدددددوة حتفيدددددز النمدددددو االقتصدددددادي يف الددددددول املضددددديفة، وأكدددددد علدددددى أمهيدددددة تشدددددجيع تلدددددك االسدددددتثمارات ل
سبببببببولو سبببببببوان االسدددددددتثمار، خاددددددددة يف الددددددددول الناميدددددددة الددددددديت متلدددددددك إمكانيدددددددات ضدددددددعيفة، وقدددددددد قدددددددام -االدخدددددددار

SolowSwanالددددددددددول  بتأكيدددددددددد هدددددددددذا الطدددددددددر  مدددددددددن حدددددددددالل توضددددددددديح دور رفدددددددددع كفددددددددداءة رأس املدددددددددال البشدددددددددري يف
 املضيفة من خالل العنصر التكنولوجي املصاحب لتلك االستثمارات الوافدة.

بينمددددددا قددددددام االاجدددددداه احلددددددديث للنمددددددو االقتصددددددادي بتوضدددددديح تلددددددك العالقددددددة مددددددن خددددددالل دراسددددددته للمددددددزااي  
املصددددددداحبة لتلدددددددك االسدددددددتثمارات ) أثدددددددر احملاكددددددداة( ومدددددددا لدددددددذلك مدددددددن أتثدددددددري علدددددددى النمدددددددو االقتصدددددددادي يف الددددددددول 

الشددددددركات املضدددددديفة، ويتجلددددددى ذلددددددك يف املؤشددددددرات اخلارجيددددددة املوجبددددددة، ورفددددددع كفدددددداءة العنصددددددر البشددددددري، وباولددددددة 
احملليددددددة منافسددددددة الشددددددركات األجنبيددددددة مددددددن خددددددالل قيددددددام حكومددددددات الدددددددول املضدددددديفة بددددددزايدة البحددددددث و التطددددددوير ، 
وابلتددددددا  زايدة انإنتاجيددددددة الكليددددددة لعنادددددددر انإنتدددددداج ، والددددددذي يددددددؤدي غلددددددى زايدة معدددددددالت النمددددددو االقتصددددددادي يف 

ار األجندددددديب واحمللددددددي، وتددددددوفر جمموعددددددة تلددددددك الدددددددول، وأيضددددددا درجددددددة التكامليددددددة وانإحددددددالل املوجددددددودة بددددددني االسددددددتثم
مدددددن املقومدددددات انإجيابيدددددة املختلفدددددة يف الددددددول املضددددديفة، األمدددددر الدددددذي يدددددؤدي إىل نتدددددائج  تلفدددددة نتيجدددددة تبددددداين تلدددددك 

 املقومات. 
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 مقدمة الفصل الثالث:

يف اجلزائر وتطرقنا إىل ودراسة واقعه وآفاقه االستثمار األجنيب املباشر  مفاهيم حوللقد تناولنا يف الفصلني السابقني 
بعض النظرايت اليت تفسر عالقته ابلنمو االقتصادي وسنحاول من خالل هذا الفصل تبيــان آثــاره على الناتج 

كمؤشر للنمو االقتصادي عن طريق توصيف منوذج قياسي مكون من جمموعة من املتغريات خالل   اخلاماحمللي 
 املستخرجة ومطابقتها مع منطلق النظرية االقتصادية .( مث حتليل النتائج 2014-1990الفرتة من )

حيث تناول هذا الفصل مبحثني يتضمن األول حتديد املتغريات ودراسة تطوراهتا خالل فرتة الدراسة مث حتديد 
 .النموذج وقياسه، ويتضمن املبحث الثاين إجراء بعض االختبارات اإلحصائية وحتليل النتائج
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 النموذج املستخدم وحتليل تطور املتغريات خالل فرتة الدراسة حتديــد األول:املبحث 
على تفسري وحتديد العالقة بني املتغريات، يف حني أن األسلوب القياسي  االقتصاديةدور النظرية  يتمحور          

بشكل كمي عن طريق توصيف عالقة رايضية بني متغريين أو أكثر  االقتصاديةيستهدف تقدير العالقات 
 ابستخدام سلسلة زمنية معينة.

 حتديد النموذج وحتليل تطور الناتج احمللي اخلام األول:املطلب 
سنحاول من خالل هذا املطلب حتديد املتغريات املستقلة وحتديد منوذج الدراسة كما سنتطرق إىل حتليل        

 .كمؤشر للنمو االقتصادي  اخلاماحمللي  تطور الناتج
 توصيف النموذج وحتديد املتغريات:الفرع األول: 

حصر عدد من املتغريات املستقلة املفسرة  االقتصادياألجنيب املباشر على النمو  االستثمارتستدعي دراسة أثر 
على الصيغة  االعتمادمت  اقتصادية، ويف هذا الشأن مت اختيار ثالث متغريات االقتصاديةوذلك استنادا إىل النظرية 

𝑃𝐼𝐵                                                                 التالية: = 𝑓( 𝐼𝐷𝐸 , 𝐸𝑀𝑃 , 𝐼𝐿 ) 
 حيث:

: PIB  اخلامالناتج احمللي. 
: 𝐼𝐷𝐸  املباشر.األجنبية  االستثماراتتدفقات 

 ∶ 𝐸𝑀𝑃  االقتصاد.العمـالة يف 
   : 𝐼𝐿  احمللـي.االستثمار 

يف  احلامولغرض حتليل هذه العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع، سنقوم أوال بدراسة تطور الناتج احمللي   
، مث دراسة تطور املتغريات املستقلة يف نفس الفرتة مع توضيح عالقة الناتج 2014- 1990اجلزائر خالل الفرتة 

بكل متغري من املتغريات االقتصادية املختارة على حدى حسب ما جاء يف النظرايت االقتصادية و  اخلاماحمللي 
 النموذج: اجلدول التايل يبني املتغريات االقتصادية املستعملة يف
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2014 – 1990 : جدول املتغريات االقتصادية املستعملة يف النموذج يف الفرتة(09)اجلدول رقم   
 االستثمار احمللي
 ) مليار دوالر(

 

ادالعمالة يف االقتص  
 ) مليون نسمــة(

 

 االستثمار األجنيب
 املباشر

 ) مليار دوالر(
 

امالناتج احمللي اخل  
 ) مليار دوالر(

 املتغريات
  

 السنوات

15.8 5,85 0.04 61.6 1990 

11.7 6,08 0.08 46.6 1991 

12.7 6,32 0.03 49.1 1992 

13.9 6,55 0 50.8 1993 

11.6 6,81 0 42.3 1994 

11.4 7,56 0 42 1995 

11.7 7,81 0.27 46.8 1996 

11.1 8,07 0.26 48.1 1997 

12.4 8,33 0.607 48.1 1998 

11.9 8,59 0.292 48.5 1999 

11.3 8,15 0.280 54.7 2000 

12.5 8,57 1.108 55.1 2001 

13.9 9,30 1.065 56.8 2002 

16.3 8,76 0.634 67.9 2003 

20.5 9,47 0.882 85.3 2004 

23.1 9,49 1.081 103.2 2005 

27.1 10,10 1.175 117 2006 

35.5 9,97 1.662 135 2007 

50 10,32 2.594 171 2008 

52.5 10,54 2.761 137.2 2009 

58.5 10,81 2.291 161.2 2010 

63.3 10,66 2.580 200 2011 

64.4 11 ,42 3.052 209 2012 

71.7 11,96 2.661 209.7 2013 

78.3 10,45 1.488 213.5 2014 

 www.ons.dz : الديوان الوطين لإلحصائياتاملصدر
 www.andi.dzالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار           

 www.iaigc.net املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات                                        

 

http://www.iaigc.net/
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 (:2014 – 1990خالل الفرتة من ) اخلامحتليل تطـور الناتج احمللي الفرع الثاين: 
يعرف النمو االقتصادي أبنه الزيـادة اليت حتدث يف الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد فهو مرادف للدخل الوطين و      

يعترب الناتج احملـــلي اخلام من أهــــم مؤشرات النمو االقتصادي ويعرف أبنه قيمة السلع و اخلدمات املنتجة داخل 
فرتة زمنية معينة ، أو هو القيمة السوقية جلميع السلع و اخلدمات الوطن سواء كانت وطنية أو أجنبية خالل 

النهائية املنتجة داخل حدود الدولة ، و يقاس إما ابألسعار اجلارية و الذي يعرف ابلناتج احمللي االمسي، أو 
نشاطات ابألسعار الثابتة الذي يعرف ابلناتج احمللي احلقيقي ، ومنه فإن الناتج احمللي اخلام يعكس حجم ال

االقتصادية ويوضح مدى التطور والتقدم احملقق يف هذه النشاطات اليت تدل على اجلهد املبذول يف اجملتمع وعليه 
 سنحاول حتليل ودراسة تطور الناتج احمللي اخلام يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة

 (2014 – 1990خالل الفرتة من ) اخلامتطـور الناتج احمللي (: 07الشكل رقم )

 
 Excelبرانمج ابالعتماد على   (09) رقم د الطالبة انطالقا من اجلدولمن إعدا املصدر:

مليار  61,6سجل قيمة  اخلام( أعاله، نالحظ أن الناتج احمللي 07( والشكل رقم )09من خالل اجلدول رقم  )
، وهذا بسبب 1995مليار دوالر يف سنة  42، مث بدأ ينخفض تدرجييا ليصل إىل 1990دوالر يف عام 

اإلصالحات االقتصادية اليت تبنتها اجلزائر يف تلك الفرتة هبدف اخلروج من االقتصاد املخطط والتوجه حنو اقتصاد 
مج التثبيت والتعديل اهليكلي اليت تتطلب مزيدا من التمويل السوق وإنعاش االقتصاد اجلزائري وذلك ضمن برا

ونظرات للضائقة املالية آنذاك جلأت الدولة إىل املؤسسات املالية الدولية لإلقرتاص، لكن بسبب االنفالت األمين 
ات االقتصادية اخلطري الذي عاشته البالد آنذاك أدى إىل تسجيل  عجز يف امليزانية العامة للدولة  واهنيار يف املؤشر 
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(مليار دوالر(الناتج المحلي اإلجمالي 

الناتج المحلي اإلجمالي 
(مليار دوالر)
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مليار دوالر وبدأ ابالرتفاع التدرجيي ليصل  46,8 1996، وسجل يف  سنة اخلامواالجتماعية منها الناتج احمللي 
مليار دوالر بسبب ختطي اجلزائر لتلك املرحلة وإعادة جدولة ديوهنا عن طريق الدعم  54,7إىل  2000يف سنة 

 حتسني الفعالية االقتصادية ملواجهة االختالالت اليت تعرتض الذي تلقته من صندوق النقد الدويل اهلادف إىل
حيث  2000ارتفاعا مستمرا وبوترية أسرع بعد  اخلاممواصلة النمو يف األجل الطويل، ولقد عرف الناتج احمللي 

ويرجع ذلك إىل تدخل الدولة يف  2014يف سنة  213,5ليصل إىل  2005مليار دوالر يف سنة  103,2بلغ 
و عن طريق تبنيها لربامج اإلنعاش االقتصادي وحتسينها لبعض اهلياكل القاعدية كل هذا يؤشر لتحسن دعم النم

 .اخلاموارتفاع يف مستوايت الناتج احمللي 
 (.2014 – 1990من ) املتغريات املستقلــة خالل الفرتةطـور ليل ت: حتالثايناملطلب 

خالل هذا املطلب حتليل تطور هذه املتغريات يف  بعد حتديد النموذج واملتغريات املستقلة سنحاول من
 .اجلزائر خالل فرتة الدراسة

 (2014 – 1990)دراسة تطـور تدفقات االستثمـار األجنيب املباشر خالل الفرتة من الفرع األول: 
ا إن االستثمار األجنيب املباشر يعترب متغري اقتصادي له أتثري على النمو االقتصادي ميكن أن يكون أتثري  

 %10إجيابيا أو سلبيا، يقصد به صايف تدفقات االستثمار الوافدة للحصول على حصة دائمة يف اإلدارة )نسبة 
أو أكثر من األسهم املتمتعة حبقوق التصويت( يف مؤسسة عاملة يف اقتصاد غري اقتصاد املستثمر، وهو عبارة عن 

 تدفقات لرؤوس أموال أجنبية.
إن انسياب الرؤوس األموال األجنبية على شكل استثمار منتج أو خدمي يزيد من حجم املوارد احمللية  

فيما ويقدم إضافة إىل القاعدة اإلنتاجية للبلد وللمـــوارد احلقيقيـــة املتـــاحــة، وسياسات اإلصالح اليت تبنتها اجلزائر 
 االستثمار، ساعدت كثريا يف حتقيق بعض التدفقات من رياالستثمااالقتصادي وحتسني املناخ  االنفتاحخيص 

تبقى هذه التدفقات ضعيفة مقارنة ابلتدفقات العربية والعاملية، ومبا أن مستوى تدفق  املباشر لكناألجنيب 
 األجنيب املباشر يعترب مؤشـرا جيدا ملعرفة مدى تقدير املستثمرين األجانب لألداء االقتصادي لكل بلـد، االستثمار

 .2014 - 1990األجنيب املباشر يف اجلزائر خالل الفرتة من  االستثمارسوف نقـوم بدراسة تطور تدفق 
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 (2014 – 1990): تطــور تدفق االستثمار األجنيب املباشر خالل الفرتة من (08)الشكــل رقم 

 
 Excelبرانمج ابالعتماد على  (09) رقم د الطالبة انطالقا من اجلدولمن إعدا املصدر: 

األجنيب املباشر  االستثمارتدفقات اجلزائر من ميكن أن نالحظ أن حصيلة  أدنـاه (08)من خالل الشكل رقم     
 (2000والفرتة الثانية )مـا بعد  (2000- 1990فرتتني أساسيتني الفرتة األوىل ) ما بنيمتباينة 

 (:2000- 1990يف الفرتة ) األجنيب املباشر االستثمارطور تدفق أوال: حتليل ت
( نالحظ أن تدفق االستثمار األجنيب املباشر كان شبه منعدم يف عشرية 08من خالل الشكل رقم )      

 0,08و  0,04مبلغ  1991و 1990التسعينات حيث سجل مستوايت ضعيفة جدا بلغ من خالهلا يف سنة 
ك غياب كامل لالستنثار األجنيب ويرجع السبب كان هنا  1995إىل غاية  1993على التوايل، مث يف الفرتة من 

ذلك إىل مجلة من العوامل منها عدم حتسن األداء االقتصادي، وتدهور الوضع السياسي الذي ترجم يف موجة 
خالل النصف الثاين من التسعينات أي  يف تلك الفرتة ، أما العنف والال أمن الشديدين الذي عاشتهما اجلزائر

حيث سجلت  األجنبية املباشرة، لالستثماراتمتيزت هذه الفرتة بعودة ضعيفة  1997ة إال غاي 1996من سنة 
الفرتة تزامنت مع اسرتجاع اجلزائر لتوازانهتا املالية  مليار دوالر على التوايل، 0,26و  0,27خالل هاتني السنتني 

ل حتسن يف استقطاب اجلزائر ، ونالحظ من الشكل أيضا أنه سجوالنقدية نتيجة تطبيق برانمج التعديل اهليكلي
مليار دوالر خالل هذه  0,607حيث وصلت إىل  1998لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر بدءا من سنة 

قدرت  1999على قطاع احملروقات، ففي عام  اقتصر يف أغلبه السنة. لكن هذا االرتفاع يف حجم التدفقات
 0,5نصيب قطاع احملروقات منها بــ  قدر ،دوالر مليار 0,507األجنيب املباشر بــ  الستثماراالتدفقات الواردة من 
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، وهذا يدل على حمدودية هذه الزايدة ألهنا مل تشمل القطاعات االقتصادية األخرى، وهذا ما يدل 1دوالر مليار
روقات يتميز ابلرحبية يف قطاع احمل فاالستثمارمل يكن ابملستوى املطلوب،  االستثمار استقطابعلى أن حتسن 

 .االستثمارمرجعا مهما يف التأكيد على حتسني مناخ  ال يعترباملرتفعة وابلتايل فحجم استقطابه 
ابلرغم من ومنه ميكن أن نقول أن  2000مليار دوالر يف سنة  0,280مث اخنفضت التدفقات تدرجييا لتصل إىل 

ع يف هذه الفرتة إبصدار التشريعات اليت توفر هلم الضماانت تبين شعار الباب املفتوح أمام املستثمرين األجانب م
 يف هذه الفرتة بسبب الوضعية األمنية. األجنيب املباشر كانت منخفضة ماراالستثواملزااي الكافية، إال أن جاذبية 

 (:2000 ما بعديف الفرتة ) األجنيب املباشر االستثمارتطور تدفق اثنيا: حتليل 
األجنيب املباشر  االستثمار استقطابمع بداية األلفيـة الثالثـة، بـدأ بوضوح حتسن نالحظ من الشكل أنه 

أعاله حيث  (08)الشكل رقم  يبينهما للجـزائـر، فقـد متيـزت هذه الفرتة ابرتفـاع ملحـوظ يف حجـم التدفقات وهذا 
، 2000كبري خاصة بعد سنة   األجنيب املباشـر قد حتسنت بشكل االستثمارنرى أبن حصيلة اجلزائر من تدفقات 

وبدأت ابالرتفاع  مليار دوالر 1,108حيث سجلت  2001ليار دوالر ألول مرة يف عام فقد جتاورت، عتبة امل
 مليار دوالر هذا التحسن املسجل كان نتيجة 2,594حصة تقدر ب  2008والتحسن حيث بلغت يف سنة 

من عزلتها، واستعادة االستقرار السياسي بفضل قوانني الوائم املدين واملصاحلة الوطنية للرئيس عبد  خروج اجلزائر
العزيز بوتفليقة، والذي تكفل شخصيا بعملية التسويق السياسي الستقطاب املستثمرين ورجال األعمال خصوصا 

مج اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو، العرب، ابإلضافة إىل استمرار حتسن األداء االقتصادي نتيجة تطبيق برا
، مث سجل أعلى قيمة له لغاية اليوم يف سنة اسب مع رغبات املستثمرين األجانبوتعديل التشريعات مبا يتن

 2014و  2013مليار دوالر ليرتاجع بعدها تراجعا حمسوسا بلغ خالله يف سنيت  3,052حيث بلغ  2012
 مليار دوالر. 1,488و  2,661مبلغ 

وابلتايل يتضح لنا جليا أن التدفقات الواردة إىل اجلزائر من االستثمار األجنيب املباشر قد عرفت حتسنا 
 بدءا من األلفية الثالثــة، خالف فرتة التسعينات وهذا يدل على جناح اجلزائر يف حتسني مناخها االستثماري.

 (:2014 – 1990ي خالل الفرتة )دراسـة تطـور العمـالـة يف االقتصاد اجلزائر الفرع الثاين:  
تعترب العمالة أو ما يسمى بعنصر العمل مصدرا رئيسيا من مصادر اإلنتاج، فهو يؤثر على النمو 
االقتصادي كما أن النمو االقتصادي يؤثر على العمالة، ويقصد ابلعمـالة عدد العاملني يف االقتصاد اجلزائري من 

                                                           
1 L’économiste d’Algérie , revue hebdormadaire,Alger,3-6 Juillet 2008,P13   
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، ونظرا ألمهية العمالة يف االقتصاد اجلزائري سنحاول حتليل تطورها  إمجايل السكان أي عدد السكان العاملني
 خالل فرتة الدراسة : 

 (2014 – 1990(: تطور العمـــالــة يف اجلزائر خالل الفرتة من )09الشكل رقم )

 
 Excelبرانمج ابالعتماد على  (09) رقم د الطالبة انطالقا من اجلدولمن إعدا املصدر :

مـا  1990من خالل الشكل البياين املوضح أعاله، يتضح لنا أن عدد العاملني يف اجلزائـر بلـغ يف بلـغ سـنة 
مليـون  8,33مـا يقـارب  1998مليون نسمة وهو يف تزايد مستمر طيلة فرتة الدراسة حيـث بلـغ سـنة  5,85يقارب 

مليـون نسـمة و  8,76م حبجـم  2003، كما شهد اخنفاض سـنة  2002مليون نسمة سنة  9,30نسمة ليصل إىل 
هذا االخنفاض راجع إىل اإلصالحات و السياسات املنتهجـة مـن قبـل احلكومـة فيمـا خيـص التشـغيل و سـوق العمـل 

مليــون نســمة  ، وهــذا  11,45م إىل  2014مليــون نســمة ليصــل ســنة  9,47م إىل  2004، ليعــاود االرتفــاع ســنة 
الســكاين  الــذي يــنجم عنــه منــو قــوة العمــل مبعــدالت أكــرب األمــر الــذي التزايــد املســتمر انتــج عــن زايدة معــدل النمــو 

 يؤدي ابلضرورة إىل خلق مناصب عمل جديدة . 
 (:2014 – 1990دراسة تطـور االستثمار احمللـي يف اجلـزائـر خالل الفرتة )الفرع الثالث: 

يعد االستثمار احمللي عنصرا مهمـا يف تكوين الناتج احمللي اخلام ويعترب متغري اقتصادي له عالقة وطيدة ابلنمو 
االقتصادي، و يعترب من أهم املتغريات االقتصادية اليت تؤثر على الناتج احمللي اخلام حيث كلما زاد حجم 

 ذلك أن االستثمار احمللي يعترب متغري مستقل يرتبط بعالقة االستثمار احمللي كلما ارتفع الناتج احمللي اخلام، ومعىن
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و الشكل البياين التايل يبني تطور حجم االستثمار احمللي يف اجلزائر  اتبع،طردية مع الناتج احمللي اخلام كمتغري 
 خالل فرتة الدراسة : 
 ( 2014 -1990من ) احمللي يف اجلزائر خالل الفرتة االستثمارتطور :  (10)الشكل رقم 

 
 Excelبرانمج ابالعتماد على  (09) رقم د الطالبة انطالقا من اجلدولمن إعدا املصدر:

( يتضـح أن حجـم االسـتثمار شـهد تذبـذاب بنـوع مـن الثبـات خـالل الفـرتة 10مـن خـالل الشـكل البيـاين رقـم )       
 1991مليــار دوالر أخنفــض بعــدها يف ســنة  15,8مبلــغ  1990حيــث ســجل يف ســنة  2000 – 1990مــن 
 11,6ويعـــاود االخنفـــاض إىل  1993مليـــار دوالر يف ســـنة  13,9مليـــار دوالر لريتفـــع مـــرة أخـــرى إىل  11,7إىل 

مليـــــــار دوالر وهـــــــذا التذبـــــــذب راجـــــــع إىل  11,3عنـــــــد  2000ليســـــــتقر يف ســـــــنة  1994مليـــــــار دوالر يف ســـــــنة 
بـدأ حجـم  2001ختالالت اليت عرفتها اجلزائر يف أوضاعها االقتصادية الكلية يف تلك الفرتة ، وابتداءا من سنة اإل

مليــار  50بلــغ  2008مليــار دوالر ويف ســنة  13,9مبلــغ  2002االســتثمار احمللــي ابإلرتفــاع حيــث بلــغ يف ســنة 
هــذا التطــور امللحــوظ راجــع إىل  2014يف ســنة مليــار دوالر  78,3دوالر ليشــهد ارتفاعــا بــوترية ســريعة ليصــل إىل 

 استقرار األوضاع االقتصادية يف اجلزائر .

 املبحـث الثـانـي: قيـاس أتثيـر االستثمار األجنيب املباشـر على النمـو االقتصادي يف اجلزائـر
ميكن أن يؤثــر االسـتثمار األجنـيب املباشـر سـلبا علـى النمـو االقتصـادي يف الـدول املضيفــة، عنـدمــا يـؤدي   

ـــة مــن الســوق بفعــل املنافســة غــري املتكاف ــة، وقيــام الشــركات  ـــة إىل خــروج الشــركات الوطني دخـــول الشــركات األجنبي
ود التنميــة يف الــدول املضيفـــة، يف حيـــن قــد تنعكـــس األجنبيــة بتحويــل األرابح إىل اخلــارج، كـــل ذلــك  ـــد مــن جهـــ
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التدفقـات الواردة من االستثمار األجنيب املباشر إجيااب على النمو االقتصادي يف الدول املضيفة، فاملزااي الـيت متتلكهــا 
ملتطـــورة،...( تســـمح هلــــا الشـــركات األجنبيــــــــة )التكنولوجيـــا املتطـــــــورة، القـــدرات التمويليـــة، تقنيـــات اإلدارة والتســـيري ا

ــــل مـــن الشـــركات الوطنيـــة الـــيت تفتقــــر إىل املـــزااي  ــــة أفضــ ابســـتغالل فـــرص االســـتثمار املتـــوفرة يف الـــدول املضيفــــة بصفـ
ـــا يف  ـــا يــنعكس إجيـــااب يف تنشيــــط القــدرات اإلنتاجيـــة وزايدة ديناميكيتهـــا، األمــــــر يــنعكس إيـــجابــ السابقـــة الذكـــر، ــــ

 2يز النمـــو االقتصادي.تعز 
 املطلب األول: تقديــــر النموذج

كمـــــا أوضحنــــــا سابــــــقا فـــــإن دور النظــــــرية االقتصـــــادية يتمثــــــل يف تفسيــــــر وحتديــــــد العالقــــــة بـــــني املتغيــــــرات 
سـة االقتصادية يف حني أن القيـاس االقتصادي  ـدد املقــدار الكمــي لتلـك العالقــة، فبعـد قيامنـا بوصـف منـوذج الدرا

ـــارة،  يف املبحــث الســابق ســنحاول مــن خــالل هـــذا املطلــب قيــاس العالقــات الفعليــة بــني املتغــريات االقتصــادية املخت
ولتقدير حجـم وطبيعة األثر الذي مارسته االستثمارات األجنبية الواردة إىل اجلزائــر علـى النمـو االقتصـادي اسـتعملنا 

( كوهنـــا تعطــي MCO علــى طريقــة املربعــات الصغـــرى العاديــة )أســلوب التحليــل اإلحصــائي القياســي، وقــد اعتمــدان
 مقـدرات غري متحيزة وقد اعتمدان الصيغة التالية كما بينا سابقا:

𝑃𝐼𝐵 = 𝑓( 𝐼𝐷𝐸 , 𝐸𝑀𝑃 , 𝐼𝐿 )  
 حيث :
 𝑃𝐼𝐵  يف الناتج احمللي اخلام ورمزان له ابلرمـز املتغري التابعيتمثـل  -
، حجم  𝐼𝐷𝐸يف: تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة ورمزان هلا ب  املتغريات املستقـلةتتمثل  -

 .𝐼𝐿و االستثمار احمللي ورمزان لـه ب  𝐸𝑀𝑃 العمالة يف اجلزائر ورمزان هلا ب 
ومن أجل دراسة هذه الدالــة وتغرياهتا ودراسة كيفية أتثري املتغريات املستقلة على املتغري التابع ولغرض إثبات 
فرضية البحث املمثلة يف وجود أثر إجيايب لالستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي، استخدمنا أسلوب 

 للنموذج كانت كالتايل :، والصيغة الرايضية Eviews 8االحندار اخلطي املتعدد ابالعتماد على برانمج 
𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝐷𝐸 𝑡 + 𝛽2𝐸𝑀𝑃 𝑡 + 𝛽3𝐼𝐿 𝑡 + 𝑢𝑡  

 
 
 
 

                                                           
 294عميروش محنـد شلغـوم، مرجــع سابــق ، ص  2 
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 حيث :
: متثل معلمات النموذج.   𝜷𝟎 , 𝜷𝟏 , 𝜷𝟐 , 𝜷𝟑  

U  ميثــل املتغــري العشــوائي أو حــد اخلطــأ الــذي يتضــمن كــل املعلومــات الــيت ال تقــدمها املتغــريات املفســرة )يتضــمن :
لقلــة أمهيتهــا أو لشــدة حيــث ينــوب عــن بعــض املتغــريات الــيت مل يــتم إدراجـــها  النمــوذج(املتغــريات املفســرة املهملـــة يف 
 املختارة.ارتباطها ابملتغريات املستقلة 

 للنموذج:حتديد الفرضيات األساسية  األول:الفرع 

 كمـا يلـي :  دد من الفرضيات اليت ميكن إمجـاهلابنــــاء منوذج االحندار اخلطي جيب أن يكون مستوفيا لعـ إن   

 :املتغريات املفسرة املهملة يف النموذج ) أي حد اخلطــأ ( هلـا أثـر متوســط معــدوم أي : الفرضية األولـى 

   𝑬(𝑼𝒊) = 𝟎          , ∀𝒊 = 𝟏, … , 𝒏 
 :وإبعاد احلالة اليت تكون فيها األخطـاء تتبع  جتانس التباين ملختلف احلدود العشوائية الفرضية الثانية

,             تغريات قيم املتغريات املستقلـة ∀𝒊 = 𝟏, … , 𝒏    𝒗𝒂𝒓(𝑼𝒊) = 𝑬(𝑼𝒊
𝟐) = 𝝈𝒖

𝟐     
               

 :وجــود ارتباط ذاتــي بني األخطـــاء أيعدم  الفرضية الثالثـــة  : 

    𝒄𝒐𝒗(𝑼𝒊, 𝑼𝒋) = 𝑬(𝑼𝒊, 𝑼𝒋) = 𝟎       , ∀ 𝒊 ≠ 𝒋 

 :االستقاللية بني املتغري العشوائي واملتغريات املستقــلــة أي : الفرضيـة الرابعــــة 
    𝒄𝒐𝒗(𝑼𝒊, 𝑿𝒊) = 𝑬(𝑼𝒊, 𝑿𝒊) = 𝟎    

  :طبيعي:املتغري العشوائي موزع توزيع الفرضية السادســة    

  𝑼𝒊   ↝  𝑵(𝟎 , 𝝈𝟐 )     

 النموذج:تقـديــر الفرع الثاين: 

مت تطبيق منوذج ، Eviews 8وابستخدام برانمج  (09)اعتمادا علـى البياانت الواردة يف اجلدول رقم    
 (09)االحندار املتعدد لدراسة بني املتغريات يف حالة اجلزائر، وقد توصلنا إىل النتائج املمثلـة يف اجلدول رقـم 
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 نتائــج التقديــر :(10)جلدول رقـم  
 

Dependent Variable: PIB   

Method: Least Squares   

Date: 05/03/16   Time: 17:36   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 20.97269 4.300339 4.876986 0.0001 

EDI 12.62375 5.611984 2.249428 0.0353 

EMP 0.147539 0.504129 0.292661 0.7727 

IL 2.145075 0.310184 6.915491 0.0000 

     
     R-squared 0.970694     Mean dependent var 98.42000 

Adjusted R-squared 0.966507     S.D. dependent var 62.08558 

S.E. of regression 11.36226     Akaike info criterion 7.844118 

Sum squared resid 2711.119     Schwarz criterion 8.039138 

Log likelihood -94.05148     Hannan-Quinn criter. 7.898208 

F-statistic 231.8593     Durbin-Watson stat 1.256662 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 Eviews8 ( وبرنامج09بيانات الجدول رقم )من إعداد الطالبة باالعتماد على المصــدر:                                           

 :أعاله ميكن كتابة النموذج كتالــي (10)ومن خالل اجلدول رقم 

𝑷𝑰𝑩 = 20.972 + 12.623 𝑬𝑫𝑰 + 0.147 𝑬𝑴𝑷 +  2.145 𝑰𝑳                                                           
𝒕𝒄   ∶     (4.876)     (2.249)         ( 0.292)             (6.915)                                                                           
𝜹�̂�𝒊

 ∶   ( 4.300)     (5.611)       ( 0.504)           (0.310)                                                                       
∑𝜺𝒊

𝟐 = 2711.119    𝑅2 = 0.9706           𝑅2 = 0.9665                                                              
𝑫𝒘 =  1.25     𝐹𝑐 = 231.85             𝑛 = 25                    

 حيث :
: هي قيم إحصاءه ستودنت احملسوبة للمعامل املقدرة ، و حتسب وفق العالقة التالية :  𝒕𝒄 

𝑡𝑐�̂�𝑖
=

|�̂�𝑖  _  𝛽𝑖|

𝛿�̂�𝑖

         , 𝑖 = 0 , 1 , 2 , … … 𝑛                

: االحنرافات املعيارية للمعامل املقدرة .                                                            𝜹�̂�𝒊
                                           

.جمموع مربعات األخطاء :    ∑𝜺𝒊
𝟐 

تابع.معامل التحديد والذي يوضح لنا نسبة أتثري املتغريات املستقلة يف املتغري ال: متثل   𝑹𝟐 
: ميثل معامل التحديد املصحح    𝑹𝟐 
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لألخطاء.: متثل إحصائية ديربن واتسون تستخدم للكشف عن االرتباط الذايت   𝑫𝑾 
الية:وفق العالقة الت وحتسب : متثل إحصائية فيشر احملسوبة وتتناول معنوية النموذج ككل   𝑭𝐜 

𝐹𝑐 =
𝑅2

1−𝑅2 
∗

𝑛−𝑚−1

𝑚
  

 حيث :
 m  املستقلة.: عدد املتغريات      
 n  املشاهدات.: عدد 

 املطلب الثـــــانــي: دراسة وحتليل النتائج
ـــائج إحصـــائيا  ـــا بتقـــديره ويف هـــذا املطلـــب ســـوف نتطـــرق إىل تفســـري النت ـــد النمـــوذج قمن ـــا بتحدي بعـــد قيامن

والتأكـد مـن مـدى صـالحية النمـوذج عـن طريـق إجــراء جمموعـة مـن االختبـارات، مث نسـتخدمه يف عمليـة واقتصاداي، 
 التنبـؤ.

 للنتائجلفرع األول: التفسري اإلحصائي واالقتصادي ا
يتم اختبار معلمات النموذج من الناحية اإلحصائية لتحديد معنويتها ولتحديد املعنوية الكلية للنموذج، أمـا مـن     

عرفــة مــدى تطابقهــا مــع النظريــة االقتصــادية، ومــن الناحيــة القياســية ملعرفــة مــدى تطــابق نتــائج مل الناحيــة االقتصــادية
 .النموذج مع فرضيات طريقة املربعات الصغرى

 أوال: التفسري اإلحصائي
I. :اختبار املعنوية اإلحصائية املعالـم املقدرة 

ـــار تســـتخدم إحصـــائية ســـتيودنت  و ذلـــك لتقيـــيم معنويـــة معـــامل النمـــوذج، و مـــن مث تقيـــيم أتثـــري إلجـــراء هـــذا االختب
 و اجلدول التايل يوضح معنوية كل معلمة يف النموذج : التابع،املتغريات املستقلة على املتغري 
: جدول مساعد يوضح معنوية كل معلمة يف النموذج(11)اجلدول رقم   

𝒑𝒓𝒐𝒃 𝑻𝒕𝒂𝒃  𝑻𝒄𝒂𝒍  املقدرات املعامالت 
0.0001 

2,080 
 

4.876 𝛽0  احلــد الثابث 
0.0353 2.249 𝛽1  EDI 
0.7727 0.292 𝛽2  EMP 
0.0000 6.915 𝛽3  IL 

(10) من إعداد الطالبة ابالعتماد على نتائج التقدير يف اجلدول رقماملصدر :   
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 ،% 5عنــد مســتوى معنويــة  ةاجلندوليــإلجــراء هــذا االختبــار نقــوم مبقارنــة إحصــاءه ســتيودنت احملســوبة مــع و     
تعتمـد علـى القيمـة املقـدرة للمعلمـة واحنرافهـا املعيـاري نسـتخرجها إحصاءه ستيودنت احملسـوبة حيث قيمة قيمة 

 %5اجملدولـة تعتمـد علـى مسـتوى املعنويـــة إحصاءه ستيودنت أما قيمة  Eviewsمن نتائج التقدير بربانمج 
 التالية:وفقا للفرضية عدد املعلمــات، و  :kعدد املشاهدات. و nحيث (، n-kاحلريــة ) ودرجات

𝐻0 ∶  𝛽𝑖 = 0 
𝐻1 ∶  𝛽𝑖 ≠ 0  

:حيث  
: متثل فرضية العدم و تعين املعلمة ليس هلا معنوية إحصائية .  𝐻0 
: متثل الفرضية البديلة و تعين املعلمة هلا معنوية إحصائية.   𝐻1 

 
 
  إختبار معنوية𝜷𝟎 : 

𝐻0 ∶  𝛽0 = 0 

𝐻1 ∶  𝛽0 ≠ 0  

 
>نالحظ أن :  (11)من خالل اجلدول رقم      𝒕𝒄𝒂𝒍     𝒕𝒕𝒂𝒃   0,05 كما أن قيمة Prob <  و ابلتايل

 هلا معنوية إحصائية . 𝜷𝟎،  و منه  𝐻1و نقبل الفرضية البديـــلة  𝐻0نرفض فرضية العدم 
  إختبار معنوية𝜷𝟏 : 

 
𝐻0 ∶  𝛽1 = 0 

𝐻1 ∶  𝛽1 ≠ 0  

 

>نالحظ أن :  (11)من خالل اجلدول رقم      𝒕𝒄𝒂𝒍     𝒕𝒕𝒂𝒃   0,05 كما أن قيمة Prob <  و ابلتايل
هلا معنوية إحصائية، أي االستثمار األجنيب  𝜷𝟏،  و منه 𝐻1و نقبل الفرضية البديـــلة  𝐻0نرفض فرضية العدم 

 املباشر يشرح الناتج احمللي اخلام.
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   اختبار معنوية𝜷𝟐 : 
𝐻0 ∶  𝛽2 = 0  

𝐻1 ∶  𝛽2 ≠ 0  

 

<نالحظ أن:  (11)من خالل اجلدول رقم   𝒕𝒄𝒂𝒍       𝒕𝒕𝒂𝒃   0,05 كما أن قيمة Prob >  وابلتايل نقبل
ليس هلا معنوية إحصائية، أي أن العمالــة ال تشرح الناتج احمللي  𝜷𝟐، و منه  𝐻1و نرفض  𝐻0فرضية العـــدم 

 احلام.
  اختبار معنوية𝜷𝟑 :  

𝐻0 ∶  𝛽3 = 0 

𝐻1 ∶  𝛽3 ≠ 0  

>نالحظ أن :  (11)من خالل اجلدول رقم   𝒕𝒄𝒂𝒍     𝒕𝒕𝒂𝒃   0,05 كما أن قيمة Prob <  و ابلتايل
هلا معنوية إحصائية، أي أن اإلستثمار احمللي  𝜷𝟑، ، و منه  𝐻1و نقبل الفرضية البديـــلة  𝐻0نرفض فرضية العدم 
 اخلام .يشرح الناتج احمللي 

االحنرافات املعيارية ملعلمة العمالة أكرب من نصف معامالهتا أما معامل ابقي املتغريات فهي أصغر من نصف أيضا: 
 قيمة املعامل املقدرة :

𝛿�̂�0
=  4.300 <

�̂�0

2
= 10.486  

𝛿�̂�1
= 5.611 <

�̂�1

2
= 6.311  

𝛿�̂�2
= 0.504 >

�̂�2

2
= 0.073  

𝛿�̂�3
= 0.310 <

�̂�3

2
= 1.072  

 .فهي ليست مقبولة إحصائيا  �̂�2هي مقبولة إحصائيا، أما املعلمة  �̂�3و  �̂�1و  �̂�0ومنه نستنتج أن املعامل  
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II. : إختبار املعنوية الكلية للنموذج 
اختبار  نستخدمللنموذج  الكليةالختبار املعنوية   Fisher اء حيث سنقوم مبقارنة القيمة احملسوبة إلحص 

، و وفقا للفرضية التالية :                                                             ةفيشر مع القيمة اجلندولي
                     

𝐻0 ∶  𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3                                               
𝐻1 ∶  𝛽1 ≠ 𝛽2 ≠ 𝛽3  

 

. واملتغريات املستقلةالعالقة بني املتغري التابع  وتعين انعداممتثل فرضية العدم  : 𝐻0 
غري التابع. على األقل متغري مستقل واحد له أتثري على املت وتعين يوجد: متثل الفرضية البديلة  𝐻1 

 إحصائية فيشر احملسوبة:      (10)لدينا من خالل نتائج التقدير املبينة يف اجلدول رقم 
  𝐹𝑐𝑎𝑙 =  231.85  

     كمايلي:هي   % 5أما إحصائية فيشر اجملدولة عند مستوى معنوية 
𝐹(3 ,21)

0,05 = 3.07  
>مبا أن :  𝐹𝑐𝑎𝑙        𝐹𝑡𝑎𝑏  0.000 =وكذلك قيمة < 𝟎. 𝟎𝟓   (𝐅)  Prob  فإننا نرفض𝐻0  و نقبل

𝐻1   و ابلتايل يوجد على األقل متغري مستقل واحد له أتثري على املتغري التابع ) الناتج احمللي اخلام ( أي للنموذج
 ككل معنوية إحصائية.

 االقتصادي:ثـانــيا: التفسري 
أعطــى قــوة تفســريية  𝑹𝟐أعــاله أن معامــل التحديــد  (10)نالحــظ مــن خــالل نتــائج التقــدير يف اجلــدول رقــم  -

𝑹𝟐عاليـة للنمـوذج، حيـث أن  = )  اخلــاممـن التغـريات احلاصلـــة يف النـاتج احمللـي  %  97,06 متثـل   0.9706
PIB) 2,94والبـــاقي أي نســـبة  مشـــروحة مـــن طـــرف االســـتثمار األجنـــيب املباشـــر واالســـتثمار احمللـــي % 

 يعود سببها إىل عوامل ومؤثرات أخرى مل يتضمنها النموذج.
كمــا يتبــني لنــا أيضــا مــن خــالل النمــوذج أن كــل املتغــريات املســتقلة متــارس أتثــريا إجيابيــا علــى النــاتج احمللــي  -

ــــة، اخلـــام فـــزايدة االســـتثمار األجنـــيب املباشـــر  وهـــذا يتوافـــق مـــع النظريـــة االقتصـــادية، لكـــن بـــدرجات متفاوتـ
وحـــدة، وزايدة العمالـــة بوحـــدة واحـــدة  12.623بوحـــدة واحـــدة يـــؤدي إىل زايدة النـــاتج احمللـــي اخلـــام ب 
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وحــدة، وزايدة االسـتثمار احمللـــي بوحــدة واحـدة يــؤدي إىل  0,147يـؤدي إىل زايدة النـاتج احمللــي اخلـام ب 
 وحدة. 2.145زايدة الناتج احمللي اخلام ب 

يف مقارنــــة وابلــــرغم مــــن التــــأثري اإلجيــــايب لالســــتثمار األجنــــيب علــــى النــــاتج احمللــــي اخلــــام إىل أنــــه أتثــــري ضــــع -
 احملليــة وذلك نتيجة لتواضع حجم االستثمارات األجنبية الواردة إىل اجلزائر.  ابالستمارات

مــن خــالل الدراســة اإلحصــائية و االقتصــادية للنمــوذج اخلطــي املقــدر وجــدان أن النمــوذج معنــوي عنــد مســتوى      
P(𝐹)حيث  % 95بدرجة ثقــة  أي 5% = تدفقات االسـتثمار األجنـيب  ، واملعلمات املقدرة لكل من0.00

 .العمالةاملباشر واالستثمار احمللي كانت متتازان مبعنوية ماعدا 
 الفرع الثاين: الكشف عن التعدد اخلطي 

بعد تقدير النموذج وتفسري النتائج سنحاول الكشف عن ما إذا كان النموذج  توي على ارتباط زوجي بني 
 .االرتباط يف حالة وجودهوحماولة إزالة هذا املتغريات املستقلة 

 أوال: إختبار الكشف عن التعدد اخلطي:
ـــي ســوف نعتمـــد علــى اختبــار     وذلــك إبتبــاع  Ferrer –  Glauberللكشــف عــن ةــاهرة التعــدد اخلطـ

 اخلطوات التالية:
 ( التايل :12كما يف اجلدول رقم )D حنسب مصفوفة االرتباطات اجلزئية بني املتغريات املستقلة  -

 بني املتغريات املستقلة (: جدول ينب االرتباط الزوجي12)اجلدول رقم 
IL EMP EDI  

0.865 0.509 1 EDI 
0.510 1 0.509 EMP 

1 0.510 0.865 IL 
 SPSS( ابستعمال برانمج 09رقم ) : من إعداد الطالبة انطالقا من اجلدول املصدر

 

 . |𝐷|املستقلــة مث حنسب قيمة حمدد مصفوفة االرتباط بني املتغريات -
  وذلك بوضع الفرضيات التالية واختبارهــا:  𝜒2 2نستعمل اختبار مربع كاي  -
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𝐻0 ∶ 𝐷 = 1 
𝐻1 ∶ 𝐷 < 1  

 

املستقلة.: إستقاللية ما بني املتغريات   𝐻0 

املستقلة.: يوجد إرتباط بني املتغريات   𝐻1 
  - إحصاءة  Ferrarr  – Glauber )القيمة احملسوبة( تعرف كما يلي3 :

 𝜒2 = 𝑛] ـــــــــ − 1 −
1

6
(2𝐾 + 5)] . Ln|D| 

 
 حيث : 

: متثل عدد املشاهدات .  𝑛 
: متثل عدد املعلمات مبا فيها احلد الثابت .  𝐾 

: متثل اللوغاريتم النيبريي حملدد مصفوفة معامالت االرتباطات اجلزئية .  Ln|R| 
  𝜒2احملصل عليها من جدول القيم احلرجة لـــــ  𝜒2احملسوبة مع القيمة اجلدولية لـــــ  𝜒2نقارن قيمة 

K(K−1)   𝑉عند درجة احلرية =
1

2
 %   α، و مستوى معنوية

 حتصلنا على قيمة احملدد كما يلي :   Excelوابستعمال برانمج 
|D| = 0.1817  

 احملسوبة فهي كمايلي :  𝜒2أما قيمة 
𝜒2

𝑐𝑎𝑙 = − [25 − 1 −
1

6
(6 + 5)] Ln 0.1817 => 𝜒2

𝑐𝑎𝑙 = 37.803  
 فهي كمايلي:   % 5و مستوى املعنوية  6اجلدولية عند درجة احلرية  𝜒2أما قيمة 

𝜒2
𝑡𝑎𝑏 = 12,592  

𝜒2مبا أن : 
𝑐𝑎𝑙  <  𝜒2

𝑡𝑎𝑏   فإننا نرفضH0  و نقبلH1  و ابلتايل يوجد إرتباط خطي بني املتغريات املستقلة
 ـا يفسر بوجود مشكل التعدد اخلطي .

 
 

                                                           
3Régis Bourbonnais , Econométrie manuel et exercices corriges. 6éme édition , Dunod , 2007 , P 109  
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ة املتسببة يف مشكل التعدد اخلطي: املتغري حتديد  اثنيا:  
الذي ميثل مصفوفة االرتباط الزوجي بني املتغريات املستقلة نالحظ أنه يوجد ( 12) من خالل اجلدول رقم     

االستثمار األجنيب املباشر واالستثمار احملــلي وذلك ألن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر  ارتباط قوي بني 
حاالت معينة على رفع مستوى االستثمار احمللي ابعتبارها رافد إضايف للمدخرات الوطنية، فاالستثمار تساهم يف 

األجنيب املباشر يضاف إىل تكوين رأس املال الثابت الذي يعمل على تغطية فجوة املوارد احمللية النامجة عن النقص 
ال األجنيب الذي يساعد على خلق فرص استثمارية يف املدخرات الوطنية وهذا ما يؤدي غلى زايدة موارد الرأس امل

 جديدة للمستثمرين احملليني وابلتايل هناك عالقة قوية بني االستثمار األجنيب واالستثمار احمللي.
: االستثمار األجنيب املباشر كنسبة من تراكم رأس املال الثابت وكنسبة من الناتج (11)الشكل رقم 

 (2014 -1990)احمللي اخلام خالل الفرتة من 
 

 
 Excel( ابإلعتمــاد على برانمج 01انطالقا امللحق اإلحصائي رقم ): من إعداد الطالبة  املصدر

كانت مسامهة    2014إىل غاية  1990( يتبني أنه يف الفرتة من 11ومن خالل الشكل رقم ) -
ويظهر ذلك جليا من خالل اإلستثمارات االجنبية املباشرة يف تدعيم القدرات اإلنتاجية احمللية ضعيفة، 

مل تصل إىل  2001تواضع نسبة مسامهتها يف تراكم رأس املال الثابت، حيث يف أحسن أحواهلا يف سنة 
، ولتواضع االستثمار األجنيب املباشر كنسبة من الناتج احمللي اخلام، حيث بلغ يف أحسن %10نسبة 

 .2001سنة يف  %2 نسبةحاالته 
 .االستثمار احمللـــيخالل هذا التحليل نستنتج أن املتغرية اليت جيب حذفــــها هي  وابلتايل ومن 
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نسبة االستثمار االجنبي

اإلستثمار األجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

اإلستثمار األجنبي المباشر كنسبة من تراكم الرأس المال الثابث
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 تقدير النموذج بعد إزالة املتغريات املتسببة يف مشكلة التعدد اخلطي:اثلثا: 
جديد بعد إزالة املتغريات املتسببة يف مشكلة التعدد اخلطي و املتمثلة يف العمـــالـــة يتم تقدير النموذج من    

 كما يلي :  Eviewsابستعمال برانمج 
تائج تقدير النموذج  بعد إزالة مشكل التعدد اخلطي: ن (13)اجلدول رقم   

 

Dependent Variable: PIB   

Method: Least Squares   

Date: 05/06/16   Time: 16:26   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 17.19993 7.544633 2.279757 0.0327 

EDI 47.93697 4.117398 11.64254 0.0000 

EMP 2.780353 0.584491 4.756880 0.0001 

     
     R-squared 0.903955     Mean dependent var 98.42000 

Adjusted R-squared 0.895223     S.D. dependent var 62.08558 

S.E. of regression 20.09663     Akaike info criterion 8.951148 

Sum squared resid 8885.244     Schwarz criterion 9.097414 

Log likelihood -108.8894     Hannan-Quinn criter. 8.991716 

F-statistic 103.5292     Durbin-Watson stat 1.253205 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

Dependent Variable: PIB   

Method: Least Squares   

Date: 05/06/16   Time: 16:26   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   

     
     

Variable Coefficient 

Std. 

Error t-Statistic Prob.   

     
     C 17.19993 7.544633 2.279757 0.0327 

EDI 47.93697 4.117398 11.64254 0.0000 

EMP 2.780353 0.584491 4.756880 0.0001 
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Dependent Variable: PIB   

Method: Least Squares   

Date: 05/06/16   Time: 16:26   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   

     
     

Variable Coefficient 

Std. 

Error t-Statistic Prob.   

     
     C 17.19993 7.544633 2.279757 0.0327 

EDI 47.93697 4.117398 11.64254 0.0000 

EMP 2.780353 0.584491 4.756880 0.0001 

     
     

R-squared 0.903955 

    Mean 

dependent var 98.42000 

Adjusted 

R-squared 0.895223 

    S.D. dependent 

var 62.08558 

S.E. of 

regression 20.09663 

    Akaike info 

criterion 8.951148 

Sum 

squared 

resid 8885.244 

    Schwarz 

criterion 9.097414 

Log 

likelihood -108.8894 

    Hannan-Quinn 

criter. 8.991716 

    
     

     
 Eviewsبرانمج ابستعمال  (09)اد الطالبة انطالقا من اجلدول رقم من إعد املصدر :

 

اخلطي ميكن كتابة النموذج كالتايل : االرتباطمشكل  إزالــــةبعد و انطالقا من نتائج التقدير   

𝑷𝑰𝑩 = 17.199 + 47.936 𝐸𝐷𝐼 +  2.780 𝐸𝑀𝑃                                                      
𝒕𝒄   ∶     ( 2.279)      (11.642)           (4.756)                                                                            
𝜹�̂�𝒊

 ∶    (7.544)       ( 4.113)           ( 0.584)                                                                      
∑𝜺𝒊

𝟐 = 8885.24   𝑅2 = 0.9039    𝑅2 = 0.8952                                                              
𝑫𝒘 =  1.25         𝐹𝑐 = 103.529     𝑛 = 25    

I. :التفسري اإلحصــائي واالقتصادي لنتائج التقدير بعد إزالة مشكل التعدد اخلطي 
اجلديد سوف جنري اختبارات ملعرفة مدى صـالحية النمـوذج مـن  وتقدير النموذجبعد معاجلة مشكلة التعدد اخلطي 

 مث اختباره من الناحية القياسية الستخدامه يف عملية التنبؤ. واالقتصادية الناحية اإلحصائية 
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 التفسري اإلحصائي:  .1
  املقدرة:اختبار املعنوية الفردية للمعامل  -أ

، و مــــن مث تقيــــيم أتثــــري ذلــــك لتقيــــيم معنويــــة معــــامل النمــــوذجهــــذا االختبــــار تســــتخدم إحصــــائية ســــتيودنت و  إلجــــراء
  النموذج:و اجلدول التايل يوضح معنوية كل معلمة يف  التابع،املتغريات املستقلة على املتغري 

اخلطــيمعنوية املعالـــــم املقـــدرة بعد إزالة مشكل التعدد  :(41)اجلدول رقم   
 

𝒑𝒓𝒐𝒃 𝑻𝒕𝒂𝒃 𝑻𝒄𝒂𝒍 املقدرات املعامالت 
0.0327 

2,074 
2.279  𝛽0  الثابت 

,0 000 11.642  𝛽1  EDI 
,0 001 4.756  𝛽2  EMP 

(13)دول رقم ابإلعتماد على اجل ةمن إعداد الطالباملصدر :   
  إختبار معنوية𝜷𝟎 : 

𝐻0 ∶  𝛽0 = 0 

𝐻1 ∶  𝛽0 ≠ 0  

>نالحظ أن :  (15)من خالل اجلدول رقم      𝒕𝒄𝒂𝒍       𝒕𝒕𝒂𝒃   0,05 كما أن قيمة Prob <  و ابلتايل
 هلا معنوية إحصائية . 𝜷𝟎،  و منه  𝐻1و نقبل الفرضية البديـــلة  𝐻0نرفض فرضية العدم 

  اختبار معنوية𝜷𝟏 : 
𝐻0 ∶  𝛽1 = 0 

𝐻1 ∶  𝛽1 ≠ 0  

>نالحظ أن :  (15)من خالل اجلدول رقم     𝒕𝒄𝒂𝒍       𝒕𝒕𝒂𝒃 0,05 و قيمة Prob <  و ابلتايل نرفض
𝐻0  و نقبل𝐻1  و منه ،𝜷𝟏 . هلا معنوية إحصائية أي االستثمــار األجنيب املباشر له أتثري على الناتج احمللي اخلام 

  اختبار معنوية𝜷𝟐 :  

𝐻0 ∶  𝛽2 = 0 

𝐻1 ∶  𝛽2 ≠ 0  
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>نالحظ أن:  (15)من خالل اجلدول رقم     𝒕𝒄𝒂𝒍       𝒕𝒕𝒂𝒃  0,05 و قيمة Prob <  و ابلتايل نرفض
𝐻0  و نقبل𝐻1  و منه ،𝜷𝟐 .هلا معنوية إحصائية أي العمــالــة له أتثري على الناتج احمللي اخلام 

هي أصغر من نصف  العمــالــةو  األجنيب املباشراالستثمار الحنرافات املعيارية ملعلمة احلد الثابت و معلمة يضا أ-
 : املعامل املقدرة حسب النتائج التاليةقيمة 

𝛿�̂�0
= 7.544 <

�̂�0

2
= 8,595  

𝛿�̂�1
=  4.113 <

�̂�1

2
= 23,968  

𝛿�̂�2
= 0.584 <

�̂�2

2
= 1,139  

 ومنه نستنتج أن معامل النموذج هي مقبولة إحصائيا .وهذا يتطابق مع نتائج اختبار ستيودنت 
 اختبار املعنويــة الكليــة للنموذج :  -ب 

 ، وفقا للفرضية التالية:Fisherالختبار املعنوية الكليـــة للنموذج نستخدم إحصاءه 
 

𝐻0 ∶  𝛽1 = 𝛽2    
𝐻1 ∶  𝛽1 ≠ 𝛽2 ≠ 0        i= 0,1,2 

𝐻0 العالقة بني املتغري التابع و املتغريات املستقلة. وتعين انعدام: متثل فرضية العدم 

تغري التابع. يوجد على األقل متغري مستقل واحد له أتثري على امل وتعين : متثل الفرضية البديلة   𝐻1 

لدينا إحصائية فيشر احملسوبة:                                        (14)من خالل نتائج التقدير يف اجلدول رقم 
 𝐹𝑐𝑎𝑙 =  231.85                                                                                            

هي كمايلي :     % 5أما إحصائية فيشر اجملدولة عند مستوى معنوية   
𝐹(2 ,22)

0,05 = 3,44  
>مبا أن :  𝐹𝑐𝑎𝑙        𝐹𝑡𝑎𝑏 0.000 =و قيمة < 𝟎. 𝟎𝟓   (𝐅)  Prob  فإننا نرفض𝐻0  و نقبل𝐻1  و

 ابلتايل يوجد على األقل متغري مستقل واحد له أتثري على املتغري التابع و منه النموذج له معنوية كلية .
 االقتصادي:التفسري  .2
( أعـاله أن معامـل 14نالحظ من خـالل نتـائج التقـدير بعـد إزالـة مشـكل التعـدد اخلطـــي يف اجلـدول رقـم ) -

𝑹𝟐قـوة تفسـريية عاليـة للنمـوذج، حيـث أن  أعطـىالتحديـد  = مـن  %  90,39 متثـل    0.9039
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مشـــــروحة مـــــن طـــــرف االســـــتثمار األجنـــــيب املباشـــــر ( PIB)  التغـــــريات احلاصلـــــــة يف النـــــاتج احمللـــــي اخلـــــام
 يعود سببها إىل عوامل ومؤثرات أخرى مل يتضمنها النموذج. %9,61والباقي أي نسبة  والعمـــالــة

أتثـريا إجيابيـا علـى النـاتج  متغـري االسـتثمار األجنـيب املباشـر يـؤثركما يتبني لنا أيضـا مـن خـالل النمـوذج أن  -
بوحــدة واحــدة يــؤدي فــزايدة االســتثمار األجنــيب املباشــر  يتوافــق مــع النظريــة االقتصــادية، ، وهــذااخلــاماحمللــي 

 وحدة،   47.936 ــإىل زايدة الناتج احمللي اخلام ب
حبيـث زايدتـه بوحـدة واحـدة يـؤدي إىل زايدة النـاتج احمللـي  اخلـاميؤثر إجيااب على النـاتج احمللـــي  العمالةأيضا  -

 .وحدة  2.780 ـاإلمجال ب
الناحيــة االقتصــادية، ســنقوم ابختبــاره مــن النمــوذج مــن الناحيــة اإلحصــائية و  بعــد أن أتكــدان مــن مــدى صــالحية

 .هالفرضيات اخلاصة ب عوتطابقه مالقياسية ملعرفة مدى انسجامه 
 والتنبؤ ابستخدام النموذج املقــدر الكشف عن مشاكل القياس املبحث الثالث:

إســـقاطها يعتـــرب  لقـــد قمنـــا قبـــل تقـــدير النمـــوذج بوضـــع فرضـــيات للدراســـة واخـــرتاق إحـــدى هـــذه الفرضـــيات أو    
وتصـحيحها يف حالـة وجودهـا مـن د مـن سـالمة النمـوذج مـن هـذه املشـاكل سـنقوم ابختبارهـا مشكل قياسي وللتأك

 أجل استخدامه يف التنبؤ.
 .: اختبارات الكشف عن مشاكل القياساملطلب األول

بعدما قمنا ابختبار النموذج من الناحية اإلحصائية واالقتصادية وأتكدان من صالحيته سـوف نقـوم مـن خـالل هـذا 
قــــه مــع الفرضــيات اخلاصــة ابلنمــوذج وخلــوه مــن ابختبــاره مــن الناحيــة القياســية وذلــك للتأكــد مــن مــدى تواف املطلــب

 مشاكل القياس اليت قد تسقط إحدى الفرضيات الكالسيكية لطريقة املربعات الصغرى العاديـــة.
 اختبار الكشف عن االرتباط الذايت لألخطاء: أوال: 

I- ختبار اDurban – Watson: 
املقــدرة حلــد اخلطــأ يف فــرتة زمنيــة معينــة عــن القيمــة هــو اســتقالل القيمــة  مــن إحــدى الفرضــيات اخلاصــة ابلنمــوذج

املقــــدرة حلــــــد اخلطــــأ يف فــــرتة زمنيــــة ســــابقة هلــــا وإذا مت إســــقاط هــــذه الفرضــــية نكــــون أمــــام مشــــكل االرتبــــاط لألخطــــاء، 
يعتـرب  الذي DWلكشف عن وجود أو عدم وجود مشكل االرتباط الذايت لألخطاء نستخدم اختبار ديربني واتسونول

 من أهم االختبارات يف الكشف عن االرتباط الذايت من الدرجة األوىل حسب الشكل : 
𝑢𝑡 = 𝜌𝑢𝑡−1 + 휀𝑡   , 𝑢𝑡  ↝  𝑁(0 , 𝜎2 ) 
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 التالية: الفرضيات ويهدف إىل اختبــار
𝐻0 ∶  𝜌 = 0 

𝐻1 ∶  𝜌 ≠ 0    ( 𝜌 < 0  𝑜𝑢  𝜌 > 0 )  

 

: متثل فرضية العدم أي عدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء.  𝐻0 
 𝐻1  :.متثل الفرضية البديلة أي وجود ارتباط ذايت لألخطاء 

 :4كالتايل DW و الختبار الفرضيتني جيب حساب إحصاءة ديربني واتسون

𝑫𝑾 =
∑ (휀𝑡−휀𝑡−1)2𝑛

𝑡=2

∑ 𝑡
2𝑛

𝑡=1
  

 : 𝑫𝑾  ةإلحصاء: حتديد مناطق القبول و الرفض (12)الشكل 
 ارتباط ذايت سالب

𝜌 < 0  
 قــــرار غيـــــــر  لألخطاءارتباط ذايت عدم وجود  قــــرار غيـــــــر

𝜌 ومــــــــــــحمس =  ومــــــــــــحمس 0
DW=1.25 

 ارتباط ذايت موجب
𝜌 > 0  

4 4-dl=2.79 4-du=2.45 2 du=1.55    dl=1.21 0 
، وقعت يف منطقة الشك اي منطقة القرار غري 𝑫𝑾أعاله، نالحظ أن إحصاءه  (12)من خالل الشكل رقم 

حاســم وهذا يعين وجود ارتباط ذايت بني األخطــاء لكن أكرب من الدرجة األولــى، وابلتايل الينكن قبول أو رفض 
 .Breush-Goldfrey الفرضية الصفريــة وابلتايل نلــجــأ إىل اختبــار

II.  اختبارBreusch –Godfrey :  
و عندما يكون املتغري املبطأ ضمن  من الدرجة الثانية فأكثر االرتباطعندما يكون  االختباريصلح هذا 

 كمايلي :  ρاملتغريات املستقلة، و يكتب النموذج العام الذي  توي االرتباط الذايت لألخطاء من الدرجة 
𝑢t = ρ1ut−1 + ρ2ut−2 + ⋯ ⋯ + ρρut−ρ  

𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑡 + ρ1ut−1 + ρ2ut−2 + ⋯ + ρρut−ρ + εt  

، و إختبار األخطاء  عالقة معنوية بني على وجودته و تتلخص فكر ويرتكز هذا االختبار على مضاعف الغرانج، 
 الفرضية التالية :

                                                           

  4 شيخي حممد، طرق اإلقتصاد القياسي حماضرات وتطبيقات، الطبعة األوىل ، دار احلامد للنشر والتوزيع 2012، ص 99 - 100
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𝐻0 ∶  𝜌1 = 𝜌2 = ⋯ ⋯ = 𝜌𝜌 = 0    

𝐻1 ∶  𝜌1 ≠ 𝜌2 ≠ ⋯ ⋯ ≠ 𝜌𝜌 ≠ 0        i= 1,2 ⋯ 𝜌 

 𝐻0 .متثل الفرضية الصفرية وتعين عدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء : 
 𝐻1 .متثل الفرضية البديلة وتعين وجود ارتباط ذايت لألخطاء : 

  وإبسقاط هذا االختبار على منوذج الدراسة حتصلنا على اجلدول املــوالــي:
 Breusch –Godfreyالختبــــــار : نتائج التقدير  (15)اجلدول رقم 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.459153     Prob. F(2,20) 0.2561 

Obs*R-squared 3.183379     Prob. Chi-Square(2) 0.2036 

     
     

 

     
 Eviews برانمجابستعمال ( 13اد الطالب إنطالقا من اجلدول رقم )من إعد املصدر :                             

 ، خنترب الفرضية التالية : Breusch –Godfreyبعد إجــراء إختبار 
𝐻0 ∶  𝜌1 = 𝜌2 = 0    

𝐻1 ∶  𝜌1 ≠ 𝜌2 ≠ 0           , i= 1,2 

 : وفق العالقة التالية 𝐿𝑀مث حتسب إحصاءة 
𝐿𝑀 = 𝑛 . 𝑅2 => 𝐿𝑀 = 3.183  

𝜒𝜌نقارهنا مع إحصائية  
 اجلدولية التالية : 2

𝜒(0,05; 2)
2 = 5,991  

> 𝐿𝑀                         نالحظ أن    𝜒(0,05; 2)
2     

أي النموذج ال يعاين من مشكل اإلرتباط الذايت  𝐻1و نرفض الفرض البديل  𝐻0وابلتايل نقبل فرضية العدم 
 لألخطـــاء.
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 عن عدم جتانس تباين األخطــاء :اختبار الكشف اثنيا: 
يعتمد هذا اإلختبــار على العالقة بني مربعات و Whiteسنعتمــد للكشف عن وجود هذا املشكل على إختبار 

utالبواقي 
 :5و املتغريات املستقلة ومربعات املتغريات املستقلــة، ويتم هذا اإلختبار كاالتايل 2

 تقدير النموذج التايل: -
- 𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝐷𝐸 𝑡 + 𝛽2𝐸𝑀𝑃 𝑡 + 𝑢𝑡 

utمث حساب مربعات البواقي 
2 

 تقدير املعادلة الوسيطية التاليــة: -
- 𝑢𝑡

2 = β0 + α1𝐸𝐷𝐼𝑡 + β1𝐸𝐷𝐼𝑡
2 + α2𝐸𝑀𝑃𝑡 + β2𝐸𝑀𝑃𝑡

2 + 휀𝑡 

 اليت متثل فرضية ثباث تباين األخطــاء التالية :  𝐻0مث نقوم ابختبار الفرضية 

- 𝐻0 ∶  β
0

= α1 = β
1

= α2 = β
2

= ⋯ = α𝑘 = β
k

= 0 

 الختبار وايت التالية :  حتصلنا على نتائج التقدير Eviewsو ابستعمال برانمج  (14)إنطالقا من اجلدول رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 115شيخي محمد ، مرجع سابق، ص  5 
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 ( Whiteنتائج التقدير الختبار وايت ) :  (16)اجلدول رقم 
 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.254306     Prob. F(5,19) 0.3236 

Obs*R-squared 6.204147     Prob. Chi-Square(5) 0.2869 

Scaled explained SS 5.132510     Prob. Chi-Square(5) 0.3999 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/06/16   Time: 18:11   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2416.247 1661.323 1.454412 0.1622 

EDI^2 -192.6445 292.3010 -0.659062 0.5178 

EDI*EMP -8.866172 184.0015 -0.048185 0.9621 

EDI 1209.553 1377.549 0.878047 0.3909 

EMP^2 7.038878 6.454153 1.090597 0.2891 

EMP -384.9079 267.0042 -1.441580 0.1657 

     
     R-squared 0.248166     Mean dependent var 355.4098 

Adjusted R-squared 0.050315     S.D. dependent var 530.2125 

S.E. of regression 516.7015     Akaike info criterion 15.53837 

Sum squared resid 5072629.     Schwarz criterion 15.83090 

Log likelihood -188.2296     Hannan-Quinn criter. 15.61951 

F-statistic 1.254306     Durbin-Watson stat 2.108393 

Prob(F-statistic) 0.323614     
 

 Eviewsابستعمال الربانمج اإلحصائي  (13)لطالبة انطالقا من اجلدول رقم : من إعداد ا املصدر

 ي :كمايلللنموذج   خالل اجلدول تكتب الصيغة الرايضيةمن 
�̂�𝒕

𝟐 = 2416.24 + 1209.553 𝐸𝐷𝐼𝑡 − 192.644 𝐸𝐷𝐼𝑡
2 − 384.907 𝐸𝑀𝑃𝑡 +

7.038𝐸𝑀𝑃𝑡
2   −   8.866𝐸𝐷𝐼𝑡𝐸𝑀𝑃𝑡  

𝑹𝟐 = 0.2481              𝑹
𝟐

= 0.050            𝒏 = 25  
𝑭𝒄 = 1.25                     𝑛 . 𝑅2 = 6.204  

 كمايلي :  LMللكشف عن ثبات التباين سوف نعتمد على إختبار فيشر او على إحصائية 

 : إختبار ثبات التباين ابستخدام إحصائية فيشر 
𝐻0 ∶  β

1
= α1 = β

1
= α2 = β

2
 

𝐻1 ∶  β
1

≠ α1 ≠ β
1

≠ α2 ≠ β
2
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 لدينا :

𝐹𝑐 = 1.25 
هي كمايلي : % 5أما إحصائية فيشر اجملدولة عند مستوى معنوية   

𝐹(2 ,22)
0,05 = 3,44  

𝐹𝑐𝑎𝑙نالحظ أن :     >   𝐹tab   و منه نقبل فرضية العدم 𝐻0  والفرض البديل وابلتايل النموذج خايل من
 مشكل عدم جتانس تباين األخطاء .

  اختبار ثبات التباين ابستخدام إحصاءه𝑳𝑴 : 
𝐻0 ∶  β

1
= α1 = β

1
= α2 = β

2
  

𝐻1 ∶  β
1

≠ α1 ≠ β
1

≠ α2 ≠ β
2

  

 : وفق العالقة التالية 𝐿𝑀نقوم حبساب إحصاءه 

𝐿𝑀 = 𝑛 . 𝑅2 => 𝐿𝑀 = 6.204   
 اجلدولية التالية : χ2مث نقارهنا مع إحصائية 

𝜒(0,05; 3)
2 = 7,815  

𝐿𝑀 >  𝜒(0,05; 3)نالحظ أن :           
و ابلتايل األخطاء متجانسة التباين  𝐻0و منه نقبل فرضية العدم    2

 أي خلو النموذج من مشكل عدم جتانس تباين األخطاء .
  اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء: :اثلثا

من أهم فرضيات طريقة املربعات الصغرى هي أن األخطــاء جيب أن تتبع التوزيع الطبيعي ويف حالة عدم 
حتقق هذا الشرط يعد خرق للفرضية وابلتايل مشكل يف القياس والختبار هذه الفرضية سنعتمد على إختبار 

jarque bera  : الذي يسمح ابختبار الفرضية التالية 
 

 𝐻0  : العشوائي يتبع التوزيع الطبيعياخلطأ  
  𝐻1  اخلطأ العشوائي ال يتبع التوزيع الطبيعي : 

 حتصلنا على النتائج التالية : Eviewsوابإلعتماد على برانمج 
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 لتوزيع األخطاء العشوائية jarque bera: توضيح إختبار  (13الشكل )

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

Series: Residuals

Sample 1990 2014

Observations 25

Mean       5.16e-15

Median   1.417841

Maximum  31.68677

Minimum -41.65882

Std. Dev.   19.24106

Skewness  -0.659722

Kurtosis   3.136547

Jarque-Bera  1.832895

Probability  0.399937

 Eviewsبرانمج ابستعمال  ة: من إعداد الطالب املصدر 
χρمع إحصاءة    jarque beraعلى مقارنة إحصاءة     jarque beraيعتمد إختبار 

ومن من خالل  2
𝐽𝐵النتائج املتحصل عليها  نالحظ أن إحصائية جارك بريا  احملسوبة = 1,83 ∶                  

χρنقارهنا مع إحصائية 
 اجلدولية التالية : 2

𝜒(0,05; 2)
2 = 5,991  

JB >  𝜒(0,05; 2)نالحظ أن : 
و ابلتايل  𝐻1و نرفض الفرضية البديلة  𝐻0و منه نقبل الفرضية    2
 األخطاء العشوائية تتبع التوزيع الطبيعي.

 املطلب الثاين: التنبؤ مبعدالت الناتج احمللي اخلام ابستخدام النموذج املقدر
مـــن صـــالحيته ومـــدى  الناحيـــة اإلحصـــائية واالقتصـــادية، والتأكـــدبعـــد تقـــدير النمـــوذج وحتليـــل النتـــائج مـــن 

توافقــه مع الفرضيات اخلاصة ابلنموذج وخلوه من مشاكل القيـاس، سـوف يـتم اسـتخدامه يف التنبـؤ مبعـدالت النـاتج 
      كمؤشر عن النمو االقتصادي.  اخلاماحمللي 

نقوم هبذه املقارنة للتأكد أيضا خالل فرتة الدراسة: اخلاملي مقارنة القيم الفعلية والقيم املقــدرة للناتج احمل: أوال
وابالعتماد أن منوذج الدراسة ـثال متثيال جيدا ويكون ذالك كلما كانت القيم املقدرة تقرتب من القيم احلقيقية 

 مت التحصل على مايلي: Eviewsعلى برانمج 
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 (2014-1990خالل الفرتة من ) للناتج احمللي اخلام(: القيم املقدرة 17اجلدول رقم )
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

               

 Eviewsبرانمجالبة ابإلعتماد على : من إعداد الط املصدر

قيم ( أعاله قدم لنا القيم املقدرة للناتج احمللي اخلام يف فرتة الدراسة وذلك بتعويض 18اجلدول رقم )
املتغريات املستقلة يف النموذج املقدر وميكن مقارنة هذه القيم املقدرة مع القيم الفعلية من خالل الشكل البياين 

 التايل:
 
 
 
 
 
 
 

obs Actual Fitted Residual Residual Plot 

1990  61.6000  35.3825  26.2175 |      .     |     . *    | 

1991  46.6000  37.9394  8.66056 |      .     | *   .      | 

1992  49.1000  36.2099  12.8901 |      .     |   * .      | 

1993  50.8000  35.4112  15.3888 |      .     |   * .      | 

1994  42.3000  36.1341  6.16586 |      .     | *   .      | 

1995  42.0000  38.2194  3.78060 |      .     |*    .      | 

1996  46.8000  51.8575 -5.05747 |      .    *|     .      | 

1997  48.1000  52.1010 -4.00099 |      .    *|     .      | 

1998  48.1000  69.4580 -21.3580 |      *     |     .      | 

1999  48.5000  55.0808 -6.58076 |      .   * |     .      | 

2000  54.7000  53.2822  1.41784 |      .     *     .      | 

2001  55.1000  94.1417 -39.0417 | *    .     |     .      | 

2002  56.8000  94.1101 -37.3101 | *    .     |     .      | 

2003  67.9000  71.9479 -4.04786 |      .    *|     .      | 

2004  85.3000  85.8103 -0.51028 |      .     *     .      | 

2005  103.200  95.4053  7.79466 |      .     | *   .      | 

2006  117.000  131.328 -14.3284 |      . *   |     .      | 

2007  135.000  124.591  10.4087 |      .     |  *  .      | 

2008  171.000  170.242  0.75833 |      .     *     .      | 

2009  137.200  178.859 -41.6588 |*     .     |     .      | 

2010  161.200  157.079  4.12086 |      .     |*    .      | 

2011  200.000  170.516  29.4841 |      .     |     . *    | 

2012  209.000  195.255  13.7448 |      .     |   * .      | 

2013 209.700  178.013  31.6868 |      .     |     .  *   | 

2014  213.500  212.125  1.37483 |      .     *     .      | 
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 (2014-1990(: مقارنة القيم الفعلية والقيم املقــدرة للناتج احمللي اخلام للفرتة )14الشكل رقم )
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 Eviews برانمج ( ابالعتماد على13)انطالقا من اجلدول رقم  ة: من إعداد الطالب املصدر 

نالحظ من خالل الشكل أن منحىن القيم املقدرة متقارب من منحىن القيم الفعلية وهذا مايؤكد أن           
 النموذج املقــدر ميثل ةاهرة الدراسة متثيال جيدا.

 على التنبــؤ:اختبــــار مقدرة النموذج : اثنيا
مع القيم املقــدرة وأتكدنــا أن النموذج ميثل ةاهرة  اخلامبعد أن قمنا مبقارنة القيم املقدرة للناتج احمللي 

معامل الدراسة متثيال جيدا، سوف نقوم ابختبار مدى مقدرة النموذج على التنبؤ وذلك من خالل إجراء إختبار 
وابستخدام برانمج من الصفر كان للنموذج قدرة تنبؤية جيدة، حيث كلما اقرتبت قيمة هذا املعامل  اتيل

Eviews   :حتصلنا على النتائج التالية 
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 (: إختبار معامل تــايل15الشكل رقم )
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PIBF ± 2 S.E.

Forecast: PIBF

Actual: PIB

Forecast sample: 1990 2014

Included observations: 25

Root Mean Squared Error 18.85231

Mean Absolute Error      13.91155

Mean Abs. Percent Error 18.48026

Theil Inequality Coefficient  0.082017

     Bias Proportion         0.000000

     Variance Proportion  0.025239

     Covariance Proportion  0.974761

  Eviews برانمجابستعمال  (16)انطالقا من اجلدول رقم  ة: من إعداد الطالب املصدر
0,0820يقرتب من الصفر اتيلنالحظ من خالل الشكل أن معامل  = 𝑈𝑡 وهذا ما يفسر    حيث

 أن للنموذج قدرة تنبؤية مقبولة.
 :2025و  2022،2023،2024للسنوات  اخلامالتنبؤ ابلناتج احمللي اثلثا: 
علينا أوال التنبؤ بقيم  2025، 2024، 2023، 2022للسنوات  اخلاموللتنبؤ بقيم الناتج احمللي        

لنا كل  ( يتضح09( و)08املتغريات املستقلة االستثمار األجنيب املباشر والعمالة، حيث من حالل الشكلني رقم )
قلة منهما تواصل تطورها على نفس النمط و ابلتايل سنستخدم معادلة االجتاه العام أي تطور قيم املتغريات املست

حتصلنا على معادلة االجتاه العام لكل  SPSS( ابستعمال برانمج 09بداللة الزمن و انطالقا من اجلدول رقم )
 من حجم االستثمار األجنيب املباشر و العمالة على النحو التايل :
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لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر: تقدير معادلة االجتاه العام  (81)اجلدول رقم   
Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. B 

Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) -250,229 25,858  -9,677 ,000 

t ,126 ,013 ,897 9,719 ,000 

a. Variable dépendante : EDI 

 SPSSابإلعتماد على برانمج  09املصدر : من إعداد الطالبة انطالقا من اجلدول رقم 

 من خالل اجلدول تكتب املعادلة كمايلي : 
𝑬𝑫𝑰 = −250,229 + 0,126 𝒕  

 للعمــالة: تقدير معادلة اإلجتاه العام  (19اجلدول رقم )
Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B 

Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) -449,888 21,017  -21,406 ,000 

T ,229 ,010 ,977 21,829 ,000 

a. Variable dépendante : EMP 

  SPSSابإلعتماد على برانمج  09املصدر : من إعداد الطالبة انطالقا من اجلدول رقم 

 من خالل اجلدول تكتب املعادلة كمايلي : 
𝑬𝑴𝑷 = −449,888 + 0,229 𝑻  
 حيث :   

متثل السنوات :   T 
تنبأ هبا كما هي موضحة يف بعد تعويض السنوات يف معادليت اإلجتاه العام سنحصل على قيم املتغريات املستقلة امل

 اجلدول التايل :
: نتائج التنبؤ بقيم املتغريات املستقلة (20)اجلدول رقم   

 املتغريات السنوات 2022 2023 2024 2025
4.921 4.795 4.669 4.543 EDI 
13.837 13.608 13.379 13.150 EMP 

ة انطالقا من نتائج تقدير معادليت اإلجتاه العام: من إعداد الطالب املصدر  
  النموذج املقدر:سنقوم بتعويض القيم احملصل عليها يفبعد القيام ابلتنبؤ بقيم املتغريات املستقلة 

𝐏𝐈𝐁𝒕 = 17.199 + 47.936 𝐸𝐷𝐼𝑡 +  2.780 𝐸𝑀𝑃𝑡                                                      
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كما هو مبني يف   2025و  2024،  2023،  2022لتتحصل على قيم الناتج احمللي اخلام خالل السنوات  
 اجلدول التايل : 

ابلناتج احمللي اخلام: نتائج التنبؤ  (21)اجلدول رقم   
 السنوات 2022 2023 2024 2025

291.558 284.882 278.205 271.529 PIB 
أعاله (02)ة انطالقا من اجلدول رقم : من إعداد الطالب املصدر   

ويتوقـع هـذا ، ونزايـد مسـتمرهـي يف ارتفـاع  اخلـامنالحظ من خالل القيم املتنبأ هبا أن قيم النـاتج احمللـي              
الـــوطين ابحملروقـــات وحتويلـــه مـــن اقتصـــاد ريعـــي إىل  االقتصـــادفعـــال إذا اســـتمرت اجلزائـــر بصـــياغة بـــدائل فعالـــة لفـــك 

يف  اقتصــادياليــة والنقديــة لضــمان اســتقرار اقتصــاد يقــوم علــى خلــق قيمــة مضــافة وذلــك ابســتكمال اإلصــالحات امل
 الطويل.األجل 
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 خامتة الفصــل: 
تطرقنــــا مــــن خــــالل هــــذا الفصــــل إىل دراســــة تطــــور بعــــض املتغــــريات االقتصــــادية مــــع الرتكيــــز علــــى حركــــة تــــدفقات 
ــــواردة وأتثريهــــا علــــى النــــاتج احمللــــي اخلــــام كمؤشــــر للنمــــو االقتصــــادي يف اجلزائــــر  ــــة املباشــــرة ال االســــتثمارات األجنبي

خـــالل الفـــرتة مـــن  لـــي، حيـــث قمنـــا بدراســـة قياســـية ومقارنتهـــا مـــع أتثـــري العمالـــة واالســـتثمار احمللـــي علـــى النـــاتج احمل
معتمـــدين علـــى مـــنهج االقتصـــاد القياســـي واستخلصـــنا ــــا ســـبق أن أتثـــري االســـتثمار األجنـــيب   2014 – 1990

املباشر كان إجيابيا وهـذا يتوافـق مـع النظريـة االقتصـادية ومـع فرضـية الدراسـة، كمـا اسـتنتجنا أيضـا أن حجـم مسـامهة  
جنبية املباشرة الواردة يف النمو االقتصادي ضعيف و ابلتـايل فهـي ال متثـل إضـافة مهمـة يف االقتصـاد االستثمارات األ

 اجلزائري ويعود ذلك إىل ضعف جاذبية االستثمار يف اجلزائر.
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 اخلامتــة العـامــة:

اليت شهدت قــدرا ملحــوظا من اآلراء املتفاوتة  االقتصاديةاألجنيب املبــشر يعتبــر من األنشطــة  االستثمارإن     
، ابعتباره وسيلة هامــة لتوفري فرص االقتصاديوذلك للدور الذي ميكن أن يلعبــه من خالل أتثريه على النمو 

تشغيل اليد العاملة ونقل التكنولوجيا واخلربات اإلدارية وحتديث الصناعات احمللية، فضال عن إسهامه يف تراكم 
املال. خاصة بعد زايدة حركة رؤوس األموال على املستوى العاملي يف هناية التسعينات من القرن املاضي  الرأس

 وبداية األلفية الثالثة.

ويف هذا اإلطــار، قامت اجلزائر مبجموعة من اإلصالحات وأصدرت العديد من التشريعات لتسهيل عملية       
املستثمرين األجانب من أجل توسيع مشاركة الرأس املال  الستقطابة مالئم استثماريةولتوفري بيئة  االستثمار

 .االقتصادياألجنيب يف النمو 

مع الرتكيز على حالة  االقتصادياألجنبية الواردة يف النمو  االستثماراتولقد تناولنا يف دراستنا دور تدفقات       
األجنيب املباشر يف اجلزائر من خالل استعراض أهم اإلصالحات اليت  االستثمار، حيث حاولنا حتليل واقع اجلزائر

قامت هبا والتحفيزات اليت قدمتها والتشريعات اليت أصدرهتا مث التطلع إىل آفاقــه، كما تناولنا أيضا بعض املفاهيم 
املباشر، مث حاولنا قياس األجنيب  واالستثماروالنظرايت املفسرة للعالقة اليت تربط بني النمو  االقتصاديعن النمو 

خالل الفرتة من  االقتصادياألجنيب املباشر على الناتج احمللي اإلمجايل كمؤشر للنمو  االستثمارأتثري تدفقات 
(1990- 2014.) 

  االستنتاجات:

 كالتايل:اليت توصلنــــا إليها من خالل الدراسة هي   االستنتاجاتمن أهم 

معقــدة، األمــر الذي دفع ابلكثري من املنظمات الدولية  اقتصاديةظاهــرة األجنيب املباشر  االستثماريعترب  -
 واملفكرين إىل حماولة تفسريها وشرحــها. االقتصادينيوالعديد من 

األجنيب املباشر وزايدة خمزونه وتدفقاتــه الواردة  االستثماريؤكد امتداد املنافسة الدولية الستقطاب  -
والصادرة وارتفاع مسامهته يف تراكم الرأس املال الثابت والناتج احمللي اإلمجــايل، على أنه مصدر أساسي 

 .للتمويل الدويل



 مـةاخلامتـــة العا
 

 
118 

 ابلعديد من احملددات اليت ختتلف ابختالف طبيعة املشروع األجنيب املباشر االستثمارترتبط تدفقات  -
والسياسية  االقتصاديةاملتمثل يف جممل األوضاع  االستثماريفعاليــة املناخ  مستوىوجنسية املستثمر، لكن 

يعترب أهم حمدد الستقطاب املستثمر األجنيب، وهذا مايربر التفاوت املسجل بني والقانونية  واالجتماعية
 الدول العربية يف حجم تدفقاته.

األجنبية املباشرة وهذا لألسباب  االستثماراتيف اجلزائر غري مؤهل الستقطاب  االستثمارال يزال مناخ  -
 التالية:
  اجلزائري أبسعار النفط، وتعزيز قابليته السترياد الصدمات  االقتصاداستمرار ارتباط أداء

 اخلارجية.
 .ضعف أداء النظام املــايل، بفعل ثقل اإلجراءات واملعامالت املصرفية 
  ائر يف مؤشرات احلكم الراشــد، وهو ما أدى إىل ارتفاع مستوايت الفساد ضعف موقع  اجلز

 .ةواالستقالليجهاز القضاء للفعالية وضعف سيادة القانون وافتقار 
  ثقل اجلهاز اإلداري وضعف استجابته لرغبات املستثمرين نتيجة انتشار البريوقراطية والروتني

 .معها املستثمروالتعقيدات يف كافة األجهزة اليت يتعامل 
األجنيب املباشر كان له أتثري إجيايب على  االستثمارومن خالل الدراسة القياسية توصلنا إىل أن تدفقات  -

(، لكن مسامهته كانت ضعيفة لضعف حجم تدفقاته،   االقتصاديالناتج احمللي اإلمجايل )كمؤشر للنمو 
احمللي كن هلما أتثري إجيايب إال أننا قمنــا  واالستثماركذلك أتثري املتغريات املستقلة األخرى أي العمالة 

ألن زايدة األجنيب املباشر  ابالستثماربسبب ارتباطه احمللي من منوذج الدراسة  االستثمارحبذف متغري 
وابلتايل زايدة يف  احمللينيموارد النقــد األجنيب تساعد يف خلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين 

 .لياحمل االستثمار

 والتوصيات: االقرتاحات

 على ضوء النتائج السابقة، ميكننا عرض بعض التوصيات واملقرتحات التالية:          

األجنبية املباشرة فمن  االستثماراتجيب العمل على حتقيق أقصى اإلجيابيات من وراء استقطاب  -
عن  ااخلسائر وهذالضروري أن تكون النتيجة النهائية إجيابية أي جيب أن يكون املردود منه أكرب من 
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األخرى غري احملروقات وإشراك العمالة احمللية يف املشاريع  االقتصاديةطريق تعزيز جاذبية القطاعات 
اكز للبحث والتطوير وربطها كات األجنبية وإنشاء مر األجنبية وتشجيع القطاع اخلاص احمللي وربطه ابلشر 

 .من التكنولوجيا احمللة معها لالستفادةمبشاريع الشركات األجنبية إلجراء البحوث والتجارب العلمية 
الوطين ابلنفط وضرورة حتويله من اقتصاد  االقتصادصياغة بدائل وإعداد اسرتاتيجيات فعالة لفك ارتباك  -

، مع ريعي إىل اقتصاد يقوم على قيمة مضافة، وتعزيز مسامهة قطاعات الصناعة والزراعة يف عملية التنمية
 يف األجل الطويل. االقتصادي االستقراراستكمال اإلصالحات املالية والنقدية لضمان 

األجنيب املباشر أن يؤثر إجيااب على النمو إذا كانت  ثمارلالستضرورة حترير التبادل التجاري، حيث ميكن  -
 مرتفعــة. االنفتاحدرجة 

، وجعلها يف تشريع واحـــد يتصف ابلوضوح والشفافية االستثمارإلغــاء تعدد القوانني املنظمة لعملية  -
ة الفساد وتشجيع املنافسة ومكافح االحتكارواإلستقرار وعدم التناقض مع ضرورة اعتماد قوانني منع 

 والسوق املوازية ومحاية حقوق امللكية الفكرية واملستثمر األجنيب.
حترير املستثمر احمللي واألجنيب من التعقيدات اإلدارية واإلجراءات البريوقراطية، بتطوير اإلدارة على كل  -

 املستوايت، وتدعيم سلطة القانون وتشديد العقوابت.
منها  أجنزوتكنولوجيا املعلومات واملواصالت (، وتدعيم ما  االتصاالتتطوير اهلياكل القاعدية املختلفة ) -

 ملتطلبات االستثمار والتنمية. لالستجابة
إزالة تعدد اجلهات اليت يتعامل معها املستثمر األجنيب وتفعيل خدمة النافذة الواحدة لتسهيل عملية  -

 .االقتصاديةاستخراج تراخيص مزاولة األنشطة 
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 امللــخــص:

املتداولة حيث تسعى العديد من الدول النامية  االقتصاديةيعد االستثمار األجنيب املباشر من أهم املواضيع          
للدول املضيفة، إذ أن تدفق االستثمارات األجنبية  االقتصاديةالستقطابه وذلك لدوره اهلام يف مشروعات التنمية 

املباشرة تؤدي إىل سد الفجوة يف املوارد واإلمكانيات الغري متوفرة يف الدول املضيفة، كما تساهم يف خلق املزيد من 
و فرص العمل، لذلك نرى العديد من الدول النامية ومن بينها اجلزائر تسعى الستقطابه وجذبه لتحريك عجلة النم

املناسبني لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر فضال عن  واالقتصاديمن خالل أتمني املناخ السياسي  االقتصادي
احلوافز الضريبية واجلمركية خاصة بعد طفرة أسعار البرتول اليت تشهدها البالد، وبناءا على ذلك قمنا من خالل 

يف اجلزائر مع دراسة قياسية لتأثريها على الناتج احمللي اخلام   بتحليل واقع االستثمارات األجنبية املباشرة ادراستن
، حيث اكتشفنا أن تدفقات االستثمار األجنيب (2014-1990خالل لفرتة من ) االقتصادي كمؤشر للنمو

عيف جدا وهذا راجع لتواضع حجم التدفقات نظرا لضعف أداء لكن حبجم ض االقتصاديعلى النمو  إجيااب تؤثر
  .االستثمار يف اجلزائربيئة 

Résumé: 

L'investissement étranger direct est l'un des sujets économiques les plus 

importants négociés, où de nombreux pays en développement cherchent à la 

polarisation et à son rôle important dans le développement économique des pays 

d'accueil des projets, comme des flux d'investissements directs étrangers 

conduisent à combler l'écart dans les ressources des autres et sur les possibilités 

dans les pays d'accueil, et de contribuer à la création de plus emplois, de sorte 

que nous voyons de nombreux pays en développement, y compris l'Algérie 

cherche à engloutir leurré pour déclencher la croissance économique par le 

climat politique et droit économique aux entrées d'assurance des investissements 

étrangers directs, ainsi que incitations fiscales et douanières, en particulier après 

la flambée des prix du pétrole dans le pays, et sur cette base nous avons de au 

cours de notre étude a analysé la réalité de l'investissement direct étranger en 

Algérie avec une étude standard de l'impact sur le PIB comme indicateur de la 

croissance économique au cours de la période de (1990-2014), où nous avons 

découvert que les flux d'investissements étrangers ont un impact positif sur la 

croissance économique, mais le volume très faible et cela est dû à la taille 

modeste des flux dus la mauvaise performance de l'environnement 

d'investissement en Algérie. 
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