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 قائمة المختصرات

  بالمغة العربية–أ 

 الجريدة الرسمية= ج ر 

 اللقاكف المدان الجزاارؼ = ج .ـ.ؽ

 ققاكف اإلجراءات المداية كاإلدارية= إ .ـ.إ.ؽ

 ققاكف تطكير اإلستثمقر= إ .ت.ؽ

 اللقاكف التجقرؼ = ت .ؽ

 اللقاكف المدان الفراسن= ؼ .ـ.ؽ

 صفحة= ص 

 طبعة= ط 

 مجمة اللضقاية= ؽ .ـ

  بالمغة الفرنسية–ب 

Art = article 

Ccf = code civil français 

Civ = arrêt d’une chambre civile de la cour de cassation 

Obs = observation 

P = page 

Rep = répertoire 
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 :إٍداء 

 إىل أبٕ ّأمٕ أطال اهلل يف عنسٍنا

 إىل مً حتنل معٕ عياء إعداد ٍرِ املركسٗ

 إىل إخْتٕ

 ّإىل كل األحباب ّاألصدقاء

 .أٍدٖ هله مجٔعا ٍرا العنل املتْاضع
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 شكس ّ عسفاٌ

بعد شكس اهلل علٙ ما ٍّبيا مً عكل ّحطً تدبري ال ٓفْتيا أٌ ىيِْ 

بكل مً كاٌ لُ الفضل ّاملطاٍن٘ مً قسٓب أّ مً بعٔد يف إجناش ٍرا 

العنل،ّىتكدو إلَٔه باإلمتياٌ ّالشكس علٙ ما قدمِْ مً معْى٘ 

 .ّىصح،مما كاٌ لُ الْقع احلطً يف قلْبيا ّ تغرٓ٘ إزادتيا 

ّإىل األضتاذ بً طسٓ٘ معنس علٙ قبْلُ اإلشساف علٙ مركسٗ ختسجٕ 

 .ّعلٙ تْجَٔاتُ الكٔن٘ 

أقْل شكسا إىل كل مً قدو ليا العٌْ ّاليصح، ّإىل مً حفصىا علٙ 

 .العنل

 .ّاحلند اهلل مً قبل ّمً بعد ٌ فَْ ّلٕ التْفٔل
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 الـــمقدمـــــة 

يعد اإلستثمقر األجابن المبقشر مف أكثر كسقال التمكيل الدكلن فعقلية لمق يتكفر عميه 
مف مزايق عدة، يتمثل أبرزهق فن تكفير فرص عمل ك الل التكاكلكجيق، كمق يشكل اإلستثمقر 

األجابن المبقشر أحد أهـ رؤكس األمكاؿ التن شهدت تطكرا كبيرا كاظرا لمدكر المهـ ك الحيكؼ 
الذؼ يمعبه فن الرفع مف اللدرات اإلاتقجية لإلقتصقديقت الكطاية كزيقدة معدالت التشغيل 
بقإلضقفة إلى إدخقؿ التلاية المتلدمة هذا مف جهة كمف جهة أخرػ ظهكر الحقجة إلى 

اإلستثمقر األجابن المبقشر مف طرؼ الدكؿ الاقمية، اقهيؾ عف الدكؿ المتلدمة لإلستفقدة مف 
.  تمؾ المزايق التن يتمتع بهق 

هذا ك تعتبر تدفلقت اإلستثمقر األجابن المبقشر مف أهـ مصقدر التمكيل الخقرجن لمدكؿ 
الاقمية فن التسعيايقت مف اللرف العشريف حيث يتـ اإلعتمقد فن تمكيل الفجكة بيف اإلستثمقر ك 

المدخرات المحمية، لذا تسعى مختمف دكؿ العقلـ إلى جذب المزيد مف تدفلقت اإلستثمقر 
. األجابن المبقشر لمق لهق مف مردكدية إيجقبية عمى عممية التامية اإلقتصقدية

دراكق  الدكؿ تبذؿ المضيفة، لالقتصقديقت بقلاسبة المبقشرة األجابية االستثمقرات ألهمية كا 
 خالؿ مف المحددات، هذه مع يتكافق بمق االستثمقرؼ  ماقخهق لتهياة كبيرة جهكدا الاقمية خقصة
 عمى الحكافز، ك المزايق مف المزيد كماح كالسيقسية، كاالجتمقعية االقتصقدية أكضقعهق تكييف
 فن إال يتكطف ال األجابن المقؿ رأس ألف ذلؾ الجاسية، المتعددة الشركقت يستلطب الذؼ الاحك
  .كمالامة استلرارا األكثر البياقت

 ماقخهق تطكير إلى التسعياقت ماذ سعت التن الدكؿ هذه بيف مف كاحدة الجزاار كتعتبر
 ققاكاية ك اقتصقدية آليقت كضع ك هيكمية إصالحقت بعدة الليقـ خالؿ مف ذلؾ ك االستثمقرؼ،

 مف الرفع المقلية بهدؼ االمتيقزات ك ك الضمقاقت الحكافز اظقـ استخدـ تتضمف متاكعة
 األجابية المبقشرة بقإلضقفة إلى االستثمقرات مف قدر أكبر عمى الحصكؿ فن الدكلة إمكقاقت

  



6 
 

 الـــمقدمـــــة 

األطراؼ مع الدكؿ المتلدمة فن  المتعددة ك الثاقاية كالمعقهدات االتفققيقت مف جممة تكقيع
 .لمتجقرة العقلمية الماظمة إلى االاضمقـ إلى الجقد السعن جميع المجقالت ك

 تـ حيث االستثمقر، بلقاكف  الخقصة التعديالت بقشرتهق تمؾ التن اإلصالحقت أبرز كمف
 أجل ترقية مف أبدتهق الدكلة التن اللكية اإلرادة  الذؼ بيف1993 لساة  االستثمقر ققاكف  إصدار

 األمر االقتصقدؼ، ك االافتقح ك الخقرجية التجقرة تحرير سيقسقت خالؿ مف االستثمقر
 عممه آليقت ك ماقخه ك االستثمقر بتطكير المتعمق ك 2001 أكت فن  الصقدر01/03رقـ

 الحد مستهدفق األجابية األمكاؿ رؤكس إستلطقب عمى تعمل التن الحكافز مف العديد قدـ حيث
 أكجه تحرير ك المقلية ك الالدية لمسيقسقت االستلرار تحليق ك الهيكمية التشكهقت مف األداى
 المؤسسقتن اإلطقر تحديد إلى بقإلضقفة االقتصقدية المؤسسقت تأهيل ك االقتصقدؼ الاشقط
 التكاكلكجيق الكتسقب البمد إمكقايقت مف الرفع فن الدكلة مسقعن فضال هذا لالستثمقر، الماظـ

الحديثة التن  االبتكقرات ك العممية البحكث مجقؿ فن خقصة العقلمية التطكرات مسقيرة ك
بإمكقاهق جمب المزيد مف اإلستثمقرات األجابية، بقإلضقفة إلى تحسيف أدااهق كترتيبهق فن بعض 

 .المؤشرات الدكلية التن تعكس مدػ تطكر ماقخ اإلستثمقر ك األداء اإلقتصقدؼ لمبمد

: أوال اإلشكالية 

مق هك كاقع سيقسقت اإلستثمقر فن جذب اإلستثمقرات األجابية المبقشرة فن الجزاار ؟ 

: كتادرج تحت هذه اإلشكقلية مجمكعة مف التسقؤالت الفرعية اكجزهق فن 

 المبقشر؟ األجابن االستثمقر جذب سيقسقت مقهن -
 المبقشر؟ األجابن االستثمقر الستلطقب محفزا الجزاار فن االستثمقرؼ  الماقخ يعتبر هل -
 الجزاار؟ فن المبقشرة األجابية االستثمقرات تطكر عمى االستثمقر سيقسقت اثر مق -
 ؟ االستثمقرؼ  ماقخهق تحسيف فن الجزاار بهق ققمت التن اإلصالحقت مسقهمة مدػ مق -

 التن الفرضيقت مف مجمكعة صيقغة السقبلة اإلشكقالت تحميل يتطمب  : فرضيات البحث ثانيا
 :الدراسة عميهق تباى
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 الـــمقدمـــــة 

 المتقحة التركيجية المكارد استخداـ فن المبقشر األجابن االستثمقر جذب سيقسقت تتمثل -
 .االقتصقد فن بهق المعمكؿ لمتشريعقت كفلق المبقشرة األجابية االستثمقرات مف معياة أاكاع لجذب

 عمى اللضقء بهدؼ لالستثمقرات جقذبة استثمقرية بياة تكفير عمى االستثمقرؼ  الماقخ يعمل -
 .لالستثمقر كاسعة فرصق مكفرة االستثمقرية، المعكققت

 اللقاكاية المعكققت مف العديد الجزاار فن المبقشر األجابن االستثمقر جذب سيقسقت تكاجه -
 مف الاكع هذا مف الماشكدة األهداؼ تحليق دكف  تحكؿ التن االقتصقدية ك كاإلدارية

 . االستثمقرات

 الجزاار ققمت المبقشر األجابن االستثمقر سيقسة لتفعيل المكممة اإلجراءات إطقر فن  -
 اللطقع فن خقصة المجقالت مف العديد فن االستثمقرؼ  ماقخهق لتحسيف اإلصالحقت مف بقلعديد

 .الصاقعن

: ثالثا أىمية الدراسة 

يعتبر إستثمقر األمكاؿ سكاء المحمية ماهق أك األجابية فن أؼ إقتصقد المحرؾ الرايسن 
لعممية التامية، ك تتجمى أهمية الدراسة مف خالؿ مق تكليه الدكلة الجزاارية مف أهمية بقلغة فن 
تشجيع اإلستثمقر األجابن المبقشر، ك إظهقر مسقعن ك مجهكدات الجزاار فن سبيل تشجيع ك 

. تطكير اإلستثمقرات األجابية المبقشرة مف أجل تحليق التامية اإلقتصقدية

: رابعا أىداف الدراسة 

إعطقء اظرة شقممة : تستهدؼ هذه الدراسة الكصكؿ إلى مجمكعة مف األهداؼ  كماهق 
حكؿ اإلستثمقر األجابن المبقشر، كتحميل ك تلييـ ماقخ اإلستثمقر فن الجزاار، كمحقكلة إظهقر 

دكر اإلصالحقت اإلقتصقدية ك الحكافز المماكحة فن جمب اإلستثمقر األجابن المبقشر، ك 
 .التعرؼ عمى دكر اإلستثمقر األجابن المبقشر فن تحليق التامية اإلقتصقدية 
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 الـــمقدمـــــة 

: خامسا ىيكل البحث 

 األسامة عف كاإلجقبة البحث إشكقلية كلمعقلجة الدراسة مف المتكخقه لألهداؼ تبعق
 اإلطقر : األكؿ الفصل يتاقكؿ حيث:فصميف إلى البحث بتلسيـ قماق الفرضيقت الفرعية كاختبقر

 األكؿ خصص ، مبحثيف إلى بقلتطرؽ  كذلؾ المبقشرة األجابية لالستثمقرات كالاظرؼ  المفقهيمن
 لدراسة خصص فلد الثقان المبحث أمق المبقشر األجابن االستثمقر المفقهيـ العقمة حكؿ لدراسة

اعكقسه األجابن االستثمقر . المبقشر دكافعه، اظريقت كا 

 ك عالقته بقلامك المبقشر األجابن االستثمقر بإستراتيجية كالمعاكف  الثقان الفصل أمق
سيقسقت  لدراسة األكؿ خصص مبحثيف إلى األخر هك تلسيمه تـ فلد اإلقتصقدؼ فن الجزاار

 المبقشرؼ األجاب االستثمقر عالقة لدراسة الثقان كالمبحث جذب اإلستثمقر األجابن المبقشر
 .بقلامك اإلقتصقدؼ فن الجزاار
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       اإلطار المفاىيمي و النظري لإلستثمار األجنبي المباشر               الفصل األول

 تمييـــــد 

 عمى الاقمية ك المتلدمة الدكؿ بيف التاقفس بقحتداـ الراهاة الدكلية االقتصقدية البياة تتسـ
 تاكيع ك تامية كسقال أهـ أحد تشكل كألاهق المبقشرة، األجابية االستثمقرات جذب عمى سكاء حد

 مف تعتبر ك غيرهق، ك شغل ماقصب تكفير ك المعرفة ك التكاكلكجيق الل ك المقلية المكارد
 التكيف عمى قدراته ك االقتصقد اافتقح عمى كمؤشرا امكهق ك الدكؿ تطكر فن المؤثرة المتغيرات

 ك السمع حركة عمى الجاسيقت متعددة الشركقت سيطرة ظل فن خقصة العقلمية التطكرات مع
 .المقلية التدفلقت ك الخدمقت

 عكامل عمى ذلؾ يتكقف ك ألخرػ  دكلة مف المبقشر األجابن االستثمقر جقذبية تختمف ك
 الدكؿ الهتمقـ اظرا ك سيقسن، ك ققاكان األخر البعض ك تسكيلن ك اقتصقدؼ بعضهق متعددة
 مزايقه، مف االستفقدة بدافع جذبه محددات تحسيف ك االستثمقر بماقخ ماهق الاقمية خقصة
 مف االستفقدة بدافع اللقامة االستثمقرات ماهق المبقشرة األجابية االستثمقرات أشكقؿ تعددت

 الممكية معيقر أسقس عمى المصافة االستثمقرات ماهق ك المضيف، البمد فن المتقحة اإلمكقايقت
 .الشراكة ك

 كقف البد لاق المبقشرة األجابية بقالستثمقرات المتعملة الجكااب أهـ عمى لتعرؼا  قبلك
 دقيق مفهـك إيجقد  محقكلة فنآراء ك تعريفقت البقحثيف ك اإلقتصقدييفأكال أف اعرج إلى 

 أكثر المجقؿ تفتح التن كأشكقله مظقهره أهـ إلى ،كالكصكؿلإلستثمقر األجابن المبقشر ككاضح
 .كالمفكريف االقتصقدييف قبل مف به كاالهتمقـ أهميته عمى أكد الذؼ األمر ماه، لالستفقدة

 :كفن هذا السيقؽ ساعمل عمى التفصيل أكثر مف خالؿ المبقحث التقلية 

 مفاىيم عامة حول اإلستثمار األجنبي المباشر: المبحث األول 

  دوافع، نظريات و إنعكاسو–اإلستثمار األجنبي المباشر : المبحث الثاني 
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       اإلطار المفاىيمي و النظري لإلستثمار األجنبي المباشر               الفصل األول

 مفاىيم عامة حول اإلستثمار األجنبي المباشر: المبحث األول 

 ك األجل كيمةالط األمكاؿ رؤكس حركقت مف حركة المبقشر األجابن االستثمقر يعتبر
 فن أسقسيق عقمال ك العقلمن، االقتصقد فن اادمقجهق ك االقتصقديقت تفتح مظقهر مف مظهرا
 خقصة األخيرة الساكات فن به االهتمقـ تزايد فلد لذا الدكلية االقتصقدية العالققت تفعيل ك ربط
 اللركض عف البديل الخقرجن التمكيل أشكقؿ مف شكال بقعتبقره الاقمية الدكؿ طرؼ مف

 تحليق فن يسقهـ بمق الحديثة التلايقت ك التكاكلكجيق ااتلقؿ تضمف حيكية كسيمة ك األجابية
 .1الامك دعـ ك االقتصقدية التامية متطمبقت

 رالمباش األجنبي االستثمار  مفيوم :المطمب األول

 تعريف اإلستثمار : الفرع األول

 ثمرة ك الثمرة عمى الحصكؿ طمب ككاه عف يخرج لـ المغة فن االستثمقر مفهـك إف      "
 2 "قاّمق ك به الليقـ أحسف أؼ مقله الرجل كثمر عاه تكلد مق الشنء

 لالستثمقر مكحد اقتصقدؼ مفهـك أك تعريف إيراد بشقف اختمفكا فلد االقتصقد رجقؿ أمق      "
 أك اإلاتقجية، الماتجقت مف الجديدة اإلضقفة عف عبقرة :بأاه تعريفه إلى ذهب مف فماهـ

  " . المتقح الدكلة رأسمقؿ إلى الرأسمقلية

 عف عبقرة هك أك المقؿ لرأس الماتج التكظيف عف عبقرة: بأاه آخركف  عرفه حيف فن
 3 "اقتصقدية حقجقت إشبقع إلى تؤدؼ استخدامقت احك لألمكاؿ تكجيه

 

 ماشأة اإلسكادرية، األكلى، الطبعة اإلسالمن، كالفله اللقاكف  بيف ملقراة دراسة ، العلقرات مجقؿ فن األجابية االستثمقرات ، سكيمـ أحمد دمحم دمحم1
 ، بقإلسكادرية المعقرؼ

 23 ص ، 2009 .
 10 ص ، 2006 ، مدان دار الجزاار، ، تتعديال ألحداث كفلق مالحة اصكص ، المغقربية الدكؿ فن لالستثمقر األسقسية اللكاايف ، بكدهقف مكسى2 .

 115 ص ، 2001 ، الجقمعية المطبكعقت ديكاف الجزاار، المقلن، التسيير ، سمكس مبقرؾ3 .
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       اإلطار المفاىيمي و النظري لإلستثمار األجنبي المباشر              الفصل األول

 لممؤسسة جديدة طققة بخمق الليقـ عميه يترتب الذؼ الاشقط :أاه عمى أيضق يعرؼ كمق      "
   "كطققة كفقءة أكثر بأصكؿ الحقلية األصكؿ استبداؿ أك جديدة إاتقجية كحدات إضقفة خالؿ مف

 ظيور اإلستثمار األجنبي المباشر:  الفرع الثاني
 البقردة الحرب ااتهقء بعد الدكلن، لمتمكيل كأداة المبقشر األجابن اإلستثمقر مفهـك ظهر

 عمى التعرؼ ،1اإلقتصقدؼ التخمف أسبقب تأصيل االقتصقد رجقؿ أدػ الذؼ األمر 1991عقـ
 تاميتهق تحليق عمى كتسقعدهق الاقمية البمداف بيد تأخذ أف شأاهق مف التن كاألسقليب السيقسقت
 الالزمة العكامل أهـ مف المقؿ رأس أف عمى االقتصقديكف  أجمع كقد .كاالجتمقعية االقتصقدية

 العممية فن كالبشرية الطبيعية المكارد مع يتضقفر الذؼ العقمل كأاه االقتصقدية التامية لتحليق
 رأس كالص ادرة الاقمية لمبمداف االقتصقدية الخصقاص أهـ مف أاه عمى أجمعكا كمق اإلاتقجية،

 عممية لتحريؾ الالزمة اإلستثمقرات لتمكيل كفقيته كعدـ الدكؿ هذه لدػ يتكافر الذؼ المقؿ
 التمكيل كسقال بأحد االستعقاة كجب، األجابية األمكاؿ رؤكس عمى الحصكؿ أجل كمف التامية
 :التقلية الدكلن

 األجنبية والمنح اإلعانات:أوال
 كال ميسرة لشركط كفلق تتـ التن الدكلية التحكيالت كقفة كهن كالعيان، الالدؼ باكعيهق

 الدكؿ إلى المتلدمة الدكؿ مف المكارد تحكيل عمى فتاطكؼ  ، (فكااد) أعبقء الدكلة عميهق تتحمل
 مرتبطة ألاهق عميهق كاالعتمقد بهق االكتفقء يمكف ال أاه إال التامية تحليق بهدؼ امكا األقل

 .الدكلية السيقسية العالققت بطبيعة
 الخارجية القروض :ثانيا

 كتتعهد دكلية، هياة مف أك أخرػ  دكلة مف الاقمية الدكلة عميهق تحصل مبقلغ كهن
 عميهق يعقب الكسيمة هذه أف إال عميهق، متفق فكااد عاهق كتؤدؼ محددة آجقؿ فن بسدادهق

 عف فضال لمجميع، تتقح ال فهن اللرض عمى الحصكؿ فن الاقمية الدكؿ تكاجه التن الصعكبقت
 2 كاستلالليتهق المدياة الدكلة بسيقدة المسقس حد إلى تصل قد التن اللقسية الشركط

 

  66 ،ص 2006 الجقمعية،مصر، الدار( الكويز حتى التكتالت من) الدولية المشاركة اقتصادياتالحميد، عبد المطمب عبد 1
  4 ص ، 2007 مصر، الجقمعن، الفكر دار ،األجنبية لإلستثمارات االقتصادية اآلثار مبركؾ، الملصكد عبد ازيه 2
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 األجنبية االستثمارات :ثالثا
 فن مليـ كيقف حصكؿ هدؼ يعكس الذؼ الدكلن االستثمقر أاكاع مف الاكع ذلؾ هن

 عمى المصمحة هذه كتاطكؼ  آخر، اقتصقد فن مليمة مؤسسة فن داامة مصمحة عمى مق إقتصقد
 المستثمر تمتع إلى بقإلضقفة المؤسسة، المبقشر المستثمر بيف األجل طكيمة عالقة كجكد

 .1 المؤسسة إدارة فن الافكذ مف كبيرة بدرجة المبقشر
تعريف اإلستثمار األجنبي المباشر  : الفرع الثالث

 يكاجهه مق أصعب مف يعتبر المبقشر، األجابن لإلستثمقر دقيق تعريف إعطقء إف
 المستثمر مف كل اظرة اختالؼ إلى األكلى بدرجة راجع كهذا الميداف، هذا فن البقحثكف 
 البقحثيف بهق جقء التن التعقريف أهـ إظهقر ساحقكؿ لذلؾ له، المضيفة كالدكلة األجابن

 »: االستثمقر أاكاع مف اكع أاه عمى المبقشر األجابن االستثمقر :الصدد هذا فن اإلقتصقدييف
 عمى مق إقتصقد فن مليـ كيقف حصكؿ يعكس الذؼ الدكلن يعرؼ - « هللا عطقء أحمد مقجد

 .2 آخرإقتصقد فن مليمة مؤسسة فن داامة مصمحة
 (FMI) :الدولي النقد صندوق  تعريف -

 دكلة فن المليمكف  عميهق كيسيطر مق، دكؿ داخل المشركعقت فن االستثمقرات تمؾ هن
 .  3 المشركع كقدرات سيقسقت عمى فعمية سيطرة لهـ كتككف  أخرػ،

 UNCTAD والتنمية لمتجارة المتحدة األمم مؤتمر -
 كملدرة داامة مصقلح تعكس المدػ طكيمة عالقة عمى ياطكؼ  الذؼ االستثمقر ذلؾ هك

 (المستثمرة الشركة إليه تاتمن الذؼ اللطر) األـ اللطر فن الشركة بيف اإلدارؼ  التحكـ عمى
 األـ الشركة كتعرؼ (لإلستثمقرات المستلبل اللطر) آخر قطر فن إاتقجية كحدة أك كشركة

 تقبعة (إاتقجية كحدة أك) شركة فن أصكال تممؾ التن الشركة تمؾ أاهق عمى (األجابن المستثمر)
 أك العقدية أسهـ مف 10 تفكؽ  أك تسقكؼ  حصة شكل الممكية كتأخذ األـ اللطر غير آخر للطر
 هذه كتتفق األخرػ  لمشركقت يعقدلهق مق أك المحمية لمشركقت (اإلدارة مجمس فن) الصكتية اللكة

 :اآلتية الالقط عمى الهياقت
 
ج  ص سقبق، مرجع مبركؾ، الملصكد عبد ازيه 1
  99 ص ، 2010 األردف، كالتكزيع، لماشر أسقمة دار األكلى، طبعة ،الالستثمار إدارة ،هللا عطق أحمد مقجد 2
  13 ص ، 1989 مصر، الجقمعة، شبقب مؤسسة ،األجنبية االستثمارات وجدوو  التمويل نظريات قحف، أبك السالـ عبد 3
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 .اإلستثمقر إدارة أثاقء كالتصكيت الرأؼ إبداء عمى اللدرة المتالؾ محددة كاسبة 10% اسبة -
 .أخرػ  دكلة فن جزاية أك تقمة ممكية ألصكؿ أجابن مستثمر امتالؾ -
 .المبقشر األجابن االستثمقر مدػ طكؿ عمى التأكيد -
 .أهدافه حسب قراراته لتمرير صقحبهق تؤهل التن التصكيت قكة تحددهق الفعمية اللرار سمطة -

 يتضمف بأاه األخرػ، األشكقؿ مف غيره عف المقلية التدفلقت أشكقؿ مف الشكل هذا كيتميز
امق ممكية حصص شكل فن فلط المقؿ رأس تحركقت  كمعرفة كتكاكلكجيق آالت شكل فن كا 
 أك المشترؾ، االستثمقر حقلة فن المشركع إدارة فن المستثمر مشقركة أؼ عف فضال كمهقرات،
 يلل كبقلتقلن االستثمقر لمشركع المطملة ممكيته حقلة فن كالتاظيـ اإلدارة، عمى الكقممة سيطرته
 1 .المخقطرة عاصر

 :المبقشر األجابن لإلستثمقر التقلن التعريف استخمص التعقريف هذه خالؿ كمف

 دكر لممستثمر كيككف  أخرػ  دكؿ فن المكجكدات فن بقالستثمقر أجابن طرؼ قيقـ هك
 شركة مع االادمقج أك المشقركقت أك الشركقت تأسيس خالؿ مف مكجكداته إدارة فن فعقؿ
 أيضق كيدخل المضيفة الدكؿ فن األـ لمشركة مكجكدات هاقؾ آخر بمعاى أؼ الخ...كطاية
 الدكؿ فن ماهق جزء أك لشركقت األجقاب شراء أؼ الخكصصة عممية الاشقط هذا ضمف

 2 .المضيفة

 تمتمؾ ألاهق الجاسيقت المتعددة الشركقت بكاسطة يككف  المبقشر األجابن فقالستثمقر
 مف االستثمقرات هذه تمكيل يتـ كقد الخقرج، فن االستثمقر بعممية تلـك التن كالهيقكل الباى

 أك األـ الشركقت مف سكاء عميهق تحصل التن كاللركض ةزالمحتج كاألربقح المممككة األمكاؿ
 دكؿ فن بإستثمقراتهق الجاسيقت متعددة الشركقت تلـك مق كعقدة كالمحمية، األجابية المؤسسقت

 .اإلاتقجية بقلعممية لمليقـ ةأالكف البشرية كالمكارد الماقسبة كالسكؽ  الطبيعية المكارد عمى تتكفر
 
 
 العمـك كمية المقستر، مذكرة ،(الجزائر حالة دراسة) المباشرة األجنبية لإلستثمارات الجاذبة التحفيزية السياسات تقييم دمحم، عمكاش 1

قتصقد مقلية تخصص اإلقتصقدية، العمـك فرع التسيير، كعمـك اإلقتصقدية  06 ص 2014-2013 بسكرة، خيضر، دمحم جقمعة دكلن، كا 
  205 ص ، 2012 مصر، لماشر، الجقمعن الفكر دار ،الدولي االقتصادي والترابط االستثمار العقؿ، عبد عمن اشأت 2
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 به يلـك الذؼ الاشقط ذلؾ: "أاه  عمى فتعرفه  (OMC)لمتجقرة  العقلمية الماظمة أمق
 أخرػ  بمداف فن أصكله يستعمل خالله مف كالذؼ (األصمن البمد) مق بمد فن المليـ  المستثمر

 . 1  "تسييرهق اية مع كذلؾ ( مضيفة دكؿ)

 لالستثمقر تهقاظر فن جميعهق تتفق الدكلية المؤسسقت ":أف السقبلة التعريفقت مف يتضح
 بغرض المقؿ، رأس صقحبة الدكلة غير دكلة عمى المقؿ لرأس تدفق ككاه المبقشر األجابن
 فن المتمثل لهدفه خدمة ذلؾ ك جزايق أك كميق إدارته المستثمر يتكلى األجل طكيل مشركع إاشقء
 . 2 الربح تحليق

 المستثمركف  بإاشقاهق يلـك التن المشركعقت كقفة المبقشر األجابن بقالستثمقر يلصد كمق
أك يسيطركف (JOINT VENTURE) فيهق  الكطان المستثمر يشقرككف  أك كيمتمككاهق األجقاب

 األجل طكيمة استثمقرات تعتبر التن المبقشرة األجابية االستثمقرات تتميز حيث اإلدارة، عمى فيهق
 الحديثة التكاكلكجيق الل فن تسقهـ عقلمية شركقت طريق عف تتـ مق غقلبق كهن كبير بقستلرار
 . 3 " اإلدارة كتطكير كالخبرة

 

 

 

 

 

                                                   
 انجعائط حبنخ زضاؼخ ، األوضويزىؼطُخ انشطاكخ ارفبقُخ ظم فٍ آفبقهب و انًجبشطح األجُجُخ االؼزثًبضاد واقغ رحهُم ، ثىجًؼخ ثالل 1

 19 ص 2007انًبجؽزُط، رهًؽبٌ  شهبزح نُُم يقسيخ ،يصكطح

 3 ص ، 2006 يصط، وانزًىَم، االؼزثًبض يإرًط ، انًجبشط األجُجٍ االؼزثًبض جصة فٍ ػطثُخ رجبضة انقطَشبوٌ، حبرى 2

 ،3 ػسز ، انجبحث يجهخ ، انًُبفؽخ نًىاجهخ اإلؼزطارُجُخ انزحبنفبد زػى أشكبل يٍ كشكم انًجبشط األجُجٍ االؼزثًبض ظغساض، أحًس 3

 159 ص ، 2004 ، انجعائط
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 حوصمة حول تعريف اإلستثمار األجنبي المباشر : الفرع الرابع

 :المبقشر األجابن لإلستثمقر التقلن التعريف استخمص التعقريف هذه خالؿ كمف
 فن فعقؿ دكر لممستثمر كيككف  أخرػ  دكؿ فن المكجكدات فن بقالستثمقر أجابن طرؼ قيقـ هك
 .الخ...كطاية شركة مع االادمقج أك المشقركقت أك الشركقت تأسيس خالؿ مف مكجكداته إدارة
 الاشقط هذا ضمف أيضق كيدخل المضيفة الدكؿ فن األـ لمشركة مكجكدات هاقؾ آخر بمعاى أؼ

 . 1 المضيفة الدكؿ فن ماهق جزء أك لشركقت األجقاب شراء أؼ الخكصصة عممية

 تمتمؾ ألاهق الجاسيقت المتعددة الشركقت بكاسطة يككف  المبقشر األجابن فقالستثمقر
 مف االستثمقرات هذه تمكيل يتـ كقد الخقرج، فن االستثمقر بعممية تلـك التن كالهيقكل الباى

 أك األـ الشركقت مف سكاء عميهق تحصل التن كاللركض ةزالمحتج كاألربقح المممككة األمكاؿ
 دكؿ فن بإستثمقراتهق الجاسيقت متعددة الشركقت تلـك مق كعقدة كالمحمية، األجابية المؤسسقت

 .اإلاتقجية بقلعممية لمليقـ الكفأة البشرية كالمكارد الماقسبة كالسكؽ  الطبيعية المكارد عمى تتكفر
 مكونات رأسمال اإلستثمار األجنبي المباشر:  الفرع الخامس
 بشكل إمق المبقشر، المستثمر يلدمه الذؼ المقؿ رأس " :بأاه االستثمقر رأسمقؿ يعرؼ

 االستثمقر مؤسسة إلى (به صمة ذات أخرػ  مؤسسقت خالؿ مف) مبقشر غير أك مبقشر
 . 2 "المبقشر االستثمقر مؤسسة مف المبقشر المستثمر عميه حصل رأسمقؿ أك المبقشر

  3:يمن مق المبقشر االستثمقر رأسمقؿ كيتضمف

الممكية  حقوق  المال رأس  :أوال
 فن األسهـ كقفة ك الفركع فن الممكية حصص عمى الممكية حلكؽ  المقؿ رأس يشتمل

 ك األالت تكفير مثل المقؿ رأس فن المسقهمقت إلى بقإلضقفة كالزميمة التقبعة الشركقت
 .المعدات

 
  205 ص ، 2012 مصر، لماشر، الجقمعن الفكر دار ،الدولي االقتصادي والترابط االستثمار العقؿ، عبد عمن اشأت 1

 3 ص ، 2006 مصر، كالتمكيل، االستثمقر مؤتمر المبقشر، األجابن االستثمقر إحصقايقت جكدة تلييـ اكرؼ، طقرؽ  2

3Maitena duce , definition of foreign direct investment, a methodological note , banco de espana , final draft , 
july 31, 2003 ,page 5. 
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ا ھاستثمار المعاد العوائد :ثانيا
 مف ( الممكية فن اشتراكه اسبة) المبقشر المستثمر اصيب استثمقرهق المعقد العكااد تشمل

 الفركع عقادات مف اصيبه ك كقألربقح، الزميمة ك التقبعة الشركقت تكزعهق ال التن العقادات
 .1دة جدؼ تدفلقت كقات لك كمق استثمقرهق المعقد العكااد تعقمل ك إليه، المحكلة

 انشركات بیه انذیه بمعامالت انمرتبطة األموال رؤوس :ثانثا

 ك اقتراض عمميقت الشركقت بيف فيمق الديف بمعقمالت المرتبطة األمكاؿ رؤكس تتضمف
 جهة، مف المبقشر المستثمر بيف المكرديف إاتمقف ك الديف سادات ذلؾ فن بمق األمكاؿ إقراض

 . ثقاية جهة مف الزميمة ك التقبعة المؤسسقت
 و االؼزثًبض يإؼؽخ ططف يٍ رطاقت و رؽُط نالؼزثًبض انًكىَخ انثالثخ انؼُبصط هصِ ئٌ

 اقزصبز فٍ انًقُى انًجبشط انًؽزثًط فُهب ًَهك يؽبهًخ غُط أو ثأَهب يإؼؽخ يؽبهًخ رؼطف انزٍ

 يؽبهًخ، يإؼؽخ حبنخ فٍ انزصىَزُخ انقىح انؼبزَخ أو األؼهى يٍ أكثط أو % 10 َؽجخ أذط ثهس

 ثالثخ ػهً االؼزثًبض يإؼؽبد رشزًم و انًؽبهًخ، غُط انًإؼؽخ حبنخ فٍ شنك َؼبزل يب أو

: أَىاع 

 % 50 مف أكثر المليـ غير المستثمر يمتمؾ حيث  :المنتسبة أو التابعة المؤسسات -
 مجمس أعضقء تغيير أك تشكيل بحق يحتفع ك التصكتية، اللكة العقدية أك األسهـ مف

 .اإلدارة
 % 10 مف المليـ غير المستثمر فيهق يمتمؾ التن المؤسسة هن ك  :الزميمة المؤسسات -

 .التصكيتية اللكة أك العقدية األسهـ مف % 50 إلى
 أك مبقشر بشكل بقلشراكة أك بقلكقمل مممككة مسقهمة غير مؤسسقت هن ك  :الفروع -

 :التقلية األشكقؿ أحد الفركع تأخذ ك مليـ، ثقلث طرؼ مع مبقشر غير
 .األجابن لممستثمر تمثيل مكتب أك دااـ فرع .1
 .األجقاب المستثمريف مف عدد بيف مممككة مسقهمة غير شركة .2
 .مليـ أجابن لممستثمر مممككة مالكلة غير معدات أك سكاية مبقان أك أراضن .3

                                                       
 االقتصقدية الثالثقء ادكة السكرية، االقتصقدية العمـك جمعية العربية، الدكؿ فن المبقشر األجابن االستثمقر الكفرؼ، هللا العبد  مصطفى1

 الثقلثة
 :المكقع عمى متقح 04 ص ، 2010 المستلبل، كآفقؽ السكرؼ  االقتصقد حكؿ كالعشركف 

http://www.mafhoum.com/syr/articles_10/kafri.pdf  22/03/2018 اإلطالع ربضَد 

 

http://www.mafhoum.com/syr/articles_10/kafri.pdf
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 لفترة األجابن المستثمر به يليـ الذؼ االقتصقد غير اقتصقد داخل تعمل مالكلة معدات . 4
 الغقز ك الافط عف قيبتفاؿ معدات الطقارات، كقلسفف، ) األقل عمى عقـ إلى تصل زماية

 (الطبيعن
أشكال اإلستثمار األجنبي المباشر و خصائصو  : المطمب الثاني

 طرؼ مف المشركع ممكية اسبة حسب تتحدد المبقشر األجابن االستثمقر أشكقؿ إف
 األجابن االستثمقر تلييـ يتـ الماطمق هذا كمف مطملة أك جزاية تككف  فلد األجابن، المستثمر
 .األخرػ  األاشطة عف بهق يتميز خصقاص له أف كمق متعددة أاكاع إلى المبقشر

المباشر  األجنبي االستثمار أشكال :األول الفرع
 :كقلتقلن هن المبقشر األجابن االستثمقر أشكقؿ

المشترك  االستثمار:أوال
 أك) طرفقف فيه يشقرؾ أك يمتمكه الذؼ األعمقؿ المشركعقت أحد بأاه «ككلدؼ يعرفه
 الحصة عمى تلتصر ال هاق كالمشقركة داامة، بصفة دكلتيف مف أكثر أك ( معاكيتقفشخصيتقف

 العالمة أك اإلختراعقت كبراءات الخبرة أك اإلدارة إلى أيضق تمتد بل المقؿ رأس فن
 .1 » الخ...التجقرية

 أك إاتقجية عمميقت عمى ياطكؼ  المشترؾ االستثمقر أف يرػ » فيرؼ  بتريسترا «أمق 
 كقفيق حلق تمقرس دكلية شركة فيهق االستثمقر أطراؼ أحد كيككف  أجابية، دكلة فن تتـ تسكيلية

  2 عميه الكقممة السيطرة بدكف  اإلاتقجية العمميقت أك المشركع إدارة فن
 مف أمر أك أجابن طرؼ اشتراؾ حقلة فن أاه الشأف هذا فن » ليفاجستكف  « كيلترح

 أك قديمة أك جديدة سمعة بإاتقج لمليقـ (ذلؾ غير أك ققامة كطاية شركة كقف سكاء) محمن طرؼ
 أك المقؿ رأس فن المشقركة هذه كقات سكاء .آخر إاتقجن اشقط أؼ أك السكؽ  تامية

 .مشترؾ استثمقرا يعتبر فإاه بقلتكاكلكجيق
 صيقغتهق يمكف المضيفة الدكؿ اظر كجهة مف كعيكب مزايق االستثمقر مف الاكع هذا ياطكؼ   

 :كقلتقلن
 482- 481 ص سقبق، مرجع ،الدولي واالستثمار األعمال إقتصاديات قحف، أبك السالـ عبد 1
  238 ص ، 1998 مصر، الفاية، اإلشقعة كمطبعة مكتبة ،الدولية األعمال إدارة في مقدمة قحف، أبك السالـ عبد 2
 



18 
 

       اإلطار المفاىيمي و النظري لإلستثمار األجنبي المباشر               الفصل األول

 .المضيفة الدول نظر وجية من المشترك االستثمار مزايا 1-
 :التقلية الالقط فن تمخيصهق يمكف

دارته تاظيمه أحسف إذا يسقهـ المشترؾ االستثمقر -  األجابية األمكاؿ رؤكس تدفق زيقدة فن كا 
 .التكاكلكجية كالتامية

 .أخرػ  ماقفع مف بهق يرتبط كمق لمعمل جديدة فرص خمق -
 .الخ...كاإلستيراد التصدير فرص زيقدة طريق عف المدفكعقت ميزاف تحسيف - 
 مع كخمفية أمقمية رأسية إقتصقدية تكقمل عالققت كخمق الكطاييف المديريف قدرات تامية  -

 .المضيفة بقلدكؿ المختمفة كالتامية اإلقتصقدية الاشقطقت
 الدكؿ معظـ فن قبكال المبقشر األجابن اإلستثمقر أاكاع أكثر مف المشترؾ االستثمقر يعتبر  -

 1 .الاقمية

 .المضيفة الدول نظر وجية من المشترك االستثمار عيوب 2-
 المطمق التممؾ عمى ياطكؼ  الذؼ بقالستثمقر بقلملقراة االستثمقرات مف الاكع هذا عيكب أمق

 :كقآلتن فهن االستثمقر لمشركع األجابن لمطرؼ
 أؼ مشقركة عدـ عمى األجابن الطرؼ أصر إذا السقبلة المزايق مف المضيفة الدكؿ حرمقف -

 .االستثمقر فن كطان طرؼ
 اللدرة كتكفر الجيد االستعداد ذك الكطان الطرؼ تكافر مدػ عمى المذككرة الماقفع تتعمق أف -

 الدكؿ فن كخقصة المشترؾ االستثمقر مشركعقت فن المشقركة عمى كالمقلية كاإلدارية الفاية
 .المختمفة

 العمالت بتكفير الخقصة الاقمية الدكؿ أهداؼ تحليق فن المشترؾ االستثمقر مسقهمة إف -
 بمشركعقت بقلملقراة أقل يعتبر المدفكعقت ميزاف كتحسيف (األجابن المقؿ رأس) األجابية
 2 .األجابن بقلمستثمر مطملة ممكية المممككة االستثمقر

 
                                                  

  17 ص ، 2007 مصر، الجقمعة، شبقب مؤسسة ،األجنبية لإلستثمارات المختمفة والسياسات األشكال قحف، أبك السالـ عبد1 - 18.

  67 ص سقبق، مرجع الحميد، عبد المطمب عبد2 - 68.
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 حجـ صغر إلى هذا يؤدؼ فلد الكطان لممستثمر المقلية اللدرة إاخفقض إلحتمقؿ اظرا -
 الدكؿ أهداؼ تحليق فن المشركع هذا إسهقمقت تلل أف جدا المحتمل مف يصبح ممق المشركع
شبقع التكاكلكجن، كالتحديث التكظيف، فرص بزيقدة مثال الخقصة  مف المحمن السكؽ  حقجة كا 

اخفقض الماتكجقت،    .األجابية العمالت تدفق كا 
 .األجنبي لممستثمر بالكامل الممموكة االستثمارات :ثانيا

 اإلستثمقرات أاكاع أكثر األجابن لممستثمر بقلكقمل المممككة االستثمقر المشركعقت تمثل
 الاقمية الدكؿ مف الكثير أف اجد حيف فن الجاسيقت متعددة الشركقت لدػ تفضيال األجابية
 كالسبب االستثمقر، لمشركعقت الكقمل بقلتممؾ الشركقت لهذه التصريح فن كثيرا تتردد المضيفة

 كسيقدة إقتصقدية ك سيقسية آثقر مف عميهق يترتب كمق اإلقتصقدية، التبعية مف الخكؼ ذلؾ فن
 .1الاقمية الدكؿ ألسكاؽ الجاسيقت متعددة الشركقت إحتكقر

 .النامية الدول ألسواق لممستثمر بالكامل الممموك االستثمار مزايا 1-
 :يمن مق فن األجابن لمستثمر بقلكقمل المممككة االستثمقرات مزايق تتمخص

 المستهدفة الدكلية األسكاؽ فن إستغاللهق يمكاهق تاقفسية ميزة الدكلية الشركة امتالؾ حقؿ فن -
 كالتسكيلية كالفاية اإلدارية مكظفيهق كمهقرات المتلدمة، تلايقتهق بالل تلـك أاهق اعتبقر عمى

 يخدـ بمق كتكجيههق اإلمكقاقت، بهذه بقلكقمل تتحكـ التن هن حيث المضيف، البمد إلى كالمقلية
 .2العميق مصقلحهق

 البمد فن العقممة األيدؼ كرخص كالتأميف، كالشحف الالل تكقليف تخفيض مف االستفقدة -
ستخداـ المضيف،  الشركة لماتجقت التاقفسية اللدرة مف يعزز ممق اسبيق رخيصة أكلية مكاد كا 

  3.الدكلية األسكاؽ مف كغيرهق المضيف البمد أسكاؽ فن الدكلية
 يسقهـ الاكع كهذا المشتركة، بقلمشركعقت قكرات مق إذا المشركعقت هذه حجـ لكبر اظًرا -

 .كبير اطقؽ عمى التكاكلكجن التحديث فن باقءة مسقهمة
 

                                                       
    19 ص سقبق، مرجع قحف، أبك السالـ عبد1 .

   6- 5 ص سقبق، مرجع مبركؾ، الملصكد عبد ازيه 2
      253ص سقبق، مرجع قدؼ، المجيد عبد3 .
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 .النامية الدول ألسواق لممستثمر بالكامل الممموك االستثمار عيوب 2-
 أخطقر مف المضيفة الدكؿ تخكؼ عمى اإلستثمقرات مف الاكع هذا مسقكغ  تاطكؼ 

 كبيف بياهق المصقلح كتضقرب تعقرض حقؿ فن السمبية كآثقرهق اإلقتصقدية كالتبعية االحتكقر
 1 المعاية الشركقت

 .الحرة المناطق في االستثمار :ثالثا
 اإلقتصقد فن كاالادمقج الصقدرات تطكير إلى الحرة الماقطق فن االستثمقرات تهدؼ

 تستفيد بحيث لمغقية، تشجيعن لاظقـ الحرة الماقطق فن الماجزة االستثمقرات كتخضع الدكلن،
 .األخرػ  الماقطق فن تكجد ال امتيقزات عدة مف

 Thierryschowb- Pascallorot: تعريف اأخذ الحرة الماقطق مفهـك كلتكضيح

 مف تستفيد التجقرية، أك الصاقعية األاشطة أيف محدكد، جغرافن مجقؿ هن الحرة، الماطلة إف«
 مف مخففة تككف  الغقلب كفن ممفقة، أك مخفضة تككف  قد كالتن الضريبة مجقؿ فن خقص اظقـ

 تككف  أف بشرط حرية، بكل كتخزف  تدخل المقدية البضقاع أيف مسقحة إاهق اللقاكاية، الاقحية
عممق بأف بضقاع الماطلة الحرة تخضع لمرققبة ك الرسـك الجمركية فن حقؿ ...  لمتصدير مكجهة

 .2 »مق إذا أدخمت لإلقميـ الجمركن الكطان لمبمد المتكاجد فيه 
 :الحرة الماقطق فن تماح التن المزايق كمف
 .اإلستثمقر مجقؿ اختيقر حرية -
 أك العربن أك الجزاارؼ  المقؿ لرأس يمكف حيث المقؿ رأس جاسية عمى قيكد كجكد عدـ -

 .الحرة الماقطق مشركعقت فن اإلستثمقرات فن اسبة بأؼ يشقرؾ أك يافرد أف األجابن
 .تصديره كا عقدة المستثمر كالمقؿ األربقح تحكيل حرية -
 .األربقح اسبة كتحديد الماتجقت أسعقر تحديد حرية -
 فرع أمكاؿ، شركة أشخقص، شركة فردؼ، مشركع) لممشركع اللقاكان الشكل اختيقر حرية -

 3( الخ ...مختمطة شركقت أجابية، شركة
                                                          

  33 ص ، 2002 الجزاار، الحديث، الكتقب ،دارالدولي اإلقتصاد في العالمية التطورات محمكدؼ، مراد1 .

  8 ص سقبق، مرجع ،المباشرة األجنبية لإلستثمارات الجاذبة التحفيزية السياسات تقييم دمحم، عمكاش2 .

  41 ص سقبق، مرجع محمكدؼ، مراد3 .
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  :يمن كمق كهن أاكاع ثالثة إلى عمكمق الحرة اإلقتصقدية الماقطق كتصاف
 :هن أشكقؿ ثالثة بدكرهق كتأخذ :تجارية حرة مناطق - 1

 الخقرجية التجقرة كماقطق الحرة، المحالت الحر، المياقء
 :همق أسقسييف شكميف الماقطق هذه كتأخذ :صناعية حرة مناطق  2 -
 .الشغل ماطلة أؼ لممؤسسقت الحرة كالماطلة التصديرية لمصاقعقت الحرة الماطلة

 1:همق أسقسييف شكميف الماقطق هذه تضـ :لمخدمات حرة مناطق -  3
 الثقان، كالشكل لمتأميف حرة كماقطق باكية ماقطق إلى بدكرهق تالسـ التن المقلية، الحرة الماقطق

 ParadisFiscaux.ة الجبقؼ بجاقت يعرؼ مق أك الجبقاية الحرة الماقطق هك

 .التجميع عمميات أو مشروعات :رابعا
 أك عقـ) الكطان كالطرؼ األجابن الطرؼ بيف إتفققية شكل تأخذ قد المشركعقت هذه

 (مثال سيقرة) معيف ماتج بمككاقت الثقان الطرؼ بتزكيد األكؿ الطرؼ قيقـ بمكجبهق يتـ (خقص
 الطرؼ يلدـ الاقمية الدكؿ فن خقصة األحيقف معظـ كفن اهقايق، ماتجق لتصبح لتجميعهق
ثبنزصًُى انساذهٍ نهًصُغ و رسفق انؼًهُبد  المعرفة الالزمة ك الخقصة  أك الخبرة األجابن

 كيمكف عميه يتفق مقدؼ عقاد ملقبل فن وططف انزرعٍَ و انصُبَخ، و انزجهُعاد انطأؼًبنُخ
 2 .األجابن لمطرؼ بقلكقمل المممكؾ أك المشترؾ اإلستثمقر شكل المشقريع هذه تأخذ أف

 .الجنسيات متعددة الشركات: خامسا
 أبرز مف الجاسيقت المتعددة الشركقت طريق عف المبقشر األجابن االستثمقر ظقهرة تعد
 المتعددة الشركقت عدد ارتفع كقد الدكلية اإلقتصقدية العالققت صعيد عمى طرأت التن الظكاهر

 عبر شركة ألف 690 حكالن عمى تسيطر شركة ألف 69 قرابة إلى  2004 ساة الجاسيقت
 أؼ أمريكن دكالر ترليكف  19 الساكؼ  أعمقلهق رقـ بمغ كمق شخص، مميكف  54 كتكظف العقلـ
 . 3 العقلمية الصقدرات قيمة ضعف

 
  24 ص سقبق، مرجع ،األجنبية لإلستثمارات المختمفة والسياسات األشكال قحف، أبك السالـ عبد1 .
  252 ص سقبق، مرجع قدؼ، المجيد عبد2 .

دارية، إقتصقدية أبحقث ،العربية الدول بعض لحاالت إشارة مع المباشر األجنبي االستثمار مخاطر تسيير ،مسعداكؼ  يكسف 3   3العدد كا 
 165 ص ، 2008 الجزاار،
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 ساة تحديدا الثقاية، العقلمية الحرب قبل مق فترة إلى الشركقت لهذه ظهكر أكؿ يرجع ك
 la banque des règlements الدكلية التسكيقت باؾ إاشقء صقدفت التن 1930

internationaux  ،بيف تبقيف هاقؾ يزاؿ إاشقاهق عمى طكيمة جد فترة مركر مف بقلرغـ ك 
 فلد تدكيمهق، مراحل ختالؼإ إلى اظرا تسميتهق حكؿ االقتصقدييف البقحثيف ك الدكلية الماظمقت

 متعددة العقلمية الشركقت الكطاية، عبر الشركقت لملقرات، العقبرة بقلشركقت تسميتهق تـ
 1.إلخ.... الجاسيقت
اشقطقتهق  تمقرس مؤسسة عف عبقرة تبلى الجاسيقت متعددة الشركقت فإف عقمة بصفة ك
 . فركع تقبعة لمشركة األـ تتكزع عبر مجمكعة مف الدكؿ المضيفةبكاسطة مبقشر بشكل المختمفة

 أشكال أخرو لإلستثمار األجنبي المباشر : الفرع الثاني
 السقبلة التصايفقت فن إدراجهق يتـ لـ المبقشر األجابن لالستثمقر أخرػ  أشكقؿ تكجد

 :ماهق اذكر

التجميع  وعمميات االندماج و التممك عمميات :أوال

 الجاسيقت بهدؼ متعددة الشركقت طرؼ مف االادمقج ك التممؾ عمميقت إلى المجكء يتـ
 االستثمقر مف الاكع هذا يعد بحيث اللكية، الدكلية الماقفسة خقرجية لمكاجهة بمصقدر االستعقاة

 تلدمق عرؼ كقد، 2 إلى أسكاؽ عقلميةلمدخكؿ المبقشر األجابن االستثمقر استراتجيقت أهـ مف
 كقللطقع الهقمة االقتصقدية اللطقعقت مست التن االقتصقدية التحكالت بعد خقصة بقرزا

 ال االادمقج ك التممؾ عممية إفالمصرفن ك قطقع اإلتصقالت ك الصاقعقت اإلستخراجية 
 سعت التن الاقمية االقتصقديقت فن أيضق تطبق إامق ك المتلدمة االقتصقديقت عمى فلط تلتصر
 التن المزايق مف االستفقدة أجل مف العقلمية االقتصقدية التحكالت مع التكيف إلىتهق مكقايقإ بكل

 تطكير ك التاقفسية اللدرة تامية أبرزهق مف ك االستثمقرية، االستراتجيقت مف الاكع هذا يلدمهق
 3.العمقؿ كفقءة تحسيف ك اإلدارة أسقليب

 
 25 ص ذكره، سبق مرجع المبقشرة، األجابية لالستثمقرات المختمفة السيقسقت ك األشكقؿ السالـ، عبد قحق أبك1 .
 34/33 ص ص ، 2000 األردف، عمقف، لماشر، كاال دار ، الصناعي االقتصاد كقظـ، مدحت2 .

 150 ص ، 2007 طبعة الجزاار، األديب، دار األديب ماشكرات عاقصراإلاتقج، حركة ك السمع تالل الدكلن، االقتصقد فقيزة،  ققشن3
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 طرفيف بيف أكثر أك إتفققية بمكجب فتاشئ التجميع عمميقت أك لمشركعقت بقلاسبة أمق
 المحمن الطرؼ تزكيد ك بتكفير األخير الطرؼ يتعهد حيث أجابن األخر ك محمن أحدهمق
 ك ماتج اهقان، إلى تحكيمهق تجميعهق ك لغرض الضركرية المختمفة اإلاتقج كعاقصر بمككاقت

 لممستثمر بقلكقمل المممكؾ أك المشترؾ االستثمقر شكل االستثمقر مف الاكع هذا يأخذ قد
 مف يمكاهـ ككاه المستثمريف غقلية لدؼ المفضمة االستثمقرية اإلستراتجية فهك لذلؾ  األجابن
 1.باكعيه اإلستثمقر مزايق مف االستفقدة

 انعمودیة و األفقیة االستثمارات :ثاویا

 المتكازاة غير التامية أسقس عمى كتلـك الترشيد، بإستراتجية العمكدية االستثمقرات تعرؼ
 العمميقت مف كمتتقبعة مختمفة مراحل عبر سمعق تاتج مشقريع اادمقج خالؿ مف تتحلق التن ك

 ) متاكعة أاشطة سمسمة فن الدكؿ مف مجمكعة بيف اإلاتقجية العممية تجزغ  حيث ، اإلاتقجية
 .2يهق ؼ االستثمقر تحفيز ك الدكؿ تمؾ مزايق مف االستفقدة بدافع ( التسكيق ك التركيب التجميع،

 الشركة فركع مف فرع كل تخصص فكرة عمى يركز االستثمقر مف الاكع هذا فإف كبقلتقلن
 األـ الشركة إمداد أجل مف اإلاتقج مف معياة مرحمة فن العقلـ عبر الماتشرة الجاسيقت متعددة

 إلى الغقلب فن يكجه الذؼ األخير هذا لإلاتقج، الالزمة الاهقاية غير ك الكسطية بقلماتجقت
 المتباية الشركقت تستفيد ك المضيفة، المحمية األسكاؽ دكف  األـ البمد أسكاؽ لخدمة التصدير

 كفرات استغالؿ خالؿ مف التاقفسية اللدرات تعزيز ك تحسيف مف االستثمقر مف الاكع لهذا
 :إلى العمكدؼ االستثمقر يلسـ ك التكقليف، مستكػ  تدان ك الحجـ

 إاتقجية عممية كل استغالؿ أسقس عمى اللقاـ االستثمقر كهك : الخمفي العمودي االستثمار
  كأحد خمفية

 عمى السيطرة فن الشركقت رغبة يجسد هك ك األمقمية، اإلاتقجية العممية مستمزمقت
 .بقلدكؿ المضيفة عف طريق الشراء ك اإلادمقج األكلية المكاد مصقدر

 
  105 ص سقبق، مرجع هللا، عطق أحمد مقجد  1
  24 ص ، 2015 مصر، الشمس، عيف مكتبة العقشرة، الطبعة ،واإلستيراد التصدير نظم ،الدكلن التسكيق دمحم، صديق عفيفن 2
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 عمى السيطرة الشركقت محقكلة عف يعبر الذؼ االستثمقر كهك  :األمامي العمودي االستثمار
 المتكفرة التكزيع ماقفذ قدرة عدـ حقلة فن إليه المجكء يتـ ك الشراء، أك بقالادمقج التكزيع ماقفذ
 تلديـ ك المستهدؼ المستهمؾ إلى الكصكؿ فن أهدافهق تحليق ك الشركة حقجيقت تمبية عمى

 .تهققك مف تزيد التن بقلطريلة أك بقألسعقر الخدمة
 ك الخمفن العمكدؼ االستثمقر بيف مق يجمع الذؼ االستثمقر كهك : المختمط العمودي االستثمار
 .األمقمن

 الشركة عف مستلمة تككف  الجاسيقت متعددة الشركقت فركع فإف األفلية لالستثمقرات ككفلق
 ك التكاكلكجن التحكيل ك اإلاتقج عاقصر ممكية عمى فلط ملتصرة العالقة تبلى بحيث األـ

 التجقرية العالمقت ك التكاكلكجيق افس مستخدمةبهة متشق ماتجقت بإاتقج تلـك بحيث التمكيل،
 .1 إضقفن جهد أؼ دكف  األـ البمد فن

 األسكاؽ إلى الكصكؿ عممية يسهل ككاه ااتشقرا األاكاع أكثر مف األفلن االستثمقر يعتبر ك
 عف فضال هذا الالل تكقليف ك الجمركية كقلحكاجز التجقرية الليكد عمى كالتغمب الخقرجية
 أجهزة ك اإللكتركاية الصاقعقت فن خقصة يتحلق ك الفركع بيف مق االتصقؿ تكقليف تخفيف

 بعض تكفر كتتطمب الغيقر قطقع ك السيقرات صاقعقت ك الدكااية الصاقعقت ك االتصقالت
 :التقلية الالقط فن إيجقزهق يمكف لاجقحهق العاقصر

  .األفلية االستثمقرات لحجـ المضيفة الدكلة سكؽ  اتسقع -
 .الحجـ اقتصقديقت مف االستفقدة عمى الشركقت قدرة -
 ماح شكل فن تلـك التن خقصة الخقرجية التجقرة لعمميقت بديال اإلستراتجية هذه اعتبقر -

الترخيص 
 .الجمركية العكااق ككجكد التكقليف ارتفقع اتيجة كذلؾ التصدير      ك  
 
 
 
 
 138 ص ذكره، سبق مرجع مادكر، عمر عصقـ 1
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 خصائص اإلستثمار األجنبي المباشر : الفرع الثالث
 كمف األخرػ  المقلية التدفلقت بلية عف تميزه بخصقاص المبقشر األجابن االستثمقر يافرد

 :يمن مق اذكر الخصقاص هذه أهـ
 لمق أمثل إستغالؿ بقلضركرة فهك ماتج، ستثمقرإ بطبيعته المبقشر األجابن االستثمقر  -

 الدكؿ فن كخبراته أمكاله إستثمقر عمى األجابن المستثمر يلدـ ال حيث مكارد، مف يستعممه
 كالفاية التكتيكية بداامه ككقفة لممشركع اإلقتصقدية الجدكػ  عف معملة دراسقت بعد إال الماقفسة،
 .المتقحة

 الكفرات خالؿ مف كذلؾ اإلقتصقدية، التامية عمميقت فن األجابن االستثمقر يسقهـ  -
 .لتكاجده اتيجة تحلق التن اإلجتمقعية كالماقفع اإلقتصقدية

 كالفقادة الربح كراء جريق بتحركقته يتميز حيث بقلتغير، المبقشر األجابن االستثمقر يتصف  -
 كاإلعفقءات التسهيالت تكجد أيف األربقح، أعمى له تكفر التن األمقكف إلى ياتلل فهك كبذلؾ
 .الرخيصة العقممة كاليد
 اإلامقاية كالمسقعدات التجقرية اللركض مف كل عف المبقشر األجابن االستثمقر يتميز  -

 بمدػ يرتبط عميه المترتبة األربقح تحكيل أف فن المشركطية شديدة أصبحت التن الرسمية
 ارتبقط أؼ يكجد ال بيامق االستثمقر، هذا طريق عف المحكلة المشركعقت تحلله الذؼ الاجقح
  .1المشركعقت اجقح كمدػ الديكف  خدمة بيف
 يتضمف بأاه األخرػ  األشكقؿ مف غيره عف المقلية التدفلقت أشكقؿ مف الشكل هذا يتميز  -

امق ممكية حصص شكل فن فلط ليس المقؿ رأس تحركقت   كمعرفة كتكاكلكجيق آالت شكل فن كا 
 2 . كمهقرات

 أو طرح بعد صافً عائد أكبر فٌها ٌحمك التً المضٌفة الدولة إلى المباشر االستثمار  ٌتجه -
 المالئم االستثمار مناخ ذات الدول إلى بكثرة ٌتجه فهو وبذلن والتكالٌف المخاطر خصم

 .والمناسب
 فً والمساهمة العمال مهارات ورفع جدٌدة وظٌفٌة فرص خلك إلى المباشر االستثمار  ٌؤدي -

  .العالمٌة  األسواق إلى للدخول اإلنتاجٌة لدراتها تطوٌر على المحلٌة الشركات مساعدة

 
  103- 104 ص سقبق، مرجع هللا، عطق أحمد مقجد1 .

 مصر، ، الجقمعية الدار، العربية اإلقتصادية البيئة في المباشر وغير المباشر األجنبي االستثمار محددات دمحم، هللا حسب أميرة 2
 19، ص 2005
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 . المباشر األجنبي اإلستثمار محددات  :الثالث المطمب
 المبقشر األجابن االستثمقر استلطقب سبيل فن كبيرة مجهكدات الاقمية الدكؿ بذلت للد

 تخفيض إامقاية، تسهيالت كماح مقلية حكافز ماهق عديدة كاعتبقرات تاقزالت قدمت حيث
 الكعقء تخفيض أك الضريبة مف كقإلعفقء جبقاية كحكافز مسقعدات كتلديـ الفقادة معدالت

 المبقشر األجابن لإلستثمقر الرايسن المستلطب هن المتلدمة الدكؿ بليت هذا كرغـ الضريبن،
 لمبحث يدعكاق مق كهذا الاقمية، الدكؿ اصيب مف فهن البققية الاسبة أمق ،% 70 تفكؽ  باسبة
 مف العديد يكجد كمق المضيف، البمد األجابن المستثمر أسقسهق عمى يختقر التن المحددات عف

 أاكاع أخرػ  جهة مف تمثل كالتن حدكدهق خقرج لالستثمقر بقلشركقت تدفع التن المبررات
 .المبقشر األجابن االستثمقر

السياسية لجذب اإلستثمار األجنبي المباشر  المحددات  :الفرع األول
 فن االستثمقر قرار فن المؤثرة السيقسية المحددات ضمف تادرج التن العاقصر بيف مف
 .الراشد الحكـ ك السيقسن االستلرار اجد الخقرج
 االستثمقر فن المؤثرة العكامل أهـ مف السيقسن االستلرار يعد  :السياسي االستقرار -

 كممق االضطرابقت مف خقلية مستلرة سيقسية بظركؼ البمد تمتع فكممق المبقشر األجابن
 عمى السيقسن االستلرار عدـ ياطكؼ  ك الدكلية االستثمقرات تدفلقت لزيقدة حقفزا ذلؾ كقف

 :عاصريف فن إدراجهق يمكف معلدة ك عديدة أسبقب
 ك الحككمة أعضقء فن المتتقلية ك السريعة التغيرات عف الاقتج الحككمن االستلرار عدـ.1

 .تهـ السيقسيةتكجهق
 تحكـ التن السيقسقت فن السريعة التحكالت عف الاقتج المؤسسقتن اللطقع فن االستلرار عدـ.2
..(  العقمة الممكية – الخكصصة ) اللطقع هذا تاظـ ك
 تدفلقت مف يحد الذؼ األمر لمبمد، االقتصقدية الكضعية عمى سمبن بشكل تؤثر األسبقب هذه إف

 يمكف ك المخقطر بعض مف المستثمريف تخكؼ اتيجة إليه، المبقشرة األجابية االستثمقرات
  :1التقلية الالقط فن إيجقزهق

 
 ص 10،2012 العدد البقحث، مجمة الجزاار، فن تلييهمق طرؽ  ك المبقشرة األجابية االستثمقرات لجذب المحفزة العكامل غريب،  بكلربقح 1
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 ألغراض جزايق أك كميق األجقاب لمشركعقت المضيفة الحككمقت مصقدرة أك التصفية -
  .تعكيض بدكف  ك العقمة الماقفع

 .عقمة ممكية إلى المشركعقت تحكيل ك التأميـ -
 .الخقرج إلى األجابية العمالت تحكيل عمى قيكد فرض -
 .الدكلة ك األجقاب المستثمريف بيف المبرمة االتفققيقت ك بقلعلكد الكفقء عدـ ك اإللغقء -

 ك حدكثهق الممكف مف التن الحككمية التغيرات طبيعة ك السيقسن الاظقـ فقستلرار إذف
 أهـ بيف مف تعتبر كمهق االقتصقدؼ، الاشقط فن الحككمن التدخل ك المصقدرة ك التأميـ مخقطر

 ذلؾ إلى تشير كمق االستثمقر، قرار اتخقذ عاد االعتبقر بعيف المستثمريف يأخذهق التن المتغيرات
 Carstensen et مثل دراسة ، 1المجقؿ هذا فن المتخصصة الدراسقت ك الدكلن الباؾ تلقرير

Toubal  بتدفق تحظى السيقسن بقالستلرار تتمتع التن الدكؿ أف بيات التن ك 2004 ساة  
 Basu مف كل دراسة إليهق تكصمت التن الاتيجة افس هن ك المبقشر، األجابن لالستثمقر كبير

.A et Srinivasan .K دراسة إلى  بقإلضقفة2002 ساة Fouzi.B  التن ك 2004 ساة 
 تدفق ك السيقسن االستلرار عدـ خطر مؤشرات  بيف قكية ارتبقط عالقة كجكد خاللهق مف بيف

 .2 1984/2002 الفترة خالؿ دكلة 28 فن المبقشر األجابن االستثمقر

 اضطرابقت ةبنالعر الدكؿ بعض شهدت بعدمق جميق الدراسقت هذه اتقاج تكضحت قد ك
 تدفلقت حجـ عمى سمبق أثرت التن األخيرة هذه العربن، الربيع ثكرات بسبب عايفة سيقسية

 ارتفقع اتيجة عقـ، بشكل العربية الدكؿ إلى ك خقص بشكل إليهق الكاردة األجابية االستثمقرات
 . مف الجقاب اإلقتصقدؼ خقصة المستلبل فن يحدث قد لمق التابؤ كبةعص ك التأكد عدـ درجة

 
 
 
 شمقؿ اقتصقديقت مجمة كامكذج، األردف العكلمة ظل فن العربية الدكؿ إلى الخقرجية االستثمقرات جذب أليقت صيقـ، زكريق أحمد 1

 2005 الثقلث العدد الجزاار إفريفيق،
2  Joseph Djaowe, Investissements directs étrangers IDE et Gouvernance :les pays de la CEMAC sont,ils 

attractifs ?Revue africaine de l’intégration, janvier 2009,vol 3, N 01, P 09. 

(http://www.etudier.com/dissertations/Investissements-Directs-Etrangers-Ide-et       

Gouvernance/271005.html). 

page consulté le   26/03/2018 :  

http://www.etudier.com/dissertations/Investissements-Directs-Etrangers-Ide-et
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 لجذب ضركرة يعتبر الراشد الحكـ قكاعد إرسقء أف شؾ دكف  مف : الراشد الحكم 
 ك لإلعمقر الدكلن الباؾ حسب الراشد الحكـ يعرؼ ك المبقشرة األجابية االستثمقرات

 المكارد ك مق بمد اقتصقد إدارة ك تسيير فن الحكـ  بهقيمقرس التن الطريلة بأاه التامية
 :الراشد لمحكـ مصقدر ثالثة الباؾ يحدد ك االقتصقدية،

 الحكـ شكل ك اكعية. 
 التامية لغرض مكارده ك البمد اقتصقد إدارة فن السمطة يتـ استعمقؿ التن الطريلة.  
 الكظقاف تأدية ك السيقسقت تافيذ ك تشكيل ك رسـ عمى الحكقـ قدرة. 

 المسقءلة ، الحكـ اظقـ شفقفية : أهمهق المعقيير مف مجمكعة عمى الراشد الحكـ يلـك ك
 صاع عممية فن ( االجتمقعية ك السيقسية ) األخرػ  لملكػ  الحقكـ الاظقـ إشراؾ الحكـ، سيقدة ك

 لممكارد، راشدة ك علالاية إدارة أسقس عمى المكاطايف الحتيقجقت االستجقبة ك الفعقلية اللرار،
 .1 الفرص تكقفؤ ك المسقكاة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الممتلى العربية، الدكؿ حقلة :عميهق الفسقد كأثر كالتامية المبقشر األجابن االستثمقر لتدفلقت االرتبقطية العالقة دراسة الزهراء، بريكة  بف1

 جقمعة التسيير، عمـك ك التجقرية ك االقتصقدية العمـك كمية االقتصقدؼ، الامك تحليق فن المبقشر األجابن االستثمقر  دكر حكؿ الدكلن
 06 ص2013 أفريل 09/10 ، خاشمة لغركر، عبقس
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المباشر  األجنبي االستثمار لجذب اإلقتصادية المحددات :ثانيال الفرع

 الداخل إلى المبقشر األجابن االستثمقر دفع عكامل عمى الحديثة الدراسقت معظـ ركزت
 متميز، جغرافن مكقع مف المضيفة الدكلة بهق تتمتع التن الطبيعية بقلمزايق اهتمقمهق أكلت حيث
 .المؤثرة العاقصر ككأحد .الرخيصة العمقلة السيمق اإلاتقج كعكامل الخقـ المكاد ككفرة

 .النمو واحتماالت السوق  حجم :والأ
 االستثمقر تكطف قرار عمى المؤثرة الهقمة ملاالعك مف الامك كاحتمقالت السكؽ  حجـ يعد
 كمف األجابن، االستثمقر تدفق مف مزيد إلىيؤدؼ  الحقلن السكؽ  حجـ فكبر المبقشر، األجابن
 المحمن الاقتج مف الفرد اصيب متكسط المحمية السكؽ  حجـ لليقس المستخدمة الملقييس
 المليقس أمق الجقرؼ، لمطمب مؤشر اعتبقره يمكف األكؿ فقلمليقس، السكقف كعدد اإلجمقلن،

 1 .المستلبمية إلحتمقالته كبقلتقلن لمسكؽ  المطمق لمحجـ مؤشرا فيعد الثقان
 كمليقس الاقتج امك معدؿ بيف قكية رتبقطإ عالقة هاقؾ أف العممية الدراسقت كجدت للد

 هذه رتفقعإ أف حيث المبقشر األجابن االستثمقر كبيف المضيفة الدكلة سكؽ  لحجـ أيضق
 االستثمقرات مف المزيد كجذب اللكؼ  اإلقتصقد فن كالتحسف التلدـ فرص ارتفقع يعان المعدالت
 2 .المعدالت هذه فن امك كل مع تتكلد سكؽ  إلى الجديدة الرغبقت إلشبقع األجابية

 .مستقرة كمية اقتصادية سياسات :ثانيا
 العاقصر مف كالثبقت، بقإلستلرار كتتمتع بقالستثمقر، مرحبة كمية اقتصقدية بياة كجكد إف

 ألاهق خقصة، بصفة المبقشر األجابن كاالستثمقر عقمة بصفة االستثمقر تشجيع فن األسقسية
 اإلقتصقد بتحرير اهتمقمهق عف فضال كاألجابن المحمن المستثمر مف لكل سميمة إشقرات تعطن

 كيتـ األجابن، االستثمقر لتدفق أسقسية متطمبقت تعد كالتن الخقرجن العقلـ عمى اإلافتقح ك
 التحكـ عمى تعمل التن اإلقتصقدؼ اإلصالح برامج تطبيق خالؿ مف البياة هذه إلى الكصكؿ

  .التجقرؼ  الحجز كتلميل المكازاة كعجز التضخـ فن
 
 
 

  34- 35 ص سقبق، مرجع دمحم، هللا حسب أميرة1 .
  411 ص سقبق، مرجع ،الدولي واالستثمار األعمال إقتصاديات قحف، أبك السالـ عبد2 .
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 اإلصالح عمميقت لتطبيق متممق جزءا لمخصخصة اشقط براقمج تطبيق كيعتبر  
 كذلؾ المبقشر األجابن االستثمقر تدفلقت عمى مؤثر عاصر فهك الاقمية، الدكؿ فن اإلقتصقدؼ

 البمد إقتصقد فن كالمشقركة السكؽ  إلى لمكصكؿ الدكلييف لممستثمريف الفرصة إتقحة طريق عف
 التن المؤسسقت تشكمهق التن الكبيرة األعبقء اتيجة لالستثمقر المعرفة العلبقت كبإزالة المعان،
 ترحب أصبحت المعاية الحككمة أف عمى لممستثمر إشقرة إعطقء خالؿ كمف الدكلة تممكهق

 . 1 بقلخصخصة المرتبطة الخدمقت كتحسيف األسقسية الباية فن خقصة األجابية بقالستثمقرات

 .لالستثمار والتنظيمي التشريعي اإلطار :ثالثا
 الهقمة العكامل مف المبقشر االستثمقر أاشطة يحكـ كتاظيمن تشريعن إطقر كجكد إف
 فال لالستثمقر جقذبق التشريعن اإلطقر يككف  كلكن األجابية، االستثمقرات إتجقهقت عمى المؤثرة

 :أهمهق مف ملكمقت عدة تكافر مف بد
 مع التعقرض كعدـ كالشفقفية كاإلستلرار بقلكضكح يتسـ لالستثمقر مكحد ققاكف  كجكد  -

 الصقدرة الدكلية كالتاظيمقت اللكاعد مع متكافلق يككف  كأف االرتبقط، ذات األخرػ  التشريعقت
 .2المستثمر كحمقية

 المصقدرة، التأميـ، مثل المخقطر مف معياة أاكاع مف المستثمر لحمقية كقفية ضمقاقت كجكد  -
 ك المقؿ رأس دخكؿ كحرية لمخقرج األربقح تحكيل حرية له كتكفل الممكية، ازع الحراسة، فرض
 .الفكرية الممكية حلكؽ  حمقية يكفل اظقـ كجكد أهمية عف فضال خركجه

 بيف تاشأ التن الماقزعقت كحل كالتعققدات، اللكاايف تافيذ عمى ققدر قضقان اظقـ كجكد  -
  .عقلية بكفقءة المضيفة كالدكلة المستثمر

 تشمل كالتن التجقرية غير المخقطر ضد األجابية لالستثمقرات المكفكلة اللقاكاية الحمقية  -
 .  السيقسية المخقطر ضد الحمقية

 
 
 
 
  63 ص ، 2006 ، األردف, كاال دار ، المصرفية، والعمميات الدولي التمويل ،الالقش الرزاؽ عبد غقزؼ  1
 46 ص سقبق، مرجع دمحم، هللا حسب أميرة 2
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 االستثمقر تدفق عمى هقمق تأثيرا المضيفة الدكلة فن كالمؤسسية التاظيمية البياة تؤثر كمق
 بقلاسبة التيلف درجة زيقدة أك تلميل كعمى المعقمالت تكمفة عمى لتأثيرهق اظرا المبقشر، األجابن

 بسالسة يتميز االستثمقر إدارة عمى اللقاـ اإلدارؼ  الاظقـ كقف فكممق المحتمميف، لممستثمريف
 مف االستثمقر عمى المكافلة قكاعد كتبسيط البيركقراطية، تفشن كعدـ ككضكحهق اإلجراءات

 صحيح، كالعكس االستثمقر جذب إلى ذلؾ أدػ الدكلة داخل الكاحدة الخطكة مراكز إاشقء خالؿ
 كفن كدقيق تفصيمن بشكل متكفرة المستثمر يحتقجهق التن كالبيقاقت المعمكمقت كقات ككممق
  .1االستثمقر جذب زيقدة إلى ذلؾ أدػ الماقسب الكقت

 .مناسبة أساسية بنية :رابعا
 األجابن االستثمقر جذب فن كرايسيق هقمق محددا ماقسبة أسقسية باية تكفر يعتبر

 معدؿ رفع ثـ كمف لممستثمر األعمقؿ تكمفة تخفيض فن تسهـ أاهق إذ المضيفة، لمدكؿ المبقشر
 عممية مف تسهل المختمفة بأاكاعهق الحديثة الالل فخطكط الخقص، االستثمقر عمى العقاد

 ذات اإلتصقؿ كسقال كجكد أف كمق الخقرجن، لمعقلـ ككذلؾ المضيفة الدكلة داخل الكصكؿ
 الدكلة فن الجاسية متعددة الشركقت فركع بيف اإلتصقؿ كسرعة سهكلة مف تمكف.عقلية كفقءة

 البيقاقت تبقدؿ عممية مف تسهل أاهق عف فضال األـ الدكلة فن الرايسن كالمركز المضيفة
  .2كالمركز الفركع بيف كالمعمكمقت

 .لمتطوير الذاتية القدرات ودعم البشرية الموارد بتنمية المضيفة الدول اىتمام مدو :خامسا
 الماقسبة كالمهقرات التكاكلكجيق الل فن فعقال إسهقمق الجاسية متعددة الشركقت تسهـ

 هذه مف الصاقعة استفقدة درجة كتتكقف المضيفة الدكؿ فن الكقااة الصاقعية لمماشآت
 الكفقءات ضكء فن ذلؾ كيتحدد معهق، كالتكيف استيعقبهق عمى قدرتهق مدػ عمى التكاكلكجيق
 .3كالتطكير البحكث أاشطة فن المحمن االستثمقر كمدػ المتكفرة، البشرية
  كالتدريب التعميـ كيأتن كالتاظيمية كاإلدارية الفاية اللدرات مختمف البشرية الكفقءات كتشمل
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 كزيقدة التعميـ اسبة فإرتفقع البشرية، المكارد مستكػ  فن المؤثرة العكامل صدارة فن المهان
  .العمقلة مهقرة مف يزيد بقلتدريب اإلهتمقـ

 .والتمويمية المالية الحوافز :الفرع الثالث
 فن محدكًدا دكًرا األجابن لممستثمر الاقمية الدكؿ تماحهق التن االستثمقر حكافز تمعب

 المزايق إاعداـ عف عكضق لتككف  الحكافز هذه تماح عادمق سيمق ال األجابن، االستثمقر جذب
 تمكيمية، مقلية، حكافز فن الحكافز هذه كتتمثل لإلستثمقر المضيفة الدكؿ فن األخرػ  الاسبية
 .أخرػ  حكافز

 .المالية الحوافز:أوال
 الضريبية اإلعفقءات أشكقلهق أهـ كمف أسقسية بصفة الضريبية الحكافز فن كتتمثل

 السمع إعفقء الرأسمقلية، لألصكؿ المعجل اإلستهالؾ االستثمقر، ضريبية إاتمقاقت المؤقتة،
 إلى بقإلضقفة األخرػ، الكاردات ضرااب مف أك الجمركية الرسـك مف المستكردة الرأسمقلية

 الحرة الماقطق فن االستثمقر لتشجيع تطبق التن الخقصة الحكافز عمى عالكة التصدير، حكافز
 .الصقدرات مراحل لكل
 .التمويمية الحوافز :ثانيا

 تكمفة مف جزءشرة لتغطية المبق الحككمية اإلعقاقت فن ماهق األسقسية األاكاع فن تتمثل
 الحككمن اإلاتمقف كفن االستثمقرؼ، بقلمشركع المرتبطة التسكيق تكقليف اإلاتقج، المقؿ، رأس

 مخقطر تتضمف التن االستثمقرية المشركعقت أسهـ ممكية فن الحككمة مشقركة ككذلؾ المدعـ،
 أسعقر تغير المخقطر، مف معياة أاكاع لتغطية تفضيمية بمعدالت حككمن تأميف مرتفعة، تجقرية
  .1 كالمصقدرة التأميـ مثل التجقرية غير المخقطر أك الصرؼ

 .األخرو  الحوافز :لثاثا
 مثل األجنبً الصرف مجاالت فً المباشر األجنبً لإلستثمار التفضٌلٌة المعاملة تشمل

 بالخدمات المستثمر تزوٌد أٌضا وتشمل الخارج إلى واألرباح المال رأس تحوٌل ضمان
 المواد توفٌر السوق، من بمعلومات المستثمر تزوٌد المشروعات، وإدارة تنفٌذ مثل األساسٌة

  تزوٌد التدرٌب، فً المساعدة التسوٌك، وفن اإلنتاج عملٌات بخصوص النصح تمدٌم الخام،
 
 

 الشمف بكعمن، بف حسيبة ،جقمعة افريليق شمقؿ اقتصقديقت مجمة المبقشر، األجابن االستثمقر حكافز اذير، عميقف سرير، أك  ماكر 1
 122-121 ص 02،2005 العدد الجزاار
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 التجقرية، األسعقر عف تلل بأسعقر عقمة كمرافق كمبقف أرض مف األسقسية بقلاية المستثمر
 إمكقاية كبقلتقلن مبقشر غير بشكل المشركعقت إاشقء تكقليف تخفيض فن الحكافز هذه كتسهـ
 1 . مرتفع عقاد معدؿ تحليق

 :المباشر األجنبي االستثمار أنواع :رابعال الفرع
 جهة مف تمثل كالتن حدكدهق، خقرج لإلستثمقر بقلشركقت تدفع عديدة مبررات هاقؾ

 :كهن المبقشر األجابن االستثمقر أاكاع أخرػ 
 .موارد عن يبحث أجنبي استثمار :أوال

 األمثمة كمف الاقمية الدكؿ فن إاتشقرا األجابن االستثمقر أاكاع أكثر مف هك الشكل هذا
 .الخقـ المكارد مف كغيرهق كالغقز الافط شركقت الشكل هذا عمى
 .الكفاءة عن يبحث أجنبي استثمار :ثانيا

 دكافع أهـ مف أصبحت كالتن كالكفء، المقهرة العقممة اليد عف البحث فن كيتمثل
 التدفلقت ذلؾ عمى األمثمة أهـ مف كلعل معيف، إقتصقد إلى لمدخكؿ الدكلية الشركقت

 كاإلدارية الفاية المهقرات فيهق تكجد ال التن آسيق شرؽ  جاكب دكؿ إلى المبقشرة االستثمقرية
امق فحسب  .الكمفة رخيصة تككف  كا 

 الخدمات عن يبحث أجنبي استثمار :ثالثا
 اإلصالح برامج تطبيق بعد خقصة المبقشر األجابن االستثمقر أشكقؿ أهـ مف يعد
 أهمية تعد لـ إذ األخيرة، الساكات فن العربية كماهق الاقمية الدكؿ مف الكثير فن اإلقتصقدؼ

 بل كالمكاصالت، كالطققة كالكهربقء المقء خدمقت مف متكفر هك مق عمى تتكقف الخدمقت قطقع
 األجابن االستثمقر أاشطة لبعض كالتمكيل كقلتأميف المقلية الخدمقت أيضق لتشمل امتدت
 .المبقشر

 .سوق  عن يبحث أجنبي استثمار :رابعا
 لمعمميقت بديال يعد كمق الكاسعة، األسكاؽ ذات الاقمية الدكؿ الاكع هذا يستهدؼ

 .2األـ الدكلة قبل مف التصديرية
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 عقـ اسبتهق كصمت حيث المبقشرة الخقرجية االستثمقرات حجـ تطكر العكلمة آليقت تلدـ كمع
 الكبرػ  الشركقت هيكمة إلى ذلؾ كيعكد اإلجمقلن اللكمن الاقتج مف % 20  إلى 2000
  .العقلمية السكؽ  حكؿ الجاسيقت المتعددة

 دوافع، نظريات و إنعكاسو: اإلستثمار األجنبي المباشر :  المبحث الثاني
 فن المتمثمة ك المبقشر األجابن بقالستثمقر المتعملة اإلشكقليقت أهـ إلى التطرؽ  بعد
 فن المتحكمة كالمحددات أشكقله، مختمف إلى بقإلضقفة له، مكحد مفهـك إعطقء صعكبة
 المبقشر األجابن بقالستثمقر المتعملة التفضيالت أهـ إلى يأتن فيمق التعرض سيتـ إستلطقبه
 كآثقره األاكاع هذه تحديد فن المتبعة التصايفقت كأهـ كراءه الكقماة الدكافع فن كالمتمثمة
 .كمخقطره
المباشر  األجنبي االستثمار دوافع :األول المطمب

 الخقرجية سيقستهق رسـ فن أك مصمحتهق تستهدؼ المتلدمة الغاية الدكؿ أف الطبيعن مف
 رؤكس تصدير عمى تلدـ حيف الدكؿ هذه فإف كبقلتقلن الدبمكمقسية، أك اإلقتصقدية أك العسكرية
 تلديرا إال ذلؾ تفعل ال األخرػ، الدكؿ داخل األجل طكيمة استثمقرات شكل فن كالخبرات األمكاؿ
 .األكؿ الملقـ فن ماهق

 به خقصة أهداؼ تحليق إلى يسعى المبقشر االستثمقر طرفن كال أف األمر حليلة كفن 
 األجابن المستثمر مف كل دكافع ساعرض يمن كفيمق لتحليلهق قدمق المضن إلى بلكة تدفعه كهن
 1 .المبقشر األجابن لالستثمقر المضيف كالبمد

األجنبي  المستثمر دوافع :األول الفرع
 الدكؿ فن تستثمر األفراد أك الشركقت تجعل التن الدكافع مف مجمكعة تمخيص يمكف

 :أهمهق لعل األهداؼ مف مجمكعة لتحليق سعيق كهذا األـ، الدكؿ غير األخرػ 
 كماه مشقريعهق فن إستخدامهق ألجل التكمفة مف التخفيض كبقلتقلن األكلية المكاد مف اللرب  -

 .2األكلية المكاد هذه الغاية البمداف فن المستثمرات إققمة
 
 
 

  24 ص ، 2015 مصر، الشمس، عيف مكتبة العقشرة، الطبعة ،واإلستيراد التصدير نظم ،الدكلن التسكيق دمحم، صديق عفيفن1 .

  137 ص سقبق، مرجع حدة، رايس لخضر، مرغقد2 .



35 
 

       اإلطار المفاىيمي و النظري لإلستثمار األجنبي المباشر               الفصل األول

 تتحمل ال الماتجقت بعض ألف كهذا اإلاتقج، مستكػ  عمى الحجـ الكفرات مف االستفقدة  -
 .جًدا ثليمة أكعية يتطمب الذؼ السقال الغقز أك الحميب، كمشتلقت طكيمة، لمسقفقت الالل
  .تسكيلهق عف تعجز فقاض تعتبر فهن ماتجقتهق لتسكيق جديدة أسكاؽ إلى الكصكؿ  -

 قكرات إذا مق كهذا المضيفة الدكؿ فن األجكر إاخفقض ميزة عمى الحصكؿ فن الرغبة  -
ضقفة المتلدمة، البمداف فن العقممة بقأليدؼ  الجمركية، الرسـك تكمفة مف اإلستفقدة ذلؾ إلى كا 
 كمختمف الجمركية الرسـك تحكؿ عادمق«شركة ليفر اإلاجميزية  كيميقـ ليفر مؤسس ققؿ حيث
 ». ذاته البمد فن شركة إاشقء يلتضن مق، بمد فن المبيعقت تحليق دكف  الليكد أاكاع
 هذه إاتشقر كماه األجابية االستثمقرات لهق تتعرض أف الممكف مف التن المخقطر تكزيع  -

 .المخقطر هذه مف حد أداى إلى يلمل سكؼ الدكؿ مف كبير عدد عمى االستثمقرات
 لإلاعداـ كهذا المستكردة األجابية بقلماتجقت قكرات مق إذا المحمية الماتجقت تكمفة إاخفقض  -

 المحمية، السكؽ  فن األجقاب المستثمريف مكقاة عمى أثر ممق الالل، كتكمفة الجمركية الرسـك
 .المضيفة الدكؿ فن مبقشرة إستثمقراتهـ إاشقء كألزمهـ

 إلى األمكاؿ رؤكس تدفع أف يمكف التن الصرؼ كأسعقر الفقادة أسعقر فن الاسبية التغيرات  -
 .1المبقشر األجابن االستثمقر مشركعقت طريق عف األخرػ  الدكؿ إلى تتجه أف
 جذب ألجل المضيفة الدكؿ يماحهق التن الضريبية كاإلعفقءات االستثمقر قكاايف إستغالؿ  -

 .األجابية االستثمقرات
 بقإلعتمقد المحمية الشركقت ماقفسة مف تمكاهق األجابية الشركقت بهق تتمتع التن التكاكلكجيق  -
 .كالخدمة الماتج كجكدة األسعقر عمى
 2 .المضيفة البمداف فن األربقح تحليق فرص زيقدة  -
 الامك مف مرتفعة معدالت كتحليق اإلاتقج زيقدة ثـ كمف االستثمقر، معدالت زيقدة  -

 .اإلقتصقدؼ
 
 
 

  36 ص ، 2000 مصر، الجقمعة، شبقب مؤسسة ،الضريبي والتنسيق الدولي االستثمار الاجقر، فريد1 .

  99 ص سقبق، مرجع اذير، عميقف أكسرير، ماكر2 .
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 اللطقع امك بزيقدة كذلؾ اإلاتقج، هيكل فن اإلختالؿ كتلميل كالصقدرات اإلاتقج هيكل تاكيع -
 .الصاقعن

  كحديثة مستمرة معقرؼ خمق إلى تؤدؼ التن الجديدة كاألفكقر الفاية المعرفة عاصر إكتسقب -
 لهذا المضيفة الدكؿ كسيقسة اإلقتصقد عمى السيقدة األجابن المستثمر فرض إمكقاية  -

 .المضيف لمبمد اإلستراتيجية اللطقعقت فن إرتكز مق إذا خقصة االستثمقر،

 .المضيفة الدولة دوافع :الثاني الفرع
 إستيراتيجية أهداؼ تحليق إلى المبقشر األجابن لالستثمقر المضيفة الدكلة تسعى

 مق اذكر الدكافع هذه أهـ كمف اإلقتصقد تسيير فن تكاجههق التن الصعكبقت بعض عمى كالتغمب
  :يمن
 .الدكلية االستثمقرات جذب ك مضطرد اقتصقدؼ تلدـ تحليق 

 .الحديثة اإلدارة تكفير ك المتلدمة التكاكلكجيق عمى الحصكؿ  -
 .المحمية اإلاتقج عكامل تكظيف ك المحمية البطقلة مشكمة حل فن المشقركة  -
 .الكاردات محل المحمن اإلاتقج إحالؿ  -
 .الكافدة الشركقت خالؿ مف التصديرؼ  االقتصقد  -
 .المبقشر األجابن اإلستثمقر لتشجيع الضريبية كغير الضريبية المزايق مف مجمكعة تلديـ  -
 .جديدة صاقعة إاشقء  -
 .كالمصقرؼ كالتأميف كقلسيقحة الخدمقت صاقعقت فن التكسع  -
 .1 لمدكلة التاقفسن المركز كتحسيف الخقرجية التجقرة تامية  -

 .لو المفسرة نظريات المباشرو األجنبي االستثمار جدوو  :الثاني المطمب
 المستثمر جهة مف ، المبقشر األجابن بقالستثمقر المتعملة الدكافع أهـ إلى التطرؽ  بعد
 األجابن االستثمقر أهمية إلى يأتن فيمق التعرض سيتـ المضيفة، الدكلة جهة كمف األجابن
 .2له المفسرة الاظريقت كاهـ المبقشر

 
  116- 117 ص سقبق، مرجع ،األجنبية االستثمارات وجدوو  التدويل نظريات قحف، أبك السالـ عبد1 .
  418- 419 ص سقبق، مرجع ،الدولي واالستثمار األعمال إقتصاديات قحف، أبك السالـ عبد2 .
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 .المباشر األجنبي االستثمار جدوو :األول الفرع
 كقد الطرؽ، بشتى كاإلجتمقعية اإلقتصقدية تاميتهق تحليق إلى الاقمية الدكؿ جميع تسعى

 التامية لتحليق الالزمة العكامل أهـ مف هك المقؿ رأس أف عمى 1 اإلقتصقديكف  أجمع
 كمق اإلاتقجية، العممية فن كالبشرية الطبيعية المكارد مع يتضقفر الذؼ العقمل كأاه اإلقتصقدية،

 المتقح المقؿ رأس كالص ادرة الاقمية الدكؿ اقتصقديقت خصقاص أهـ أف عمى كذلؾ أجمعكا
 تظهر هاق كمف بإقتصقديقتهق، لماهكض الالزمة االستثمقر برامج لتمكيل كفقيته كعدـ لديهق،
 تدفق أشكقؿ كأف خقصة الالزمة، األمكاؿ رؤكس تكفر التن المبقشرة األجابية االستثمقرات أهمية
 لعدـ اظرا تتالشى بدأت (.. اللركض المقلية الدكلية، المسقعدات) األخرػ  األمكاؿ رؤكس
 2:التقلية الالقط فن أكثر، األهمية هذه تكضيح سيتـ يمن كفيمق كاألمف الدااـ بقالستلرار تميزهق

 ماقفع مف المضيفة لمدكلة تحلله لمق المبقشرة األجابية بقالستثمقرات اإلهتمقـ تزايد للد 
 الطققة رفع خالؿ مف التامية، عجمة كتحريؾ بإقتصقديقتهق الاهكض فن تسقهـ كفرص كمزايق

 الدخل زيقدة إلى يؤدؼ ممق البطقلة، مشكمة مف الحد كماه شغل ماقصب كخمق اإلاتقجية،
  .3 الشقممة لمتامية ماقسبة كثلقفية إجتمقعية بياة كخمق المعيشة، بمستكيقت اإلرتفقع كبقلتقلن

 المسقعدات إلى المجكء عمميقت تخفيض هك المبقشر األجابن االستثمقر يكفره مق أهـ كلعل  -
 بقلشركط كاإللتزاـ الديف خدمقت مف المدياة لمدكلة أعبقء مف تحممه كمق كاللركض الدكلية

 :يمن كمق األمر هذا تبرير كيمكف بديمة، خقرجن تمكيل كسيمة يمثل إذف فهك  عميهق المفركضة
 بقللركض ملقراة المبقشر األجابن االستثمقر تدفق إطقر فن أكبر تككف  اإلستفقدة درجة  -

 4.الخقرج مف لإلستدااة المجكء أك الخقرجية،
 التخفيف األقل عمى أك المبقشر، األجابن لإلستثمقر السمبية اآلثقر مف التخمص إمكقاية  -

 .الخقرج مف اإلستدااة عممية تخمفهق التن الكخيمة اآلثقر حقؿ فن األمر يصعب حيف فن ماهق،
  حيث مف ميسرة تحكيل كسيمة هك المبقشر األجابن االستثمقر بأف اللكؿ يمكاهق الجقاب هذا مف
 
 المؤسسة" حكؿ األكؿ الكطان الممتلى فن ملدمة مداخمة ،األجنبي المال رأس إستقطاب عمى اإلستثمار مناخ تطوير أثر قكيدرؼ، دمحم1

 06 أفريل الجزاار ف ص 23-22  البميدة، جقمعة ،"الجيد اإلقتصقدؼ الماقخ كتحديقت الجزاارية اإلقتصقدية
 عمـك اإلقتصقدية العمـك كمية دكتكراه، رسقلة ،العالمية تطورات ظل في التنمية تحديات الجزائرو في االستثمارات سياسة بقبق، اللقدر عبد2
 67  ص2004-2003 الجزاار، جقمعة التخطيط، فرع التسيير، ك

  267 ص سقبق، مرجع الحميد، عبد المطمب عبد3 .
  20 ص سقبق، مرجع دمحم، هللا حسب أميرة 4
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 الماقخ كتكفير كالمالامة، الكاضحة العقمة بقلسيقسة اإللتزاـ فلط فيكفن عميهق، الحصكؿ
 رأس يتميز كمق كعكااده، ماقفعه مف كاإلستفقدة اجتذابه كبقلتقلن له، كاألمف المستلر اإلستثمقرؼ 

 االستثمقر حتى أك بقإلستدااة التمكيل تخص التن األخرػ  بقألشكقؿ ملقراة أقل بتلمبقت مقله
 1 . المقلية بقألزمقت تتسـ ظركؼ فن المبقشر، غير األجابن

 لساة المقلية األزمة مف تضررت التن آسيق دكؿ المبقشر األجابن االستثمقر سقعد فلد 
 برؤكس األجقاب الشركقء دخكؿ طريق عف الديكف  فن الغقرقة المؤسسقت تحكيل مف ، 1997
  .2 الدكؿ هذه إلقتصقديقت بقلاسبة أهميته أثبت ممق فيهق، األمكالهـ

 الاقمية كخقصة المضيفة الدكؿ إمداد كسيمة األجابن االستثمقر يمثل أخرػ، جهة كمف
 األصكؿ هذه كتشمل الدكؿ هذه فن كالمحدكدة طبيعتهق فن المختمفة األصكؿ مف بحزمة ماهق،
 أف شأاهق مف كالتن (كالتاظيـ التسيير مؤهالت) اإلدارية المهقرات التكاكلكجية، المقؿ رأس

 . 3 البمداف لهذه اإلاتقجية اللدرة إلى حليلية زيقدة تضيف
 الدكلية المسقعدات حجـ إاخفقض إلى أدػ المبقشر األجابن االستثمقر إلى المجكء  -

 المبقشرة األجابية االستثمقرات دكر امق حيث لمتمكيل، األسقسن المصدر كقات التن كاللركض
 .الرسمية المصقدر دكر ضعف حيف فن كبير بشكل

 ملقراة المستضيف لملطر كفقادة أمقاق أكثر مصدرا المبقشر األجابن االستثمقر يعتبر  -
  .مبقشر غير األجابن بقالستثمقر

 التاظيمية المؤهالت إطقر فن المبقشرة األجابية االستثمقرات مف يأتن مق أاه إلى إضقفة
 اطقؽ تكسيع إلى يؤدؼ العقلمية، بقألسكاؽ مسبلة إتصقؿ كقاكات كتسكيلية، إعالاية خبرات مف

 أثر ٌظهر لذلن ونتٌجة .المحلٌة المنتجات أمام جدٌدة عالمٌة أسواق وفتح المحلً السوق
 اإلنتاج وأسالٌب الحدٌثة الفنٌة الطرق ٌستخدمون حٌث المحلٌٌن، المنتجٌن بٌن المحاكاة

 ٌحسن وبالتالً المنافسة درجة ٌرفع مما والتسوٌمٌة، والمالٌة اإلدارٌة والسٌاسات المتطورة
  .4المحلٌة  والخدمات المحلً، اإلنتاج فً الجودة مستوى

 
 الماقخ كتحديقت الجزاارية اإلقتصقدية المؤسسقت" :حكؿ الكطان الممتلى فن ملدمة مداخمة ،االستثمار مناخ ،أكايس المجيد عبد1

 2003  أفريل23-22 يكمن البميدة، جقمعة الجزاار، ،"الجديد اإلقتصقدؼ
  166 ص سقبق، مرجع مسعداكؼ، يكسف 2
دارية، إقتصقدية أبحقث ،الجزائر في المباشر األجنبي االستثمار عمى العالمية المالية األزمة أثر حدة، رايس لخضر، مرغقد 3   8 العدد كا 

 136ص 2010الجزاار 
  21 ص سقبق، مرجع دمحم، هللا حسب أميرة 4
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 .األجنبٌة االستثمارات جذب على أكبر لدرته كانت كلما تنافسٌة أكثر البلد  ٌكون -
 األمامٌة التشابن عاللات نتٌجة ككل المومً اإللتصاد مستوى على اإلٌجابٌة اآلثار  إنتشار -

 فالروابط المحلٌة، الشركات بأنشطة الجنسٌات متعددة الشركات أنشطة تربط التً والخلفٌة
 فن فتسهـ األمقمية الركابط أمق األخرػ، الشركقت أداء ككفقءة إاتقجية زيقدة فن تسهـ الخمفية
  .1 جديدة صاقعقت فن المعلدة التكاكلكجيق فهـ عمى تعمل كمق المحمية، البيع مؤسسقت تطكير
 .المباشر األجنبي لالستثمار المفسرة النظريات :الثاني الفرع

 لهق كقات اظرية ككل المبقشرة األجابية االستثمقرات تفسير الاظريقت مف العديد حقكلت
 لالستثمقر المفسرة الاظريقت أهـ يمن كفيمق االستثمقرات مف الاكع هذا تفسير فن الخقصة رؤيتهق
 .المبقشر األجابن

 .المال لرأس الدولية التحركات  نظرية:أوال 
 :وهً ننالضها إنتمادات أٌضا ولدٌها إفتراضات عدة على النظرٌة هذه وتموم

 :إفتراضاتها 1-

 األجابية االستثمقرات كتفسر الكقممة، الماقفسة أف إفتراض عمى الاظرية هذه تباى
 الدكؿ، بيف الفقادة أسعقر إختالفقت خالؿ مف المقؿ لرأس تحركقت بقعتبقرهق المبقشرة

 إلى الماخفضة العكااد معدالت ذات الدكؿ مف المقؿ رأس إلاتلقؿ اتيجة هك المبقشر فقالستثمقر
 قرارات تافيذ عاد أاه مؤداهق فكرة مف الرأؼ هذا كيابع المرتفعة، العكااد معدالت ذات دكؿ

 الشركة تكمفة كبيف المقؿ لرأس المتكقعة الجدية العكااد بيف تكازف  الشركقت فإف االستثمقر
 أف كبقفتراض األـ، الدكؿ فن ماهق أعمى الخقرج فن المتكقعة الجدية العكااد كقات فمك الجدية،
 .األـ الدكلة فن عاه الخقرج فن لالستثمقر حقفز يكجد فهاق متسقكية، الجدية التكمفة

 :اإلنتقادات
 تفسٌر عن تعجز وكنها المالٌة األوراق فً االستثمارات لتفسٌر تصلح النظرٌة هذه إن

 بٌن للعوائد واحدا معدال هنان أن تفترض أنها منها أسباب لعدة وذلن المباشر االستثمار
 فً الدول بعض تجارب مع تتوافك ال النظرٌة هذه فإن وبالتالً الدول داخل المختلفة األنشطة

 توضح أن تستطٌع ال فإنها وبالمثل1 واحد  ولت فً وخروجه المباشر االستثمار دخول
 عامل أن عن فضال هذا الصناعات، من مختلفة أنواع بٌن لالستثمار المتكافئ غٌر التوزٌع
 فً االستثمار لرار إتخاذ فً الحاسم العامل هو لٌس النظرٌة علٌه تنص كما طبما الربحٌة
  .2أٌضا  هً دورا تلعب السوق نطاق توسٌع مثل أخرى عوامل فهنان الخارج

 
  393 ص سقبق، مرجع ،األجنبي واالستثمار األعمال إقتصاديات ،قحف أبك السالـ عبد1 .
  27 ص سقبق، مرجع دمحم، هللا حسب أميرة2 .
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 .األسواق كمال عدم نظرية  :ثانيا
 :إفتراضاتيا
 :إفتراض عمى الاظرية هذه تلـك

 الص إلى بقإلضقفة المضيفة، أك الاقمية الدكؿ أسكاؽ فن الكقممة الماقفسة غيقب
 ماقفسة تستطيع ال المضيفة، الدكؿ فن الكطاية الشركقت أف كمق فيهق، السمع مف العرض
 مجقالت فن األجابية، الشركقت ماقفسة تستطيع ال المضيفة الدكؿ فن الكطاية الشركقت
 اشقط أؼ ممقرسة بمتطمبقت يختص فيمق حتى أك المختمفة اإلاتقجية أك اإلقتصقدية األاشطة
 الشركة لدػ اللكة جكااب أك اللدرات بعض تكافر أف أؼ األعمقؿ، لماظمقت آخر كظيفن
 بقلملقراة (الخ...اإلدارية كالمهقرات التكاكلكجيق، المقلية، المكارد تكافر) الجاسيقت متعددة

 احك الشركقت هذه تدفع التن الرايسية العكامل أحد يعتبر المضيفة الدكؿ فن الكطاية بقلشركقت
 كقلدكؿ الكطاية الشركقت قدرة بعدـ الشركقت هذه يليف أف آخر بمعاى أك األجابية، االستثمقرات
 التن األسقسية المحفزات أحد يمثل الخ،... مقليق أك إاتقجيق أك تكاكلكجيق ماقفستهق عمى المضيفة
 فن تسكيلية أك إاتقجية أاشطة أؼ ممقرسة أك بقالستثمقر الخقص الشركقت هذه قرار كراء تمكف
 .الاقمية الدكؿ

 أف عمى فضال األجابن االستثمقر لمجقالت الشمكلية الاظرة الامكذج هذا يفترض كمق
 الشركقت لدػ اللكة جكااب إلستغالؿ المفضل الشكل هن االستثمقر لمشركعقت المطمق التممؾ
   .1الجاسيقت متعددة

 .األسواق كمال عدم لنظرية الموجية اإلنتقادات
 :يمن مق اذكر إاتلقدات عدة كهاقؾ

 االستثمار فرص بجمٌع الجنسٌات متعددة الشركة روعً إدران تفترض النظرٌة هذه  أن -
 .العملٌة الناحٌة من والعً غٌر وهذا الخارج فً األجنبً

 للتملن الجنسٌات متعددة الشركات تفضٌالت حول ممبول تفسٌر أي تمدم لم النظرٌة هذه  أن -
 اإلحتكارٌة المزاٌا أو الموة جوانب إلستغالل كوسٌلة اإلنتاجٌة االستثمار للمشروعات المطلك

 أو لإلستثمار أخرى أشكال خالل من ذلن تحمٌك ٌمكنها الذي الولت فً الشركات لهذه

 .الخ...التسكيق أك بقإلاتقج الخقصة التراخيص علكد أك كقلتصدير الخقرجية العمميقت
 

  108 ص سقبق، مرجع ،المباشر الخاص االستثمار حوافز اذير، عميقف أكسرير، ماكر1 .
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 فن األسكاؽ كمقؿ عدـ اظرية كاقعية أك إمكقاية مدػ بأف اللكؿ يمكف سبق عمق فضال
 المبقشر بقإلستثمقر ترتبط األهداؼ هذه كقات سكاء الجاسيقت متعددة الشركقت أهداؼ تحليق

 التن كالضكابط الجمركية كاإلجراءات الشركط كتعدد مركاة بمدػ مشركط المبقشر غير أك
 أك األاشطة هذه مثل بتاظيـ كالخقصة المتلدمة أك الاقمية المضيفة الدكؿ حككمقت تضعهق
 المزايق أك فيهق اللكة جكااب إستغالؿ عمى الشركة قدرة فإف ثـ كمف التجقرية اإلاتقجية العمميقت
 لافس اتيجة األخرػ  هن تتأثر سكؼ الكطاية الشركقت مف غيرهق عف تميزهق التن اإلحتكقرية

 . 1 السبب
 .المنتج حياة دورة نظرية :ثالثا

 االستثمقرات إاتشقر ألسبقب تفسيرا تلدـ أف يمكاهق الماتج حيقة دكرة اظرية أف شؾ ال
 دكافع عمى الضكء تملن أاهق كمق خقصة، بصفة الاقمية الدكؿ كفن العقلـ، عبر األجابية
 إاتشقر أسبقب تكضح كمق األجابية، االستثمقرات كراء مف الجاسيقت متعددة الشركقت

 .األـ الدكلة حدكد خقرج الجديدة اإلختراعقت
 السكؽ  فن المعاية السمعة كبيع إاتقج تفضل الجاسيقت متعددة الشركقت أفمف الكاضح 

 فن الماقفسة درجة إاخفقض حقلة فن أك األربقح مف مرضية مستكيقت تحلق طقلمق الكطان
 كالتسكيلية اإلاتقجية عمميقتهق اققمة الاقمية الدكؿ فن االستثمقر إلى تتجه بيامق المحمن، السكؽ 
 تتفق محددة ألسبقب تحدث الجاسيقت متعددة الشركقت فحركة الماقفسة، تشتد عادمق هاقؾ إلى

ستراتيجيتهق  :يمن فيمق ذلؾ تفضيل كيمكف العقلمية، كا 
 تتمتع فإاهق األـ، الدكلة فن كمثيالتهق الجاسيقت متعددة الشركة بيف الماقفسة تحتدـ بيامق  -

 .المضيفة الدكؿ فن البيع بعد مق كخدمقت كالسعر الجكدة حيث مف جيدة ماقفسة بدرجة
 إتسقع حقلة فن هن بل بعد، تتشبع لـ أسكاؽ -المضيفة الدكلة – الجديدة السكؽ  فن تتكافر  -

 .األـ الدكلة فن الماتجة السمعة تمؾ تلقدمت بيامق متزايد،
 بقلملقراة الماظمة كاإلدارة الجيد كالتسكيق اإلاتقج بمزايق الجاسيقت متعددة الشركقت تتمتع  -
 .المضيفة الدكؿ فن الكطاية الشركقت مع
 .الاقمية الدكؿ فن التكقليف إاخفقض  -
 
  59- 60 ص سقبق، مرجع ،األجنبية االستثمارات وجدوو  التدويل نظريات قحف، أبك السالـ عبد 1
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 تؤيد الحقسبقت مثل اإللكتركاية كقلصاقعقت الصاقعقت مف العديد أف مف الرغـ كعمى
 ثـ المتحدة الكاليقت فن الصاقعة تمؾ بدأت حيث الاظرية، تمؾ عميهق تلـك التن اإلفتراضقت

 ثـ كاليقبقف، كفراسق -الكقت ذلؾ فن – الغربية كألمقايق المتحدة المممكة فن ذلؾ بعد إاتشرت
 الجاكبية ككريق مثل متسقرعة بخطكات التلدـ فن األخذة الاقمية الدكؿ إلى الحقسبقت إاتقج

 تمؾ تطبيق يصعب ماتجقت إاتقج تطكر فن البحث عاد أاه إال سبق ممق الرغـ عمى كتقيكاف
 مثل PrestigiousGoods التفقخر سمع عميهق يطمق التن الماتجقت خقصة عميهق، الاظرية
   .الفقخرة السيقرات

 ألسبقب ملبكال تفسيرا تلديمهق عدـ فن الدكلن الماتج حيقة دكرة اظرية إاتلدت كذلؾ
 األـ الدكلة خقرج اإلاتقجية لممشركعقت المطمق لمتممؾ الجاسيقت متعددة الشركقت تفضيل
 الخقرجية كالعمميقت لالستثمقر أخرػ  بداال فيه تكجد الذؼ الكقت فن األربقح لتحليق ككسيمة
 1 .التسكيق ك بقإلاتقج الخقصة التراخيص كعلكد
 .الموقع نظرية :رابعا

 إلى الجاسيقت متعددة الشركقت تدعكا التن كالعكامل الدكافع عمى الاظرية هذه ترتكز
  .2لإلستثمقر المضيفة لمدكؿ المكقاية بقلمزايق المتعملة الدكافع كهن الخقرج، فن  اإلستثمقر

 المبقشر األجابن بقالستثمقر الجاسيقت متعددة الشركة قرار كل عمى تؤثر المكقعية العكامل إف
 االستثمقر مف الاكع هذا بيف بقلمفقضمة الخقص قرارهق عمى ككذلؾ المضيفة الدكؿ إحدػ فن
 العكامل كقفة العكامل هذه كتشمل المضيفة، الدكؿ مف كغيرهق الدكلة لهذه التصدير كبيف

 عمى كذلؾ بقلسكؽ  المرتبطة العكامل إلى بقإلضقفة كاإلدارة كالتسكيق اإلاتقج بتكقليف المرتبطة
 :التقلن الاحك

 .المضيفة الدكؿ فن كامكهق إتسقعهق كمدػ السكؽ  حجـ مثل  :بالسوق  المرتبطة العوامل
 .اإلعالف كككقالت التكزيع ماقفذ تكافر مدػ الماقفسة، درجة مثل  :التسويقية العوامل  2-
  العقممة، األيدؼ تكافر مدػ الخقـ، المكاد مف اللرب مثل  :بالتكاليف المرتبطة العوامل  3-
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 كالتسهيالت الكسيطية كالسمع الخقـ كالمكاد الالل تكقليف إاخفقض مدػ العمقلة، تكمفة إاخفقض
 .األخرػ  اإلاتقجية

 اإلستلرار األجابية، االستثمقرات قبكؿ مدػ مثل :االستثمار بمناخ المرتبطة العوامل- 4
 المفركضة الليكد األسقسية، الباية تكفر الضرااب اظقـ الصرؼ، سعر إستلرار مدػ السيقسن،

     .االستثمقر لمشركعقت الكقممة األجقاب ممكية عمى
 .األجقاب لممستثمريف المضيفة الحككمة تماحهق التن :والتسييالت واإلمتيازات الحوافز- 5

 تكافر مدػ الجغرافن، المكقع المتكقعة، المبيعقت المتكقعة، األربقح :مثل أخرو  عوامل 6-
 1 . لمخقرج األمكاؿ كرؤكس األربقح تحكيل عمى المفركضة الليكد الطبيعية، المكارد

 .المباشر األجنبي االستثمار إنعكاسات  :الثالث المطمب
 مف الكثير عمى ماه المتكقعة اآلثقر مف األجابن االستثمقر إستلطقب فن الرغبة تتبع
 تأثير أف اللكؿ يمكااق 2 لهق كاتيجة األزمة فن سببق تككف  مق عقدة كالتن اإلقتصقدية، المتغيرات
 دكلة عمى الدرجة بافس يلع أف بقلضركرة ليس معياة دكلة عمى المبقشر األجابن االستثمقر
 كماقخهق المضيفة لمدكلة بعضهق يرجع كالمتغيرات، العكامل مف العديد عمى يتكقف فهذا أخرػ،

 .األـ كدكلته لممستثمر اآلخر البعض كيرجع االستثمقرؼ 
 .المباشرة األجنبية االستثمارات إيجابيات :األول الفرع

 المزايق مف العديد األجابية لالستثمقرات تلدـ ماهق كالاقمية المضيفة، الدكلة كقات إذا
 لهذه أف شؾ ال فإاه إليهق، اإلاسيقب أجل مف لتشجيعهق الضريبية، كاإلعفقءات كالحكافز

 مق كهذا المجقالت، مف العديد فن الدكؿ، تمؾ ألقتصقديقت تكفرهق إيجقبيقت اإلستثمقرات
 :يمن فيمق ساحدده

 األجنبي والنقد المالية النفقات مستوو  عمى :أوال
 التنمٌة لتحمٌك الالزمة األموال رؤوس نمص من تعانً النامٌة الدول معظم إن

 اللجوء إلى ٌضطرها مما فٌها، اإلدخار وصعوبة المومً دخلها إنخفاض بسبب اإللتصادٌة،
 والتً المباشرة األجنبٌة االستثمارات إلى تلجأ أو الثمٌلة، وأعبائها الخارجٌة المروض إلى

 .استثمارها فترة طوال األجنبً وبالنمد المالٌة بالتدفمات تمدها
 

  31- 32 ص سقبق، مرجع دمحم، هللا حسب أميرة1 .
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 قدكمهق عاد األكلى مرتيف، المضيفة لمدكلة الصعبة العمالت تكفر االستثمقرات كتتميز
 المضيفة الدكلة إقتصقد يحكؿ ممق الخقرجية، األسكاؽ فن لماتجقتهق بيعهق عاد كالثقاية لمبالد،
        .1 األجابية العمالت مف حصيمتهق مف فيزيد تصديرؼ  إقتصقد إلى
 .والميارات البشرية الموارد وتطوير العمالة مستوو  عمى :ثانيا

 الشركقت بهق تعمل التن التاظيمية كالبياة كالتأهيل الترتيب مستكػ  خالؿ مف ذلؾ كيظهر
 تكفير فن تسقهـ كالتن الكسيطية المشركعقت إققمة عمى المكاطايف كتشجيع الجاسيقت متعددة

 إاتقج عاقصر الكطان اإلقتصقد فن هاقؾ كقف إذا  المختمفة لمصاقعقت اإلاتقج مدخالت
 الالدؼ الطمب فن زيقدة حدكث فإف بقلكقمل، متعملة غير إاتقجية كطقققت العمل عف معطمة
 زيقدة إلى يؤدؼ فيهق، المبقشر بقالستثمقر لألجقاب لمسمقح اتيجة كمؤسسقتهق الدكلة طريق عف

 األجابية الشركقت مف الطمب هذا كيأتن 2 المستكيقت مختمف عمى العقممة اللكة عمى الطمب
 الدكلة فن العمل فرص خمق فن تسقهـ األجابية االستثمقرات بأف اللكؿ يمكااق كبهذا افسهق،

 العقممة اللكػ  عمى الطمب لهذا يمكف كمق مق، حد إلى البطقلة مشكمة معقلجة كبقلتقلن المضيفة،
 هذه تككاه فيمق المبقشرة، األجابية االستثمقرات يفضل داامق لكف 3المحمية الشركقت مف يأتن أف

ققمة شركقت إاشقء مف لمدكلة يمكف ضرااب، حصيمة مف الدكلة لدػ األخيرة  جديدة مشقريع كا 
 التسيير كطرؽ  المعرفة إاتلقؿ فإف الاقمية، لمدكؿ بقلاسبة .جديدة عمل فرص خمق عاهق يترتب
 المكارد كتطكير تحسيف أجل مف كسيمة هك المبقشر األجابن االستثمقر طريق عف كاإلدارة
 الاقمية المضيفة لمدكؿ يسمح ممق كالتككيف، التعميـ اظـ تسيير كتطكير المحمية، كاإلدارة البشرية

 .سيرهق فن المتلدمة الدكؿ كمكاكبة فيهق اإلقتصقدية التامية فن التخمق تدارؾ مف
 تحديد فن رايسيق دكًرا كتمعب اإلاتقج، عكامل أهـ أحد هن اإلدارة أف المعمـك مف أاه حيث

 المهقرات فن الص مف تعقان الاقمية الدكؿ لكف ككل، الكطان كاإلقتصقد المؤسسقت إاتقجية
  الخمل جكااب لسد المبقشرة األجابية اإلستثمقرات تحتقج فهن هذا كعمى اإلدارية، كالخبرات
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 :يمن كمق اإلدارية المهقرات فن كالالص
 .األـ كالدكلة الداخل فن اإلدارية كالتامية لمتدريب برامج تافيذ  -
 .متطكرة حديثة إدارية أسقليب إدخقؿ  -
 .الحقلية الطبلة قدرات كتامية األعمقؿ، رجقؿ مف جديدة طبلة خمق  -
  .1 الكطاية الشركقت لدػ الماقفسة ركح خمق  -

 .التكنولوجي التقدم مستوو  عمى :ثالثا
 جمب المضيفة لمدكؿ يمكف األجابية االستثمقرات غير أخرػ  قاكات كجكد مف الرغـ عمى

 المبقشر، كالشراء الماشكرة كالبحكث كالتراخيص اإلدارية العلكد مثل خاللهق مف الجديدة التلايقت
 به يتميز لمق كذلؾ التكاكلكجيق، الل فن جدكػ  الطرؽ  أكثر تمثل األجابية االستثمقرات أف إلى

 يمثل ككاه عف فضال المحفظن االستثمقر عف الثبقت ميزة مف المبقشر األجابن االستثمقر
دارية، كرققبية إاتقجية عمميقت  قيقـ خالؿ مف اإلدارية كالمهقرات التلاية الل عمميقت كتتـ كا 
 كالمدراء كالمكظفيف العمقؿ بتدريب المضيفة الدكلة فن تستثمر التن األجابية الشركقت

 . 2 الدكلة هذه داخل لمعمقؿ ستجمبهق التن التلايقت عمى الفاييف كالمهادسيف
 .الخارجية والتجارة المدفوعات ميزان مستوو  عمى :رابعا

 تتـ التن الخقرجية اإلقتصقدية المعقمالت لكقفة سجل أاه عمى المدفكعقت ميزاف يعرؼ
 كيالسـ ساة، تككف  مق عقدة زماية فترة خالؿ خقرجهق كالمليميف الدكلة هذه فن المليميف بيف

 الصقدرات يسجل الذؼ التجقرؼ  الميزاف أهمهق فرعية، مكازيف عدة إلى المدفكعقت ميزاف
 الصقدرات تجقكزت إذا الدكلة صقلح فن كيككف  ،(الخقرجية التجقرة) لمدكلة السمعية كالكاردات
 فن مستمر عجز مف تعقان فهن الاقمية، الدكؿ فن عكسه يحدث الذؼ األمر كهذا كالكاردات،

 .مدفكعقتهق مكازيف
 مهـ كبديل المبقشرة األجابية االستثمقرات جذب احك إتجهت العجز هذا عالج فن ماهق كرغبة

  المدفكعقت ميزاف مف كل عمى األجابية االستثمقرات أثر كيظهر كأعبقاهق، الخقرجية لملركض
 
 
  إقتصقدية أبحقث مجمة العربية، الدول من لعينة دراسة المباشر األجنبي االستثمار مخاطر العبقدؼ، غقزؼ  عمر الككاز، محمكد سعد1
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 التجقرية، الميزاف طريق عف معق األخيريف هذيف تربط التن العالقة خالؿ مف الخقرجية كالتجقرة
 تكفير خالؿ مف التصديرية الصاقعقت قطقع كفقءة رفع فن تسقهـ األجابية فقالستثمقرات

 فقاض تحليق كبقلتقلن اإلاتقجية الطققة مف يزيد ممق كالخبرات كالتكاكلكجيق األمكاؿ رؤكس
 الدكؿ مع الخقرجية التجقرة فن الدكلة حصة كزيقدة المدفكعقت ميزاف تحسيف كبقلتقلن لمتصدير،
 . 1 األخرػ 

 كبقلتقلن المحمن الطمب مكاجهة عمى تسقعد اإلاتقج رفع فن المسقهمة هذه أف كمق
 .المدفكعقت ميزاف تحسيف كماه الكاردات عف التخمن

 الخقرجية التجقرة مستكػ  عمى كبير دكر لهق الجاسيقت متعددة الشركقت أف إلى إضقفة
 األسكاؽ كجعل الكطاية الحدكد عبر األسكاؽ بيف الربط فن يتمثل األسقسن اشقطهق أف حيث

 2 . الخقرجية لمتجقرة كاحدة سكقق مجممهق فن العقلمية

 .اإلقتصادية التنمية مستوو  عمى :خامسا
 مق كعالج إقتصقدهق هيكل فن تغييرات إلجراء الدكلة تدخل اإلقتصقدية التامية تعان

 الاقمية البمداف أمق الاقتج، كزيقدة اإلقتصقد كفقءة تحسيف إلى بذلؾ كتؤدؼ خالؿ، مف يلترف 
 كبقلتقلن ضخمة، إستثمقرات إلى يحتقج هذا أف غير إقتصقدية تامية تحليق إلى داامق فتسعى
 فهن العجز كبهذا المحدكدة، الذاتية بمكاردهق تكفيرهق عف تعجز قد طقامة أمكاؿ رؤكس تتطمب
 إاجقز كتسهيل المأزؽ  مف لمخركج الكحيد الطريق بإعتبقرهق األجابية االستثمقرات إلى تمجأ

  3 . التامية عممية
 الفجكة سد كبقلتقلن الرأسمقلن، التككيف معدؿ زيقدة فن تسقهـ االستثمقرات بأف كجداق سبق، ممق

 معهق تصطحب أاهق كمق اإلقتصقدية، التامية لعممية الالزمة االستثمقرات لتمكيل اإلدخقرية
 كماه الصقدرات زيقدة كبقلتقلن كتحسياه، اإلاتقج زيقدة عمى تسقعد التن الحديثة التكاكلكجيق

 4 . اإلقتصقدية التامية تحليق كعميه الفقاض بتحليق المدفكعقت ميزاف تحسيف

 
  460- 461 ص سقبق، مرجع الدكلن، كاالستثمقر األعمقؿ إقتصقديقت قحف، أبك السالـ عبد1 .
  486 ص سقبق، مرجع مبركؾ، الملصكد عبد ازيه2 .

  462 ص سقبق، مرجع قحف، أبك السالـ عبد 3
  487 ص سقبق، مرجع مبركؾ، الملصكد عبد ازيه4 .
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 .المباشرة األجنبية االستثمارات مخاطر :الثاني الفرع
 كلكف المضيفة، الدكلة عمى تعكد كماقفع فكااد األجابية لإلستثمقرات أف كجداق سبق ممق

 يمن مق كفن إقتصقدهق، سير تهدد فيهق، كجكدهق عمى تترتب أعبقء هاقؾ فإاه هذا ملقبل فن
 :أهمهق ساذكر

 .المضيفة الدول عمى المالية الموارد بعض ضياع :أوال
 الدكؿ لبعض الكمية الميزااية إيرادات مف (10%) حكالن أف الدكلن الالد الصادكؽ  قدر «

 تشجيع إجراءات بقسـ الضريبية المزايق بسبب تلل أف يمكف األجابية، لالستثمقرات المضيفة
 1 ».االستثمقر

 فن الزيقدة بعض األجابية االستثمقرية الشركقت كجكد عمى يترتب كقف إذا فإاه كعميه
 فإاه الشركة، هذه اشقط عمى كالرسـك الضرااب لفرض اتيجة المضيفة لمدكلة العقمة المكارد
 االستثمقرات هذه جذب أجل مف ألاه صقفية، ليست الزيقدة هذه أف اإلعتبقر بعيف األخذ يجب

 كاإلعفقءات التسهيالت مف العديد االستثمقرات هذه بماح المضيفة الدكؿ تلـك األجابية
 فن إستخدامهق الممكف مف كقف محتممة مكارد ضيقع فن تتمثل تكمفة إذف كيلقبمهق الضريبية،
 .اإلقتصقدية التامية أغراض

 إلى كالمحمن األجابن المستثمر بيف المسقكاة أجل مف المضيفة الحككمة تضطر كقد
 يعان ممق فيهق، االستثمقر مشركعقت لزيقدة كاإلعفقءات، التسهيالت هذه مثل األخير هذا ماح

 2.المحتممة الحككمية اإليرادات مف بقلمزيد التضحية
 .المضيفة لمدولة المحمي اإلقتصاد عمى السيطرة :ثانيا

 سيقدة يهدد المبقشر، األجابن لإلستثمقر الممثمة الجاسيقت متعددة الشركقت حضكر إف
 عاهق معركؼ كالتن الاقمية، الدكلة فن خقصة اشهده مق كهك لهق، المضيفة الدكلة حككمة
 حيث العقلـ، فن الجاسيقت متعددة الشركقت كسيطرة قكة مكاجهة فن تضررهق كسهكلة ضعفهق

  أاهق كمق بمشقركتهق، محمية شركقت قيقـ عمى تكافق فال إحتكقرؼ  جك فن تعمل الشركقت هذه أف
 
 فن اإلقتصقدؼ الامك إشكقلية الثقان، الدكلن العممن الممتلى ملدمة عمل كرقة ،العربية الدول في األجنبي االستثمار واقع دمحم، قكيدرؼ  1

 54-53 اكفمبر ص 15-14 األكراسن فادؽ إلفريليق، كشمقؿ األكسط الشرؽ  بمداف
  464 ص سقبق، مرجع قحف، أبك السالـ عبد2 .
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 إلى الجكدة مف تضيف كمتطكرة حديثة إاتقج أسقليب مف به تتميز كمق 1 األخيرة هذه تاقفس
 المعركضة السمع حجـ تزايد إلى يؤدؼ مق تحليله، عف المحمية الشركقت تعجز مق الماتجقت،
 لهق، اإلقتصقدية الخطة عمى يؤثر بمق المضيفة السكؽ  فن االستهالؾ زيقدة كبقلتقلن كتاكعهق
 أذكاؽ مف يغير كمق المتلدمة المجتمعقت فن السقادة اإلستهالؾ أامقط الل إلى إضقفة

 .المحمية السمع إستهالؾ عف كيبعدهـ المحمييف المستهمكيف
 الظركؼ ظل كفن األقصى الرجح لهق يكفر بمق تعمل الجاسيقت متعددة الشركقت إف

 السيطرة تظهر هاق كمف مصقلحهق، يحلق بمق لشركطهق المضيفة الدكؿ فتخضع تالامهق، التن
 المسيطرة الكضعية جهة مف الرايسية المخقكؼ مف أاه كمق 2 األجابية لالستثمقرات اإلقتصقدية
 فن التدخل فن كمكقاتهق العقلمية كسمطتهق قكتهق تستعمل أف هك الجاسيقت، متعددة لمشركقت
 مصقلحهق إلى الكصكؿ أجل مف المضيفة الدكلة لحككمة كالسيقسية اإلقتصقدية اللرارات
 تشكل فهن قكية، سمطقت مف الجاسيقت متعددة الشركقت به تتمتع مق كبسبب كأاه الخقصة
 سيقسقت معياة مف شأاهق أف تأثر سمبق عمى مصقلح إتبقع فن المضيفة الدكلة رغبة لدػ عقالق

 إلىهذه الشركقت، فتعمل هذه األخيرة عمى غمق فركعهق فن هذه الدكلة، كبقلتقلن تعرضهق 
 .إقتصقدهق مف المفقجئ إاسحقبهق بسبب إقتصقدية كككارث مقلية أزمقت
 .التكنولوجية التبعية :ثالثا

 األجابن االستثمقر عبر التكاكلكجيق لالل إيجقبية آثقًرا هاقؾ أف سبق فيمق فن رأياق
 مالاـ غير أك األحيقف بعض فن كقفن غير يككف  قد التكاكلكجن الالل هذا أف إال المبقشر،

 تتـ إاتقج طرؽ  المضيفة لمدكلة الجاسيقت متعددة شركقت تالل كأف المضيفة الدكلة إلحتيقجقت
 كفقءة تتطمب صاقعة لهق تالل أف أك عميهق، كترتكز كالمتطكرة الحديثة بقلتكاكلكجيق األسقس فن

 الدكؿ ملكمقت مع يتاقسب ال كهذا عقممة، أيدؼ إلى تحتقج ال أيف إاتقج طريلة أك عقلية،
 .ماهق الاقمية كخقصة المضيفة،

 
 

  449 ص سقبق، مرجع ،الدولي واالستثمار األعمال إقتصاديات ،قحف أبك السالـ عبد1 .

  127 ص سقبق، مرجع عجقـ، صقحب ميثـ2 .
 



49 
 

       اإلطار المفاىيمي و النظري لإلستثمار األجنبي المباشر               الفصل األول

 الجاسيقت متعددة الشركقت أف هك الحديثة، التكاكلكجيق لالل السمبية اآلثقر بيف كمف
 ككقبح التكاكلكجية ميزتهق بقستعمقؿ المضيفة الدكلة فن الصاقعة عمى بقلسيطرة اإلاتهقء يمكاهق

 .الخقرجية كحتى المحمية األسكاؽ إلى الدخكؿ مف المحمية لمصاقعقت
 الدكؿ إاتقج ربط خالؿ مف سمبية آثقر مف األجابية اإلستثمقرات تخمفه مق إلى بقإلضقفة

 تكمفة المضيفة الدكلة تحمل التكاكلكجيق هذه فإف تالمه، الذؼ التكاكلكجيق بمستكػ  المضيفة
 .لذلؾ الالزمة كالبياة لتسييرهق كالبشرية المقدية كالمكارد الكسقال كتكمفة عميهق الحصكؿ

 .أخرو  مخاطر :رابعا
 جراء مف الكطان، المستكػ  عمى قملق الجاسيقت متعددة لمشركقت الثلقفية الهيماة تثير

 عمل كطرؽ  حديثة تلايقت عاهق ياتج بمق إستثمقرهق، فترة طكاؿ المضيفة الدكلة فن كجكدهق
 كالبدء المحمن اإلقتصقد إلى الشركقت هذه دخكؿ قبكؿ قبل مرتيف افكر تجعماق جديدة، كعيش
 .فيه سقاد هك مق تغيير فن

 خدمية، مجقالت إلى غقلبق تتجه أاهق هك المبقشرة، األجابية االستثمقرات سمبيقت مف 
 .كبير بشكل المضيفة الدكؿ إقتصقديقت يفيد ال بمق كغيرهق، كالسيقحة الخدمقت مثل

 ال بذلؾ فهن المقؿ، لرأس مكثفة تكاكلكجيق عمى المبقشرة األجابية االستثمقرات تعتمد 
 عمى التركيز يؤدؼ حيث المضيفة، الدكؿ فن العمل فقاض لتشغيل كقفية عمل فرص تكفر
 .اإلاسقف محل اآللية إحالؿ إلى اإلاتقج فن العقلمية التلاية
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 األول الفصل خالصة

 كلّ  إلى بقلاظر المبقشر األجابن االستثمقر حكؿ األسقسية المفقهيـ لمختمف دراستاق بعد
 االاتحقؿ أشكقؿ مف شكل ككاه فلط يلتصر ال المبقشر االستثمقر أف ادرؾ إليه اإلشقرة سبق مق

 قد شكل فن تجرؼ  التن الدكلية األمكاؿ رؤكس حركقت مف حركة ليككف  يتعداه بل األسكاؽ،
 األمكاؿ رؤكس حركة ّأاه لىع تعريفة إلى تكصماق كعميه يستلبمهق، زمف يجسدهق مف بيف فتقب
 االستثمقرؼ  لممشركع كاإلدارة التممؾ حق صقحبهق إعطقء مع األجل الطكيل مدػ عمى الدكلة
 . له المستلبمة كالدكؿ به اللقامة الدكؿ بيف تجمع التن العالققت أكثر تكريس إلى يدفع كمق

 العمل أف كمق السكاء حد عمى كالمتلدمة الاقمية الدكؿ مف العديد ملصد يككف  جعمه ممق
 مف يعتبر المبقشر، األجابن االستثمقر عف تاجـ قد التن األخطقر كتلميص الماقفع تعظيـ عمى

 . قرار أؼ اتخقذ قبل مراعقتهق يجب التن األسقسية األمكر

 استثمقراتهق، التمكيل فن العجز مشكل تعقان كالزالت عقات الاقمية الدكؿ مف كثيرا إف
 تكفير البد كقف ذلؾ تعييف أجل كمف اقتصقدهق، إاعقش لمحقكلة بديمة ككسيمة اتخذتهق فّإاهق
 األجابية االستثمقرات جذب فن كبير دكر له يككف  مالاـ كاجتمقعن كسيقسن اقتصقدؼ ماقخ

  المبقشرة
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 تمييـــد
 بطرفن المرتبطة العكامل مف العديد عمى يتكقف األجابية االستثمقرات حركة إف
 الماقخ تحدد التن االستثمقر سيقسقت فن ،كتتمثل االستثمقرات هذه سير تالاـ كالتن االستثمقر،
 كتشجيعه االستثمقر تفضيل فن األجابن المستثمر كثلة قرار فن بدكره يؤثر كالذؼ االستثمقرؼ 

 ظركؼ ذلؾ فن مراعيق الدكؿ، مف غيرهق عف معياة دكلة فن أمكاله استثمقر عمى كتحفيزه
 .لمكاجهتهق التحضير كبقلتقلن تكقعهق الكاجب مف التن المخقطر كطبيعة االستثمقر،

 كالذؼ االستثمقرات، هذه فن مكقفهق يحدد الذؼ المضيفة الدكلة عقمل ذلؾ إلى إضقفة
 غقية إلى له كالترخيص األجابن االستثمقر قبكؿ إجراءات مف لماقخهق تحضيرهق فن يظهر
 قيقس خاللهق مف يمكف التن المؤشرات مف مجمكعة هاقؾ حيث لعكااده، كتحليله اشقطه بداية
 .األجابية لالستثمقرات جقذبية أكثر لتصبح السيقسقت هذه إاشقء فن المضيفة الدكلة اجقح مدػ
 :التقلية المبقحث فن أكثر بتفصيل إليه ساتطرؽ  مق كهذا
 

 سياسات جذب اإلستثمار األجنبي المباشر: المبحث األول 

 عالقة اإلستثمار األجنبي المباشر بالنمو اإلقتصادي في الجزائر: المبحث الثاني 
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 سياسة الجزائر لجذب اإلستثمار األجنبي المباشر : المبحث األول
 مستكػ  عمى تعديالت خالؿ مف بقستمرار االستثمقرية سيقسته تعديل عمى الجزاار عزمت

 األاشطة بترقية المتزايد االهتمقـ مع المحركققت قطقع عمى ذلؾ فن مركزه لالستثمقر تشريعقتهق
 .االستثمقرؼ  الماقخ كتحسيف االستثمقرية الباية تطكير عمى ذلؾ فن عمدت كللد الافطية، غير
 الجزائر في  المباشراألجنبي االستثمار واقع تحميل :األول طمبالم
 المتعققبة اللكاايف مف مجمكعة طريق عف االستلالؿ ماذ االستثمقرات مسألة الجزاار عقلجت للد

 .لممستثمر كالمزايق الحكافز مف العديد تضمات تشريعقت عدة صدرت حيث
 الجزائر في لالستثمار القانوني اإلطار :األول فرعال
الجزائر  في االستثمار قوانين : أوال

 1963 جويمية 26 المؤرخ في 277-63  رقم االستثمار قانون  .1
 لماهكض األسقسية الملكمقت بضعف االستلالؿ غداة كاالجتمقعن االقتصقدؼ الكضع تميز"

 مف مكجكد هك مق عمى لمحفقظ أكال تسقرع أف الدكلة عمى فكقف ، الشقممة االقتصقدية بقلتامية
 ، المكجكدة الماشآت عمى كالمحقفظة الجزاار داخل أمكالهـ الستثمقر األجقاب دعكة خالؿ

 هذا هدؼ كقف كمق"."1 االستثمقر لتشجيع 1963 ساة لالستثمقر ققاكف  أكؿ بذلؾ فأصدرت
 كقف الذؼ الجزاارؼ  االقتصقد كتامية باقء كا عقدة جديد مف االقتصقدية الحيقة إاعقش األخير
 األمكاؿ رؤكس عمى كاإلبلقء كالمحقفظة االستلالؿ بعد المعمريف هجرة أحدثته فراغق يعقان

 2 ".  األجابية االستثمقرات كجمب الجزاار فن المكجكدة األجابية

 1966 جوان 15 المؤرخ في 284-66قانون اإلستثمار رقم  .2

 المؤرخ 284-66 اللقاكف  كهك 1966 ساة جديد تشريع سف إلى الجزاارية الدكلة اهتدت للد"
 أعطى والذي واألجنبً، الوطنً للمطاع االستثمارات لانون المتضمن 1966 جوان 15فً 

 نمل ، الصعبة العملة تدفك زٌادة دفبه االلتصادٌة التنمٌة تحمٌك أجل من لالستثمار األولوٌة
 ، األجانب اتجاه االستثمارٌة السٌاسة ٌخص فٌما أما .الشغل مناصب وتوفٌر التكنولوجٌا

 عرفت منعرجا جدٌدا بإتخاذ السلطات الجزائرٌة إجراءات
 
 كاستشراؼ تلييـ ، التامية فن الخقص اللطقع حكؿ الدكلن المؤتمر بقلجزاار، الخقص االستثمقر معدؿ ، شككرؼ  دمحم شيبن، الرحيـ عبد 1
 04 ص 2009 مقرس بيركت، 23-24-25 ،
 2007، 05العدد  ، البقحث مجمة األجابن، االستثمقر تامية فن كدكره الجزاار فن العلقر أزمة ، ققاة بف إسمقعيل ، حمكدة بف محبكب 2

 64ص



53 
 

 ثاني إستراتيجية اإلستثمار األجنبي المباشر و عالقتو بالنمو اإلقتصادي في الجزائر الفصل ال

 رؤكس بمسقهمة مختمطة شركقت خمق إطقر فن األجابن المقؿ رأس بمشقركة سمحت جديدة
 " 1. الكطاية الشركقت طريق عف الدكلة أمكاؿ

 1982 أوت 21 المؤرخ في 13-82قانون اإلستثمار رقم  .3
 المهقـ بعض أداء فن دكره حدد ك ، 1963 ساة ماذ هقمشيق الخقص اللطقع اعتبر بعدمق

 خقصة الخقص لملطقع بأف اتضح ، الخدمقت ك التجقرة مجقؿ فن خقصة ، الثقاكية االقتصقدية
 لالقتصقد الاقبض اللمب بقعتبقره ، المحركققت مجقؿ فن السيمق مميزا دكرا األجابن ماه

 لمسقهمة ممحة حقجتهق بلت له، تأميمهق ك لملطقع الدكلة احتكقر رغـ ك إذ . الجزاارؼ 
 التلاية ك المقلية لإلمكقايقت اظرا استغالله فن لهق رهب مسقعد ك المبقشرة األجابية االستثمقرات

 تشغيل ك تشكيل كيفية تكضيح أجل مف  13-82 صدر ققاكف لذلؾ يتطمبهق، التن الكبيرة
 .المختمطة االقتصقدية الشركقت

  .الشركة رأسمقؿ مف 49% يتجقكز ال أقصى بحد األجابية المشقركة اسبة اللقاكف  حدد للد  
 85-83 ساة بيف بمغت حيث االستثمقرات مف جديدة دفعة ظهرت اللقاكف  هذا صدكر بعد

 تعديمه األمر استدعى ، التحفيزية بقلجكااب يهتـ لـ اللقاكف  لككف  اظراك .مشركع 2328حكالن 
 تسقهـ أجابية ك محمية خقصة استثمقرات إلى الجزاارؼ  االقتصقد لحقجة استجقبة أكثر ليككف 
 2 ".المحركققت قطقع فن خقصة ، الامك معدالت مف الرفع ك اإلاتقج قدرات زيقدة فن

 1986 أوت 19 المؤرخ في 13-86قانون اإلستثمار رقم  .4
 مف فيه المرغكب اظرا لعدـ قدرته عمى تحفيز كجمب الحجـ  13-82للد أتـ ك عدؿ ققاكف 

 . المحركققت مجقؿ فن خقصة ، محميق لالستثمقر المبقشر األجابن االستثمقر مؤسسقت
 ك كاضحة ك مراة بكيفية المختمطة الشركقت تسيير ك تشكيل طرؽ  الجديد اللقاكف  تضمف لذلؾ
 الذيف ك ، الجديد اللقاكف  كفق ، األجقاب فقلشركقء . السقبق بقللقاكف  ملقراة اسبيق محفزة

 ، اتفاق بروتوكول أساس على الجزائرٌة العمومٌة المؤسسات مع شراكة فً ٌنضوون
 المختلطة الشراكة دوام مدة األطراف تدخل مجاالت و موضوع تحدٌد فً بالمشاركة مخولون
 .كل األطراف  وواجبات وتعهدات

 
 64 ص ، سقبق مرجع ، ققاة بف إسمقعيل ، حمكدة بف محبكب 1 .
 ددالع ، الرسمية الجريدة ، تسييرهق ككيفية االقتصقد مختمطة الشركقت بتأسيس المتعمق 1982 سبتمبر 28 فن المؤرخ 13-82 رقـ ققاكف 
35 

 05 ص ، سقبق مرجع ، شككرؼ  دمحم ، شيبن الرحيـ عبد 2 .
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 فن األقل، عمى 51% ب العمكمية الجزاارية المؤسسة مشقركة اسبة عمى اللقاكف  أبلى فملد
 ماقصب ك األمكاؿ رؤكس ك التكاكلكجيق تحكيل ضمقف فن األجابن المتعقمل دكر تمثل حيف

 فن المشقركة مف األجابن الشريؾ االستفقدة ملقبل ، المستخدميف تأهيل ك تككيف ك الشغل
 رفع مف ذلؾ عف يترتب مق ك األربقح، تحكيل أك بقستعمقؿ الخقصة اللرارات اتخقذ ك التسيير

 . األجقاب العمقؿ ركاتب أجزاء بعض تحكيل ك ، به المسقهـ المقؿ رأس تخفيض أك
 1990قانون النقد و القرض  .5

 عترافق اصق تشريعيق يعكس إ1990 أفريل 14 لمالد ك اللرض الصقدر 10-90يعتبر اللقاكف 
 جكااب اللرض ك الالد ققاكف  شمل كقد 1 الباكن الاظقـ عميهق يككف  أف يجب التن بقألهمية
 حرية قرأ فلد ، االستثمقر ك اللرض ك المقلن التسيير مجقالت فن اإلصالحقت مف عديدة

 باسبة المتعملة ك السقبلة األحكقـ مجمكع ألغى كمق  الجزاار إلى ك مف األمكاؿ رؤكس اتلقؿإ
 الرأسمقؿ مسقهمقت أشكقؿ لكلالمجقؿ  بفتح ذلؾ ك 49% ك 51% األجابية ك المحمية الشراكة
 الباكؾ حركة لتاشيط األسقسية اآلليقت اللقاكف  أكجد كمق . الجزاارؼ  االقتصقد تامية فن األجابن

 كمؤسسة الجزاار باؾ ظهر بمكجبهق التن ك اإلقراض ك اإلصدار عمميتن بيف بفصمه ذلؾ ك ،
 ، مهمتهق تتحدد إقراض كمؤسسقت التجقرية الباكؾ ظهرت ك ، مستلمة كمراقبة تاظيـ ك إصدار
 كللد . تمييز دكف  الخقص اللطقع ك العقـ اللطقع مؤسسقت مف كل تمكيل فن اللقاكف، بمكجب

 و المعدلة و المتممة التنظٌمٌة التشرٌعات و الموانٌن من بجملة المرض و النمد لانون تدعم
 توجٌها االنفتاح مرحلة نحو االلتصاد توجٌه فً أهمٌة أكثر مجموعها فً كانت التً و الجدٌدة
 فً انخفض ما سرعان االستثمار حجم أن إال التعدٌالت هذه رغم ولكن . صرٌحا و مباشرا

 أي مشروع 344 ب 1990 سنة
     2 ". المستمرة  غٌر السٌاسٌة األوضاع بسبب ذلن و20.6% بمعدل 

 1993قانون ترقية اإلستثمار لسنة  .6
البٌئة  توفٌر لصد 1993 أكتوبر 5 فً المؤرخ للمرسوم وفما االستثمار لانون صدر لمد

 منه خاصة الخاص، االستثمار استمطاب و لجلب المواتٌة التنظٌمٌة و التشرٌعٌة و المانونٌة
 من تنجز ، العام المطاع على حكرا المختلفة االستثمارات كانت ما فبعد .الجزائر إلى األجنبً

لبل مؤسساته العمومٌة وفك  

 
   39 العدد الرسمية، الجريدة كاللرض، بقلالد المتعمق  1990-04-14فن   المؤرخ10-90رقـ  ققاكف 
 196 ص ، 2003 ، الجقمعية المطبكعقت ديكاف ،الجزاار، الثقاية الطبعة ، الباكؾ تلايقت ، لطرش الطقهر1 .
 06 ص ، سقبق مرجع ، شككرؼ  دمحم ، شيبن الرحيـ عبد2 .
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 الخقص اللطقع حركة مجقؿ ضيلت ك المحمن الخقص اللطقع همشت ققاكاية إجراءات 
 االستثمقر ققاكف  جقء كأهمهق، الحصص أكبر الكطان الشريؾ فيهق يمتمؾ شراكة فن األجابن
 الكقممة الحرية لمبدأ بإقراره تاظيمقت ك قكاايف مف سبله عمق متميزا ليككف  1993 لساة

 استثمقرؼ  مشركع أؼ فن الدخكؿ فن حر ، أجابيق أك كقف محميق ، الخقص فقللطقع . لالستثمقر
 إلى الحقجة دكف  ، بقلدكلة الخقصة اإلستراتجية الاشقطقت بعد عدا أراد، شكل أؼ تحت

 الككقلة فن بقالستثمقر تصريح سكػ  اظريق األمر يتطمب ال إذ ، معلدة ك كثيرة إجراءات
 بيف التمييز عدـ مبدأ عمى اللقاكف  هذا اص كمق . االستثمقرات متقبعة ك دعـ ك لترقية الكطاية

 اصكصه فن ضمف فقللقاكف  .جقاب أـ محمييف ، خكاص أـ عمكمييف أكقاكا سكاء ، المستثمريف
 ، األجقاب لممستثمريف أجقز كمق ، الكاجبقت ك الحلكؽ  حيث مف لممستثمريف مسقكية معقلجة

 غير قضقاية سمطقت إلى المجكء ، التكفيق طريق عف المحتممة اعقتازاؿ تسكية إطقر فن
 استلطقب إعققة اهقشأ مف التن المعكققت مختمف إلزالة ذلؾ ك ، الجزاارية السمطقت

 ماح فملد . جمبهق ك األجابية االستثمقرات
 ك لترقية الكطاية الككقلة تماحهق التن االمتيقزات إطقر فن التحفيزات مف جممة االستثمقر ققاكف 
 دعـ

 1 ".االستثمقر

 2001قانون تطوير اإلستثمار لسنة  .7
 الرئاسً األمر بصدور الجزائر فً الخاص لمد تدعم اإلطار المانونً لترلٌة وتطوٌر االستثمار

 المانون حدد لمد . االستثمار بتطوٌر المتعلك و 2001 أوت 20 فً المؤرخ 03-01رلم
 فً المنجزة األجنبٌة و الوطنٌة االستثمارات على ٌطبك أصبح الذي العام النظام الجدٌد

 منح إطار فً تنجز التً االستثمارات كذا و ، الخدمات و للسلع المنتجة النشاطات االلتصادٌة
 . األجانب و المحلٌٌن للمستثمرٌن الخاصة االمتٌازات

 و تطوٌره المستهدف االستثمار معنى ٌشمل كً واسعا المجال فتح لد المانون هذا ٌكون بذلن و
 .ظهورها و نشوءها الحالٌة االلتصادٌة السٌاسات هٌأت التً النشاطات كل ترلٌته

 
       64 العدد الرسمية، الجريدة االستثمقر، بترقية المتعمق 1993 أكتكبر 5 فن  المؤرخ12-93 رقـ التشريعن المرسـك

 07 ص ، سقبق مرجع ، شككرؼ  دمحم ، شيبن الرحيـ عبد 1
 47 المتعمق بتطكير اإلستثمقر ، الجريدة الرسمية العدد 2001 أكت 20 المؤرخ فن 03 -01األمر 
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   : 1التقلية العاقصر عمى قيقمه هك الجزاار فن االستثمقر اظقـ يمز مق كأهـ
 رسـ فن صالحيته أهـ كتتمثل الحككمة، رايس يرأسه الذؼ لالستثمقر الكطان لسجالـ .1

 مف االستفقدة فن األكلكية ذات الماقطق تحديد ، االستثمقر لتطكير الكطاية اإلستراتيجية
 . بقالستثمقر الخقصة الحكافز مف االستفقدة كشركط االمتيقزات

كمتقبعة  ترقية ككقلة عف بديل  كهن(ANDI)االستثمقر  لتطكير الكطاية الككقلة .2
 كتتمثل 1993 ساة الصقدر االستثمقر ققاكف  بمكجب  المستحدثة(APSI)االستثمقرات 

الخقصة  اإلجراءات كتسهيل االستثمقر عمميقت كمتقبعة تطكير فن األسقسية مهمتهق
 .المشقريع  بقاطالؽ

 كيممؾ بقالستثمقر، العالقة ذات اإلدارات كل تجميع فيه يتـ مركزؼ  ال كحيد شبقؾ إاشقء .3
. المستثمريف الاشغقالت العقجمة االستجقبة اجل مف الصالحيقت كل الشبقؾ هذا

ماقخ  بتحسيف الخقصة األاشطة تمكيل عمى يعمل الذؼ االستثمقر دعـ صادكؽ  .4
 الصاقعية الماقطق كتهياة المشقريع، الاطالؽ الالزمة الشركط ياةكته االستثمقر،

  .الطرؽ  كتعبيد كالهقتف كالمقء كالغقز كقلكهربقء الضركرية كتكصيل المرافق
 المناخ المؤسساتي : الفرع الثاني

: وكالة ترقية ودعم اإلستثمار : أوال 
 كذلؾ بمكجب المرسـك التشريعن المتعمق بترقية اإلستثمقر 1993تأسست هذه الككقلة عقـ 
طقبع إدارؼ أاشئ لخدمة المستثمريف ، كقبل مضن ساة مف تأسيسهق كهن جهقز حككمن له 

أصبحت الككقلة مرجعق أسقسيق لكل مق يتعمق بقإلستثمقر المحمن ك األجابن فن الجزاار ، كذلؾ 
بفضل اللكاايف الخقصة بقإلستثمقر كبفضل أسمكب عممهق البعيد عف الركتيف اإلدارؼ السيمق 
بعد إاشقء الشبقؾ الكحيد الذؼ يكفر الجهد كالكقت لممستثمر ، كيتميز أسمكب عمل الككقلة 

 .بقلتحرؾ الدااـ لمتركيج ك التعريف بقلماقخ اإلستثمقرؼ فن البالد 
 :مهقمهق - 
 .تدعيـ ك مسقعدة المستثمريف فن إطقر تافيذ المشقريع اإلستثمقرية - 
 .العمل عمى ترقية اإلستثمقرات األجابية ك المحمية ك تطكيرهق - 
 .ضمقف متقبعة إحتراـ المستثمرة لإللتزمقت التن تعدكا بهق - 
 .تضمف تكزيع المعمكمقت ك المعطيقت المتعملة بفرص اإلستثمقر - 
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 .تحدد المشقريع المهمة بقلاسبة لإلقتصقد الكطان مف حيث الحجـ ، األربقح ك المردكدية - 
 .تسهر عمى جعل كل قرار تتخذه إلزاميق - 

 ANDI الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار :ثانيا
 الصقدر فن 282-01أاشأت الككقلة الكطاية لتطكير االستثمقر بمكجب المرسـك الراقسن رقـ 

 .1لمككقلة طقبع إدارؼ كمدعمة بشخص معاكؼ كاستلاللية مقلية . 2001 سبتمبر 24
؟   الوكالةميام هيما 

، إعالـ المستثمريف لجهكية المركزية كالهيقكل استلبقؿ، اصح كمرافلة المستثمريف عمى مستكػ ا
 المخصصة بقلترقية كبمختمف القط االستعالـ فن الماقسبقت تهقخصكصق عبر الكيب بفضقءا

 اإلجراءات التحفيزية عمى تتضماهقاالقتصقدية الماظمة بقلجزاار كبقلخقرج، تطبيق الميزات التن 
 ) المعاية الهياقت عمى تافيذ مع مختمف سهرأسقس المسقكاة كفن اآلجقؿ المحدكدة، اؿ

مة فن تافيذ السيقسقت هاللرارات التحفيزية لالستثمقر، المسق (الخ...الجمقرؾ، الضرااب
ـ هكاالستراتيجيقت بقالشتراؾ مع اللطقعقت االقتصقدية المعاية، كضع تحت تصرؼ أ

 .المستثمريف بكرصة التعقكف 
 :  CNDIالمجمس الوطني لإلستثمار :ثالثا 

 مرسـكاؿ  بمكجب تـ إاشقء المجمس لدػ الكزير المكمف بترقية االستثمقرات الذؼ يضمف أمقاته
 أكتكبر 09 المكافق ؿ 1427 عقـ رمضقف  16 فن  مؤرخ  06-355   رقـ  تافيذؼاؿ 

 .كسيره كتاظيمه كتشكيمته لالستثمقر الكطان لسلمجا  بصالحيقت، يتعمق 2006
 .هك تحت سمطة رايس الحككمة الذؼ يتكلى راقسته

 .تاجـ عف أعمقله قرارات كبالغقت ك تكصيقت

 مف دكره اإلستراتيجن يكمف عمل المجمس فن 2006عزز إعقدة الاشر المؤسسقتن فن أكتكبر 
مافعة لهق التن ,اتخقذ اللرارات اإلستراتيجية المتعملة بقإلستثمقر ك فحص ممفقت االستثمقرات 

 . لإلقتصقد الكطان

 
  03-01 األمر رقـ 1
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 : األعضقء الدااميف التن يشكمكف المجمس هـ كزراء مف الحلقاب الكزارية التقلية

 السمطقت المحمية؛ -
 المقلية؛ -
 الصاقعة كترقية االستثمقر؛ -
 التجقرة؛ -
 الطققة كالماقجـ؛ -
 السيقحة؛ -
 المؤسسقت الصغيرة كالمتكسطة ك الصاقعة التلميدية؛ -
 .تهياة كالبياة كالمحيط ك السيقحة -

إلجتمقعقت المجمس ,رايس مجمس اإلدارة كالمدير العقـ لمككقلة الكطاية لترقية اإلستثمقر يحضر
  كمالحظيف

 .قد يمتجأ المجمس إلى أؼ شخص لديه كفقءات كخبرة فن ميداف اإلستثمقر

  رقـ  األمر  ألحكقـ  طبلق  االستثمقر تطكير  ترقية  عمى  لسلمجا  يسهر  3 :  ادةلـا
  2001 ساة    غشت  20  كافق الـ 1422عقـ  الثقاية  جمقدػ أكؿ  فنالمؤرخ   03-01

 1. تمـلـكا  عدؿلـا االستثمقر  بتطكير  تعمقلـكا
 : يأتن بمق لسلمجا  يلـك  الصفة  كبهذه 

 . كأكلكيقته االستثمقر  تطكير  استراتيجية  يلترح -  
  كيحدد  عميه  كيكافق  إليه  يساد  الذؼ االستثمقر  لترقية  الكطان  البراقمج يدرس - 

 . االستثمقر  تطكير مجقؿ  فن  األهداؼ
 . لحكظةلـا  التطكرات  مع لالستثمقر  التحفيزية  التدابير  مكاءمة  يلترح - 
 . كجكدةالـ  لممزايق  تعديل  كل ككذا  جديدة  مزايق  لتأسيس  اقتراح  كل  يدرس - 
 
 
  عمل المجلس الوطنً و التشكٌل و بصالحٌات المتعلك’ أكتوبر09 فً 355-06رلم  التنفٌذي المرسوم 1

https://www.google.dz/search?rlz=1C1CHBD_frDZ747DZ747&q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A+%D8%B1%D9%82%D9%85+06-355+%D9%81%D9%8A+09+%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%E2%80%99%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82+%D8%A8%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84+%D9%88+%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A+%D9%84&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiRg4KKqOXbAhUHNxQKHf9zBFoQkeECCCMoAA
https://www.google.dz/search?rlz=1C1CHBD_frDZ747DZ747&q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A+%D8%B1%D9%82%D9%85+06-355+%D9%81%D9%8A+09+%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%E2%80%99%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82+%D8%A8%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84+%D9%88+%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A+%D9%84&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiRg4KKqOXbAhUHNxQKHf9zBFoQkeECCCMoAA
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  تعديمهق  ككذا  عميهق  كيكافق  زايقلـ امف  ستثاقة الـكالسمع  الاشقطقت  ققامة يدرس -
 . كتحيياهق

  كيكافق  الكطان  لالقتصقد  بقلاسبة  أهمية تكتسن  التن  شقريعالـ تحديد  ملقييس  يدرس- 
 . عميهق

 تستفيد  أف  كفؼ يـالت  اقطقلـا يخص فيمق ،  اإلقميـ  تهياة  أهداؼ  ضكء  عمى ؿيفص- 
  أكؿ  فن ؤرخالـ  01-03  رقـ  األمر  فن  عميه  اصكصالـ  االستثاقان الاظقـ  مف 

 . أعاله  ذككرلـكا 2001 ساة  غشت  20  كافقلـا  1422  عقـ  الثقاية  جمقدػ
 ضمانات و أشكال الحوافز الممنوحة لإلستثمار األجنبي المباشر : المطمب الثاني

 المبقشر األجابن االستثمقر إجتذاب ماهق الاقمية الدكؿ كخقصة المضيفة لمدكلة يتساى لكن
 المتعملة االستثمقر سيقسقت تفعيل عمى تعمل أف عميهق يجب يكفره، ممق كاإلستفقدة إليهق حليلة
 جعل عمى الكقت افس فن كتعمل األجقاب، لممستثمريف كمحفز مشجع استثمقرؼ  ماقخ بخمق
 كتختمف السمبية، آثقرهق مف اإلمكقف قدر كالحد درجة، أقصى إلى إيجقبية االستثمقرات هذه آثقر

 األسكاؽ عمى اإلافتقح كراء مف المسطرة األهداؼ حسب أخرػ  إلى دكلة مف االستثمقر سيقسقت
 .المبقشر األجابن االستثمقر كتشجيع الخقرجية

 :الجزائر في األجنبي لالستثمار الممنوحة والحوافز الضمانات : الفرع األول
 اافتقح مسيرة فن أسقسية تحكؿ الطة شكل 1993 لساة االستثمقر ققاكف  أف اعتبقر يمكف "

 الجبقاية كاإلعفقءات الحكافز مف مجمكعة اللقاكف  هذا تضمف حيث الجزاارؼ، االقتصقد
 الحمقية بسبب الجزاار فن لالستثمقر يميل األجابن المستثمر تجعل التن كالجمركية الضريبية
  ".  2اللقاكف  هذا له قدمهق التن كالحرية

  : الجزائر في األجنبي االستثمار بحماية الخاصة الضمانات:الفرع الثاني 
 فن المشقركة مف لتمكاه كحمقيته االستثمقرات لتشجيع عزمهق عمى الجزاارية الحككمة أكدت للد

 المذكورة الممنوحة الضمانات خالل من وهذا ، الوطنً االلتصاد ونمو وتطوٌر بناء
 مستوى على والدول الجزائر بٌن مبرمة اتفالٌات خالل من وكذا ، لانونا علٌها والمنصوص

 . الدولً التحكٌم إلى باللجوء األطراف ومتعدد ثنائً
 
 117 ص سقبق، مرجع سمياة، بف دالؿ مفتقح، صقلح. 1
 الصغيرة المؤسسقت تأهيل متطمبقت حكؿ الدكلن الممتلى المتكسطة، ك الصغيرة المؤسسقت فن األجابن االستثمقر أكايس، يدمجؿا عبد. 2

 255ص 2006 أفريل، الجزاار 18-17 العربية، الدكؿ فن كالمتكسطة
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 مف جقء الكطان االقتصقد تامية فن لممسقعدة األجقاب المستثمريف جمب عمى الجزاار عـز إف
 ك المرسـك 10-90 رقـ كاللرض الالد ققاكف  مف كل فن ذكرت التن اللقاكاية الاصكص خالؿ

  : 1 المتعمق بترقية اإلستثمقر كالذؼ ياص عمى12-93التشريعن رقـ 

 :واالستثمار لممستثمر الكاممة الحرية .1
 التشريع مراعقة مع الجزاار فن لالستثمقر األجقاب لممتعقمميف الكقممة الحرية يضمف المبدأ هذا

 هن التن عدا مق المختمفة االقتصقدية الاشقطقت شتى فن استثمقرات إلققمة به المعمكؿ
 مخصصة
 كالطقققت اللدرات كتامية كصيغ أامقط بعدة ككذا ، التعميـ ، التربية ، العمكمية كقلصحة لمدكلة،

 حصص أك رأسمقؿ مف حصص شكل فن تاجز كالتن الهيكمة أك التأهيل تعيد التن تمؾ أك
 . معاكؼ  أك طبيعن شخص أؼ يلدمهق عياية
 رأس بإجمقلن المسقهمة طريق عف أمق استثمقرات بإققمة كبيرة حرية يضمف المبدأ هذا أف كمق

 مسؤكلية ذات شركة شكل فن االستثمقر بإاشقء يسمح كمق ، الشراكة طريق عف أك المقؿ
 .SPA أك فن شكل شركة ذات أسهـ SNCفن شكل شركة بإسـ جمقعن  أك  SARLيحسوزح

         طرؼ مف الككقلة لدػ االستثمقر تصريح مكضكع ااجقزهق قبل االستثمقرات هذه تككف  أف عمى
 .كالتاظيمقت التشريعقت تشرطهق التن بقلكثقاق مرفكقق المستثمر       
  :واالستثمار بالمستثمرين المتعمقة التمييزات إلغاء مبدأ .2

 : كالتن كرد فيهق 12-93 مف المرسـك التشريعن38جقء ذلؾ حسب المقدة 
 األشخقص  بهقيحظى التن المعقممة بافس األجقاب كالمعاكييف الطبيعييف يحظى األشخقص

 تلر كماه ."بقالستثمقر يتعمق فيمق كااللتزامقت الحلكؽ  حيث مف الجزاارييف كالمعاكييف الطبيعييف
 عمى كالحرص الحفقظ ثمة كمف كاالستثمقرات، المستثمريف يخص فيمق التمييز عدـ المقدة هذه

 .متبقدؿ إطقر فن االستثمقرات حمقية بضمقف كالمتعملة المبرمة الدكلية االتفققيقت تطبيق
 

 الصغيرة المؤسسقت تأهيل متطمبقت حكؿ الدكلن الممتلى المتكسطة، ك الصغيرة المؤسسقت فن األجابن االستثمقر أكايس، يدالمج عبد 1
  فن كالمتكسطة

  255 ص 2006 أفريل الجزاار، 18-17الدكؿ العربية، 
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  :االستثمار عمى المطبق القانون  ثبات .3

 كبدافع طمأاة المستثمر األجابن اص ققاكف 12-93 التشريعن المرسـك مف 39 المقدة فن جقء
 :اإلستثمقرات الجزاارؼ فن هذه المقدة 

 فن الماجزة االستثمقرات عمى المستلبل فن تطرأ قد التن اإللغقءات أك المراجعقت تطبيق ال
 بإبراـ ايتهق الجزاار أبدت كمق بصراحة ذلؾ المستثمر طمب إذا إال التشريعن المرسـك هذا إطقر
 حقلة فن ممكيته حق كضمقف األجابن االستثمقر كتشجيع ترقية إطقر فن دكلية اتفققيقت عدة

 .عميهق الحراسة فرض أك مصقدرهق أك أمكالهق عمى الحجز كعدـ التأميـ
  :التمويل حرية ضمان .4

 كغيرهق كالفكااد كالمداخيل كالاتقاج األمكاؿ رؤكس تحكيل فن الكقمل الحق األجابن لممستثمر
 اآلالت تحكيل أؼ) عيان الدؼ شكل فن التحكيل كقف سكاء بقلتحكيل المتصمة األمكاؿ مف

 الحصص تستفيد" 12-93 التشريعن المرسـك مف 12 المقدة عميه اصت كالذؼ( كالمعدات
 الباؾ مف رسميق كملرة ، الحر لمتحكيل ققبمة بعممه المقؿ رأس مف حصص بتلديـ تاجز التن

 ، المستثمر المقؿ رأس تحكيل ضمقف مف استيرادهق مف ققاكاق يؤكد الذؼ الجزاارؼ  المركزؼ 
 كقف كلك حتى لمتصفية أك لمتاقزؿ الصقفن الاقتج الضمقف هذا كيخص ، عاه الاقجمة كالعكااد

 المستثمر يلدمهق التن التحكيل طمبقت تافذ كمق" المستثمر األصمن المقؿ رأس يفكؽ  المبمغ هذا
 . يكمق60 ستيف يتجقكز ال اجل فن

  :المبرمة االتفاقيات فعل عن الناجمة الدولية االلتزامات .5

 ماح فن أثرهق األطراؼ متعددة أك كقات ثاقاية الجزاار أبرمتهق التن االتفققيقت إف
 حيث مف الدكلن اللقاكف  قكة لهق دكلية التزامقت َهبلكك كهذا األجابن، لممستثمر االرتيقح
 بيف المسقكاة مفقده تصريح ياص ذلؾ اقر الجزاارؼ  التشريع أف كمق كاألكلكية، التطبيق
  . كالمحمن األجابن المستثمر

يمقاق فقلجزاار   عمى االستثمقر كضمقف لتشجيع الضركرية الشركط كقفة تكفير بضركرة ماهق كا 
 الاظـ المتبقياة الدكؿ مف العديد مع اتفققيقت عدة أبرمت االقتصقدية الميقديف جميع كفن إقميمهق

 : يمن مق االتفققيقت هذه مف كاذكر كالتكجيهقت
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 1 االستثمار وضمان بتشجيع الخاصة األطراف المتعددة الدولية االتفاقيات 1-5

 كضمقف تشجيع فن ماهق رغبة الدكلية االتفققيقت مف العديد إلى الجزاار ااضمت للد
 : يمن مق ماهق كاذكر ، كحدب صكب كل مف إليهق اللقدمة االستثمقرات

 . العربن المغرب اتحقد دكؿ بيف االستثمقر كضمقف بتشجيع المتعملة المغقربية االتفققية .1
2 

 3 . العربية الدكؿ فن العربية األمكاؿ رؤكس بقستثمقر المتعملة العربية االتفققية .2
 4 .االستثمقر لضمقف الدكلية الككقلة بإاشقء الخقصة الدكلية االتفققية .3

  : االستثمار وضمان بتشجيع الخاصة الثنائية الدولية االتفاقيات 2-5
 عمى االستثمقر كضمقف لتشجيع الضركرية الشركط كقفة تكفير بضركرة ماهق إيمقاق الجزاار إف

 كثير مع ثاقايق االتفققيقت مف العديد أبرمت االقتصقدية االتلمجكا الميقديف جميع كفن إقميمهق
 :يمن مق ماهق كاذكر السيقسية اظمهق بقختالؼ الدكؿ مف
  .أمريكق مع المبرمة الثاقاية االتفققية -
  . ايطقليق مع المبرمة الثاقاية االتفققية -
  . فراسق مع المبرمة الثاقاية االتفققية -
اسبقايق  مع المبرمة الثاقاية االتفققية -
 
 
 
 
 

 
 

 18 ص ، 2000 ، انًهكُخ زاض ، انجعائط ، انجعائط فٍ نالؼزثًبض انجسَسح واألطط األؼػ ثىزهبٌ، يىؼً -1

 ثٍُ االؼزثًبض وضًبٌ نزشجُغ االرفبقُخ ػهً انًصبزقخ َزضًٍ ، 1990 ؼُخ زَؽًجط 22 فٍ انًإضخ  420-90ضقى  انطئبؼٍ انًطؼىو 2 -

 1991-06 انطؼًُخ ضقى  انجطَسح ، انؼطثٍ انًغطة ارحبز زول

 ضؤوغ الؼزثًبض انًىحسح االرفبقُخ ػهً انجعائط يصبزقخ َزضًٍ 1995 ؼًخ أكزىثط 07 فٍ انًإضخ  306-95ضقى  انطئبؼٍ انًطؼىو 3 –

  1995-59 انجطَسح انطؼًُخ ضقى  انؼطثُخ انسول فٍ انؼطثُخ األيىال

-07 ضقى انطؼًُخ انجطَسح ، االؼزثًبض نضًبٌ انسونُخ انىكبنخ ثاَشبء انربص ، 1994 ؼُخ زَؽًجط 24 فٍ انًإضخ 05-59ضقى  األيط 4 –

1995 
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 :الخاص والنظام العام النظام حسب لممستثمرين الممنوحة الحوافز :الفرع الثالث
 كالاظقـ العقـ الاظقـ : الاظقميف ضمف أدرجهق المزايق مف صافيف الجزاارؼ  المشرع ماح للد

 كالجمركية الجبقاية الحكافز مف المستثمر استفقدة جقاب إلى ااه ذلؾ ، (الخقص) االستثاقان
 مزايق مف االستثاقان الاظقـ إطقر فن يستفيد فقاه العقـ الاظقـ إطقر فن عميهق الماصكص
 البياة عمى المحقفظةأاهق ش مف خقصة تكاكلكجيق يستعمل عادمق سيمق ال خقصة كا عفقءات
دخقؿ الطبيعية المكارد كحمقية  أهـ يمن كفيمق شقممة تامية تحليق عمى كالمسقعدة الطققة كا 
 :لممستثمريف المماكحة الحكافز
 : لمحوافز العام النظام .1
 اإلقميـ رهُئخك لالستثمقر الكطاية السيقسة أسقس عمى االمتيقزات ماح عمى الاظقـ هذا يلـك

 المشركع الاجقز األكلى المراحل عمى الاظقـ هذا فن لممستثمريف المماكحة المزايق كتلتصر
 :مف االستثمقرات كتستفيد تشغيمه كبداية

 كالتن المستكردة التجهيزات يخص فيمق الجمركية الحلكؽ  مجقؿ فن ةضالمخف الاسبة تطبيق -
 . المشركع ااجقز فن مبقشرة تدخل

 مبقشرة تدخل التن كالخدمقت السمع يخص فيمق المضقفة الليمة عمى الضريبة مف اإلعفقء -
 . االستثمقر ااجقز فن

االستثمار  إطار فً تمت التً العمارٌة الممتنٌات كل ٌخص فٌما الملكٌة نمل رسم من اإلعفاء -
 .المعنً

 : االستثناءات نظام. 2 
 االنجاز بدء مرحلة وهً مرحلتٌن أساس على االستثناءات نظام فً االمتٌازات منح ٌتم

 : ٌلً فٌما موضح هو كما وهذا االستغالل فً االنطالق ومرحلة لالستثمار،
 : من المعنٌة االستثمارات تستفٌد : لالستثمار االنجاز بدء مرحلة في -2-1   
 إطار فً تتم التً الممتنٌات كل ٌخص فٌما بعوض الملكٌة نمل حموق دفع من  اإلعفاء -

. االستثمار

والزٌادات  التأسٌسٌة العمود ٌخص فٌما % 0.2 بنسبة التسجٌل مجال فً ثابت حك  تطبٌك -

. فً رأس المال
 تدخل التً والخدمات السلع ٌخص  فٌماTVAالمضافة  المٌمة على الضرٌبة من  اإلعفاء-

 عندما وذلن المحلٌة السوق من ممتناة أو مستوردة كانت سواء االستثمار، إنجاز فً مباشرة
 . المضافة المٌمة على للضرٌبة تخضع عملٌات النجاز الموجهة والخدمات السلع هذه تكون
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 كالتن المستكردة السمع يخص فيمق الجمركية الحلكؽ  مجقؿ فن الماخفضة الاسبة تطبيق  -
 . المشركع ااجقز فن مبقشرة تدخل

 : التقلية المزايق تماح االستغالؿ ااطالؽ معقياة بعد : االستغالل انطالق مرحمة في  2-2-
 الشركقت، أربقح عمى الضريبة مف الفعمن الاشقط مف ساكات ( 10 ) عشر لمدة اإلعفقء  -
 عمى الرسـ كمف الجزافن الدفع كمف ، المكزعة األربقح عمى اإلجمقلن الدخل عمى الضريبة كمف

 . المهان الاشقط
 الممكيقت عمى العلقرؼ  الرسـ مف االقتاقء تقريخ مف ابتداء ساكات ( 10 ) عشر لمدة إعفقء  -

 . االستثمقر إطقر فن تدخل التن العلقرية
 حمقية مؤشر يكضح المكالن الشكل ك االستثمقر تسهل أك تحسف أف إضقفية مزايق ماح  -

 .الدكؿ مف مجمكعة مع ملقراة الجزاار فن المستثمريف
 .الجزائر في المباشر األجنبي الستثمار جاذبية تقييم مؤشرات : المطمب الثالث

 بمعمكمقت اللرار كصقاعن المستثمريف تزكيد عمى كالماظمقت المؤسسقت مف العديد حرصت
 فن تسقعدهـ أف يمكف التن المؤشرات مف عدد تهياة خالؿ مف اللرار، اتخقذ فن تسقعدهـ قيمة
 كقلتقلن اافراد عمى دكلة كل كضع معرفة
 :االقتصادية الحرية مؤشر  :األول الفرع
 قيقس لمعرفة كذلؾ (جكراقؿ ستريت كاؿ ) صحيفة مع بقلتعقكف  (هرتقج ) معهد عف يصدر
 20 بياهق 2002 عقـ دكلة 161 المؤشر فن دخل كقد االقتصقد فن (الحككمة ) السمطة تدخل
 كقيقس المؤشر هذا فن بمكقعهق الدكؿ اهتمقـ مؤخرا تصقعد كقد الجزاار بياهق مف عربية دكلة

 . 1االلتصادٌة الحرٌة مجال فً السنٌن عبر تحسنها
 :تشمل عوامل (5 ) إلى المؤشر هذا ٌستند :المؤشر مكونات

 مساهمة حجم و (والشركات لألفراد الضرٌبً الهٌكل ) للدولة الموازنة المالٌة اإلدارة وضع -
 .االلتصاد فً العام المطاع

 .المباشر األجنبً واالستثمار الخاصة االستثمارات وتدفك (التضخم مؤشر ) النمدٌة  السٌاسة -
 2 واألسفار األجور ومستوى والتموٌل المصرفً المطاع  وضع -

 
 
 االقتصقدية،  العمـك مجمة ،(تقييمية تحميمية دراسة ) الوطني االقتصاد تنافسي وترقية دعم في االستثمار مناخ دور لميقء، هكاـ الشريف، ريحقف  –1

 2013 أفريل، الجزاار، ، 32 العدد
  89 ص سقبق، مرجع ،الجزائر في االقتصادي والنمو المباشر االستثمار قكيدرؼ، كريمة  2–
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 .كالبيركقراطية كاإلجراءات كالتشريعقت الفكرية الممكية حلكؽ   -
 .الفرعية المؤشرات هذه متكسط بأخذ المؤشر يحسب السكداء،كمق السكؽ  أاشطة  -

  .كقممة اقتصقدية حرية عمى  يدؿ1.95 -1-: المؤشر دليل
  .كقممة شبه اقتصقدية حرية عمى يدؿ( - ( 2- 2.95
  .االقتصقدية الحرية ضعف عمى يدؿ( - ( 3- 3.95
  . االقتصقدية الحرية ااعداـ عمى يدؿ( - ( 4- 5.00

 :المؤشر في الجزائر وضع
 3.30 بيف مق1995 - 2006  الفترة خالؿ الجزاار فن الحرية مؤشرا قيمة تراكحت للد
 ساة 94 المرتبة احتمت فلد ضعيفة، اقتصقدية حرية بدرجة الجزاار تميز بلن ممق 3.50ك

 المكجكدتيف كالمغرب تكاس مف كل خالؼ عمى 2006 ساة 119 المرتبة إلى لتتراجع 2002
    2.95.1 يسقكؼ  متكسط بمؤشر كقممة شبه االقتصقدية الحرية ذات الدكؿ ضمف

 .الشفافية مؤشر  :الثاني الفرع
 أك الشفقفية مؤشر Transpirera international الدكلية الثلقفة ماظمة عف ساكيق يصدر
 كالشركقت الحككمية اإلدارة ممقرسقت فن التحسف درجة عكس اجل مف لمفسقد الاظرة مؤشرا
 .دكلة 180 تصايف عمى باقء كذلؾ الفسقد، كمحقربة كجهكد الشفقفية تعزيز لغرفة العقلمية
 تفشن مدػ تحديد ، معتمدة المعمكمقت كمصقدر المسمكحقت مف مجمكعة عبر المؤشر يحقكؿ
 إلى المؤشر يستاد داخمهق، المعكققت كأحد االستثمقر ماقخ فن تأثيره كدرجة الدكلة فن الفسقد

 كالبد المحمييف المستثمريف آراء ترصد مستلمة دكلية مؤسسقت 7 به ققمت ميداايق، مسحق 14
 لمفسقد الاظقرة حكؿ لمرأؼ مسمكحقت 3 إجراء فيهق تـ قد يككف  أف مف المؤشر فن الدكلة للبكؿ
 2 .األقل عمى

 شفقفية درجة يفن الذؼ 10 ك عقلية فسقد درجة بلن الذؼ الصفر بيف لمؤشر قيمة كتتراكح
 (.لمفسقد الاظر ) الشفقفية مف مادرجة مستكيقت كعشر صفر بيف كمق عقلية

 
  90 ص سقبق، مرجع قكيدرؼ، كريمة–  1
 الجزاار، شمف، جقمعة الثقان، العدد إفريليق، شمقؿ اقتصقديقت مجمة ،الجزائر في الستثمار سياسية وآفاق واقع ماصكرؼ، زيف – 2

 146-145ص  2005
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 :المؤشر في الجزائر وضع
 ك ايسمادا ك كايكزيمادا الداامقرؾ تميهق فامادا هن شفقفية الدكؿ أكثر فعف 2002 عقـ مؤشر كفق

 ترتيبهق مع ملقراة مكاقعهق عمى العقلـ فن شفقفية األعمى الخمس الدكؿ حقفظت كقد ساغقفكة
 .أاغكال ك كمدغشلر كبقراغكاؼ كايجيريق باغالديش فهن شفقفية األقل أمق 2001 لعقـ
 كمصر األردف ك تكاس ) شممت عربية دكؿ 4 المؤشر دخمت فلد العربية لمدكؿ بقلاسبة أمق

 . التكالن عمى 62 ك 52 ك 40 ك 36 الترتيب احتمت التن (كالمغرب
 .البشرية التنمية مؤشر :الثالث الفرع
 عمى المؤشر هذا احتسقب كيتـ UNDPاإلامقان  المتحدة األمـ براقمج عف المؤشر هذا يصدر
 :هن مككاقت ثالث متكسط أسقس

 .ساة 85 ك 25 بيف كيتراكح الكالدة عاد المتكقع العمر بمتكسط يلقس الذؼ العمر طكاؿ  -

 المراحل فن االلتحقؽ كاسب البقلغيف بيف األمية محك بمعدؿ المؤشر كيلقس المعرفة  -
 100 %.ك %0 بيف مق يتراكح المختمفة، التعميمية

 بيف مق كيتراكح الحليلن اإلجمقلن المحمن لماقتج الفرد دخل بمعدؿ كيلقس المعيشة مستكػ   -
 .1 دكالر  40000 ك دكالر 100
 :الجزائر وضع
 بمغ الذؼ بهق المؤشر قيمة تحسف رغـ المتكسطية البشرية التامية ذات الدكؿ مف الجزاار تعتبر
%55 
 ساة 106 المرتبة تحتل جعمهق كالذؼ 2000 ساة %  69.7حدكد فن ليصبح 1980 ساة

 .بمد 177 بيف مف 89 المرتبة تكاس احتمت حيف فن 2006 ساة  103 كالمرتبة2002
 .العالمية التنافسية مؤشرات :رابعال الفرع

 العالمً التنافسٌة مؤشر فً الدول ترتٌب لائمة فً تظهر الجزائر أصبحت 2000 سنة منذ
 بالسنوات ممارنة تحسنا مسجلة عالمٌا 71 الرتبة الجزائر احتلت حٌن 2004 سنة غاٌة إلى

 الترتٌب حٌث من التالٌٌن العامٌة فً وتحسنت 2005 عام نسبٌا ذلن بعد تراجعت ثم السابمة،
 ب 2007 عام فً ذلن بعد متحسنة 2006 عام 82 ب ممارنة 76 الرتبة احتلت إذا العالمً،
  وٌرجع عالمٌا، 81 على الرتبة متحصلة نمطة 9.90

 
 حكؿ األكؿ الدكلن الممتلى اآلفقؽ، ك الكاقع الجزاار فن المبقشر األتن االستثمقر ماقخ المبذكلة الجهكد كازة، براهمة فهيمة، بديسن  1

 16 ص, 2013 افريل_خاشمة_ الجزاار حقلة دراسة.االقتصقدؼ الامك تحليق فن المبقشر األجابن االستثمقر



67 
 

 ثاني إستراتيجية اإلستثمار األجنبي المباشر و عالقتو بالنمو اإلقتصادي في الجزائر الفصل ال

 فن المؤشر هذا دالال أف إال األجابية، بقالستثمقرات الخقص اللقاكف  تعديل إلى التحسف هذا
 البقحثيف خقصة األجقاب لممستثمريف بقلاسبة الجزاارؼ  السكؽ  أهمية تراجع عف تعبر الجزاار
 1 .الخقرجية سكؽ  لمتصديرية مكجهة استثمقرات اتجقه عمى

 عالقة اإلستثمار األجنبي المباشر بالنمو اإلقتصادي  : المبحث الثاني
 ظل ففً المباشر، األجنبً االستثمار لموضوع النطاق واسع اهتمام كافة العالم دول تولً

 اتهسٌاسا خالل من اجتذابه على للمنافسة مفتوحة ساحة العالم أصبح االلتصادٌة العولمة
 المشروعات لتنفٌذ واألجانب المحلٌٌن للمستثمرٌن والوسائل السبل وتوفٌر التروٌجٌة وبرامجها

 كبقعتبقره االستثمقرية، األمكاؿ لرؤكس كمصدر اسبية أهمية مف له لمق أراضيهق عمى المختمفة
 مممكسة غير أصكؿ مف يكفره مق عف فضال االقتصقدؼ، الامك معدالت زيقدة فن يسقهـ

 المضيفة بقلدكؿ العمل فرص كتكفير كاإلدارية التاظيمية كالمهقرات التكاكلكجية كقلمعرفة
 .رالمبقش األجابن لالستثمقر

االقتصادي  النمو حول أساسية مفاىيم : المطمب األول
 ك المفهكميف بيف الخمط مف اكع يتـ عقدة فإاه التامية ك الامك مفهـك بيف عالقة لكجكد اظرا
 الملقييس ك التامية، ك االقتصقدؼ الامك مف كل بتعريف المبحث هذا فن سالـك الغرض لهذا

 .لليقسهمق المستعممة
االقتصادي  النمو : الفرع األول

 :النمو تعريف: أوال
 الزٌادة أنه على االلتصادي النمو ٌعرف بحٌث االلتصادي، النمو تعارٌف تعددت لمد"

 2 ".سنة لمدة ما بلد فً المنتجة والخدمات السلع كمٌة فً المستمرة
 المومً الدخل إجمالً أو المحلً الناتج إجمالً فً زٌادة حدوث االلتصادي بالنمو ٌمصد كما"

 :ماٌلً ٌعنً المفهوم وهذا الحمٌمً، الدخل من المرد نصٌب متوسط فً زٌادة ٌحمك بما

 و بد ال بل ، المحلً الناتج إجمالً فً زٌادة حدوث فمط ٌعنً ال االلتصادي النمو أن -
 ٌفوق الكلً الدخل نمو معدل أن بمعنى الحمٌمً، الفرد دخل فً زٌادة علٌه 3ٌترتب أن

 عدد ٌزٌد و ما بلد فً المحلً الناتج إجمالً ٌزٌد ما وكثٌرا . السكانً النمو معدل
  تكون ال وبالتالً أعلى بمعدل السكان

 
 103 ص ، 2003 الجزاار، ، 02 عدد البقحث، مجمة الهيكمن، اإلصالح ضمف البشرية التامية مكقع هللا، عبد عمن1 .
 60 ،ص سقبق مرجع ليمن، صكا الديف صدر2 .
 ، الجزاار ، تممسقف جقمعة ، 04 العدد كالماقجمات، االقتصقد مجمة االقتصقدية، التامية عمى أثقرهق ك الفلر ظقهرة رجـ، اصيب3 . 
 192 ص ، 2005 مقرس
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  " . المحمن الاقتج زيقدة مف بقلرغـ الحليلن الفرد دخل متكسط فن زيقدة هاقؾ
 فقلدخل الالدؼ، كليس الحليلن الفردؼ الدخل فن زيقدة حدكث يعان االقتصقدؼ الامك أفّ  "

 تككف  مق عقدة معياة زماية فترة خالؿ الفرد يتسممهق التن الالدية الكحدات عدد إلى يشير الالدؼ
 الدخل اسبة يسقكؼ  الذؼ الحليلن الدخل أمق يلدمهق، التن اإلاتقجية الخدمقت ملقبل كذلؾ ساة

 الفرد عميهق يحصل التن كالخدمقت السمع لكمية يشير فهك لألسعقر العقـ المستكػ  إلى الالدؼ
 المستكػ  كزاد معياة الالدؼ باسبة الدخل زاد فإذا .معياة زماية فترة خالؿ الالدؼ دخمه اافقؽ مف
 فن تحسف هاقؾ يحدث ثقبتق كال يظل سكؼ الحليلن الدخل فإف الاسبة بافس لألسعقر العقـ

ذا الفرد، معيشة مستكػ   الدخل فإف األسعقر فن الزيقدة معدؿ مف أقل بمعدؿ الالدؼ الدخل زاد كا 
 اقتصقدؼ امك هاقؾ يحدث لف ثـ مف ك معيشته مستكػ  كيتدهكر ياخفض سكؼ لمفرد الحليلن

 ".التضخـ معدؿ مف أكبر الالدؼ الدخل فن الزيقدة معدؿ كقف إذا إال
 فليرة، لدكلة إعقاة غاية دكلة تلدـ فلد مؤقتة، ظقهرة كليست مستمرة ظقهرة االقتصقدؼ الامك إفّ "

 امكا المؤقتة الزيقدة هذه تعتبر ال كلكف معياة لمدة فيمق الحليلن الدخل مستكػ  مف تزيد
 1 ".اقتصقديق

 لماقس، كمتزايد مرتفع معيشن مستكػ  تكفير مف يتمكف حتى الامك مف لالقتصقد البد فإاه هكذا"
 فكممق ، أفضل اكعيتهق تككف  كأف ، كالخدمقت السمع مف المزيد عمى الحصكؿ لهـ يكفل مق أؼ

 اقتصقد فإف الامك كلتحليق كارتفعت، فيه المعيشة مستكيقت تحسات مق بمد اقتصقد امك تسقرع
 2 :"يمن فيمق المتمثمة اإلاتقجية مكاردهق مف يزيد أف البد معياة دكلة
 الخام والمواد األرض تشمل انهبأ الطبٌعٌة الموارد االلتصادٌون ٌعرف :الطبيعية الموارد 1-
 : مثل

 .الشمس وضوء ، و المٌاه المعادن
 . و المعدات والمؤن واألدوات المصانع وٌضم : المال رأس 2-
 متهمستوٌا تعنً كما ، ٌعملون أو عمل عن ٌبحثون الدٌن الناس كل تعنً : العاملة اليد 3-

 . العملٌة وخبراتهم التعلٌمٌة
 3 .والمخترعات األعمال مجال فً والبحث العلمً البحث إلى وتشٌر : التقنية 4-
 

 119 ص سقبق، مرجع احمد، الظقهر عبد سهير ، مصطفى مدحت دمحم1 .

 120 ص افسه، المرجع2 .
 12 ص ، 2000 ، بقإلسكادرية الجقمعية الدار اإلسكادرية، ، التامية فن حديثة اتجقهقت ، عطية اللقدر عبد دمحم اللقدر عبد .3
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التنمية  تعريف: ثانيا 
 بممتضاها التً العملٌة انهبأ البعض فٌعرفها"االلتصادٌة، التنمٌة ٌف تعار تعددت ولد هذا

 من العدٌد إحداث ٌمتضً االنتمال هذا أن حٌث التمدم، حالة إلى التخلف حالة من االنتمال
 ".االلتصادي الهٌكل فً والجوهرٌة الجذرٌة التغٌرات

 كذلؾ كتتضمف بل معياة اقتصقدية تغييرات عمى فلط تاطكؼ  ال االقتصقدية التامية فإف ثـ مف"
 فن زيقدات تتضمف ااهأ ،حيث كالتاظيمية كالهيكمية االجتمقعية االتلمجا فن هقمة تغييرات
 يسقعد ك اإلاتقج أك الدخل فن يحسف كهذا ماه الفرد اصيب فن ككذلؾ الحليلن اللكمن الدخل
  يدعـ ممق االدخقر زيقدة عمى

 اإلاتقج دعـ عمى بدكرهق هذه كتسقعد تمع،لمجا فن التكاكلكجن كالتلدـ الرأسمقلن التراكـ
 كتطكير ، اإلاتقج كتاظيـ المهقرات تحسيف عمى كذلؾ االقتصقدية التامية تشتمل كمق كالدخل،
 1".كالتعميـ الصحة مستكيقت كتحسيف كالمكاصالت الالل كسقال
 االقتصادي  انىمو مقاییس : انثاوي انفرع 

 مستكػ  لليقس أاه حيث االقتصقدية، كالتامية االقتصقدؼ الامك مف كال تعريف سبق فيمق رأياق
 دكلة امك
 مق عمى اتعرؼ خاللهق مف التن الكسيمة عف تعبر التن المعتمدة الملقييس بعض هاقؾ مق

 الامك أف كبمق آخر، إلى مفكر مف تبقيات كقد تامية، أك امك أك تلدـ مف تمعلمجا يحلله
 الدخل معيقر اعتمداق ماه الفرد اصيب متكسط كفن الحليلن الدخل فن الزيقدة هك االقتصقدؼ

 الدخل مفهـك تحديد صعكبة أثبتت العممية الحلقاق أف إال االقتصقدؼ، الامك ملقييس لتحديد
 األسعار واختالف والوطنٌة الخارجٌة الصرف أسعار ثبات لعدم النامٌة البلدان فً الحمٌمً
 أو المؤشر هذا تمدٌر عند االعتبار بعٌن أخذها ٌتعٌن التً األمور وهً الحمٌمٌة عن الرسمٌة

 : ومنها به المرتبطة تلن
 ( الحقيقي الناتج ) الوطني الدخل : أوال
 وٌماس اإلجمالً، الوطنً الناتج تساوي معٌنة سنة فً وخدمات سلع من ٌنتج ما كل لٌمة إن

 2سنة تكون ما عادة معٌنة فترة خالل اإلجمالً الوطنً الناتج فً بالتغٌر ما نمو إلتصاد معدل
 من بدال الوطنً الدخل على بالتعرف االلتصادي النمو  لٌاس "meade"األستاذ الترح حٌث

 بالمبول االلتصادٌة األوساط فً ٌمابل لم الممٌاس هذا أن إال الدخل، من الفرد نصٌب متوسط
  الدخل زٌادة أن ذلن

 
  8 ص سقبق، مرجع كريـ، زرمقف سميـ، قط  1

 34 ص األردف، عمقف، ، أسقمة دار ،الدولي االقتصاد حرب، أبك عثمقف 2
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 امك تعان ال اللكمن الدخل فزيقدة سمبية، أك إيجقبية اتقاج بمكغ إلى تؤدؼ ال قد الصقاه أك
 تخمف يعان ال اللكمن الدخل الص الملقبل فن أكبر، بمعدؿ السكقف عدد زيقدة عاد اقتصقدؼ
 ااتشرت إذا ماه االستفقدة عدـ إلى إضقفة أكبر، بمعدؿ السكقف عدد ااخفقض عاد اقتصقدؼ
لى مف الهجرة  .1 الدكلة كا 

 الدخل متوسط : ثانيا
 قيقس عف كصدقق استخدامق األكثر الحليلن اللكمن الدخل مف الفرد اصيب متكسط يعتبر حيث

 كالصعقب المشقكل مف العديد هاقؾ أف إال العقلـ، دكؿ معظـ فن االقتصقدؼ الامك مستكػ 
 هذه بيف مف لمفرد، الحليلن الدخل تمثل صحيحة أرققـ عمى لمحصكؿ الاقمية الدكؿ تكاجه التن

 .2  كاألفراد السكقف إحصقايقت دقة الص الصعقب
 : كهمق االقتصقدؼ الامك لليقس طريلتقف هاقؾ

 أخرػ  إلى ساة مف الحليلن الدخل متكسط فن التغير معدؿ يليس : البسيط النمو معدل -
 .3  التقلية المعقدلة طريق عف عميه الحصكؿ يمكف حيث

 الحقيقي الدخل _ الحالية الفترة في الحقيقي الدخل ) = النمو معدل ) ÷ ( الحقيقي الدخل (
 .السابقة الفترة في السابقة الفترة في

 المتوقع الكمي القومي الدخل : ثالثا
 تككف  فلد الفعمن، الدخل كليس المتكقع الدخل أسقس عمى االقتصقدؼ الامك قيقس البعض يلترح
مكقايقت كقماة مكارد لمدكلة  فن تؤخذ حيث التلان، كقلتلدـ المكارد هذه مف لالستفقدة مختمفة كا 

 فن اللبكؿ أيضق يملى لـ المعيقر هذا أف غير الدخل، حجـ قيقس عاد الملكمقت تمؾ االعتبقر
  .4المستلبل فن كالمتكقعة الكقماة الثركات تمؾ كقيقس تلدير لصعكبة االقتصقدية األكسقط

 
 

 
 
 58 ص ذكره، سبق المرجع يسرػ، الرحمف عبد عجمية، العزيز عبد دمحم 1
 الجقمعية، الدار ،والتطبيق النظرية بين االقتصادية التنمية اجق، الكهقب عبد عمن اقصف، عطية إيمقف عجمية، العزيز عبد دمحم 2

 99 ص ، 2007 اإلسكادرية،
 59 ص السقبق، المرجع يسرػ، الرحمف عبد عجمية، العزيز عبد دمحم 3
 98 ص ذكره، سبق المرجع آخركف، ك عجمية، العزيز عبد دمحم 4
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:  االقتصادينمومحددات ال : الفرع الثالث
 انبشریة انموارد وووعیة كمیة : أوال

 1 : أٌ  انؼهى يغ انحقُقٍ انفطزٌ انسذم يؼسل ثىاؼطخ االقزصبزٌ انًُى يؼسل قُبغ َؽزطُغ

 انحقیقي اإلجماني انقومي انىاتج = نهفرد انحقیقي انذخم معذل ÷ .انسكان عذد

 مف أكبر الحليلن اإلجمقلن اللكمن الاقتج فن الزيقدة معدؿ كقف كممق أاه استاتج المعقدلة مف
 كبقلتقلن أكبر، الحليلن الفردؼ الدخل معدؿ فن الزيقدة كقات كممق السكقف فن الزيقدة معدؿ
 اإلجمقلن اللكمن الاقتج تضقعف إذا أمق االقتصقدؼ، الامك معدؿ فن أكبر زيقدة تحليق
 .يتغير ال الحليلن الدخل فإف السكقف عدد تضقعف مع الحليلن

 اللقدريف السكقف عدد فن فقلزيقدة االعتبقر، بعيف أخذهق يجب كاكعية كمية اعتبقرات هاقؾ لكف
 .االقتصقدؼ الامك معدؿ عمى كبقلتقلن العمل، إاتقجية عمى تؤثر العمل فن كالراغبيف

 االقتصقدية، المكارد تخصيص فن الكفقية لليقس كمؤشر تستخدـ (العمل إاتقجية) األخيرة هذه
 : أهمهق عكامل بعدة كتحدد
 ( األسبكع فن العمل سقعقت معدؿ ) العمل فن المبذكؿ الكقت ملدار  –1
 اإلَزبج؛ فٍ انًؽزرسيخ انزجهُعاد وَىػُخ كًُخ 2 –

 نهؼًبل؛ انفُُخ وانًهبضح انصحٍ، انًؽزىي انزؼهُى، َؽجخ  – 3

 .انؼًم فٍ اإلَؽبَُخ وانؼالقبد واإلزاضح انزُظُى زضجخ  – 4

 الطبيعية الموارد ونوعية كمية: ثانيا
 خصكبة كدرجة الطبيعية مكارده كاكعية كمية عمى االقتصقدؼ كامكه معيف اقتصقد إاتقج يعتمد
 لمزراعة الصقلحة األرض امتالؾ أف حيث كغيرهق، الغقبقت الميقه، المعقدف، كفرة التربة،

 زيقدة فن أسقسن عقمل تمثل كتاكعهق اتهكفر حيث مف األرض تحكيهق التن كالثركات كالمعقدف
 يتحلق كهذا اإلاسقف استغمهق إذا إال االقتصقدية األهداؼ تحلق المكارد هذه االقتصقدية، التامية
 2.المبقشر األجابن االستثمقر خالؿ مف
 

 
 34 ص ، 2008 ، األردف ، األكلى الطبعة الدكلن، االقتصقد ، حرب أبك عثمقف 1
 49 ص ، 2009 الجزاار، الحيقة، ماشكرات األكلى، الطبعة ؼ،االقتصاد النمو في ودورىا الدولية التجارة مختقر، راقف 2
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 الطبيعية الموارد ونوعية كمية: ثانيا
 خصكبة كدرجة الطبيعية مكارده كاكعية كمية عمى االقتصقدؼ كامكه معيف اقتصقد إاتقج يعتمد
 لمزراعة الصقلحة األرض امتالؾ أف حيث كغيرهق، الغقبقت الميقه، المعقدف، كفرة التربة،

 زيقدة فن أسقسن عقمل تمثل كتاكعهق اتهكفر حيث مف األرض تحكيهق التن كالثركات كالمعقدف
 يتحلق كهذا اإلاسقف استغمهق إذا إال االقتصقدية األهداؼ تحلق المكارد هذه االقتصقدية، التامية
 1 المبقشر األجابن االستثمقر خالؿ مف

 المال رأس تراكم : ثالثا
 المعقمل، مثل الرأسمقلية السمع إلاتقج الجقرؼ  االستهالؾ مف بجزء التضحية تمعلمجا عمى
 يشكل يتعمق المقؿ رأس تراكـ أؼ كغيرهق الجقمعقت المدارس، الجسكر، ك المكاصالت طرؽ 
 الرفع كبقلتقلن االستثمقر زيقدة أجل مف بقالستهالؾ تضحية يمثل الذؼ االدخقر 2بحجـ مبقشر
  االقتصقدؼ الامك معدؿ مف

 التقني التقدم معدل : رابعا
 التكاكلكجن التلدـ هك االقتصقدؼ الامك لعممية عاصر أهـ بأف االقتصقدييف مف الكثير يعتبر
 الطرؽ  مف كفقءة أكثر اإلاتقجية بقلعممية لمليقـ جديدة طرؽ  استحداث أك ابتكقر خالؿ مف

 3.اللديمة
 بيئية عوامل : خامسا
 اجتماعٌة سٌاسٌة، البٌئة هذه كانت سواء مشجعة بٌئة ٌتطلب بلد أي فً االلتصادي النمو

 النمو، متطلبات تموٌل على لادر مصرفً لطاع وجود من بد ال أي التصادٌة، أو وثمافٌة
 الجدٌدة االستثمارات ٌعٌك ال ضرٌبً ونظام التجاري، التعامل لواعد لتثبٌت لانونً ونظام

. االلتصادي النمو ٌدعم وحكم سٌاسً واستمرار
 الواسع واإلنتاج التخصص : سادسا

 أن أوضح فمد ( 1776 ) األمم ثروة كتابه  فً"Adam Smit"إلٌه  دعا الذي وهو
 كمٌة من ٌزٌد األخٌر هذا العمل تمسٌم إلى ٌرجع العامل ومهارة اإلنتاجٌة الموى فً التحسٌن
. 4االلتصادي النمو على إٌجابً بشكل ٌؤثر وبالتالً اإلنتاج،

 
 مجمة ،الصينية لمتجربة خاصة إشارة مع النامية لمدول االقتصادية التنمية في المباشر األجنبي االستثمار دور صقلح، ماقتن  عداقف 1
 363 ص ، 2013 الكمية، بمؤتمر الخقص العدد بغداد، كمية .الجقمعة،  االقتصقدية لمعمـك بغداد كمية
 49 ص ، 2009 الجزاار، الحيقة، ماشكرات األكلى، الطبعة ؼ،االقتصاد النمو في ودورىا الدولية التجارة مختقر، راقف  2
 50 ص ذكره، سبق المرجع مختقر، راقف  3
 9 ص ذكره، سبق المرجع باقان، فتيحة 4
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وأثره عمى التنمية االقتصادية  الجزائر في المباشر األجنبي االستثمار آفاق: المطمب الثاني
 .باالستثمار الخاصة الجزائر مؤىالت : الفرع األول

 بمداف يتكسط مميز جغرافن مكقع فمديهق التاقفسية، كالعاقصر المؤهالت بكثير الجزاار تتمتع
 مف ثركة تممؾ كمق إفريليق مدخل كتمثل الغربية أكركبق بمداف مف ملربة كعمى العربن المغرب
 .عقلية كفقءات كتممؾ شبقبية البشرية المكارد
 بحقجة هن كالتن السقبلة العلكد خالؿ باقءهق تـ كبرػ  صاقعية ققعدة عمى الجزاار تتكفر كمق
 .التصدير ثـ المحمن السكؽ  كفقءة بهدؼ اإلاتقج فن الزيقدة أجل مف استثمقرات إلى
 كالمعقدف كالغقز البتركؿ مف هقـ احتيقطن أهمهق متاكعة طبيعية مكارد الجزاار تممؾ كمق

 التحتية، الباية السكؽ، حجـ :مثل الجزاار تممكهق أخرػ  مؤهالت ذكر يمكف كمق المتاكعة
 أسقسيقت عمى المتكفرة الدكؿ ملدمة فن الجزاار تضع المؤهالت هذه كل الالن، المحيط

 1 .كاألجابن المحمن االستثمقر كترقية تشجيع عمى عمل التن االستثمقر كمتطمبقت
 .الجزائر في االستثمار ترقية شروط : الفرع الثاني

 االقتصقدية األزمة اتيجة حرجة ككضعيقت عايفة هزات بعدة الجزاارؼ  االقتصقد مركر بعد
 كأصبح عققبته ترجع أاه إال التسعياقت مف األكلى الساكات خالؿ بهق مر التن الخقالة كالمقلية
 الجزاارية الدكلة أمكر تسيير فن رشيدة سيقسية خالؿ مف األمقف بر احك فشياق شياق يتجه
 .االقتصقد جكااب مختمف تمس دكلية محمية كبخبرات عممية بأسس
 2 :ب كذلؾ كالدكلية المحمية االستثمقر لترقية المالاـ الماقخ مف تكفير إلى تسعى كهن
 .به المتعملة الجكااب كبكل بقالستثمقرات خقص معمكمقت باؾ تكفير  -
 .عقمة بصفة كالفسقد كالرشكة البيركقراطية المحيط تطهير  -
 .الدكلية كالهياقت الدكؿ مختمف مع كقعتهق التن كاالتفققيقت الضمقاقت اظقـ احتراـ  -
 .بقالستثمقر الخقصة المقلية كالهياقت الباكؾ كبحث المقؿ لرأس مفتكحة مقلية سكؽ  إاجقز  -
 .األمان كخقصة كالسيقسن التشريعن المحيط استلرار - 
 
 
  146 - 147ص سقبق، مرجع الزيف، ماصكرؼ  1
  69 ص,سقبق مرجع, كازة براهمة ,فهيمة بديسن  2
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 :االقتصادي النمو عمى األجنبي االستثمار أثر : الفرع الثالث
 االقتصقدؼ الامك تحليق إلى المؤدية األسبقب اققشت التن كالاظريقت الدراسقت معظـ أجمعت
 قيمة زيقدة خالؿ مف لمدخل مكلدة بصفتهق األجابية االستثمقرات تمعبه الذؼ الرايس الدكر عمى

 خالؿ مف كذلؾ كالطكيل اللصير المدػ عمى االقتصقدؼ الامك معدالت رفع فن الكمن، اإلاتقج
  :أهمهق آليقت عدة
 األمكاؿ رؤكس تدفق زيقدة إلى يؤدؼ لمتصدير المكجه اإلاتقج كزيقدة الكاردات تلميل 

 22 1.المدفكعقت يحسف ميزاف ممق الميزاف التجقرؼ  تحسيف إلى تؤدؼ التن األجابية
 جمب طريق عف االقتصقدية التامية عممية دفع فن المبقشر األجابن االستثمقر يسقهـ 

 كهذا التاظيمية كالمهقرات كالتكاكلكجيق المقؿ رأس فن كالمتمثمة مقدية كالغير المقدية األصكؿ
.  الجاسيقت متعددة شركقت بكاسطة
 مف المحمن االستثمقر فقعمية تحسيف فن مهـ عقمل المبقشر األجابن االستثمقر يمثل 

 هذه فكااد زيقدة إلى يؤدؼ ممق المحمية كالمدخرات األجابية األمكاؿ رؤكس خالؿ تدفق
  ترفع بدكرهق التن االستثمقرات

 .المدخرات مف
 متعددة الشركقت تكفرهق التن الجديدة المشركعقت طريق عف كهذا البطقلة حجـ تلميص 

 2.الخقصة بأعمقلهق تلـك حتى الجاسيقت
 مف  المبقشر األجابن االستثمقر يكفره مق خالؿ مف كهذا االقتصقدية التامية مستكػ  رفع
 الليقـ خالؿ مف كذؾ الدكلة تمؾ كتجقرة اقتصقد عمى االيجقبن كأثره كالعيان الالدؼ المقؿ رأس

   .األجل كطكيمة متكسطة تامكية ببرامج
 
 
 55 ص ، ؼبثق يطجغ ، َبصف ػطُخ ئًَبٌ ػجًُخ، انؼعَع ػجس دمحم 1
 119 ص ؼبثق، يطجغ احًس، انظبهط ػجس ؼهُط ، يصطفً يسحذ دمحم2
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  مع التكجه لتطكير المشقريع مبقشرة فإف االستثمقر االجابن المبقشر يسقعد عمى تعزيز 
االمكقايقت االقتصقدية، كذلؾ مف خالؿ االستثمقر فن مجقالت جديدة أؼ فن أاشطة اقتصقدية 

مختمفة كهك مق يؤدؼ إلى تاكيع االقتصقد بقلدرجة األكلى، كباقء مؤسسقت ققامة كتعزيز 
قدراتهق، كل ذلؾ يدفع إلى إضقفة عاصر الماقفسة المتزايدة إلى االقتصقد، األمر الذؼ يمثل قكة 

 1.دافعة لمتامية االقتصقدية
 الدكؿ فن الماقفسة عمى كمبقشر قكؼ  تأثير يمقرس المبقشر األجابن االستثمقر أف    كمق

 خالؿ مف االقتصقدية التامية بلكة سيدعـ الجاسيقت متعددة الشركقت تكطف ألف المضيفة
 ااخفقض االاتقجية، تحسيف خالؿ مف تترجـ كالتن المحمن، المستكػ  عمى الماقفسة تاشيط

. المتقحة لممكارد الفعقؿ كالتخصيص األسعقر
   كيعتبر الل التكاكلكجيق كتامية رأس المقؿ البشرؼ أهـ مزايق االستثمقر األجابن المبقشر، 

كذلؾ مف خالؿ جمب المستثمريف األجقاب لممهقرات اإلدارية كالتلاية لمشقريعهـ، إذ يشجع هذا 
األخير الماقفسيف المحمييف عمى االستفقدة فن باقء قدراتهـ التكاكلكجية كتبان طرؽ تحسيف 

. إاتقجية العمل كاإلدارة كبقلتقلن رفع اللكة االاتقجية العقممة المحمية كتطكير التكاكلكجيق
   االستثمقر األجابن المبقشر يسقهـ فن زيقدة الفرص التجقرية فقالستثمقر كالتجقرة عاصراف 
متكقمالف بصكرة متزايدة، كأيضق تكفير الفكااد البياية كاالجتمقعية كسيككف لهق أثر مع مركر 
الكقت فن رفع المعقيير البياية كاالجتمقعية لمبالد مف خالؿ اعتمقد الشركقت المحمية لهذه 

 2. رالمعقين
 
 
 
 
 
 
 

 50 ص سقبق، مرجع صلر، عمر1 .
 أسيق شرؽ  كجاكب شرؽ  مف كل لتجقرب ملقراة دراسة ، العكلمة عصر فن المبقشر األجابن االستثمقر محددات ، السالـ عبد رضق2
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 مزايا و عيوب اإلستثمار األجنبي المباشر : المطمب الثالث
 : مزايا االستثمار األجنبي المباشر  :الفرع األول

تهدؼ جهكد البالد الاقمية المشجعة لتدفق االستثمقر األجابن المبقشر إلى االستفقدة ممق تمتمكه 
دارية ، إذ أف بعض البمداف الاقمية قد تتكافر كالشركقت األجابية مف تكف لكجيق كمعرفة فاية كا 

لكجيق الحديثة يحكؿ دكف تافيذ كفيهق األمكاؿ الالزمة إلققمة المشركعقت إال أف عدـ تكافر التكف
  :1 تمؾ المشركعقت ، كيمكف تمخيص أهـ مزايق االستثمقر األجابن المبقشر بمق يمن

كسقبهق  . 1 تدريب العمقلة المحمية التن تتقح لهق فرص العمل بفركع الشركقت األجابية كا 
ستخداـ مهقراتهـ كمعرفتهـ كالمهقرات التكف لكجية الحديثة ، كيلـك العقممكف بهذه الفركع بالل كا 

 .العممية كالفاية كاإلدارية إلى الشركقت الكطاية عاد االلتحقؽ لمعمل بهق 
إققمة عالققت عممية بيف فركع الشركقت األجابية كبيف المراكز المحمية لمبحث العممن  . 2

ممق يؤدؼ إلى اكتسقب تمؾ المراكز ألحدث مق تكصمت اليه الشركقت العقلمية مف  كالتطكير
ليه الشركقت إممق يؤدؼ إلى اكتسقب تمؾ المراكز ألحدث مق تكصمت  لكجيق كأسقليبكتكف

 .     لكجيق كأسقليب بحثية كالعقلمية مف تكف

قيقـ فركع الشركقت متعددة الجاسية بتكفير إحتيقجقت الشركقت الكطاية مف اآلالت  . 3
كالمعدات كالمسقعدات الفاية بشركط ميسرة فن السكؽ المحمن ممق يتيح لمشركقت الكطاية 
فرصة إاتقج السمع بقلمكاصفقت العقلمية كبقلتقلن اللدرة عمى تصدير ماتجقتهق إلى األسكاؽ 

 .       الخقرجية 

قيقـ الماقفسة بيف فركع الشركقت متعددة الجاسية كالشركقت الكطاية ، يدفع الشركقت  . 4
الكطاية احك محقكلة الحصكؿ عمى أحدث الاظـ الفاية كاإلدارية كتطكيعهق كتطكيرهق مف خالؿ 

 .لكجية كالبشرية كإكتسقب الاظـ الحديثة مع تطكير قدرتهق الفاية كالتكف
إضقفة االستثمقرات األجابية إلى التككيف الرأسمقلن القتصقديقت البمداف الاقمية كتعكيض  .  5

الص المدخرات المحمية اتيجة التدفق المتجدد لتمؾ االستثمقرات أك إعقدة استثمقر عكاادهق ، 
مكقاية إسهقـ تمؾ االستثمقرات فن عالج اإلختالؿ الهيكمن القتصقديقت البمداف الاقمية ، إذا  كا 

 مق تدفلت احك اللطقع الصاقعن 
 
  100 ص سقبق، مرجع قكيدؼ، كريمة 1
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 . كمشركعقت الباية األسقسية الالزمة لليقـ االقتصقديقت الحديثة
سد الفجكة بيف اإليرادات كالافلقت العقمة ، إذ تؤدؼ هذه االستثمقرات إلى حصكؿ الدكلة  . 6

مركية كضرااب عمى األربقح تزيد مف جالمضيفة عمى إيرادات جديدة عمى شكل ضرااب 
 . إمكقاقتهق عمى اإلافقؽ كمف ثـ سد فجكة اإليرادات التن تعقان ماهق

دعـ ميزاف المدفكعقت بقلدكلة المضيفة،ألف اآلثقر األكلية عمى ميزاف المدفكعقت تككف  . 7
، فضاًل  (حسقب العمميقت الرأسمقلية)إيجقبية اتيجة زيقدة حصيمة تمؾ الدكلة مف الالد األجابن 

عف أف تمؾ الشركقت تتيح لمدكؿ المضيفة إمكقاقت أكبر لغزك أسكاؽ التصدير كزيقدة حصيمة 
 .صقدراتهق 

إرتفقع الدخل فن الدكؿ المضيفة اتيجة لالستثمقرات األجابية ، ممق يعان كضع الدكلة  . 8
 .عمى مسقر أعمى لمامك االقتصقدؼ 

يؤدؼ االستثمقر األجابن المبقشر إلى زيقدة رأس المقؿ االجتمقعن مف خالؿ مق يلـك به  . 9
المستثمر األجابن مف إصالح الطرؽ المؤدية إلى المشركع االستثمقرؼ كتكصيل شبكقت الميقه 
كالكهربقء إلى غيرهق مف الخدمقت ، كمق قد يترتب عمى االستثمقر األجابن ااخفقض تكقليف 

اإلاتقج المحمن اتيجة قيقمه بإاتقج بعض مق تحتقجه المشركعقت المحمية مف مستمزمقت اإلاتقج 
.1 

يسقهـ فن إيجقد مجمكعة مف عالققت الترابط األمقمن كالخمفن فن اللطقع الذؼ يعمل  . 10
 .فيه ممق يترتب عميه زيقدة الليمة المضقفة كرفع معدالت التشغيل فن االقتصقد المضيف 

تضمف صيغة المشقركة لمدكؿ المضيفة عدـ إافراد المستثمر األجابن بإتخقذ قرارات  . 11
اإلدارة كالتشغيل كاإلطالع عمى اللرارات المهمة كالمؤثرة التن تتعمق بقإلاتقج أك السيقسقت 

السعرية كمق إلى ذلؾ ، ممق يمكف الدكلة مف فرض الرققبة عمى تمؾ الشركقت كالحيمكلة دكف 
لجكء المستثمر األجابن ألسقليب ال ترضى عاهق ، كالكقكؼ عمى البيقاقت الحليلية عف الدخل 
الصقفن كاألربقح كن تتمكف مف حسقب مق لهق كمق عميهق بصكرة عقدلة ، أؼ أاهق تخفض مف 

. درجة تحكـ الطرؼ األجابن فن االقتصقد الكطان كمف ثـ ترفع درجة اإلستلالؿ 

 
  385 ص سقبق، مرجع حفيع، فقطمة جمقؿ، عمى1 .
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تؤدؼ االستثمقرات األجابية المبقشرة إلى تطكير كتامية اللدرات اإلاتقجية كزيقدة حجمهق  . 12
. ، كتعزيز اللدرات التسقكمية كالتاقفسية فن السكؽ الداخمية كالخقرجية 

تؤدؼ إلى زيقدة األربقح كالفكااد لألفراد كالشركقت كالتن مف شأاهق أف تشجع المستثمريف  . 13
الحقلييف إلى تكسيع استثمقراتهـ ، كتحفيز اآلخريف إلى االستثمقر ، كهك يمثل هدؼ رايس 

 1 .(شركة)يسعى إليه المستثمر كفرد أك جمقعة 

تشجيع الصاقعقت الصغيرة كالمتكسطة عمى التعقكف مع بعضهق فن اشقطقت مشتركة  . 14
مثل شراء المكاد الخقـ جمقعيًق ، كالتسكيق المشترؾ ، كالتاسيق فيمق بياهق ، كالعمل عمى دمج 

دخقؿ  سمكب المشقركة كالتدرج بهق حتى تصبح ققدرة عمى مكاجهة التحديقت أبعضهق ببعض كا 
 المتكسط كالبعيد ، ممق يسقعد فن زيقدة رأسمقلهق كدعـ يقديفكتعزيز قدراتهق التاقفسية فن الـ

 .قدراتهق 
يسقهـ فن باقء كتامية مستكيقت إاتقجية جديدة مف حيث الكـ كالاكع كرفع إاتقجية العمقلة  . 15

تقحة فرص كبداال متعددة أمقـ المستهمؾ لإلختيقر بياهق  .الكطاية كتاكيع الماتجقت ، كا 

يحفز االستثمقر األجابن المبقشر الخبرات الكطاية عمى عدـ الهجرة إلى الخقرج بمق  . 16
يكفره مف فرص كظركؼ عمل تسعى إليهق هذه الخبرات خقرج البالد،ممق تعمل عمى إيلقؼ 

 2.إستازاؼ الخبرات الكطاية التن تشكك ماهق الدكؿ الاقمية 

تمثل االستثمقرات األجابية المبقشرة إضقفة إلى الطققة اإلاتقجية فن الدكؿ المضيفة ،  . 17
فضاًل عف أف جزءًا مف أربقح تمؾ االستثمقرات ُيعقد استثمقرهق ، كتستخدـ فن تكسيع الصاقعة 

. المحمية ، كيمثل إضقفة جديدة إلى تككيف رأس المقؿ المحمن

 : عيوب االستثمار األجنبي المباشر  :الفرع الثاني

:  يمكف تحديد عيكب االستثمقر األجابن المبقشر كآثقره السمبية عمى الدكؿ المضيفة بمق يأتن

 
 . 3-2، مصدر سقبق ، ص ” تطكير االستثمقر األجابن المبقشر”:مصطفى بقبكر  1

، دار الاهضة العربية ، ” الاظقـ اللقاكان لالستثمقرات األجابية الخقصة فن الدكؿ األخذة فن الامك”:عصقـ الديف مصطفى اسيـ . د 2
 . 103 ، ص 1972مصر ، 
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ال تمبث اآلثقر اإليجقبية عمى ميزاف المدفكعقت أف تالمب بعد فترة إلى آثقر سمبية حيث  . 1
أف اشقط الشركقت متعددة الجاسية سكؼ يؤدؼ إلى زيقدة فن الكاردات لمدكؿ المضيفة مف 
السمع الكسيطة كالخدمقت  كمق أف تمؾ الشركقت سكؼ تبدأ بتحكيل أربقحهق إلى الخقرج ، 

فضاًل عف  دفع الفكااد عف التمكيل الكارد لتمؾ الشركقت مف الباكؾ فن الخقرج ، كالدفع ملقبل 
براءات اإلختراع كالمعكاة الفاية ، كتحكيل جزء مف مرتبقت العقمميف األجقاب فن هذه 

المشركعقت، كالتكقليف غير المبقشرة إلى الخقرج فن حقؿ عدـ كفقية اإليرادات الجقرية مف 
 1.الالد األجابن لمدكلة المضيفة كذلؾ لخدمة االستثمقر األجابن 

بقلرغـ مف إمكقاية زيقدة صقدرات الدكلة المضيفة مف خالؿ اشقط الشركقت متعددة  . 2
الجاسية كشبكة إتصقالتهق الكاسعة بقألسكاؽ الدكلية ، فإف هاقؾ ممقرسقت مف جقاب تمؾ 
الشركقت تحد مف أهمية هذه اإلمكقاقت كمف هذه الممقرسقت قيقـ الشركة ذاتهق بقلحد مف 

صقدرات فركعهق بقلدكؿ المضيفة حيث أف الفرع كثيرًا مق يحظر عميه ماقفسة الشركة األـ فن 
األسكاؽ العقلمية ، أك ربمق ال يسمح لتمؾ الفركع بقلتصدير إال ألسكاؽ معياة كفلًق لمق يسمى 

 .، هذه الممقرسقت تدفع الشركة األـ إلتخقذ إجراءات حمقاية (يديةؿالشركط التق)

خرػ عمى ميزاف مدفكعقت الدكؿ المضيفة اتيجة سيقسة تسعير الصقدرات أقد تلع ضغكط  . 3
كالكاردات التن تتبعهق الشركقت متعددة الجاسية خقصة فن حقلة التكقمل الرأسن مع عدد مف 

فركعهق ، حيث أف الشركة األـ قد تغقلن فن أسعقر السمع كالخدمقت التن تلدمهق لبعض 
فركعهق ، أك تمجأ إلى تسعير الصقدرات مف السمع كالخدمقت مف بعض فركعهق بأقل مف 

قيمتهق الحليلية ، كقد يككف الدافع مف كراء ذلؾ هك محقكلة تمؾ الشركقت الل عبء الضرااب 
من دولة ذات معدالت ضرائب مرتفعة إلى أخرى ذات معدالت ألل ، أو لد تلجأ لذلن كوسٌلة 
مستترة لنمل األرباح من دولة تفرض لٌود مشددة على تحوٌل األرباح ورأس المال إلى دولة 

 2.أخرى ذات لٌود ألل تشدداً فً هذا المجال 

أن الدول المضٌفة لالستثمار األجنبً المباشر ال ٌمكنها الحصول على التكنولوجٌا دون  . 4
تكلفة،ذلن كون التكنولوجٌا لٌست منفعة عامة ٌمكن ألي فرد أو شركة إستخدامها دون ممابل، 

بل تتطلب إمكانٌات  

 
/ ، كرقة عمل ملدمة إلى األمقاة العقمة المسقعدة لممعمكمقت ” كاقع االستثمقر فن سمطاة عمقف”:مل بات سيف بف اقصر السالمية  أ1

 10-9 ، ص 2006داارة المعمكمقت كالبحكث ، سمطاة عمقف ، 
 ، 2، بحث ماشكر فن مجمة اقتصقديقت شمقؿ أفريليق ، العدد ” حكافز االستثمقر الخقص المبقشر”:ماكر أكسرير – عميقف اذير .  د2 
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لكجيق، قد تدفع لمشركقت األجابية مبقلغ كبيرة للقء هذه كمقدية تتاقسب مع جدكػ هذه التكف
. لكجيق كالتكف

ال يمكف الاظر لمزيقدة فن المكارد العقمة لمدكلة المضيفة اتيجة فرض الضرااب كالرسـك  . 5
مركية عمى اشقط هذه الشركقت عمى أاهق مكسب صقفن ، ففن سبيل اجتذاب االستثمقرات جاؿ

األجابية تمجأ الدكؿ الاقمية المَضيفة إلى ماح مزايق عديدة كتسهيالت كا عفقءات ضريبية ، 
 1.فضاًل عف تكمفة ضيقع مكارد محتممة بقإلمكقف إستخدامهق ألغراض التامية االقتصقدية 

إف قيقـ مشركعقت االستثمقر األجابن المبقشر فن البمداف الاقمية سكؼ يؤدؼ إلى تحليق  . 6
كفكرات اقتصقدية لممستهمؾ تتمثل فن تكافر العديد مف السمع االستهالكية ، ممق يؤدؼ إلى الل 

أامقط االستهالؾ السقادة فن المجتمعقت المتلدمة إلى زيقدة االستهالؾ فن البمداف الاقمية 
قبقؿ  المستضيفة لهق ، فقلشركقت االستثمقرية األجابية غقلبًق مق تاتج سمعًق عقلية الجكدة كا 

المكاطايف عمى مثل هذه الماتجقت مف الممكف أف يكلد لديهـ أامقط استهالكية ترفيهية تبدد 
 .مدخراتهـ كالمدخرات اللكمية بشكل عقـ 

تتسـ غقلبية البمداف الاقمية بمصقدر خقصة لمضغط التضخمن مثل إرتفقع الامك السكقان  . 7
، كضعف مركاة اإلاتقج كاتيجة لضعف الجهقز اإلاتقجن فن هذه البمداف بحيث ال يستجيب 
خقصة فن األجل اللصير لزيقدة الطمب، ممق يؤدؼ إلى زيقدة الطمب عمى المعركض كبقلتقلن 
حصكؿ اختاقققت ترفع األسعقر بقرتفقع الميل الحدؼ لالستهالؾ اظرًا لكجكد سمع جديدة مف 
الشركقت األجابية العقممة فن هذه البمداف ، فضاًل عف عكامل أخرػ تؤدؼ إلى ظهكر حقالت 

 2.مف التضخـ فيهق
تأثير االستثمقر األجابن المبقشر عمى اسبة التمكث البيان الذؼ يحدث اتيجة ألسبقب  . 8

لكجن ، إذ يمكف أف كعديدة ماهق التزايد السكقان ، التلدـ الصاقعن ، زيقدة درجة التلدـ التكف
ٌكون هذا االستثمار ذو آثار سلبٌة على البٌئة كونه ٌتركز فً النشاطات التً ٌمكن أن تساهم 

فً تفالم مشكلة التلوث مثل الصناعات االستخراجٌة والتعدٌنٌة والغاز الطبٌعً ، والصناعات 
 البتروكٌماوٌة وصناعة األسمنت 

 
  48، مصدر سقبق ، ص ” اآلثقر االقتصقدية لالستثمقرات األجابية”:ازيه عبدالملصكد مبركؾ . د 1

 ، رسقلة مقجستير ، كمية ″1977-1952دكر رؤكس األمكاؿ األجابية فن التامية االقتصقدية فن مصر خالؿ ”:شريف حسف ققسـ  2
  . 181 ، ص 1979العمـك كالسيقسة ، جقمعة اللقهرة ، 
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كاألسمدة بداًل مف تكطاهق فن دكلهق ، حيث تخضع هذه االستثمقرات فن دكلهق لمعقيير بياية 
. مشددة ال تتكافر فن البمداف الاقمية 

تمتمؾ مشركعقت االستثمقر األجابن المبقشر قدرات مقلية كتاظيمية كربمق سيقسية عقلية ،  . 9
خضقعهق لشركطهق كمصقلحهق  ممق يمكاهق مف السيطرة عمى إقتصقديقت البمداف الاقمية كا 

كمؤسسقت تعمل فلط مف أجل الحصكؿ عمى أكبر قدر مف الربح ، كهذه السيطرة االقتصقدية 
قد تتحكؿ إلى سيطرة سيقسية تؤثر عمى حرية الدكلة فن إتخقذ اللرارات االقتصقدية كالسيقسية ، 

أؼ أف هذه الشركقت ال ُتحدث التغييرات الهيكمية الماشكدة فن البمداف الاقمية ، ككاهق تعمل 
كفق إستراتيجية عقلمية تخدـ الدكؿ الرأسمقلية الكبرػ ، كبقلتقلن هن تحكؿ شكل االستعمقر 

استعمقر سيقسن أك مقلن إلى استعمقر عف طريق إققمة فركع لمشػركقت  الذؼ إعتقدت عميػه مف
 1.بقستغالؿ كتحكيل األربقح التن تحللهق مف البمداف الاقمية لمدكلة األـ  عقبػرة لملػقرات تلػـك

يمكف أف تؤدؼ هذه االستثمقرات إلى ماقفسة الصاقعقت المحمية التن هن فن مركز  . 10
 .تاقفسن ضعيف ممق قد ياتج عاه كسقد أك إاهيقر الصاقعة الكطاية الاقشاة أك صغيرة الحجـ

مف المالحع فن أغمب األحيقف أف فركع الشركقت العقلمية ال تلـك بدعـ أاشطة البحث  . 11
امق تركز تمؾ األاشطة فن المراكز الرايسة لهذه الشركقت  إكالتطكير فن البالد الاقمية ك

كالمكجكدة بقلدكؿ المتلدمة بحجة صعكبة التاسيق بيف أاشطة البحث كالتطكير إذا تمت بشكل 
ال مركزؼ فضاًل عف ادرة الكفقءات كالمهقرات المتخصصة فن البمداف الاقمية ممق يؤدؼ إلى 

لكجيق كالخبرات الحديثة التن يمكف الحصكؿ عميهق مف كحرمقف البمداف المضيفة لمكثير مف التكف
 .طريق آخر كبقلتقلن إضقعة الكقت كالجهد فن ذلؾ 

فن بعض الحقالت ال يؤدؼ االستثمقر األجابن المبقشر دكرًا ممحكظًق فن مجقؿ تدريب  . 12
العمقلة المحمية بسبب ضآلة فرص العمل التن تاتجهق تمؾ االستثمقرات الستعمقلهق أسقليب 

 2.لكجية كثيفة رأس المقؿ كتكف

 
 . 220 ، ص 2000، مركز اإلسكادرية لمكتقب ، مصر ، ” السيقسقت المقلية”:حقمد عبدالمجيد دراز  1

  167، مصدر سقبق ، ص ” االستثمقر األجابن المبقشر فن ضكء سيقسة االافتقح اإلقتصقدؼ فن مصر”:خقلد سعد زغمكؿ . د 2
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اآلالت كالمعدات كاألسقليب اإلاتقجية التن تتميز بقلكثقفة الرأسمقلية التن تستخدمهق فركع  . 13
الشركقت قد ال تتاقسب مع ظركؼ معظـ البمداف الاقمية ذات الكفرة الاسبية فن العمقلة غير 

لكجيق لتتاقسب مع الظركؼ االقتصقدية كالمقهرة ، خقصة إذا لـ يتـ تطكيع مثل هذه التكف
 .كاالجتمقعية فن البمداف الاقمية إال فن حقالت قميمة 

قد ال تكجه الشركقت استثمقراتهق إلى اللطقعقت االقتصقدية بقلشكل الذؼ يسهـ فن عالج  . 14
لكجيق الحديثة ، ممق يؤدؼ إلى قيقـ اقتصقد مزدكج فن تمؾ كتمؾ اإلختالالت  بإستعمقؿ التكف

الدكؿ حيث تصبح اقتصقديقت الدكؿ الاقمية تتككف مف قطقعيف أحدهمق متلدـ اسبيًق مف 
لكجيًق كيضـ الشركقت كلكجية تمثمه فركع الشركقت األجابية كآخر متخمف تكفكالاقحية التكف

 1.الكطاية 
       كمق أف استثمقرات الشركقت األجابية قد تتكجه احك الصاقعقت اإلستخراجية مف أجل 
إستغالؿ المكارد الطبيعية لمبمداف الاقمية دكف تصايع تمؾ المكارد فن تمؾ البمداف كبقلتقلن 

محدكدية المسقهمة فن تطكير قطقع الصاقعة التحكيمية ، كقد ال تمتـز بعض هذه الشركقت 
 2.بمراعقة شركط السالمة البياية 

        مف خالؿ االستعراض السقبق لمزايق االستثمقرات األجابية المبقشرة كاالاتلقدات المكجهة 
إليهق اجد أف االستثمقر األجابن المبقشر هك أحد الكسقال التن تمكف الدكؿ الاقمية مف 

لكجيق الحديثة كتحسيف ميزاف مدفكعقتهق إال أاه ليس أفضمهق بإعتبقره ُمكمف كالحصكؿ عمى التكف
كقد يتسبب فن سيطرة المستثمر األجابن عمى أسكاؽ كملدرات الدكؿ الاقمية المَضيفة له،كهذا 

ال يعان اإلبتعقد عاهق بل مف الممكف االستفقدة مف مزايقهق مف خالؿ قيقـ الدكؿ الاقمية 
المَضيفة لهق بسف قكاايف كتشريعقت تاظـ العالقة مع تمؾ االستثمقرات كتحمن بهق مصقلح 
الشعب كملدراته ، كمق تستطيع الحصكؿ عمى المكقسب المرجكة مف خالؿ شركط التفقكض 
كالتعققد مع الشركقت الراغبة فن االستثمقر عف طريق ترجيح مصمحة البمد كمستلبمه كالحفقظ 

.ـ اإلتفققيقتابرإعميهق ، كعدـ التفريط بهق عاد   

 
166، ص 1999، بدكف دار اشر،” البديل الشرعن لمصقدر التمكيل الدكلن المعقصرة فن العقلـ اإلسالمن”:دمحم دمحم سيد أحمد عقمر  1  

166المصدر السقبق  ،ص  2   
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 خاتمة الفصل الثاني
للد حقكلاق فن هذا الفصل حصر سيقسقت اإلستثمقر األجابن المبقشر الماتهجة ألجل جذبه 
إضقفة إلى الحكافز ك الضمقاقت عمى إستثمقر أمكاله فن دكلة مق عف غيرهق مف الدكؿ فن 

العقلـ إضقفة إلى ظركؼ اإلستثمقر ك طبيعة المخقطر الكاجب تكقعهق ك التحضير لمكاجهتهق 
 :حيث تكصماق فن الاهقية إلى الاتقاج 

 الجميع ثمقره يلتسـ الذؼ كالامك المستداـ، االقتصقدؼ االستلرار بهدؼ االستعقاة يابغن ال  -
 الاتقاج حجـ زيقدة أجل مف مطمكب أمر هك االقتصقدؼ كالتاكع االافتقح زيقدة ف أحيث

 . ماهق عقدؿ اصيب عمى الجزاارييف كلّ  حصكؿ كضمقف االقتصقدية،
 األسقس حجز همق التجقرؼ  كالميزاف العقمة الميزااية عجز كخفض المفرد الامك تحليق إف - 

 عمى المجقليف هذيف مف جيدا الجزاارؼ  االقتصقد أداء كقف كقد المستلبل، فن الرخقء لتحليق
 عمى األحيقف معظـ فن سقادة كقات التن اليليف عدـ ظركؼ رغـ المقضن، العلد مدار

 . العقلمن المستكػ 
 فن اللطقع هذا عمى اعتمقدهق درجة لكف كالغقز، الافط قطقع مف كثيرا الجزاار ستفقدت إ -

 مف تلريبق %2 اسبة إال عمل فرص يكفر ال ّأاه حيف فن الاظير، مالطعة تككف  تكقد الكاقع
 .العقممة اللكػ 

 حمقية كيضمف له كمحفز لالستثمقر مشجع استثمقر ققاكف  كضع مف الجزاار تمكات - 
 يافر الذؼ األمر كهك يماحهق، التن المزايق فن بقلتاققص هذا اتسـ لكف األجقاب، المستثمريف
 يحدد أخرػ  جهة كمف كالتأميـ المصقدرة مف الحمقية لهـ يضمف جهة فمف األجقاب المستثمريف

 جهة كمف ، كالتأميـ المصقدرة مف الحمقية لهـ يضمف جهة فمف األجقاب مف بأقل ممكيتهـ
 مصداقية فن الشؾ لديهـ يفرز همق المشركع فن الدكلة الممكية مف بأقل ممكيتهـ يحدد أخرػ 

 . اللقاكف  هذا يماحه الذؼ الضمقف
 افعق يجدؼ ال ّااه إال الضريبية كاإلعفقءات بقلحكافز الجزاارؼ  االستثمقر ققاكف  سخقء رغـ -

 االستثمقر فماقخ كالبيركقراطية، الفسقد كافسن التحتية الباية تدان ظلّ  فن األجقاب لممستثمريف
 مككاقته جميع فيه تكافرت إذا إال المبقشرة األجابية لالستثمقرات جقذبق يككف  أف يمكف ال

 . بياهق فيمق بقلتكقمل مككاقت تحمل حيث سميمة، كضعية كفن األسقسية
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 استطعاق المطبق بقلامك اإلقتصقدؼ كعالقته المبقشر األجابن االستثمقر لمكضكع دراستاق بعد

 المبقشر األجابن االستثمقر مفهـك يرتبط ،حيث األهمية مف كبير قدر عمى ّأاه استخالص
 يسمح كبذلؾ الاقمية، االقتصقديقت اهتمقـ محل كقات لطقلمق كالتن االقتصقدية، بقلتامية

 تحكيالت، ك عكااد مف لالقتصقد يكفر مق خالؿ مف بتحليلهق المبقشر األجابن االستثمقر
 الحقجة دكف  المحمن الطمب تغطن جديد طقبع كذات عديدة بماتكجقت المحمن السكؽ  كتزكيد
 االستثمقرؼ  بقلماقخ االهتمقـ كضركرة االستثمقر سيقسقت أهمية تظهر هاق كمف .االستيراد إلى

 األجابن االستثمقر جذب عمى ققدرا يصبح حتى الجزاارؼ  لالقتصقد بقلاسبة خقصة كتطكيره
 التامية دعـ بهدؼ بتكسيعه الكفيمة كاإلصالحقت المجهكدات تعظيـ خالؿ مف إليه المبقشر

 االستثمقر مجقؿ فن جدا ضعيفة تعتبر الجزاار أف كخصكصق الامك عجمة كتحريؾ االقتصقدية
 . المجقؿ هذا فن أكثر االهتمقـ ضركرة عمى يدؿّ  ممق تبذلهق التن الجهكد رغـ األجابن

 : يمن كمق صيقغتهق تمت تكصيقت كاقتراح اتقاج إلى بقلتكصل الدراسة ااتهت كقد
 . الدراسة نتائج :أوال
 عمى اإلافتقح احك تتسقبق التن لمدكؿ بقلاسبة هقمة خطكة المبقشر األجابن االستثمقر تشجيع -

 . العقلمن االقتصقد
 مف يمكف مق أكثر لالستفقدة المبقشر األجابن االستثمقر الجتذاب العقلـ دكؿ معظـ تسعى  -

 لمملقييس كمطقبق لالستثمقر، جقذب فعقؿ استثمقرؼ  ماقخ تهياة عمى فتعمل إيجقبيقته،
 الماظمقت تصدرهق المؤشرات خالؿ مف الماقخ هذا اجقعة تحديد كيتـ الدكلية، كالمؤشرات
 كالتامية جقرةتلل الّمتحدة األمـ كمؤتمر االستثمقر، لضمقف العربية الماظمة مثل العقلمية

 . الدكلن كالباؾ (األكاكتقد)
 الكاردة المبقشر األجابن االستثمقر تدفلقت حجـ المضيفة لمدكلة االستثمقرؼ  الماقخ يعكس  -

 تدخل التن األسقسية العكامل جميع فيه كتتكفر متكقمال الماقخ هذا كقف ككممق ماهق، كالصقدرة
 تدفلقت جذب إلى ذلؾ أدػ كممق الدكلية لمملقييس مطقبلق كقف ككممق متطكرة كبصفة تككياه فن

 . أكثر استثمقرية
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 فن كيؤثر المبقشر، األجابن االستثمقر محددات أهـ بيف مف االستثمقر سيقسقت تعتبر  -
 مف السيقسقت هذه أف حيث االستثمقرؼ، ماقخهق تحسيف عمى الدكلة حرص كضبطهق تاظيمهق

 لمدكلة الداخمن الكضع ك التطكرات مع يتالاـ بمق كالتحسيف لمتحديث تخضع أف الضركرؼ 
 . استلطقبهـ كتضمف األجقاب المستثمريف متطمبقت عاد لتلف ، بهق المحيط الخقرجن كالكضع

 االقتصقد عمى كاالافتقح التحرر إلى كتسعى المفتكح البقب سيقسية العربية الدكؿ تتبع -
 أكبر جذب فن ماهق المبقشر،رغبة األجابن االستثمقر أمقـ المفركضة الليكد كتحرير العقلمن

 كاالستفقدة اقتصقدهق تمكيل فن لمسقعدتهق إليهق المبقشرة األجابية االستثمقرات مف ممكف قدر
 . األجقاب المستثمريف مشقريع مع تأتن التن المتضررة كالتلايقت الخبرات مف
 مف جممة ااتهقج خالؿ مف االستثمقرؼ  ماقخهق تحسيف عمى بدكرهق الجزاارية الحككمة عممت -

 هذه سمحت كقد ماه، حصتهق كزيقدة المبقشر األجابن االستثمقر جذب سبيل فن اإلصالحقت
 تعزيز عمى كسقعدت الّكمن، االقتصقد كمؤشر االقتصقدية التكازاقت بتصحيح اإلصالحقت

 كقات ّأاهق إلى بقلاظر الجزاار إلى المبقشرة األجابية االستثمقرات كجمب االقتصقدؼ االافتقح
 هن كبقلاتيجة جدا، ضايمة كقات لطقلمق ماهق حصيمتهق لكف اإلصالحقت هذه قبل معدكمة شبه
 . االستثمقرؼ  ماقخهق مككاقت مستكػ  عمى التحسياقت مف المزيد إتبقع ضركرة عف تعبر
 بيف المسقكاة عمى ياص 2001 لساة الجزاار فن االستثمقر لتطكير الجديد اللقاكف  إف -

 يتّكفركف  ألّاهـ المحمييف، مف أكثر يستفيدكف  هؤالء اجد كلكف كاألجقاب، المحمييف المستثمريف
 المستثمرة، األجابية المؤسسقت هذه أف كمق قبل، مف مكتسبة هقامة كمقلية تلاية مؤهالت عمى
 مهمة ااتهقء عاد تكاجههق ضريبة ضغكطق هاقؾ كقات إذا آخر بمد إلى المضيف البمد تغقدر

 . االستفقدة
 كمفة مف كترفع اللكاايف، تافيذ فن سمبق تؤثر كمقلية إدارة بيركقراطية مف الجزاار تعقان -

 األهداؼ تحليق فن بفعقلية المسقهمة عمى األجابن المقؿ رأس يشجع ال الذؼ األمر تافيذهق
 . البمديف مف لكلّ  اإلامقاية
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 . المقترحة التوصيات :ثانيا
 فيمق اكردهق التكصيقت مف جممة اقتراح مف تمكااق دراستاق، فن إليهق المتكصل الاتقاج خالؿ مف
 : يمن
 لضمقف الدااـ كالتدقيق بقلمتقبعة الجزاار، فن اللقاـ االستثمقرؼ  اللقاكف  عمى الكقكؼ ضركرة -

 . العقلمن االستثمقرؼ  الماقخ لملقييس مكاكبته
 االقتصقدية المجقالت كقفة فن العربن لمتعقكف  الحقكمة األطر كتفعيل تطكير يجب -

 البيان العربن االستثمقر تشجيع اتفققيقت كالسيمق العمقلة كتبقدؿ كالتجقرة االستثمقر كخصكصق
 فن االستثمقر ماقزعقت تسكية كاتفققية العربية األمكاؿ رؤكس استثمقر اتفققية ملدمتهق كفن
 . العربية الدكؿ

 كالاظـ التشريعقت كتطكير تحديث مجقؿ فن المبذكلة الجهكد تكثيف الجزاار عمى -
صالح كاإلجراءات رسقء اللضقان الاظقـ كا   الحمقية كتكفير كالمقدية الممكية حلكؽ  حمقية قكاعد كا 
 . أاكاعه بشتى الفسقد محقربة عمى كالعمل لممستثمر اللقاكاية

 كتلييمه االستثمقرؼ  ماقخ دراسة فن تتخصص كدكلية كطاية مؤسسقت كجكد المهـ مف -
يجقد كتحميمه  . فيه إيجقدهق يمكف التن االختالفقت لمعقلجة الالزمة الحمكؿ كا 

 ألصحقب أسقسيق مرجعق تككف  حتى كمصداقيتهق اكعيتهق كمراعقة لمبيقاقت الدكرؼ  التحديث -
 األجابن لالستثمقر مستلطبة كحدكد الجزاار صكرة تحسيف فن كتسقهـ كالبقحثيف، اللرار

 . المبقشر
 .الدراسة آفاق: ثالثا
 : المستلبل فن عممية أبحقث مكضع تككف  كن التقلية العاقكيف دراسة الترح

 االقتصقدؼ الامك عمى تأثيرهق كمدػ المتبعة كالسيقسقت االستثمقرؼ  الماقخ بيف العالقة دراسة -
 . الجزاار فن
 . الجزاار فن االستثمقرؼ  ماقخ تحسيف متطمبقت -
 .الجزاارؼ  الّكمن االقتصقد كمؤشرات االستثمقر لجذب العربية مؤشرات بيف ملقراة دراسة -
  . المبقشر األجابن االستثمقر حركة عمى لمجزاار التحتية ةالبان أثر دراسة -
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 الــــمراجــــع
 المراجع بالمغة العربية

  :أوال الكتب
 المطبكعقت ديكاف الجزاار، الثقاية، الطبعة ، المستقمة الجزائر اقتصاد ،هان أحمد 1

 1993الجقمعية،
 بيركت،مركز األكلى، الطبعة ،األوربية العربية االستثمارات وضمانات آفاق كردؼ، أسقمة 2

 2001 األكربن، العربن الدراسقت
 ، ،ثقافيا،اقتصاديا،سياسيا،إداريا اجتماعيا-التنمية رشكاف، أحمد الحميد عبد حسيف 3

 2009 ، الجقمعة شبقب مؤسسة ، ،اإلسكادريةبشريا
 مقارنة دراسة ، العولمة عصر في المباشر األجنبي االستثمار محددات ، السالـ عبد رضق 4

 الطبعة ،مصر عمى التطبيق مع الالتينية وأمريكا أسيا شرق  وجنوب شرق  من كل لتجارب
 2007 بقلماصكرة، العصرية المكتبة مصر، ، األكلى

 دار مصر، األكلى، الطبعة ،الدولي واالستثمار األعمال اقتصاديات قحف، أبك السالـ عبد 5
 2001 الجديدة، الجقمعة

 شبقب مؤسسة مصر، ،األجنبية واالستثمارات التدويل نظريات قحف، أبك السالـ عبد 6
 1989 الجقمعة،

 وفقا منقحة نصوص المغاربية، الدول في لالستثمار األساسية القوانين بكدهقف،  مكسى7
 2006 مدان، دار الجزاار، ،تعديالتيا ألحداث

الدار  ،(الكويز في التكتالت من ) الدولية المشاركة اقتصاديات الحميد، عبد المطمب عبد 8
 2006 مصر، الجقمعية،

 الجقمعن، الفكر دار ،األجنبية لالستثمارات االقتصادية اآلثار مبركؾ، الملصكد عبد ازيه 9
 2007 مصر،

 ،(تقييميو تحميمية دراسة ) الكمية االقتصادية السياسات إلى المدخل ،قدؼ المجيد  عبد10
 2003 الجزاار، الجقمعية، المطبكعقت ديكاف
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 األردف، كالتكزيع، لماشر أسقمة دار األكلى، طبعة ،االستثمار إدارة هللا، عطق أحمد  مقجد11
.2010 

 لماشر، الجقمعن الفكر دار ،الدولي االقتصادي والترابط االستثمار العقؿ، عبد عمى  اشأت12
 2012 مصر،

 الفاية، اإلشقعة كمطبعة مكتبة ،الدولية األعمال إدارة في مقدمة ،قحف أبك السالـ  عبد13
 1998. مصر،

 الجزاار، الحديث، الكتقب دار ،الدولي االقتصاد في العالمية التطورات محمكدؼ،  مراد14
.2002 

 البنية في مباشر وغير المباشر األجنبي االستثمار محددات دمحم، هللا حسب أميرة 15
 2005 مصر، الجقمعية، الدار ،العربية االقتصادية

 2006 األردف، كاال، دار ،المصرفية والعمميات الدولي التمويل الالقش، الرزاؽ عبد  غقزؼ 16
 عيف مكتبة العقشرة، طبعة ،واالستيراد التصدير نظم الدولي التسويق دمحم، صديق  عفيفن17

 2010 مصر، الشمس،
 مصر، الجقمعة، شبقب مؤسسة ،الضريبي والتنسيق الدولي االستثمار الاجقر،  فريد18

2000 
 2009 األردف، الثلقفة، دار ،(والتطبيق النظرية بين ) االستثمار إدارة عمكاف، اقيف  ققسـ19

 األطروحات و المذكرات: ثانيا 
 شهقدة لايل أطركحة ، النامية الدول في الدولية والتجارة النمو صكاليمن، الديف  صدر1

 2006 التسيير، كعمـك االقتصقدية العمـك كمية ، الجزاار ، االقتصقدية العمـك فن الدكتكراه
 الشراكة اتفاقية ظل في آفاقيا و المباشرة األجنبية االستثمارات واقع تحميل ، بكجمعة بالؿ 2

 كمية تممسقف، المقجستير، شهقدة لايل ملدمة ،مذكرة الجزائر حالة دراسة ، األورومتوسطية
 2007 التسيير، كعمـك االقتصقدية العمـك

 –الجزائر–تونس حالة دراسة االقتصادي، والنمو المباشر األجنبي االستثمار ازارؼ، رفيق 3
 العمـك كمية بقتاة، االقتصقدية، العمـك فن المقجيستير شهقدة لايل ملدمة مذكرة ،المغرب

 2008 التسيير، كعمـك االقتصقدية
 االقتصادي النمو عمى المستوردات و المباشر األجنبي االستثمار أثر ، ليمن أبك دمحم زيقد 4

 2003 ، األردف المقجستير، شهقدة متطمبقت ضمف ملدمة رسقلة ،األردن في
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 العربية المممكة اقتصاد تنمية في المباشر االستثمار دور ، حقفع حبيب  فيصل5
 كمية الجزاار، التسيير، عمـك فن المقجستير شهقدة متطمبقت ضمف ملدمة ،مذكرةالسعودية

 2005 التسيير، كعمـك االقتصقدية العمـك
الممتقيات و المؤتمرات : ثالثا 

 مداخمه ،األجنبي المال رأس استقطاب عمى االستثمار مناخ تطوير أثر قكيدرؼ،  دمحم1
   الماقخ كتحديقت الجزاارية االقتصقدية المؤسسة"حكؿ  األكؿ الكطان الممتلى فن ملدمة

. الجزاار  أفريل،22-23البميدة  جقمعة" الجيد االقتصقدؼ
 « :حول األول الوطني الممتقى في مقدمة مداخمو االستثمار، مناخ أكايس، المجيد عبد 2

 جقمعة البميدة -الجزاار»الجيد االقتصادي المناخ وتحديات الجزائرية االقتصادية المؤسسات
. 2003 أفريل ،23-22يكمن 
 القوانين و المراسيم: رابعا 

الجريدة  االستثمقرات ققاكف  المتضمف 1963 جكيمية 26 فن المؤرخ63/277 رقـ   ققاكف 1
 63/1993الرسمية رقـ 

 االستثمقر ققاكف   المتضمف1966 جكاف 15 المؤرخ فن 66/284رقـ  االستثمقر  ققاكف 2
 180رقـ  الرسمية الجريدة

مختمطة  الشركقت بتأسيس  المتعمق1982 سبتمبر 28 المؤرخ فن 82/13رقـ   ققاكف 3
 35العدد  ، الرسمية الجريدة ، تسييرهق ككيفية االقتصقد

الرسمية،  الجريدة كاللرض، بقلالد  المتعمق14/04/1990 المؤرخ فن 90/10رقـ   ققاكف 4
 39العدد 

الجريدة الرسمية  ، االستثمقر بتطكير  المتعمق20/08/2001 المؤرخ فن 01/03 األمر 5
 47/2001العدد 
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