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 شكر وتقدير
 

 "كمزيدن  لئن شكرتم أل:" قال تعالى

 "من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل":وقال صلى اهلل عليه وسلم

بعد الشكر واحلمد هلل الواحد االحد الفرد الصمد مث الصالة والسالم على هادي البشرية ومعلم االنسانية 
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 .و معنويأو من بعيد سواء جبهد مادي أشكر كل من قدم يل يد املساعدة من قريب أخري ويف األ
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 العامة مقدمةال

 تمهيد -1

لتمويل الدويل، وهو من ادوات ا مهمة وأداةتعترب االستثمارات االجنبية املباشرة السمة البارزة للعوملة االقتصادية، 
 .عامليما يفسر تنامي وتعاظم دورها على الصعيد ال

مل  وحىت االقتصاد العاملي ككل ،على اقتصاديات الدول التأثريتعاظم دور االستثمارات االجنبية املباشرة يف  ن  إ
وىل بوادر النظام أبل هو وليد تطورات وتراكمات لعديد التجارب اليت تزامنت مع ظهور  ،يكن وليد الصدفة

 .الرأمسايلاالقتصادي 

موال على املستوى الدويل لعب دورا  هم حركة لرؤوس األأحد أجنيب املباشر باعتباره ستثمار األن اإلأوميكن القول 
التقنية ورفع  وإدخالالوطنية وزاد من معدالت التشغيل  لالقتصادياتتاجية القدرات االنكبريا يف الرفع من 

 .القدرات التصديرية والتقليل من الواردات والرفع من االنتاج الداخلي ومتوسط نصيب الفرد منه، وغريها من املزايا

ول النامية جاهدة جلذب ما امكن من االستثمارات االجنبية املباشرة، وهذا من خالل توفري هلذا فقد عملت الد
احلواجز والعراقيل اليت تعيق طريقها، وهو ما يعرف بتحسني املناخ  وإزالةوتقدمي احلوافز والضمانات  التسهيالت

 .العام لالستثمار

على خلق مناخ استثماري جاذب  الرأمسايلمنذ اختيارها للنهج  فقد عملت اجلزائر من مجلة الدول النامية باعتبارو 
لالستثمارات االجنبية من خالل جمموعة من القوانني والتشريعات امهها قانون القرض والنقد، كما ادخلت العديد 

الوصول من االصالحات اهليكلية العميقة على نظمها هبدف حتقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي و 
ة ــع عاملي جيد ضمن خمتلف املؤشرات االقتصاديـــد متوقــ، قصيـة العاملــتصاد الوطين اىل مستوى التنافسيقباإل

 .ةــــــــــــــــــــــالدولي

جنبية املباشرة يتضح جليا من ستثمارات األاقتصادي مرتفع باالعتماد على اإل ن سعي اجلزائر للوصول اىل منوإ
من طرف احلكومات املتعاقبة، والنصوص التشريعية الصادرة واملساعي احلثيثة املبذولة من  خالل اجملهودات املبذولة

 .جانبكرب عدد من املستثمرين األأاجل حتسني املناخ االستثماري الستقطاب 
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  االشكالية -2

 :تيةشكالية اآلطرح الدراسة اإلتجل معاجلة املوضوع أمن 

ر ـــي الجزائـــــــقتصادي فو اإلـــى النمـــرة علــــة المباشــــجنبيستثمارات األر اإلـــــــــثأو ــــــــــا هـــــــم
 .؟(2112-1991)رةــــــللفت

 :ميكن طرح التساؤالت التالية هذه اإلشكالةمن خال 

 جنيب املباشر؟ ستثمار األما مفهوم اإل -
 ما عالقة االستثمار االجنيب املباشر بالنمو االقتصادي؟ -

 جنيب املباشر على النمو االقتصادي يف اجلزائر؟ستثمار األاإل تأثريكيف هو  -
 فرضيات البحث -2

 :التالية الفرضية على الدراسة تقوم

 .اجلزائر يف االقتصادي النمو على إجيابيا تأثريا املباشر األجنيب ستثماراإل يؤثر -

 .اجلزائر يف االقتصادي النمو على إجيابيا تأثريا االنفاق العمومي يؤثر -

 ةــخلصوصي ذاــــــــه قتصادي ضعيف وو اإلـــــــــــعلى النم  املباشر األجنيب ستثمارجيايب لإلر اإلـــــــــثاأل -

 .يـــــالوطن قتصاداإل
 البحث أهمية -4

يف البلد املضيف، وهذا مبا  قتصاديالنمو اإل علىستثمار األجنيب املباشر ثر اإلأتتمثل أمهية هذا البحث يف معرفة 
مما يوفر ، حيمله من إضافات رأمسالية وخربات تكنولوجية ومقدرة تنظيمية وشبكة تسويقية على املستوى العاملي

إمكانات لتدريب العمالة احمللية وإكساهبا مهارات اإلنتاج والتنظيم والتسويق، وبالتايل توفري فرص اكرب للشغل 
ؤسسات، الشي  الذي حيسن من مردودية االقتصاد الوطين وبالتايل تعزيز النمو ورفع إنتاجية األفراد وامل

 .االقتصادي
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 هدف الدراسة -5

  :التالية األهدافإن الغاية من تعرضنا هلذا املوضوع هو حماولة حتقيق 

 .تسليط الضو  على ظاهرة االستثمار األجنيب املباشر وهذا بالتعرض ألبرز عناصرها-

 .معرفة حقيقة النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية واملفاهيم احلديثة املرتبطة هبما-

 .يف اجلزائراألجنيب املباشر ستثمار حتليل وتقييم واقع اإل-

املباشر على النمو االقتصادي يف اجلزائر، وبالتايل اختبار مدى صحة الفرضية  األجنيبحماولة معرفة اثر االستثمار -
 .عليها الدراسة اليت قامت

 .حماولة ضخ قيمة مضافة للدراسات السابقة اليت تناولت هذا املوضوع-

 الدراسة حدود  -6

 :يف الدراسة حدود تتمل

 .الوطين اجلزائري االقتصاد مستوى على الدراسة هذه إجرا  مت :املكاين اإلطار -

وهي بداية التطبيق الفعلي لقانون القرض  1991من سنة  ابتدا ا الدراسة فرتة حتديد مت لقد :الزمين اإلطار -
الذي مهد لالصالحات اجلذرية يف االقتصاد الوطين عموما والتعاطي مع االستثمارات االجنبية بصفة )والنقد 
، وهبذا نتمكن من احلصول على سلسلة زمنية معربة تعكس بصدق الغرض من 3112وانتها ا اىل سنة ( خاصة

 .هذه الدراسة

 اختيار الموضوع أسباب -7

الكثري من حرب االقتصاديني  أسالتاملباشر من ابرز املواضيع اليت  األجنيبيعترب البحث يف موضوع االستثمار 
 .وحىت السياسيني، وهذا الرتباط هذا املفهوم باالقتصاد من جهة وبفلسفة السياسيني من جهة أخرى

أسباب موضوعية وذاتية تزيد من متسكه باملوضوع وترفع من ومبا أن لكل باحث أراد اخلوض يف دراسة ما 
رغبيت يف مواكبة البحوث االقتصادية الراهنة اليت أصبحت لأميل للخوض يف هذا املوضوع نفسي  أجد محاسته،
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تويل عناية خاصة بدراسة املشاكل االقتصادية وحتليلها قصد تقدمي اقرتاحات بنا ة تساهم يف النهضة االقتصادية 
 :التالية املوضوعية هذا باإلضافة إىل األسباب .زائرللج

 .ارتباط هذا املوضوع بتخصصي املتمثل يف إدارة األعمال والتجارة الدولية-

الدور البارز الذي يلعبه االستثمار األجنيب املباشر باعتباره مصدرا هاما لتمويل التنمية االقتصادية وتطوير - 
 .ردوديتهاالقطاعات االقتصادية والرفع من م

 .امليل املتزايد لدى صناع القرار يف اجلزائر الستقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة خاصة يف العشرية األخرية-

 صعوبات البحث -8

 :لقد واجهتنا بعض الصعوبات أثنا  إعداد هذا البحث ميكن اختصارها يف النقاط التالية

قلة املراجع املتخصصة مبوضوع االستثمار االجنيب املباشر والنمو االقتصادي، وان وجدت فبمحتوى حيكمه -
 .التشابه ويغيب عنه التنوع والتميز

 .صعوبة احلصول على االحصائيات من اجلهات الرمسية-

 .ة والعامليةعدم تطابق البيانات الرمسية يف بعض االحيان بني خمتلف املصادر الوطنية واالقليمي-

 الدراسات السابقة -9

الدراسة اليت قامت هبا كرمية قويدري املندرجة ضمن متطلبات التخرج لنيل شهادة املاجيستري من جامعة  -1
، "االستثمار االجنيب املباشر والنمو االقتصادي يف اجلزائر"بعنوان  3111-3111تلمسان للموسم اجلامعي 

-1991)االجنيب املباشر دور اجيايب يف تعزيز النمو االقتصادي يف اجلزائر للفرتةالستثمار ان ل اظهرتواليت 
مما  ،، وهذا بالرغم من ضعف تاثريه مقارنة باالستثمار احمللي والواردات على الناتج االمجايل يف اجلزائر(3112

لك نتيجة ارتفاع حجم االعتماد يدل على امهية تراكم راس املال احمللي وامهية الواردات يف االقتصاد اجلزائري، وذ
 .على العامل اخلارجي لتلبية احلاجات الضرورية ومستلزمات االنتاج

الدراسة اليت قامت هبا صياد شاهيناز املندرجة ضمن متطلبات التخرج لنيل شهادة املاجيستري من جامعة  -3
النمو االقتصادي يف  ودورها االستثمارات االجنبية املباشرة"بعنوان  3112-3113وهران للموسم اجلامعي 
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اليت اتضح فيها ان نتائج القياس كانت متوافقة مع النظرية االقتصادية، إذ اظهرت الدراسة " اجلزائر دراسة حالة
-1991)أمهية االستثمار االجنيب املباشر ودوره االجيايب يف تعزيز النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة

3112 .) 

امت هبا مقيديش فاطمة الزهرا  املندرجة ضمن متطلبات التخرج لنيل شهادة املاجيستري من الدراسة اليت ق -2
دور االستثمار االجنيب املباشر يف تنشيط االقتصاد "بعنوان  3112-3112جامعة مستغامن للموسم اجلامعي 

يف اجلزائر وهذا نظرا  اليت خلصت اىل حمدودية جدوى االستثمار االجنيب املباشر" الوطين دراسة حالة اجلزائر
االستثمارات يف القطاعات الصناعية اليت تساهم يف رفع معدالت النمو وتوفري فرص الشغل وحتسني حملدودية 

 .املستوى التكنولوجي

 Investissement" بعنوان ( 3112مارس )  "Marouan Alaya"الدراسة اليت قام هبا -2

Direct Etranger et Croissance Economique  االستثمار تأثري دراسة إىل دفواليت هت 

 أن استنتج حيث ، 2000 1973-بني املمتدة الفرتة خالل تونس يف االقتصادي النمو على املباشر األجنيب

 تدفقات من تونس استفادة عدم إىل أدت اليت هي املباشر األجنيب لالستثمار املصاحبة التكنولوجيا ضعف

 قطاع مثل عالية تكنولوجيا تتطلب ال تقليدية صناعية قطاعات يف تركزها إىل إضافة املباشر األجنيب االستثمار

 .النسيج

 منهجية البحث العلمي المتبعة -11

احملطات اليت تطرقت اليها الدراسة  ـــةدة مناهج حبثية وهذا لطبيعــدام عــطبيعة البحث استخ القد املت علين
 :لت يفــومتث

اىل  باإلضافةوهذا عند تطرقنا للمفاهيم املختلفة كاالستثمار والنمو والتنمية وغريها ،  :املنهج الوصفي التحليلي-
والنمو  املباشر األجنيب االستثمار بني العالقة بوصف و املباشر األجنيب لالستثمار املفسرة خمتلف النظريات وصف

 واقع وصف حتليل و كذا و ،الداخلي النمو مناذج و النيوكالسيكية النماذج خالل من ذلك و االقتصادي

 .اجلزائر يف املباشر األجنيب االستثمار

طور العاملي ملفهومي تالوهذا عند تطرقنا ملختلف مراحل تطور االستثمار االجنيب املباشر، وكذا : املنهج التارخيي-
  .النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية



6 
 

 أتيح ما خالل من النتائج استقرا  و استنباط يف املالحظة على خالل االعتماد من وهذا: االستقرائي املنهج -

 .معلومات و بيانات من

االستثمار االجنيب املباشر على  لتأثريوهذا عندما تطرقنا يف الفصل االخري اىل القياس الرياضي : املنهج القياسي -
 . النمو االقتصادي يف اجلزائر يف فرتة الدراسة

 خطة البحث -11

 :يلي كما فصول ثالثة إىل البحث تقسيم دراستنا اقتضت لقد

 إىل اربعة تقسيمه مت حيث املباشر مفاهيم ونظريات، األجنيب االستثمار عنوان حتت جا  :األول الفصل- 

 تضمن فقد الثاين أما املبحث املباشر، األجنيب لالستثمار األساسية املفاهيم األول املبحث يف تناولنا مباحث،

 حلركة املفس رة مناخ االستثمار مكوناته ومؤشرات قياسه، اما املبحث الثالث فخصصناه لدراسة النظريات

 . املباشر األجنيب االستثمار حوافز وخماطر إىل الرابع املبحث التطرق يف مت حني يف األجنيب، االستثمار

ومت تقسيمه كذلك اىل  املباشر، األجنيب باالستثمار االقتصادي و عالقته النمو عنوان حتت جا  :الثاين الفصل- 
 التطرق ليتم ،والتنمية االقتصادية االقتصادي للنمو األساسية املفاهيم تناول األول يف املبحث مت إذ اربعة مباحث،

 النمو مناذج و كالسيكيةاالقتصادي املتمثلة اساسا يف مناذج النمو ال النمو مناذج إىل املبحث الثاين يف ذلك بعد
، أما املضيفة الدولة على املباشر األجنيب الستثمارثار االقتصادية لآلتطرقنا فيه لفقد  الثالث املبحث أما ،ديثةاحل

 .املبحث الرابع فخصصناه لدراسة جتارب بعض الدول النامية يف جمال االستثمار االجنيب املباشر

وحماولة قياس اثره على  اجلزائر يف املباشر األجنيب االستثمار واقع عنوان حتت الفصل هذا جا  :الثالث الفصل- 
 يف املباشر األجنيب االستثمارواقع  مباحث، مت التطرق يف املبحث االول اىل  ثالثةوقسمناه اىل  ،النمو االقتصادي

يف حاولنا  حني يف اجلزائر، يف املباشر األجنيب االستثمار مناخحليل لت خصصناه الثاين فقد املبحث أما ،اجلزائر
وهذا  الدراسةقياس اثر االستثمار االجنيب املباشر على النمو االقتصادي  يف اجلزائر يف فرتة  الثالث املبحث

  .كثر لنتائج الدراسةأباستعمال تقنيات االقتصاد القياسي الذي يعطي دقة 
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 تمهيد

ر املتداولة يعترب االستثمار األجنيب املباشر يف العصر احلديث من أهم وسائل التمويل الدولية ومن ابرز الظواه      
 .، وهذا ما يكشف عنه ازدياد تدفقاهتا العاملية من فرتة اىل أخرىبكثافة يف عاملنا االقتصادي

ولعل هذه الظاهرة قد أسالت حرب الكثري من علماء ومنظري االقتصاد خاصة عندما يتعلق األمر مبحددات      
 .وعوامل اختاذ قرار االستثمار يف بلد دون آخر

هذا ما أدى بدول العامل ال سيما النامية منها لتعزيز حصتها من هذه االستثمارات فأولت أمهية بالغة      
 .الستثماري، وكذا تقدمي احلوافز املختلفة من اجل التأثري على قرار الشركات األجنبية يف صاحلهالتحسني مناخها ا

وبالرغم من أن الدول النامية تسعى جلذب هذه االستثمارات األجنبية املباشرة إال أن هذه األخرية قد      
 .دة اجلنسياتتعرتضها العديد من املخاطر قد تؤثر هي األخرى يف قرار الشركات املتعد

وحىت يتم إبراز اجلوانب املتعلقة مبفهوم االستثمار األجنيب املباشر سيتم تقسيم هذا الفصل إىل أربعة مباحث      
 :كما يلي

 املباشر األجنيبمفاهيم حول االستثمار   :املبحـــــث األول

 مكوناته و مؤشرات قياسية مناخ االستثمار،: املبحث الثـــــــاين

 املباشر األجنيبالنظريات املفسرة حلركة االستثمار  :لثالثاملبحث ا

 املباشر األجنيباالستثمار  خماطرحوافز و  :املبحث الرابــــع
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 المباشر األجنبيمفاهيم حول االستثمار  :األولالمبحث 

عنصرا و  ،نظرا لتعاظم دور االستثمار األجنيب املباشر يف السنوات األخرية، خاصة باعتباره وسيلة متويل دولية    
يف سلم أولويات عديد الدول، هلذا سوف نبني يف هذا  كبريةفقد احتل مكانة   هاما يف السياسة االقتصادية،
 .اشرالستثمار األجنيب املببااملبحث ابرز املفاهيم املتعلقة 

  االستثمارمفهوم :األولالمطلب 

أو عند الكتاب  اإلسالميةسواء يف اللغة العربية أو يف الشريعة  االستثمارصلل  مل مت استعراض مفاهيم عديدة 
 :والباحثني االقتصاديني كما يلي

 االستثمارتعريف  :ولالفرع األ

 في اللغة العربية: أوال

، وَثممرم الشيء إذا تولَّد" منه شيء آخر و َثممرم الرجل ماله إذا أحسن القيام عليه و منّاه، والثَّممر هو َحمُْل  من َثممرم
وفّسره بأنواع األموال، وَثممُر الشيء  43 الكهف" و كان له  َثر"الّشجر، والّثْمُر هو املال املستثمر، وقـمرمء أبو عمرو 

مرة، له منو و زيادة وقيل هو طلب احلصول على الثَّ  ما يتوّلد منه، يقال أَثر السَّقاء إذا آن أن حيمض، يعين حصل
 .1"وقيل هو استخدام املال أو تشغيله بقصد حتقيق َثره

 2اإلسالميةاالستثمار في الشريعة :ثانيا

يتجلى يف اجلهد الذي يبذله اإلنسان من أجل تنمية املال وزيادته، و ذلك  اإلسالميةيف الشريعة  االستثمار
وّجه يف ظل األحكام الشرعية، وتُ  االستثمارباستغالل الثروات اللبيعية املتاحة استغالال أمثال وال بّد أن تتم عملية 

 .اإلسالميةاليت تليب حاجات اجملتمع وفقا ألولويات التنمية  اإلنتاجيةإىل تنمية اللاقات 

والقيم  اإلسالميةينبغي أن يتقّيد بقواعد املعامالت اإلسالمية و يستند على العقيدة  االستثماريوالقيام بالنشاط 
 .األخالقية الناجتة عنها، ومراعاة الصاحل العام فيما يقوم به من نشاط

                                                           
دراسة فقهية اقتصادية مقارنة، اللبعة األوىل، مكتبة الوفاء القانونية، -ندا ندا لبدة، االستثمار العقاري ودوره  يف حدوث األزمة املالية العاملية حممد -  1

 .34 -34، ص ص 3104اإلسكندرية، مصر، 
2
 .34-34، ص ص 3101مارس وهران اجلزائر،، ديوان امللبوعات اجلامعية دراسات اجلدوى و تقييم املشروعات، ،باباعبد القادرـ   
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الذي جعل لكم األرض ذلواًل  هو: "ولقد حّث اإلسالم على اإلستثمار و تنمية املال يف عدة آيات قال تعاىل
هو أنشاكم من األرض : "وقال أيضا، 06 سورة امللك اآلية" فامشوا يف مناكبها و كلوا من رزقه و إليه النشور

 .61 اآليةسورة هود "واستعمركم فيها 

هلل ويتجلى من هذه اآليات الكرمية دعوة  صرحية للعمل و الكسب يف األرض، واستثمار طيباهتا اليت سخرها ا
وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهلل  وآخرون يقاتلون يف " :أيضاً للبشرية، ويف هذا السياق قال تعاىل 

 .31 اآليةسورة املزمل "سبيل اهلل 

 .وهنا  وضع اهلل سبحانه و تعاىل مرتبة الضرب يف األرض و كسب الرزق يف مرتبة اجلهاد يف سبيل اهلل

ويقول عمر ( رواه اللرباين و البيهقي" )كسب  احلالل فريضة بعد الفريضة: "عليه وسلمويقول حممد صلى اهلل 
"  إّن اهلل قدا استخلفنا على عباده لنسد جوعهم و نسرت عورهتم و نوفر هلم حرفتهم: "بن اخللاب رضى اهلل عنه

 .فمسؤولية احلاكم يلخصها عمر يف حتقيق التنمية االقتصادية بكل أبعادها

من هذه النصوص أن تنمية الدخل و االستثمار، مفروض على كل إنسان و على كل احلكام أيضا  ونستخلص
عن بيع وسائل  ى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلماملال، مثلما هن رأسوأّن اإلسالم حيرص على احملافظة على 

من باع ): ل اهلل صلى اهلل عليه و سلم قالن حذيفة أّن رسو ــة فعــاء طيبات استهالكيـــا القتنـاق َثنهــــاالنتاج و انف
 (.دار مث مل جيعل َثنها يف مثلها مل يبارك له فيها

 1عند االقتصاديين االستثمار: ثالثا

استخدام  املستثمر، و قيل بأنه أغراضلتحقيق  ة يف اقتناء أصول بقصد استغالهلااألموال املتاح قيل هي توظيف
املدخرات يف تكوين اللاقات االنتاجية اجلديدة الالزمة لعمليات إنتاج السلع واخلدمات و احملافظة على اللاقات 

هي إال طاقات انتاجية جديدة تسهم عند استعماهلا يف إنتاج  ما فاالستثماراتديدها، القائمة أو حت اإلنتاجية
 .لمستثمر بتحقيق رب  وزيادة مالهل وتسم  املتجددةغريها من السلع و اخلدمات لتفي حباجات السوق 

 :ني متداخلنيوقيل يوجد هلذا املصلل  معني 

                                                           
1
            . 34-34ص  حممد ندا ندا،مرجع سابق صـ  
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كمصلل  للتعبري عن اإلنتاج الفعلي للسلع الرأمسالية العينية، وهكذا   االقتصاديستخدم عموما يف : املعىن األول
 .الرأمسايل العيين لالستثمار فان بناء طريق واسع جديد أو تشييد مبان ملصانع  جديدة تُعّد أمثلة

املالية من البورصة أو األوراق املالية احلكومية، أو على ودائع  األوراقكمصلل  مايل يعود على شراء   :املعىن الثاين
النقود يف شركات التشييد أو املصارف، أو املؤسسات املالية األخرى، وذلك هبدف إما ضمان احلصول على دخل 

 .منتظم، أو احلصول على مبلغ اكرب يف موعد معني مستقبال

 1االستثمار أنواع :الفرع الثاني 
االستثمارات، تتنوع حبسب معيار تقسيمها، فهي داخلية و دولية طبقا ملعيار اجلنسية، وهي  أنواعهي  ةكثري 

 .االستثمارياملشاركة يف املشروع  أسلوبطبقا ملعيار وغري مباشرة مباشرة 
 أنواع االستثمارات بحسب معيار الجنسية : أوال
املعنوية عرب احلدود،  أوادية املقيم التنتقل فيها  وهي االستثمارات اليت ال(: الوطنية)الداخلية  االستثمارات -0

 .فاملستثمر وطين، واملشروع االستثماري وطين، ويتم داخل الوطن
 االستثمار أوهي كل استخدام جيري من اخلارج ملوارد مالية ميلكها بلد من البلدان، : األجنبيةاالستثمارات  -3 

 .األجنبيةاهليئات اليت تتمتع باجلنسية  أوالشركات  أو األفرادالذي يقوم به 
العمل يف مناطق  إىلخربته التكنولوجية  أواملشروع  أموالتوجيه جانب من : بأنّه أيضا األجنيبو عرف االستثمار 

 .األصليةجغرافية خارج حدود دولته 
 أسلوب إدارة المشروع االستثماري االستثمارات حسب أنواع:ثانيا 
جلزء منه، أو أنه قيام  أولكامل املشروع االستثماري  األجنيب متلك املستثمرويقصد به : االستثمار املباشر -0

داخل الدولة املضيفة وذلك بإنشاء مشروع   أموالهمعنويا باستثمار  أمسواء كان شخصا طبيعيا  األجنيباملستثمر 
باالستثمار يف مرافق جديدة  األجنيبأو أنه قيام املستثمر . و اختاذ القرار اإلدارةالسيلرة و حيفظ فيه لنفسه حق 

لنشاط اقتصادي يف  أجنيبهو تعبري عن ممارسة مستثمر  أخرو بتعبري  ،أجنبيةتسويق منتج يف دول  أوإلنتاج 
اجلزئية لرأمسال  أواملشروع سواء من خالل امللكية الكاملة  أنشلةالدولة املضيفة مع احتفاظه بالسيلرة على 

 .املشروع

                                                           
1
ة مع االشارة اىل عبد اهلل عبد الكرمي عبد اهلل، ضمانات االستثمار يف الدول العربية دراسة قانونية مقارنة ألهم التشريعات العربية واملعاهدات الدوليـ   

 .30-04ص  ،ص3114دار الثقافة، عمان، االردن، اللبعة االوىل،  ودورها يف هذا اجملال، منظمة التجارة العاملية 
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اخلارج و تنشئ فروعا  إىلاملباشر الشركات متعددة اجلنسية، اليت حتاول مد نشاطها  األجنيبومن صور االستثمار 
املال الوطين و حتدد نسب املشاركة على ضوء  رأساملشاركة مع  أساسالذي يقوم على  األجنيباالستثمار  أوهلا، 

 .القانون الداخلي الدولة املضيفة
دون  النقدية، األموالوهو ذلك النوع من االستثمار الذي يقتصر فقط على انتقال : االستثمار غري املباشر -3
بالرقابة او  األجنيبجزء من املشروع االستثماري، وال يتمتع املستثمر  أوملكية كل  األجنيبيكون للمستثمر  أن

 .االستثمارات أشكالالسيلرة و اختاذ القرار يف هذا الشكل من 
املصرفية الدولية،  اإليداعو شهادات  شراء السندات الدولية، :أمههاولالستثمار غري املباشر صور متعددة ولعل 

قروض  وإعلاءندات الدين العام و اخلاص، وشراء الذهب و املعادن النفيسة، وكذلك شراء القيم املنقولة وس
 أم األجلمتوسلة  أم األجلقصرية  أكانتلألفراد سواء  أواخلاصة  أوهيئاهتا العامة  أو األجنبيةللحكومات 

 . األجلطويلة 
ال يفضلها يف أحيان كثرية أن هذه  األجنيباملستثمر  أنومن مسات االستثمارات غري املباشرة على الرغم من 

من  أهنانقل التقنية، و  أواالستهالكية، وال تعمل على نقل اخلربات الفنية  األغراضاالستثمارات تتجه عادة حنو 
 .على املدى القصري  أرباحاحتقق  أناملمكن 

 ثمارات حسب الجهة التي تقوم بها االست أنواع:ثالثا 
عرب شركات خاصة، وتتمثل  أمفرديا  سواء كانهو االستثمار الذي متارسه جهة خاصة  :االستثمار اخلاص -0

ما حيقق يف النهاية  إىل أرباح أوالشركات بتحويله سواء من مدخرات  أو األفراداملال اجلديد الذي يقوم  برأس
 . األموالاستثمارا خاصا لتلك 

جلديد الذي تقوم الدول بتكوينه ومتويله سواء من فائض املال احلقيقي ا رأسيتكون من : االستثمار احلكومي -3
 .  األجنبيةمن املساعدات  وأمن القروض الداخلية و اخلارجية  وأ اإليرادات
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 المباشر و الشركات متعددة الجنسيات األجنبيمفهوم االستثمار : المطلب الثاني

زيادة على  واإلقليميةالدولية  اهليئاتاملباشر من طرف العديد من  األجنيبف االستثمار يتعر  إىللقد مت التلرق 
ملفهوم االستثمار األجنيب املباشر الكثري من االقتصاديني، كما أن مفهوم الشركات املتعددة اجلنسيات ظل مالصقا 

 .عرف بالتفصيل لكليهما يف هذا املللبباعتباره أداته األساسية، وسيتم الت

 المباشر  األجنبيتعريف ومبادئ االستثمار : األولالفرع 

كما له مبادئ على ضوئها يقوم املستثمر األجنيب باختاذ قرار املباشر   األجنيبهناك عدة تعريفات لالستثمار 
 .االستثمار يف بلد ما

 المباشر األجنبيتعريف االستثمار : أوال

 :هناك عدة تعريفات اقتصرنا على بعضها كما يلي

سواء كان  .أجنبيةيف دولة  لشركة قائمةو جزئي املباشر شكل إقامة شركة أو شراء كلي أ االستثمار األجنيب يأخذ"
  .األجنبيةوموزع على عدد من الدول  .اخل....خدميا أوبيعيا  أوتسويقيا  أو نشاطها إنتاجياً 

املال  رأسعلى  األجنيببسيلرة املستثمر  األخرى األجنبيةاملباشر عن بقية االستثمارات  األجنيبومييز االستثمار 
يف الشركات  األجنيبوختتلف نسبة امللكية اليت ميلكها املستثمر ، األخرىوتقنيات اإلنتاج و اإلدارة واملهارات 

 .1"أخر إىلمن بلد  يف اخلارج و اليت تؤهله الن يكون مستثمراً مباشراً  األجنبية

أكثر من أسهم  أو  % 01مباشر حني ميتلك املستثمر  بأنه األجنيبويعرف صندوق النقد الدويل االستثمار "
 2"املؤسسة إدارةيف  التأثريترتبط هذه امللكية بالقدرة على  أنعلى  األعمالمؤسسات  إحدىمال  رأس

يقوم هبا  لألوطانأنه نوع من االستثمارات العابرة " :OCDE كما تعرفه منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
مؤسسة االستثمار ) من اجل احلصول على مصلحة دائمة يف مؤسسة( املستثمر املباشر)مقيم يف اقتصاد معني

دائمة  إسرتاتيجيةلتكوين عالقة  إرادةمقيمة يف اقتصاد غري اقتصاد املستثمر املباشر، فاملستثمر تتكون له ( املباشر
                                                           

1
، 3104زيع و اللباعة، العبديل عمان، دار املسرية للنشر والتو اللبعة الثالثة،  االقتصاد الدويل نظريات و سياسات، أبو شرار، علي عبد الفتاح -  

 .333ص
2
، 3103مربوك، حمددات وضمانات جذب االستثمارات األجنبية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية مصر،اللبعة األوىل نزيه عبد املقصود حممد  -  

 .04ص
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 األقلعلى  % 01ائمة تنشا عندما يتحصل املستثمر املباشر على على تسيري املؤسسة، املصلحة الد التأثريبغرض 
 1"من حصة املؤسسة

 2المباشر األجنبيمبادئ االستثمار : ثانيا

االختيار بني البدائل االستثمارية املتاحة ال بد من مراعاة  جمموعة من املبادئ العامة  إىلحىت يتوصل املستثمر 
 :وهي 

فإن املستثمر الرشيد دائما يبحث  املشاريع االستثمارية واختالف درجة خماطرها،نظرا لتعدد  :االختيار مبدأ -0
حبيث يقوم باختيار هذه الفرص او البدائل املتاحة  عن الفرص االستثمارية بناءا على ما لديه من مدخرات،

 :يلي  مراعيا يف ذلك ما
 .حيصر البدائل املتاحة وحيددها -
  .تحليل االستثماريحيلل البدائل املتاحة اي يقوم بال -
  .يوازي بني البدائل يف ضوء نتائج التحليل -
على املستثمر الذي  كما يفرض هذا املبدأ  خيتار البديل املالئم حسب املعايري و العوامل اليت تعرب عن رغباته، -

 .ان يستعني بالوسلاء املاليني لديه خربة ناقصة
وتتم هذه  ناسب،بني البدائل االستثمارية املتاحة لالختيار امل وهنا يقوم املستثمر باملفاضلة :مبدأ املقارنـــــة -3

ومقارنة نتائج هذا التحليل الختيار  او اجلوهري لكل بديل متاح، األساسياملقارنة باالستعانة بالتحليل 
 .املالئمة مر حسب وجهة املستثمر وكذا  مبدأواملناسب للمستث األفضلالبديل 

م رغبات وميول املستثمر وكذا ءوما يال ،أدواهتابعد االختيار بني اجملاالت االستثمارية و  :املالئمة مبدأ -4
حيث لكل مستثمر منط  ،املبدأ بناءا على هذه الرغبات و امليوليلبق هذا  دخله وحالته االجتماعية،

 :وهي األساسيو اليت يكشفها التحليل اجلوهري و  لقراره، األساسيةتفضيل حيدد درجة اهتمامه بالعناصر 
  .معدل العائد على االستثمار -
  .درجة املخاطر اليت يتصف هبا االستثمار -
  .االستثمار أدوات مستوى السيولة اليت يتمتع هبا كل من املستثمر و -

                                                           
1
  OECD benchmark definition of foreingn direct investment ;oecd publishing ;France ; fourth edition;2008 ;p17. 

2
 .31-04ص ، ص3104وأثره على التنمية االقتصادية، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان األردن، اللبعة األوىل الزين، تشجيع االستثمار منصوري   
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طر درجة املخاوهذا للحد والتقليل من  ،استثماراهتمتنويع  إىلاملستثمرون وهنا يلجأ  :التنويع مبدأ -3
نظرا للعقبات و القيود اليت يتعرض هلا  ليس مللقا، املبدأهذا  أنغري  ،االستثمارية اليت يتعرضون هلا

 .رض الواقع على أ املبدأمما يصعب عليهم انتهاج وتلبيق هذا  املستثمرون،

 األجنبي المباشر لالستثماراإلطار التاريخي : الفرع الثاني

  :الكثري من احملللني االقتصاديني بداية التأريخ لالستثمار األجنيب املباشر من هناية القرن الثامن عشر كما يلي يرجع

املباشر مراحل تارخيية متباينة يف ظروفها االقتصادية و السياسية أثّرت بالتايل يف حجمه  األجنيبشهد االستثمار "
، والشك فإن الظروف 0403 - 0411خالل الفرتة  األجنيبوطبيعته و هيكله، فقد ازدهر االستثمار 

يف ظل حالة من اخنفاض   آنذاكاالقتصادية و السياسية كانت مالئمة إىل حد كبري لتدفق االستثمارات املباشرة 
 أسعاراملصاحبة هلذه التدفقات، فهناك توافر الفرص االستثمارية يف املستعمرات و ثبات  األخلاربل انعدام 

الصرف يف ظل قاعدة الذهب، وحرية حركة رأس املال و التجارة، وأغلب هذه االستثمارات كانت تقوم هبا 
و لذلك  توجه ثلثا  شركات استعمارية انصب جل اهتمامها على استغالل الثروات اللبيعية اليت حتتاجها دوهلا،

وكان االستثمار يف جوهره . لبنية التحتيةلتمويل االستثمار يف السكك احلديدية و مرافق ا األجنيبرأس املال 
ومن حيث مسامهة الدول فقد احتلت . استثمارًا خاصًا يف عصر قّل فيه تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية

يف هذه الفرتة نظرًا للتفوق االقتصادي الذي كانت  األجنيباململكة املتحدة مركز الصدارة يف قيادة االستثمار 
 . 1"األخرى األممعلى تتمتع به 

مليار دوالر،  04املباشر يقدر حبوايل  األجنيبكان الرصيد العاملي املرتاكم من االستثمار   0403وحبلول عام "
وأملانيا، وكانت أمريكا  األمريكيةلالستثمار تليها الواليات املتحدة  األكربوكانت اململكة املتحدة حينذاك املصدر 

مليار دوالر  66املباشر حوايل  األجنيببلغ االستثمار  0444ويف عام . املباشر األجنيبأكرب متلق لالستثمار 
الدول  إىلوقد توجهت أكثر من نصف تلك االستثمارات . وكانت الشركات الربيلانية ال تزال اكرب املستثمرين

 .اسيةاألسالنامية وال سيما أمريكا الالتينية وآسيا، خاصة يف قلاعي الزراعة والتعدين والبنية 

                                                           
1
للدراسات والبحوث  اإلمارات، مركز األوىلاملباشر اخلاص يف الدول النامية احلجم واالجتاه واملستقبل، اللبعة  األجنيبهيل عجمي مجيل، االستثمار  - 

 .03، ص  0444العربية املتحدة، اإلماراتأبو ظيب،  ،43عددال ،اإلسرتاتيجية
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 األمريكيةالواليات املتحدة  أصبحتاملباشر حيث  األجنيباحلرب العاملية الثانية، تغري منط االستثمار  أعقابويف 
وقد . االستثمار شيوعا أنواع أكثراالستثمار يف الصناعات التحويلية،  وأصب  املصدر الرئيسي لتلك االستثمارات

االقتصاد املوجه واملغلق  إىلالستينات اسرتاتيجيات تنموية مستندة اتبعت معظم الدول النامية خالل اخلمسينات و 
املباشر مثل  األجنيبالسلبية احملتملة لالستثمار  اآلثاروساد التخوف من . وركزت على تنمية الصناعات احمللية

مارات شهدت االستث أنوكان من شان ذلك . الشركات احمللية وإضعافخلق تبعية اقتصادية، والتدخل السياسي 
  .1"يف شكل هدايا ومن  قروض آنذاكاملباشرة تراجعا ملحوظا يف تلك احلقبة اقتصرت  األجنبية

، فالعوائق اليت األوىلمل يكن حرًا خالل  هذه  الفرتة كما كان عليه قبل احلرب  األجنيبولكن االستثمار "
مل تأخذ بالزوال بصورة تدرجيية، و يف الواقع فإن قابلية  التحويل بني العمالت الوطنية  0434صاحبت أزمة عام 

 عملياً لتسهيل املدفوعات النامجة عن  ً اكان إجراء( woods   bretton) يف ظل  اتفاقية بريتون وودز 
و ظلت القيود  ، األجنبية والــــــــــــاألماري، وليس لغرض تسهيل تدفق رؤوس  ـــــــــــالعمليات يف ميزان احلساب اجل

احلواجز  إىلباإلضافة . الدولية قوية عملياً يف بعض الدول الصناعية حىت الثمانينات األموالعلى حتركات رؤوس 
لذي اعتربته انتقاصًا من استقالهلا املباشر ا  األجنيباليت  فرضتها الدول النامية احلديثة االستقالل على االستثمار 

 ألهناوضع القيود على هذه االستثمارات، و فضلت عليها القروض املصرفية  إىلاجتهت و السياسي و االقتصادي، 
تعتربها أقل تكلفة من االستثمار املباشر، حيث تلفأ القروض  و يزول عبؤها اخلارجي، يف حني تستمر خدمة 

ولعبت االستثمارات اخلاصة دوراً أقل أمهية يف . أرباحهو حتويل   أعبائهلق بتحمل االستثمار املباشر فيما يتع
لكن هذه االستثمارات بدأت  مقارنة بالفرتات السابقة، و 0461 - 0441 االقتصاد العاملي خالل الفرتة 

 .2"يف الثمانينات األجنبيةهتيمن على االستثمارات  أصبحتأمهيتها يف أواخر الستينيات و تزداد 

فقد  مرة منذ هناية احلرب العاملية الثانية، ألولويف منتصف السبعينيات احتلت القروض املصرفية مكانة بارزة "
يف تراكم العوائد النفلية لدى الدول املصدرة للنفط،  0444النفط عام  أسعاراالرتفاعات الشديدة يف  أثرت

 ، األمر الذي دفع هذه املصارف اىل توسيع قروضهااألجنبيةيف املصارف  لإليداعهذه العوائد طريقها  وأخذت

                                                           
1
 ة الثالثة،ـــالسن ،3113 ،44العدد  جسر التنمية، املعهد العريب للتخليط بالكويت، حسان خضر، االستثمار األجنيب املباشر تعار يف وقضايا،  

  13ص
2
 .04مرجع سابق، ص النامية احلجم واالجتاه واملستقبل،هيل عجمي مجيل، االستثمار االجنيب املباشر اخلاص يف الدول   
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توقفت  أنالنقدية اللارئة، إىل  األزماتللدول و اهليئات اخلارجية لتمويل العجز يف موازين مدفوعات و ملعاجلة 
 .1"0443بعض الدول املدينة عن الوفاء بتسديد ما يستحق عليها من دين، مما تسبب يف أزمة املديونية عام 

املباشر، ومها  األجنيبوباملقابل شهد عقدا الثمانينات والتسعينيات حتولني رئيسيني يف جمال تلور االستثمار " 
 إىلاالستثمار اخلاص، و التحول من القروض املصرفية و استثمارات احملفظة  إىلالتحول من االستثمار الرمسي 

جديدة من  أمناطو  أشكالمبنية على  األجنبيةركات كما برزت حركة توسع للش. املباشرة األجنبيةاالستثمارات 
االستثمار بغرض تامني املوارد اللبيعية مدعومة بالقوة واالحتالل االستعماري كما    إىلاالستثمار، فهي ال هتدف 

اجملزية، يف ظل تزايد  األسواقاالستثمار يف  إىل اآلنتتللع  أخذت  وإمنا كان سائدًا خالل الفرتات السابقة،
القيود التجارية و غري التجارية  عن حركة  إزالةاألولوية آللية السوق، و  إعلاء إىلجتاهات احلالية الداعية اال

 .2"األموالالتجارة و رؤوس 

 الشركات المتعددة الجنسيات: الفرع الثالث

الكبري الذي تقوم لقد تعددت التعريفات اليت حاولت تسليط الضوء على الشركات متعددة اجلنسيات وهذا للدور 
 :به يف حتريك االقتصاد العاملي وحتديد مالحمه، وهذا مبا هلا من أهداف كما سيتبني فيما يلي

 تعريف الشركات متعددة الجنسيات: أوال

مكاتب،  مناجم، مصانع،)الشركة متعددة اجلنسيات هي كل مشروع ميتلك أو يسيلر على موجودات وأصول "
وميتد نشاط هذه الشركات يف كافة مفاصل احلياة االقتصادية يف  دولتني أو أكثر،وما شاهبها يف ( واستشارات

وهي ذات  مشاريع قليلة العدد عمالقة يف حجمها، بأهنا ويعرفها البعض اآلخر ،اجملال الصناعي والتجاري واملايل
، وتغلي اإلداريةومناطقها إنتاجها عمليات تصنيع مباشر يف دول خمتلفة وذات هيكل عاملي يف تعدد وتشعب 

 .3"ع خمتلفة ومناطق جغرافية متباينةبسل اإلنتاجيةفعاليتها 

                                                           
1
 .40،ص3103عمريوش حمند شلغوم، دور املناخ االستثماري يف جذب االستثمار االجنيب املباشر اىل الدول العربية،مكتبة حسني العصرية، لبنان،  

2
 .04مرجع سابق، ص الجتاه واملستقبل،هيل عجمي مجيل، االستثمار االجنيب املباشر اخلاص يف الدول النامية احلجم وا  
 .334-333 ص ،ص3114نوزاد عبد الرَحان،منجد عبد اللليف اخلشايل، مقدمة يف املالية الدولية، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، اللبعة األوىل، 3 
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املتحدة الشركات متعددة اجلنسيات بأهنا تلك الشركات اليت متتد  لألممويعرف اجمللس االقتصادي واالجتماعي "
ارج دول األم ويتميز الكبري واملتنوع سواء السلعي أو اخلدمي خ إنتاجهادول عدة وحتقق نسبة من  إىلفروعها 

 .حدث التكنولوجياباحتكارها أل

عرب القارات  واإلنتاجكيان اقتصادي يزاول التجارة   بأهنااملتحدة للتجارة والتنمية االنكتاد  األمممؤمتر  كما عرفها
كة األم بصورة فعالة وختلط لكل قراراهتا ختليلا وله يف دولتني أو أكثر شركات وليدة او فروع تتحكم فيها الشر 

  1"شامال

 2الشركات متعددة الجنسيات أهداف: ثانيا 

 :للشركات متعددة اجلنسيات عدة أهداف تسعى إىل حتقيقها جنملها فيما يلي

من الدوافع اليت حتفز الشركات املتعددة اجلنسيات على فت  فروع  هناك الكثري :تعظيم المبيعات -0
 :هلا باخلارج من اجل تعظيم مبيعاهتا، وعلى النحو التايل أجنبية

على مبيعاهتا يف  األجنيبتواجه الشركات املتعددة اجلنسيات عدم تأكد الللب : زيادة الصادرات -
إدراك اجل من  األجانباالتصال املباشر مع عمالءها  أمهيةوهي لذلك تدرك  ،األجنبية األسواق
 وفرصة ملعرفة ظروف العرض و الللب احلالية و املستقبلية، ،األجنبية األسواقالحتياجات  أكثر

قريبة  األجنبيةو املوزعني و قد تكون الفروع  األجانبولذلك فهي ترغب التعامل مباشرة مع الوكالء 
 .األجنبيةمما يعظم من مبيعاهتا  ،األخرىالتصدير  أسواقمن 

تتللب خدمات بعد البيع بصورة  الكثري من املنتجات املتقدمة تكنولوجيا مثل الكومبيوتر، إن -
ومن الواض   هذه اخلدمات يعترب عامال مؤثرا على زيادة حجم املبيعات،دورية و القدرة على تقدمي 

 سهولة وسرعة عندما تكون هذه اخلدمة قريبة من املستهلك، أكثرخدمات ما بعد البيع تعترب  أن
تقدم خدمات بعد البيع  األجنبية األسواقفروع خدمات يف  إنشاء إىلمما شجع الشركات املتعددة 

 . األجنبيةتساهم يف دعم وتوسيع مبيعاهتا 

                                                           
 .440، ص مرجع سابقهيل عجمي مجيل اجلنايب، التمويل الدويل والعالقات النقدية الدولية،   1
 . 446- 444 ص ، صاملرجع السابق  2
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كمية واجلمركية جتنب القيود ال إىلتابعة للشركات املتعددة اجلنسية يؤدي  أجنبيةفت  فروع  إن -
ثر التقلبات يف سعر الصرف على أهذه الفروع تتجنب  أنكما  ،األجنبيةاملفروضة على الصادرات 

 .األجنبيةصادراهتا 

من خالل توطني استثماراهتا يف  أرباحهاحتاول الشركات املتعددة اجلنسية تعظيم  : األرباحتعظيم  -3
 :وذلك من خالل  أرباحهامتعددة انعكس على زيادة  أماكن

مما ينعكس يف  العاملة، األيديهناك بعض الدول كثيفة يف  اخنفاض تكاليف العمل بني الدول، -
حيث بلغ متوسط كلفة ساعة العمل الذي تنفقه الشركات املتعددة اجلنسية  فيها، األجوراخنفاض 

 .دوالر يف الدول املتقدمة  6 دوالر مقابل 0,44يف الدول النامية 

مما  من كلفة البضاعة املصدرة، % 31 إىل األحيانجتنب تكاليف النقل اليت تصل يف بعض  -
 .ينعكس يف حتسني الوضع التنافسي للشركات املتعددة اجلنسية 

و متكنت الشركات املتعددة من  اليت تفرض ضرائب منخفضة، األماكنجتنب العبء الضرييب يف  -
 .لعاملي ختفيض مدفوعات الضريبة على املستوى ا

مما انعكس يف اخنفاض تكاليف  األجنبيةمناسبة يف الدول  بأسعاراحلصول على املواد اخلام  -
وهذا هو السبب يف توطني فروع الشركات البرتولية يف اخلارج اليت متتلك  ،األرباحو تعظيم  اإلنتاج
تعترب من اليت ويل أيف العامل مثل شركة البرتول االنكليزية وستاندر  األجنبيةاالستثمارات  أضخم

 .الشركات العمالقة يف العامل على مستوى البحث عن مصادر اللاقة

هو هدف جديد للشركات  األسواقالبحث عن  : maret seekers  األسواقالبحث عن  -4
مثال شركة  ،األجنبية األسواقو البيع يف  اإلنتاجحيث تعمل عرب القارات من اجل  املتعددة اجلنسية،

IBM ، و االستثمار الدويل للشركات املتعددة اجلنسية بني  ،األدويةشركة كوكاكوال و شركات
الشركات اليابانية  بدأتويف الوقت احلايل  ،األسواقو اروبا هو مثال على هدف البحث عن  أمريكا

 . األمريكيةالسوق  إىلو اروبا لتجنب القيود املفروضة على الصادرات اليابانية  أمريكاتستثمر يف 
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  األقليف الدول  أنشلتها إلقامةالشركات املتعددة تتجه  : cost minimizersتدنية التكاليف  -3
تنافسية جلذب الشركات املتعددة  أكثرفبلدان مثل هونكونك وتايوان و ايرلندا هي بلدان  كلفة،
 .األوليةالعاملة فيها ورخص املواد  األيديمتثل مناطق انتاج اقل كلفة لرخص  ألهنا ،اجلنسية

 

 مكوناتهو  المباشر األجنبياالستثمار  أشكال: المطلب الثالث

األجنيب املباشر عدة أشكال يتم اللجوء إليها أو القبول هبا من طرف املستثمر األجنيب حسب الغرض  لالستثمار
  .املنشود وحسب الفرص املتاحة يف الدول املعنية، كما له أيضا مكونات جيب توفرها

 المباشر األجنبياالستثمار  أشكال:  الفرع األول

لغرض الذي يسعى إليه املستثمر األجنيب أو حسب معيار امللكية ااملباشر حسب  األجنيبيتم متييز االستثمار 
 .أشكال أخرى ال ختضع هلذا التقسيم، وسوف حناول يف هذا الفرع إبراز أهم األشكال كغالبا، إال أن هنا

 األجنبيالمستثمر  إليهاالستثمار حسب معيار الغرض الذي يسعى : أوال
  :وهنا منيز بني عدة أشكال أمهها

 : 1االستثمار الباحث عن الثروات الطبيعية -0
استغالل املوارد اللبيعية و املواد اخلام املوجودة  لدى الدول النامية  إىلتسعى العديد من الشركات متعددة اجلنسية 

و زيادة  األوليةو خاصة يف جماالت البرتول و الغاز، و يشجع هذا النوع من االستثمار زيادة الصادرات من املواد 
 .الواردات من مدخالت اإلنتاج الوسيلية واملواد االستهالكية 

استغالل ثرواهتا اللبيعية و االستفادة من  إىلو  تسعى الدول النامية من خالل هذا النوع  من االستثمار 
مدخالت السيلرة على مصادر و  إىل األخريةتكنولوجيا النفط املتاحة يف الدول املتقدمة، يف حني تسعى هذه 

 .األمالدولة  إىلاإلنتاج، و ضمان اإلمدادات 
 
 
 

                                                           
1
 .30، صمرجع سابقعمريوش حمند شلغوم،  - 
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 :1االستثمار الباحث عن االسواق -3

الدول املتلقية لالستثمارات وال  أسواقتلبية املتللبات االستهالكية يف  إىليهدف هذا النوع من االستثمارات عادة 
أنه ال يعد كافيا  إالوبالرغم من أن حجم السوق مهم . يف فرتات سابقة إليهاسيما تلك اليت كان يتم التصدير 

 رائيةشاملباشرة، بل جيب أن يكمل أو يتمم بوفرة العمل املاهر وقوة  األجنبيةجلذب جمموعة كبرية من االستثمارات 
لى الرغم من أن هذا عرب السوق احمللية أو الصادرات، وع إنتاجهعالية نسبيا من اجل  أن تكون قادرة على توزيع 

املباشر ال يزال يعمل يف البلدان النامية فإن دوره كان قد تناقص منذ تنفيذ برامج  األجنيبالنوع من االستثمار 
ن دوره سوف يتناقص أاالقتصادي اليت تدعم سياسات االقتصاد الكلي ذات التوجه حنو التصدير، و  اإلصالح

 .بالتجارة اخلارجيةأكثر من خالل أو عرب تنفيذ التحرر 

 :2ستثمار الباحث عن الكفاءة اإل -3

 إىلدوافع الشركات الدولية للدخول  أهممن  أصبحتويتمثل يف البحث عن اليد العاملة املاهرة والكفء، واليت 
دول جنوب شرق آسيا اليت ال  إىلعلى ذلك التدفقات االستثمارية املباشرة  األمثلة أهماقتصاد معني، ولعل من 
 .تكون رخيصة الكلفة وإمنافحسب  واإلداريةتوجد فيها املهارات الفنية 

 :3إستراتيجية أصولستثمار الباحث عن اإل -4

،يهدف من ورائها  األنشلةيرتبط بعمليات االندماج و التملك اليت تتم عرب احلدود يف خمتلف الصناعات و 
ا ـــات اليت يتم شراؤهـــة للشركـــه على اخلربات و التقنيـــن طريق حصولــإىل تعزيز مكانته العاملية، ع األجنيباملستثمر 

 .و قدراهتا املختلفة

 

 

 
                                                           

1
لعلوم خاطر امسهان، دور التكامل االقتصادي يف تفعيل االستثمار األجنيب املباشر دراسة حالة دول جملس التعاون اخلليجي، مذكرة ماجستري يف ا  

 .64،ص 3104االقتصادية، جامعة بسكرة، 
2
، 3114دد الثالث، ـــــــــــــة احباث اقتصادية وادارية، العـــــــة، جملــــــارة حلاالت بعض الدول العربيـــــــمسعداوي، تسيري خماطر االستثمار االجنيب املباشر مع اشيوسف   

 .064ص 
3
 .33عمريوش حمند شلغوم، مرجع سابق، ص  
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 ستثمار حسب معيار الملكيةاإل: ثانيا

 .وهنا إما يكون االستثمار مشرتكا أو مملوكا بالكامل للمستثمر األجنيب كما سيأيت بيانه

 :المشتركستثمار اإل -1

يشارك فيه  أوالذي ميتلكه  األعمالأن االستثمار املشرتك هو أحد مشروعات  KOLDEيرى كولدي "
أو أكثر من دولتني خمتلفتني بصفة دائمة، واملشاركة هنا ال تقتصر على احلصة ( أو شخصيتان معنويتان)طرفان

أما تريبسرتا . اخل...االخرتاع أو العالمات التجارية، واخلربة وبراءات اإلدارة إىليف رأس املال بل متتد أيضا 
TERPSTRA  تسويقية تتم يف دول  أو إنتاجيةفريى أن االستثمار املشرتك ينلوي على عمليات

 اإلنتاجيةأو العملية املشروع  إدارةاالستثمار فيها شركة دولية متارس حقا كافيا يف  أطراف، ويكون أحد أجنبية
ويقرتح ليفنجستون يف هذا الشأن انه يف حالة اشرتاك طرف أجنيب أو أكثر من . عليه بدون السيلرة الكاملة

سلعة جديدة أو قدمية أو تنمية  بإنتاجللقيام ( سواء كان شركة وطنية قائمة أو غري ذلك)وطين /طرف حملي
فان هذا يعترب  اأو خدمي آخر سواء كانت املشاركة يف رأس املال أو بالتكنولوجي إنتاجيأي نشاط  أوالسوق 

حيث يتي   اإلنتاجتراخيص  أومتيزا من اتفاقيات  أكثراستثمارا مشرتكا، وهذا النوع من االستثمار يعترب 
   . 1"املشروع إدارةاملشاركة يف  األجنيبلللرف 

املباشر قبواًل يف معظم الدول املضيفة خصوصاً  األجنيباالستثمار  أشكال أكثرويعترب االستثمار املشرتك من "  
 :النامية ألنه حيقق هلا املزايا التالية

ذات اخلربة العالية عند إقامة مشاريع التنمية اجلديدة على إدارهتا بصورة   األجنبيةكات يسم  إشراك الشر _ 
 ااملالية اليت يتحمله األعباءفيف املشاركة، فضال عن خت األطرافناجحة، إضافة إىل ختفيف و توزيع املخاطر بني 

 .االقتصاد املضيف و احلصول على املعارف املختلفة نتيجة هذه املشاركة

تتوفر  األجنيبتساعد املشروعات املشرتكة على تصريف اإلنتاج بدرجة اكرب من خالل االفرتاض بأن الشريك _ 
 .اخلارجية األسواقلديه إمكانية اكرب لتحقيق ذلك يف 

                                                           
1
 .343 -340ص ص،3110واالستثمار الدويل، مكتبة اإلشعاع الفنية، مصر، اللبعة األوىل،عبد السالم أبو قحف، اقتصاديات األعمال   
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ألسواق الدول املضيفة، و بالتايل حتقيق درجة اكرب من االستقاللية خاصة إذا   األجنيباحتكار اللرف  جتنب_ 
 .كانت املشاركة احمللية يف اإلدارة فعالة

ويتوقف حتقيق املزايا سالفة الذكر على إمكانيات االقتصاد املضيف، كقدرته على توفري القدرات الفنية، و اإلدارية 
يف رسم السياسات االستثمارية للمشروع، ومستوى قدراته املالية، فاخنفاضها  يؤدي  األجنيبتثمر اليت تشارك املس

الدول املضيفة املتعلقة  أهدافعنه تقليل إسهاماهتا يف حتقيق  أالذي ينش األمرإىل صغر حجم املشاريع املشرتكة، 
حمللي من املنتجات، و تدفق العمالت حاجة السوق ا إشباعبزيادة فرص التوظيف، و التحديث التكنولوجي، و 

الذي قد يسعى إىل عدم إمداد الدول املضيفة باملعارف الفنية و  األجنيبإضافة إىل سياسات  اللرف . األجنبية
د ال يسهم يف التحديث التكنولوجي اإلدارية نتيجة  عدم إشراك العمالة احمللية يف املناصب اليت تستخدمها، كما ق

 .1"متقادمة مل تعد منافسة لوجيانتيجة حتويل تكنو 

 :2األجنبيستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر اإل -2

تتي  له االنفراد  األجنيبعلى عكس مشاريع  االستثمار املشرتك، فإن املشاريع اململوكة بالكامل للمستثمر 
طرف يف الدول املضيفة، و يتجسد هذا النوع من االستثمارات   أيعن  اإلدارةو  التسيري بقراراتواالستقالل 

بشراء شركات حملية بالكامل يف الدول  أواملباشرة بإنشاء فروع جديدة للشركات متعددة اجلنسيات،  األجنبية
، يف حني يقابله تردد بل ورفض بعض الدول األجانباملفضلة للمستثمرين  األشكالاملضيفة، و يعترب من 

 .، خوفا من التبعية السياسية و االقتصادية الناجتة عن احتكار الشركات متعددة اجلنسيات ألسواقهااملضيفة

لكن الدالئل العلمية تشري إىل انتشار هذا النوع من االستثمارات يف الدول النامية و استخدامه كوسيلة جلذب 
ا متعددة، حيث متيل  مثل هذه املشروعات إىل ، إذ هلذا النوع من االستثمار مزاياألجنبيةاملزيد من االستثمارات 

فائض للتصدير، مما  إجيادحاجة السوق احمللي و  إشباعالكرب و الضخامة يف احلجم، وبالتايل املسامهة الفعالة يف 
يرتتب عليه حتسن رصيد ميزان املدفوعات، و املسامهة يف التحديث التكنولوجي على نلاق كبري وفعال يف بعض 

هبذه االستثمارات، و خلق فرص عمل مباشرة، و ميكن للدول النامية أن تعمل على تعظيم  املرتبلةاد فروع االقتص

                                                           
1
 .33عمريوش حمند شلغوم، مرجع سابق، ص  
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ط ـــــــدد من الضوابــــــع عــــتهذه املزايا والتقليل من املخاطر املتعلقة باالحتكار و التبعية االقتصادية والسياسية، بوض
 .م هذا النوع من االستثمارات وفقا ألولوياهتاو النظم، اليت تعمل  على توجيه و ختليط و تنظي

 أشكال أخرى: ثالثــا

 (معيار الغرض ومعيار امللكية)ال تصنف حتديدا ضمن املعيارين السابقني أخرى أشكااليدرج بعض االقتصاديني 
 :وتتمثل فيما يلي

 : 1عمليات التجميع أومشروعات  .1

يقوم مبوجبها اللرف  -عام أو خاص-واللرف الوطين األجنيباتفاقية بني اللرف  إبرامذه املشاريع من ــتنشأ ه
دف جتميعها لتصب  منتجا ــــــهب -الــكمبيوتريات مث-نيــرف الثاين الوطين مبكونات منتج معــــد اللــــبتزوي األول
 .هنائيا

 .اخلربة والتصميم الداخلي للمصنع مقابل عائد مادي متفق عليه األجنيبيقدم اللرف  األحيانويف معظم 

أما عن مزايا وعيوب هذا النوع من االستثمارات سواء من وجهة نظر الدول املضيفة أم من وجهة نظر املستثمر 
شكل االستثمار املشرتك أو شكل التملك الكامل  تأخذهذه املشاريع قد  أن إىل اإلشارةفانه جتدر   األجنيب

للمشروع االستثماري وبالتايل يرتتب عليه وجود املزايا والعيوب اخلاصة هبذين الشكلني لالستثمار على مشاريع 
 .عقود التجميع

 : 2االستثمار في المناطق الحرة .2

 أوإليها دون رسوم   الوارداتاملنلقة احلرة هي تلك املنلقة اليت تقع داخل حدود الدولة و اليت تسم  بدخول 
ومن بني  .التعديالت املللوبة عليها إجراءد م بإعادة تصدير املنتجات منها بعتقو  و بعدئذ تعريفات مجركية،

 األجنيب االستثماراليت تسعى الدولة املضيفة لتحقيقها عند إنشاء املنلقة احلرة هو تشجيع و جذب  األهداف

                                                           
1
والتوزيع، األردن، اللبعة األوىل، حممد عبد العزيز، االستثمار األجنيب املباشر يف الدول االسالمية يف ضوء االقتصاد اإلسالمي، دار النفائس للنشر   

 .36، ص3114
2

 اللبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، ،(عقود الرتاخيص النفلية وأثرها يف تنمية االقتصاد)باسم َحادي احلسن، االستثمار االجنيب املباشر -
 .34-34ص ص ،3103لبنان، 
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إىل خارج الدولة املضيفة،كما يتم تقدمي  األرباحو  األموالاملباشر و من  حرية اكرب للتملك و حتويل 
 :هذه احلوافز أهممن الدولة املضيفة ومن  األخرىالتسهيالت و احلوافز املختلفة اليت ال تتوفر يف املناطق 

 .اإلعفاءات من الرسوم و الضرائب و االجراءت اجلمركية -

 .املشروعات  يف الناطق احلرة تأميمالنص يف القانون على عدم جواز  -

 .و تقدمي اخلدمات وتوفري اللاقة بأسعار منخفضة درايةاإل اإلجراءاتتبسيط  -

 .اخلارجية واحمللية األسواقكمية من منتجاهتا يف   أيوبيع  إنتاجاملقامة يف املنلقة احلرة يف  األجنبيةحرية املشاريع  -

 .اخلارج إىلاملتحققة من املشاريع املقامة يف املنلقة احلرة  األرباححرية حتويل  -

املباشر وترويج الصادرات ونقل  األجنيبزيادة تدفق االستثمار  إىلخلق بيئة تؤدي  إىلهذه احلوافز تؤدي  إن
 .األنشلةالتكنولوجيا وغريها من 

 :أما املزايا بالنسبة للدول املضيفة فهي

 .العمل على ختفيض القيود اجلمركية وبالتايل جذب رؤوس أموال جديدة -
 .ات البلالة عن طريق توفري فرص عمل جديدةختفيض مستوي -
 .تلوير الصناعة احمللية عن طريق احلصول على التكنولوجيا املتقدمة -
 .تنمية وتلوير املناطق النائية -

 المباشر األجنبيستثمار مكونات اإل: الفرع الثاني

 :1املباشرة نلخصها فيما يلي األجنبيةلالستثمارات  أساسيةهناك ثالث مكونات 

يف شراء حصة  األجنيبوهو اجلزء الذي يساهم به املستثمر  : equity capitalالمال السهمي  رأس: أوال
املستثمر هذا   مال الشركة وهي احلصة الكافية ملن رأسمن  وأكثر  %01عادة  وهو أخرمن مشروع يف بلد 
 .املشروع إدارةسيلرة معينة على 

                                                           
1
 030ص ص ، 3100، اللبعة العربية االوىل، سياسية،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان االردناسعد عبد اجمليد واخرون، العوملة وابعادها ال  
- 033 . 
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وهي املبالغ اليت تتضمن حصة املستثمر من  : reinvested earningالمعاد استثمارها  األرباح: ثانيا
 .البلد املضيفهذه يف  األرباحاستثمار  إعادةويتوخى  ،األسهمغري املوزعة مقابل حصته من  األرباح

ية من عمليات االقرتاض فيما بني وهي املبالغ املتأت : yntra-compan  القروض داخل الشركة: ثالثا
 فيما بني  املستثمرين املباشرين، واإلقراضوكذلك االقرتاض ( خارج البلد املضيف) وهم عادة املباشرين،املستثمرين 

 .والشركات املنتسبة هلا( املقر) األموهم عادة الشركات 
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 مكوناته و مؤشرات قياسية  مناخ االستثمار،:المبحث الثاني 

املباشرة إىل بلد دون أخر يتوقف باألساس على مدى مالءمة األوضاع إن تدفقات االستثمارات األجنبية 
اإلدارية واالقتصادية، وهو ما يشكل مناخ االستثمار، مما حّث العديد من اهليئات املعنية  السياسية، القانونية،

 .باالستثمار إىل وضع مؤشرات تقيس لنا اجلوانب املختلفة للمناخ االستثماري

 ف مناخ االستثمار و محدداتهتعري: األولالمطلب 

لقد حوى األدب االقتصادي العديد من التعاريف اخلاصة مبناخ االستثمار، وكذا احملددات اليت تؤثر على قرار 
    .املستثمر األجنيب

  1تعريف مناخ االستثمار: الفرع األول

جمموعة من العوامل اخلاصة مبوقع حمدد و اليت حتدد الفرص و احلوافز اليت متكن الشركات  إىليشري مناخ االستثمار 
 .أعماهلامن االستثمار على حنو منتج وخلق فرص العمل و توسيع نلاق 

منشآت البنية  بعضها متعلق مبدى توفر ويعترب مناخ االستثمار من املفاهيم املركبة ألنه يتعلق جبوانب متعددة،
متعلق بالنظم القانونية أو األوضاع السياسية، والثالث باملؤسسات، والرابع بالسياسات،  األخرة، والبعض األساسي

. فهذا املفهوم املركب هو مفهوم ديناميكي دائم التلور ملالحقة التغريات  السياسية و التكنولوجية و التنظيمية
اختاذ القرار  إمكانيةوانني كبريين احدمها متعلق مبدى مفهوم املناخ االستثماري املناسب حتت عن إدراجوبشكل عام 

االقتصادي و يرتبط بكل ما يتعلق بفكرة عدم اليقني و الثاين يتعلق بكل ما ميكن ان يؤثر على التكلفة والعائد 
 .ويرتبط بفكرة املخاطر

القانونية واالقتصادية  األوضاعوتعرف املنظمة العربية لضمان لالستثمار مناخ االستثمار بأنه يعرب عن جممل 
انه  إالواالجتماعية اليت تكّون البيئة اليت يتم فيها االستثمار ومكونات هذه البيئة متغرية و متداخلة إىل حد كبري 

 .ميكن حصر عدة عناصر يف جمموعات حمفزة للمستثمر و اليت يبين عليها قراره االستثماري 

 

 
                                                           

1
 .60-44ص  ، الكويت،ص0444املؤسسة العربية لضمان االستثمار ، تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية ـ  
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 :األوىلاجملموعة 

ستقرار سعر العملة إ ،ستثمار للخارجحتويل أرباح اإل حرية ستقرار السياسي واالقتصادي،متتع القلر املضيف باال
 .احلصول على ترخيص االستثمار و التعامل مع اجلهات الرمسية إجراءاتسهولة  احمللية،

 :اجملموعة الثانية

وضوح القوانني املنظمة  من الضرائب و الرسوم اجلمركية، اإلعفاء حتقيق عائد مرتفع من االستثمار، إمكانية
 .لالستثمار و استقرارها 

 :اجملموعة الثالثة

 .توفر فرص استثمارية حرية التصدير، حرية التنقل، توفري شريك  حملي من القلر املضيف،

بناء على ما تقدم ميكن القول بان مفهوم مناخ االستثمار يشمل على جمموعة القوانني و السياسات واملؤسسات 
يكلية احمللية و االقتصادية والسياسية و االجتماعية اليت تؤثر يف ثقة املستثمر وإقناعه بتوجيه واخلصائص اهل

تلك  أهماستثماراته إىل بلد دون األخر، وتؤدي العوامل االقتصادية دورا حموريا يف تكوين املناخ االستثماري ومن 
النسبية للقلاعني العام   األمهيةالقوانني االستثمارية ومدى استقرارها، السياسات االقتصادية الكلية، و  :العوامل

واخلاص يف النظام االقتصادي، ومدى توافر عناصر اإلنتاج و أسعارها النسبية، وحجم السوق احمللي و القدرة 
اذ القرارات االقتصادية يف املستقبل، ومبا يضمن سالمة املقبول للقدرة على اخت األدىنالتصديرية، كما أن توافر احلد 

لدخول االستثمار إىل أية دولة، ويتوقف هذا األمر على العديد من  األولاملشروع و َحاية املصاحل يعترب الشرط  
 .املقومات الالزم توفرها يف البلد

 المباشر األجنبيمحددات مناخ االستثمار :الفرع الثاني

باالستثمار يف بلد ما يتوقف على  مدى توفر هذا البلد على املناخ املناسب، وفيما يلي  األجنيبر قرار املستثم إنّ 
 :خمتلف العوامل احملددة للمناخ االستثماري إىلسوف نتلرق 
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 جذب كعامل الثاين أو األول املقام يف ترتيبه بني السياسي االستقرار يتأرج  1: السياسية العوامل: أوال
 وتأخذ األجنيب املستثمر يواجهها أن ميكن اليت السياسية باملخاطر السياسية العوامل ترتبط حيث ،لالستثمارات
 : التالية األشكال

 بدون ةـالعام عــــاملناف ألغراض جزئيا أو اـكلي األجانب اتـــللمشروع ةــاملضيف احلكومات ادرةـــمص أو التصفية  -
 .تعويض

 .للدولة عامة ملكية إىل األجنبية املشروعات حتويل :التأميم -
 .اخلارج إىل األجنبية العمالت حتويل على قيود فرض -
 .سياسية ألسباب والدولة األجانب املستثمرين بني املربمة واالتفاقيات بالعقود الوفاء عدم أو اإللغاء -

 التأميم، االجتماعي، االستقرار عدم الديين، الصراع السياسية، اإليديولوجيات :هي السياسي اخللر مصادر
 هذا يكون السياسية املخاطر قلت كلماو   .لألجانب والعداء احلقد العسكرية، االنقالبات املسلحة، الصراعات

 .الدولة يف االستثمارات جلذب حمفزا عامال
  2اإلداريةالعوامل القانونية و : ثانيا

 األجنيبوذلك الن املستثمر  تلعب هذه العوامل دورا متميزا يف جذب االستثمار املباشر، :العوامل القانونية  -1
قانوين  إطارلذلك يعد وجود . توفرت له احلماية القانونية الكافية إذالن يقبل على االستثمار خارج دولته إال 

 :اآلتيةة إذا توفرت فيه املقومات املباشر عامال مشجعا هلذا األخري، خاص األجنيبمتكامل حيكم نشاط االستثمار 

 األخرىوجود قانون موحد لالستثمار يتسم بالوضوح و االستقرار و الشفافية و عدم التعارض مع التشريعات  -
 .اخلاصة باالستثمار 

من كافة املخاطر مثل التأميم، وتكفل له حرية حتويل املال  األجنيبوجود ضمانات كافية حلماية املستثمر  -
 إىلال يؤدي ذلك  أناح إىل اخلارج، فضال عن وجود نظام يكفل َحاية حقوق امللكية الفكرية، شرط واألرب

 .باالقتصاد املضيف  اإلضرار

                                                           
1
 .014، ص01/3101األجنبية املباشرة وطرق تقييمها دراسة حالة اجلزائر، جملة الباحث، عدد بولرباح غريب، العوامل احملفزة جلدب االستثمارات   

2
، 3103، جانفي 13لعلمي فاطمة، كرومي سعيد، االستثمار األجنيب املباشر بني عوامل اجلذب وعوامل اللرد، جملة االسرتاتيجية والتنمية، العدد   

 .44-44ص  ص
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املباشرة و توجيهها حنو املشروعات  األجنبيةوجود نظام حوافز مالية ومتويلية فعال يف جذب االستثمارات  -
 .اليت تساهم يف حتقيق التنمية يف الدول املضيفة اإلنتاجية

 .وجود نظام قضائي قادر على حل النزاعات اليت  قد تنشأ بني املستثمر و الدولة املضيفة بكفاءة عالية  -

ساهم  النظام اإلداري يف الدول املضيفة يف جذب االستثمارات األجنبية املباشرة، وذلك ي :العوامل اإلدارية  -2
راطية ـــي البريوقــــدم تفشــز بسهولة إجراءاته ووضوحها، وتوحيد اجلهة اليت يتعامل معها املستثمر األجنيب، وعإذا متي

 .و الفساد اإلداري بشكل عام

تلعب العوامل االقتصادية الدور الرئيسي يف توجيه االستثمار األجنيب املباشر إىل  : 1العوامل االقتصادية: ثالثا
 : اآلتيةتتمثل أمهها يف حمددات السياسة االقتصادية الكلية دولة دون أخرى، و 

يعرب حجم السوق عن حجم الللب، فكلما كرب حجم السوق كلما كان  :حجم السوق و احتماالت منوه-0
يبحث دوما عن الللب الكايف لتغلية التكاليف مع حتقيق  األخرياملباشر الن هذا  األجنيبجذبا لالستثمار  أكثر
ينجذب  األجنيباحتماالت منوه يف املستقبل الن املستثمر  أمام أمهيةحجم السوق يعد اقل  أنغري . مقبولة أرباح
 .لكوهنا متثل فرصا جديدة لالستثمار  أسواقهااملناطق اليت تشهد توسعا يف  إىل أكثر

مجايل كمقياس للسوق، وجود عالقة قوية بني معدل منو الناتج احمللي اإل إىلوقد توصلت العديد من الدراسات 
ضرورة وجود استثمارات  إلشباع هذا الللب  إىلوبني تدفق االستثمار األجنيب املباشر، فنمو الناتج يؤدي 

 .املتزايد

تعد معدالت التضخم املرتفعة مؤشرا على عدم االستقرار االقتصادي الكلي، كما أهنا تؤثر  :معدل التضخم-3
اج ورحبية السوق، ومن مث تدفق االستثمار األجنيب املباشر، وتوجهه إىل على سياسات التسعري وتكاليف اإلنت

لذلك جيب على الدولة اليت ترغب يف استقلاب االستثمار . كاملضاربة يف العقارات  األجلاالستثمارات قصرية 
عيل ، وذلك من خالل تف% 4املذكور أن حتافظ على معدالت تضخم منخفضة ومستقرة مبعىن أاّل تتجاوز نسبة 

السياستني  إجراءاتاستقاللية السللات النقدية، والتحكم يف عجز املوازنة يف حدود مقبولة، مع ضرورة تكامل 
 .النقدية واملالية

                                                           
1
 .41-44ص ص  مرجع سابق،لعلمي فاطمة، كرومي سعيد،   
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إن تقلبات سعر الصرف تؤثر سلبا على تدفق االستثمار األجنيب املباشر، الن هذه التقلبات  :سعر الصرف-4
 أنلذلك جيب على الدول املضيفة . اإلنتاجختفيض أرباح هذا االستثمار، كما تؤثر على تكاليف  إىلتؤدي 

 .صرف مستقرة لعمالهتا حىت تتمكن من جذب هذا االستثمار أسعارحتافظ على 

الصرف وبني تدفق  أسعارالعديد من الدراسات التلبيقية على وجود عالقة عكسية بني تقلبات   أكدتوقد 
إىل وجود ارتباط سليب بني سعر الصرف  0446"كيفس"ر األجنيب املباشر، حيث توصلت دراسة االستثما

التقلبات املفاجئة ألسعار الصرف هلا  أن،كما أمريكا إىلاملباشر  األجنيباالمسي و احلقيقي وبني تدفق االستثمار 
 .تصادية واملالية لالستثمارتأثري سليب على املناخ االستثماري ألهنا تعسر القيام بدراسة اجلدوى االق

قيود  أياالقتصاديات املفتوحة اليت تتميز بعدم وجود  إىلمييل املستثمر األجنيب : درجة االنفتاح االقتصادي-3
مما يضمن حسن الكفاءة االقتصادية يف توجيهها، وعدم وجود  اإلنتاجعناصر  أوعلى حركة التبادل التجاري 

 .األسواقاختالالت يف هذه 

ملقاييس املستخدمة يف حساب درجة االنفتاح، نسبة الصادرات والواردات إىل الناتج احمللي اإلمجايل، ونسبة ومن ا
 .الناتج إىلالصادرات إىل الناتج، إضافة إىل نسبة الواردات 

أن درجة االنفتاح االقتصادي  LIKRO "0440"وقد أثبتت العديد من الدراسات ومن بينها دراسة ليكرو 
 .املباشر األجنيبتعد عامال اجيابيا جلذب االستثمار 

 : 1محددات تكميلية: رابعا

وجود الشفافية يف املعامالت وعدم وجود الرشوة يعدا عنصرا مهما  إن :الرشوة والبريوقراطية و الفساد اإلداري-0
القضاء على التنافسية واملعامالت  إىلبالنسبة للشركات املستثمرة والدول املضيفة، لذلك فانتشار هذا الوباء يؤدي 

املباشر  األجنيبثمار االست إعاقة إىل،كما تؤدي ظاهرة البريوقراطية األجنيبنفور املستثمر  إىل أيضاالعادية ويؤدي 
املرتبلة  اإلدارية اإلجراءاتمن خالل تعدد وطول اإلجراءات اإلدارية مما ال يسم  بتفعيل عملية سري 

 . باالستثمارات

                                                           

 .064-063 ص ، ص3100إدارة األعمال الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان األردن، اللبعة األوىل  زاهد حممد ديري،  1
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عالية ومتلورة ذات قيمة مضافة عالية  إنتاجتستعمل الشركات العاملية تقنيات  :توفر املوارد البشرية املؤهلة-3
 .ل منخفض التكلفة وبتأهيل ضعيف ال يعترب عنصرا جاذب لالستثماروبالتايل فتوافر عرض عم

ن تضمن االتصال الدائم أفلبيعة املنشأة الدولية تفرض عليها  :توافر قاعدة لوسائل االتصال واملوصالت-4
 .واجليد بني كل فروعها

ية للقيام بعمليات االندماج الشركات العامل أمامالذي يفت  الفرصة  :توافر نسيج من املؤسسات احمللية الناجحة-3
خصوصية املؤسسات الصغرية  أناملباشر سنويا،كما  األجنيبوالتملك اليت تبلغ حوايل نصف حجم االستثمار 

واملقاولة من الباطن واليت تسم   اإلسنادواملتوسلة هو قيامها بدور املورد للمؤسسات الكبرية عن طريق عمليات 
 .بتخفيض التكاليف الثابتة للمؤسسات الكربى

 
 الجنسية متعددة الشركات إستراتيجية في هموقع األساسية و مبادئه االستثمار مناخ: المطلب الثاني 
األجنبية ويف املقابل فان اختاذ قرار  األموالجيب توفرها يف مناخ االستثمار اجلاذب لرؤوس  أساسيةهناك مبادئ 

االستثمار بالنسبة للشركات املتعددة اجلنسيات خيضع العتبارات متعلقة باملناخ من جهة وبإسرتاتيجية الشركة من 
  .أخرىجهة 

 1االستثماري للمناخ األساسية المبادئ: األولالفرع 
 شرط:الّتالية الّشروط يف األجنبية االستثمارات لرتقية مشجع استثماري مناخ لوضع األساسية املبادئ تتمثل

 .االستقرار شرط احلركية، شرط والّتناسق، الّشفافية

 االستثمار قانون و الّتناسق و الّشفافية شرط :أوال
 جلميع ميكن أين تضارب، أو متييز وبدون منتظمة، و متوّفرة ةلوسي باالستثمار قةلاملتع وماتلاملع تكون أن يقتضي

 حتقيق الّشرط ذاـــه بلّ يتل و ا،همن ادةــــاالستف و اهيلع ولـــحصلل مقيمني غري أو مقيمني كانوا سواء املستثمرين
 : ييل ما

                                                           
1
، رسالة 3101إىل  3113 للفرتة اجلزائر حالة دراسة املباشر  األجنيب جذب االستثمار يف العربية الدول يف االستثماري عمر حيياوي، دور املناخ  

 .6-4، ص ص3103/3104عة بسكرة، املوسم ماجيستري يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد دويل،جام
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 بقانون يدعى تشريعي طابع ذات متناسقة وثيقة يف االستثمارات برتقية خاّصة وماتلمع شبكة أو نظام تقنني -
 من اهتوافر  ىلع األجنيب املستثمر حيرص اّليت األساسية الّضمانات من االستثمار قوانني رااستقر  يعدّ  و ،االستثمار

 تتمّيز دلب يملإق ىلع األجنبيةاالستثمارات  تدّفق يتوّقع ال حيث ،ستثماراإل ىلع اإلقدام و االطمئنان أجل
 .بالغموض هتشريعات

 ترقية نظام يتضمن أن وجيب ،االستثمارات وتشجيع ترقية ّمةهم تتوىّل  حكومية هشب يئةه أو ازهج إنشاء -
 :اومه  والّتناسق الّشفافية لشرط أساسيتني ميزتني امهباعتبار  أساسيني مبدأين ىلع الّنامية دانلالب يف االستثمارات

 أو متّيز أيّ  بدون أجنيب أو يلحم خاص، أو كان عمومي معني استثمار حتقيق يضمن :االستثمار حرية مبدأ -0
 احمليط و العمومية الّصحة حبماية قةلاملتع القانونية الّتشريعات اماحرت  إطار يف وذلك مسبق، رمسي تصري 
 . كهلواملست
 احلقوق حيث من ذلك و املستثمرين، كاّفة بني اهنفس ةلاملعام تكون أن يضمن :الّتمييز عدم مبدأ -3

 .باالستثمار املرتبلة والواجبات
 باعتباره االستثمار حرية مبدأ ريةااستمر  دوام ضمان يةمهبأ مقارنة ضرورياً  شرطاً  الّتحفيزية ءاتااإلجر  كاّفة تعدّ  وال

 وإقامة ،االستثمارات الستقلاب املالئمة األرضية يئةهت ينبغي االستثمار ىلع حمّفز مناخ قلخل و كافيا، شرطاً 
 . املستثمرين بني الّتمييز عدم مع متناسق، و شّفاف حتفيز نظام
 :امهو  أساسيني معيارين تغلية بليتل الّتمييز عدم مبدأ إطار يف االستثمار لتشجيع خاص نظام إقامة إنّ 
 وبني( املمنوحة االمتيازات (االستثمار بتشجيع اخلاص الّنظام بني تناسق وجود يقتضي :الّتلابق معيار -

 . الّنظام ذلك تلبيق من املستفيدة األنشلة
 نظام إقامة إطار يف الّتلابق ملعيار والّصارم يملالسّ  الّتلبيق ضمان قصد راجهإد متّ  :الّتعاقد قائيةلت معيار -

 : الّتالية راقيلالع من يصلتقللو  ت،ااإلستثمار  تشجيع
 .القليعة و طيةابريوقر لل نتيجة يكونان ما غالبا اللذان الّتحكيم و احلذر -            

 .عاتزان وجود حالة يف الّتحكيم و الّتنفيذ ءاتراإج ثقل -            
 :الحركية شرط :ثانيا
 ا،هعن الّنامجة العوائد و املستثمرة األموال رؤوس حركات حرية لضمان الّشرط ذاه أدرج و املال أسر ب أساساً  قليتع
 : يهو  املبادئ من معّيناً  عدداً  الّشرط ذاه وضع زمليست و
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باالستثمارات  قةلاملتع واألرباح والعوائد األموال رؤوس حتويل حرّية يضمن:الّتحويل قائيةلت أو آلية مبدأ -0
 الّتمّتع من األموال رؤوس املبدأ ذاه ميكن كما مسبق، تصري  أو ترخيص دون يلاألص دلالب إىل األجنبية

 . الّدولية االتفاقيات يف اهيلع املنصوص بالّضمانات
 ،والعوائد ودوامها األموال رؤوس حتويل آلية حتقيق يضمن  :الّصعبة العمالت سوق إىل الّدخول حرية مبدأ -3

 :يلي ما الّسوق اقتصاد إىل االنتقال ةلمرح يعرف دلب يف املبدأ ذاه حتقيق ويستوجب
 .وحيد معّدل مع ةلالعم لتحويل الّتامة يةلالقاب حتقيق ىلع يشّجع اّلذي الّصرف سوق حترير ميكانيزمات وضع-
 .االستثمارية املشاريع استغالل و لتحقيق الّضروري الّتموين ضمان بغرض ذلك و اخلارجية الّتجارة حترير-
 . األجنبية األموال لرؤوس مفتوح مايل سوق إقامة-

 االستقرار شرط :ثالثا
 حيث اخلارجي، العامل مع ما دللب الثّقافية حىّت  و الّسياسية و االقتصادية العالقات يئةهت يف بارز دور الّشرط ذاهل

 املمنوحة الّضمانات دوام و ة،هج من القانوين و االجتماعي و االقتصادي و الّسياسي االستقرار ضمان يعىن
 . أخرى ةهج من االستثمار ترقية نظام خالل من مستثمرينلل

 1الجنسية متعددة الشركات إستراتيجية في االستثمار مناخ موقع:الفرع الثاني
 ذلك يف تتبع أن اللبيعي ومن املباشر، األجنيب االستثمار من معتربة نسبا اجلنسية متعددة الشركات جتسد

 أخرى إىل شركة من اإلسرتاتيجية ذهه تفاصيل ختتلف وقد ا،هأرباح تعظيم إىل اخالهل من دفهت اسرتاتيجيات
 .املضيفة الدول خصائص الختالف أو االستثمار أشكال لتعدد نظرا
 الجنسية متعددة الشركة لدى االستثمار قرار اتخاذ :أوال
 :اآلتية بالعوامل يتأثر اجلنسية متعددة الشركة لدى االستثمار قرار إن
 كمدىالعاملي   االقتصاد يف الشركة ومكانة اإلنتاجية بالقدرات وتتعلق :الشركة بظروف المرتبطة العوامل -1

 ومالية تسويقية بقدرات اهمتتع أو ورة،همش جتارية ملاركة اهمتثيل أو األم، الدولة يف التكنولوجي القيادة ملركز ااحتالهل
 السوق، يف ومؤثر كبري حبجم اهمتتع إىل باإلضافة األساسية، األولية املواد على السيلرة على اقدرهت أو كبرية،
 .اهفي والتأثري التحكم ميكن أي للشركة، بالنسبة داخلية العوامل ذهه وتعترب

                                                           
1
 جملة،3103-ـ3111 للفرتة البلد خلر ملؤشرات حتليلية دراسة اجلزائر يف املباشر األجنيب االستثمار مناخ خماطر ، برباش عنرتة ، برحومة احلميد عبد  

 .043-040، ص ص10/3104 التجارية العدد والعلوم والتسيري االقتصادية العلوم
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 منو على تؤثر واليت االستثمار ملناخ املكونة العناصر خمتلف يهو   :المضيفة بالدولة المرتبطة العوامل - 2
 اليت والثقافية االجتماعية اخلدمات من حزمة وتوفر واألمين، السياسي االستقرار يف وتتلخص الشركة، وتوسع
 االستقرار حتقيق يف اهتامهومس االقتصادية السياسة فعالية مدى إىل باإلضافة اجملتمع، يف الشركة باندماج تسم 

 وإمجايل املضيفة الدولة سوق يف التنافسي والوضع االستثمار، قوانني واستقرار وضوح ومدى الكلي، االقتصادي
 إىل هتتوج وبالتايل اجلنسية، متعددة للشركة بالنسبة خارجية العوامل ذهه تعترب. الشركة أمام املتاحة الفرص

 االستغالل إىل اجلنسية متعددة الشركة تسعى حيث مالئم استثمار مناخ على تتوفر اليت الدول يف االستثمار
 .املزايا خمتلف اهل تتي  اليت االستثمار مواطن أفضل إىل الوصول طريق عن الذاتية، اإلمكانياهت األمثل

 الجنسية متعددة الشركة في االستراتيجي التخطيط سياسات :ثانيا
 .االستثمار ومناخ اجلنسية متعددة الشركة بني األساسي الرابط االسرتاتيجي التخليط يعد
 :اآلتية األبعاد على االسرتاتيجي التخليط يرتكز :االستراتيجي التخطيط ركائز -0
 املضيفة؛ للدول االستثمار مناخ يف ديداتهوالت الفرص قياس -
 للمفاضلة؛ امللروحة االستثمار صيغ يف والضعف القوة عوامل حتديد مع لالستثمار البديلة الفرص حتديد -
 مستقبال؛ لالستثمار اتهوالسيناريو  التنبؤات وحتديد الدولية، املنافسة أساليب على التعرف -
 للدولة املشرتكة واملصاحل دافهاأل حتديد قصد عامة خلة وضع مع لالستثمار العامة السياسات حتديد -

 .اجلنسية متعددة والشركة املضيفة
 يتضمن وهف وخبرية، كفأة وأطر ونظم القرار اختاذ دعم مراكز بيانات، قاعدة إىل االسرتاتيجي التخليط حيتاج
 .مثال البلد كخلر املخاطر وتقييم الرحبية التمويل، تكلفة الضريبية، املعاملة :اهمن املعايري من عددا

 1الجنسية متعددة للشركة اإلستراتيجية الخطة تفاصيل - 2
 :يه مشرتكة عناصر اجلنسية متعددة شركة لكل اإلسرتاتيجية اخللة تتضمن

 وذلك ا،يهف فروع للشركة يكون اليت الدول خمتلف من املعلومات تدفق سرعة على التخليط يعتمد :التخطيط -
 .واللويل املتوسط املدى على واملتغريات الظروف تالئم املوضوعة اخللة أن من للتأكد

 وتلك الواردات إحالل إىل الرامية االستثمارات بني الشركة تفاضل :تجسيده الواجب االستثمار صورة تحديد -
 اختالف أو مجركية حواجز وجود النقل، تكاليف ارتفاع :بسبب األوىل يف القرار فيتخذ للتصدير، ةهاملوج

                                                           
1
 .030- 004ص  عمريوش حمند شلغوم، مرجع سابق، ص  
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 يف املنتجات بيع اهمن فالغاية التصدير، حنو ةهاملوج االستثمارات أما .املضيفة والدولة األم الدولة بني التكاليف
 أخرى؛ بلدان يف اهلتجميع أجزاء إنتاج لغرض أو أخرى، أسواق أو األم الدول سوق

 مالية خلة إطار يف املضيفة البلدان يف االستثمارية اعملياهت بتمويل اجلنسية متعددة الشركة تقوم :التمويل -
 املصارف من االقرتاض طريق عن سواء املضيفة، الدول يف املتوفرة التمويل مصادر على اخالهل من تركز شاملة،
 الرحبية حتقيق وه حملية متويل مصادر اعتماد من الغاية إن .ةاحمللي املالية السوق يف مالية أوراق إصدار أو احمللية،
 .األموال رؤوس حتويل مشاكل جتنب وبالتايل ممكنة تكلفة بأقل

 رأسخلق تشوهات يف اقتصاد الدول املضيفة، بسبب امتصاص مصادر  إىلتؤدي  أنومن شأن هذه السياسة 
 .اخلارج إىل األرباحاملال فيها، وحتويل 

اعتمادا على تلور  الرئيسي املركز إىل اجلنسية متعددة الشركة فروع إخضاع يتم :والتنظيمية اإلدارية السياسات -
 :مههاأ عديدة، مزايا األم للشركة الفروع وتنظيمها إنشاءوسائل االتصال الدولية، وحتقق سياسة 

 اليد ،الضخمة األموال رؤوس من اإلنتاج وعوامل ظروف توفر حول معمقة دراسة نتيجة الفروع توزيع يكون-
 العناصر؛ ذهه توفري على سوق كل قدرة حسب يكون التوزيع ذاه واللاقة، يزاتهالتج املتخصصة، العاملة

  واحد؛ بلد يف التواجد على املرتتبة املخاطربعني االعتبار  خذاأل -
الفائدة  أسعار أينفقد يستدين فرع يف بلد ما  األرباح، تستعمل بعض الفروع بغرض التمويل وحتويل قد-

لوجود قيود على عمليات  أوالفائدة مرتفعة،  أسعار أينلنفس الشركة يف بلد  أخرمنخفضة وميول هبا فرعا 
  الضرائب حيث الدول يف تقام إذ بعض الفروع هو مجع األرباح إنشاءوقد يكون اهلدف الرئيسي من . االقرتاض
 .كحالة اجلنات الضريبية يف سويسرا والبامهاس وغريها  أحياناغري موجودة  أو منخفضة،

 ايهف تراعي مرنة سنوية خلة أساس على التسويقية اهبراجم اجلنسية متعددة الشركة تضع :التسويق سياسات -
 .اهل و التنافسية اإلنتاجية والقدرات واملتللبات املتغرية العاملية السوق وأوضاع ظروف
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 مؤشرات قياس مناخ االستثمار :المطلب الثالث 

عن مناخ االستثمار يف كل دولة، اعتمدت الكثري من  كميةحماولة منها لتزويد املستثمرين وصانعي القرار مبعلومات  
املؤسسات واملنظمات الدولية واإلقليمية املهتمة باالستثمار مؤشرات اقتصادية ميكن من خالهلا معرفة وضع كل 

   .دولة على انفراد

 المؤشرات الدولية: الفرع األول

 :هناك العديد من املؤشرات الدولية اقتصرنا على أمهها كما يلي

 1المباشر االجنبي مؤشر أداء الدولة في جذب االستثمار :أوال

املباشر الوارد  األجنيبو يقيس هذا املؤشر الوضع  القائم للدولة من حيث حصتها الفعلية من تدفقات االستثمار 
حصة الدولة من الناتج احمللي اإلمجايل للعامل، و حيتسب متوسط ثالث                             إىلعامليا منسوبة 

 .سنوات للحد من تأثري العوامل املومسية

  2المباشر األجنبيمؤشر إمكانات الدولة لجذب االستثمار  :ثانيا

مكونا  تشمل    04املباشر من خالل   األجنيبويقيس هذا املؤشر قدرة الدولة املستقبلة على جذب االستثمار  
متوسط دخل الفرد، نسبة الصادرات إىل الناتج احمللي و اإلمجايل، انتشار خلوط  معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل،

اهلاتف الثابت، انتشار خلوط اهلاتف النقال، متوسط استهالك اللاقة للفرد، نسبة اإلنفاق على البحوث 
اإلمجايل، نسبة امللتحقني  بالدراسات العليا إلمجايل السكان، التصنيف السيادي للدولة،  والتلوير للناتج احمللي

حصة الدولة من صادرات املوارد اللبيعية للعامل، نسبة استرياد قلع الغيار لألجهزة الكهربائية و السيارات للعامل، 
اكمي لالستثمار األجنيب الوارد للعامل، نسبة صادرات الدولة من اخلدمات للعامل، و حصة الدولة من الرصيد الرت 

دولة على مستوى العامل ترتيبها وفق موقع   031   أصلدولة من  06 اإلمكاناتو  األداءوقد دخلت يف مؤشر 
قلر  أما األداءكل منها يف املؤشرين وقد تصدرت دولة السودان والبحرين وسوريا جمموعة الدول العربية يف مؤشر 

و البحرين و السعودية فقد تصدرت جمموعة الدول العربية يف مؤشر اإلمكانات، أما ترتيب اجلزائر  اإلماراتو 

                                                           
1
 .041،صمرجع سابقزاهد حممد ديري،   
2
 .041سابق،صالرجع امل 
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وفقا ملؤشر إمكانات الدولة  43املباشر و األجنيبالدولة يف جذب االستثمار  أداءفيما يتعلق مبؤشر  43فقد كان 
 .دولة على مستوى العامل 031املباشر بني  األجنيبيف جذب االستثمار 

 1مؤشر سهولة األعمال :ثالثا 

ادية مع الرتكيز على املؤسسات الصغرية ـــاالقتص اعـــاألوضة على ــــيقيس مدى تأثري القوانني و اإلجراءات احلكومي
 .خالل السنة السابقة مقارنة ببعض الدول على املستوى العريب و العاملي األداءو املتوسلة ويعكس متوسط  

 2مؤشر الحرية االقتصادية :رابعا

 يصدر هو مؤشر لقياس درجة تدخل احلكومات يف االقتصاد و تأثري ذلك على احلرية االقتصادية ألفراد اجملتمع،
عوامل  01، ويستند هذا املؤشر على 1995  عام منذ "سرتيت وول" صحيفة مع بالتعاون "هريتاج" معهد عن

، وضع اإلدارة املالية ملوازنة الدولة (اجلمركية ووجود حواجز غري مجركية معدل التعريفة)السياسية التجارية : تشمل
معدل )، حجم مسامهة القلاع العام يف االقتصاد، السياسية النقدية (اهليكل الضرييب لألفراد و الشركات)

جور ، تدفق االستثمار اخلاص و االستثمار األجنيب، وضع القلاع املصريف و التمويل، مستوى األ(التضخم
واألسعار، حقوق امللكية الفردية، التشريعات و اإلجراءات اإلدارية والبريوقراطية، أنشلة السوق السوداء، متن  

 .هذه املكونات العشرة أوزانا متساوية، وحيتسب املؤشر بأخذ متوسط هذه املؤشرات الفرعية

 :دليل املؤشر

 .يدل على حرية اقتصادية كاملة:  0,44 -0

 .لى حرية اقتصادية شبه كاملةيدل ع: 3-3,44

 يدل على ضعف احلرية االقتصادية: 4-4,44

 .يدل على انعدام احلرية االقتصادية: 3-4,11

 

                                                           
1
 .040زاهد حممد ديري، مرجع سابق،ص 
 يف املخاطر إدارة إسرتاتيجية":حول الثالث الدويل ، امللتقى-اجلزائر حالة-املباشر األجنيب االستثمار على القلرية املخاطر البشري عبد الكرمي، انعكاس 2

 .4 -4ص  ،جامعة الشلف، ص" التحديات و اآلفاق: املؤسسات
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 1مؤشر الشفافية:خامسا

لتعكس درجة التحسن يف   0444النظرة للفساد منذ  أوتصدر منظمة الشفافية الدولية  سنويا مؤشر الشفافية 
احلكومية و الشركات العاملية لغرض تعزيز الشفافية و جهود حماربة الفساد، حياول املؤشر عرب   اإلدارةممارسات 

ومصادر معلومات معتمدة حتديد مدى تفشي الفساد يف الدولة و درجة تأثريه يف مناخ  املاسحاتجمموعة  من 
قيمة  وترتاوحار يف القلر املعين، العاملية لالستثم األجنبيةاالستثمار كأحد املعوقات داخلها  ونظرة الشركات 

 .الذي يعين درجة شفافية عالية 01املؤشر بني الصفر الذي يعين درجة فساد عالية و  

 2المؤشر المركب للمخاطر القطرية:سادسا

 املؤشر الدليل ويتضمن1980 عام منذ القلرية للمخاطر الدويل الدليل شهريا (أس أر يب) جمموعة عن يصدر
 مقابلة على وقدرته القلر مع التعامل يف أو باالستثمار املتعلقة املخاطر قياس لغرض القلرية للمخاطر املركب
 القلرية املخاطر الحتساب ذاته النهج باستخدام مستقبلي مركب مؤشر يصدر كما .وسدادها املالية التزاماته
 .األفضل والوضع املعقول والوضع االسوأ الوضع حاالت تغلي سيناريوهات ثالثة متوسط أساس إىل يستند
 عربية دولة 18منها دولة 140 املؤشر يف ويدخل

 :يستند املؤشر املركب اىل ثالثة مؤشرات فرعية تشمل: مكونات املؤشر

  .من املؤشر املركب %41يشكل نسبة: ةـــــــــــــــــمؤشر تقومي املخاطر السياسي -

 من املؤشر املركب  %34يشكل نسبة :ةــــــــــــــــــــــــــــومؤشر تقومي املخاطر املالي-

 من املؤشر املركب %34يشكل نسبة: ومؤشر تقومي املخاطر االقتصادية-

 :دليل املؤشر

 نقلة              درجة خماطرة مرتفعة جدا 34.4من صفر إىل  -

 درجة خماطرة مرتفعة نقلة 44.4إىل  41.1من  -

                                                           
 .043زاهد حممد ديري، مرجع سابق،ص 1
2
 .034-036ص  ، ص3110لسنة املؤسسة العربية لضمان االستثمار، تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية  
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 درجة خماطرة معتدلة نقلة 64.4 إىل 61.1من  -

 درجة خماطرة منخفضة نقلة 44.4إىل  41.1من  -

 درجة خماطرة منخفضة جدا نقلة 011إىل  41,1من  -

  الناهضة لالقتصاديات األمم ثروة لقياس المركب الثالثي المؤشر: سابعا
 منذ "بييرب وولد" األمريكية العامل صحيفة جمموعة أسستها اليت املالية الشؤون مؤسسة عن يصدر: 1تعريف املؤشر

 .عربية دول 4 منها الناهضة االقتصاديات من دولة 41 املؤشر ويغلي سنوي نصف وبشكل 1996 العام
 : وهي مكونًا 63 تتضمن فرعية مؤشرات ثالثة إىل املركب املؤشر يستند حيث

 ومؤشرات الرئيسة االقتصادية املؤشرات تغلي عنصرًا 21 املؤشر هذا ويضم : االقتصادية البيئة مؤشر -1
 .األعمال أداء بيئة ومؤشرات العاملي االقتصاد يف االندماج

 التحتية والبنية التعليم مؤشرات تغلي عنصرًا 21 املؤشر هذا ويضم : للمعلومات التحتية البنية مؤشر -2
 .املعلوماتية انتشار ومؤشرات للمعلوماتية

 االجتماعي، واالستقرار التنمية مؤشرات تغلي عنصرًا 21 املؤشر هذا ويضم : االجتماعية البيئة مؤشر-3
 على املسجل الرصيد ارتفاع ويدل متساوية، أوزانًا املكونات هذه ومتن  .واللبيعة البيئة وَحاية الصحة مؤشرات

 .الناهضة االقتصاديات دول ثروة مؤشرات حيث من أفضل وضًعا يعين وهذا املؤشر يف متقدم مركز
 نقلة، 300 هو املركب للمؤشر اإلمجايل الرصيد حيث" 011-1"بني فرعي مؤشر كل يرتاوح : 2املؤشر دليل
 تكوين فرص زادت اكرب التوازن كان وكلما أداء، أفضل على 100 ورصيد أداء أسوء على(  صفر) رصيد ويدل
 اليابان،) متقدمة دول مخس بنتائج املؤشر رصيد ويقارن اللويل املدى على املستدامة التنمية لتحقيق الثروة

 الدول حققتها اليت املكتسبات قياس دفهب اختريت( األمريكية املتحدة والواليات اسبانيا سنغافورة، هولندا،
 .املتقدمة الدول حققتها الذي بالتميز مقارنة والناهضة النامية

 مهما حيزا الرقمية البيئة عناصر تشكل ا،هنتكو  اليت عنصرا والعشرين الواحد بني فمن املعلوماتية للبيئة وبالنسبة
 : وختص

                                                           
1
 .011، ص3110املؤسسة العربية لضمان االستثمار، تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة   

2
 .33، ص3103، 01عبد احلميد بوخاري، واقع مناخ االستثمار يف الدول العربية، جملة الباحث، جامعة ورقلة، العدد   
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 نسبة ،(نسمة 10000 لكل) واخللوية الثابتة اهلاتف خلوط نسمة، 1000 لكل ليةنز امل احلاسوب أجهزة عدد
 . املعلومات تكنولوجيا على احلكومي اإلنفاق أخرياو ( السكان إمجايل ىعل) اإلنرتنت استخدام

 1التنمية البشرية مؤشر: ثامنا

 البشرية التنمية مؤشر ضميو  1990 عام منذ سنويا البشرية التنمية تقرير اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يصدر
( ضعيفو  متوسط و مرتفع) البشرية التنمية مؤشرات تعكس جمموعات ثالث إطار يف دولة 162 يرتب الذي
 مؤشرات إليه وأضيفت .الفردي الدخل معدل احتساب جلهة وخاصة املؤشر هذا حساب منهجية تلورت وقد

 ألغراض أساسه على معدال البشرية التنمية مؤشرات حيتسب الذي االجتماعي النوع متكني معيار تشمل مساندة
 للدول الفقر ومؤشر النامية للدول الفقر مؤشر وضع كما .واالقتصادية السياسة احلياة يف املرأة مشاركة مدى قياس

   .القلر داخل والفقر احلرمان مدى إىل مباشرة االنتباه جلذب املتقدمة

 : هي مكونات ثالثة متوسط أساس على البشرية للتنمية املركب املؤشر احتساب يتم: مكونات املؤشر

 اىل سنة 25 بني ما واألقصى األدىن حديه يف ويرتاوح الوالدة عند املتوقع العمر مبتوسط يقاس :العمر طول  -
 .سنة 85

  صفر بني ما ويرتاوح املختلفة التعليمية املراحل يف االلتحاق ونسب البالغني بني األمية حمو مبعدل يقاس: املعرفة -
 .100 % و

 دوالر 100 نــــبي اــــــم ويرتاوح يــــــاحلقيق ايلــــاإلمج ليــــــاحمل للناتج ردــــالف لــــدخ دلــــــــمبع يقاس :ةــاملعيش مستوى -
 .دوالر 40.000 و

 :دليل املؤشر

 (وأكثر %41) مؤشر تنمية بشرية عال-

 (%44 إىل %41من ) مؤشر تنمية بشرية متوسط -

 (%41أقل من ) مؤشر تنمية بشرية منخفض  -

                                                           
1
 .006، ص3110، تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة املؤسسة العربية لضمان االستثمار  
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 المؤشرات اإلقليمية: الفرع الثاني 

 :كما يلي  نذكر بعضها  االستثمار لضمان العربية املؤسسةهناك مؤشرات إقليمية اقتصرنا على تلك اليت تصدرها 

 كونات السياسات االقتصادية لمناخ االستثمارلم المركب المؤشر:أوال
االقتصاديات العربية وتوصيف مناخ  أداءقامت املؤسسة العربية لضمان االستثمار يف حماولة منها لقياس "

بتأسيس مؤشر يقيس درجة التحسن أو الرتاجع يف مناخ االستثمار، وقد مشل املؤشر  0446االستثمار يف عام 
  :وهذا كالتايل 1"ثالث جمموعات هي السياسة املالية، والسياسة النقدية، وسياسة املعامالت اخلارجية

 السياسة وتلوير لتلخيص ويستخدم" : اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة الميزانية في العجز مؤشر -1
 .2"لالقتصاد الداخلي التوازن تأسيس حنو سعيها يف املالية
 :3التايل النحو على املؤشر هذا تغري حسب الدرجات وتعلى

 .صفر = واحدة مئوية بنقلة ارتفاع إىل مئوية نقلة من بأقل العجز اخنفاض -
 .واحد درجة سالب = مئوية نقاط مخس من أقل إىل مئوية نقلة من بأكثر العجز ارتفاع -
 .درجتني سالب = مئوية نقاط عشر من أقل إىل مئوية نقاط مخس من العجز ارتفاع -
 .واحدة درجة = النقلة ونصف نقلتني إىل مئوية بنقلة العجز اخنفاض -
 .درجتان = النقلة ونصف نقاط ثالث إىل مئويتني بنقلتني العجز اخنفاض -
 .درجات ثالث = النقلة ونصف نقاط ثالث من بأكثر العجز اخنفاض -
 لتلخيص ويستخدم : "اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة الجاري الحساب في العجز مؤشر -2

  .4"لالقتصاد اخلارجي التوازن تأسيس حنو سعيها يف الصرف سعر سياسة تلورات
 :5التايل النحو على املؤشر هذا تغري حسب الدرجات وتعلي

 .واحد درجة سالب = نقاط مخس من أقل إىل النقلة ونصف مئويتني بنقلتني العجز ارتفاع -

 .درجتني سالب = نقاط عشر من أقل إىل مئوية نقاط مخس من العجز ارتفاع -
                                                           

1
 .013، صمرجع سابقعمريوش حمند شلغوم،   

2
 .36، صمرجع سابقعبد احلميد بوخاري،   

 .34 ، ص 3110العربية لسنة  الدول االستثمار يف تقرير مناخ،االستثمار لضمان العربية ؤسسةامل  3
4
 .36سابق، صعبد احلميد بوخاري، مرجع   

5
 .41 ، ص 3110العربية لسنة  الدول االستثمار يف تقرير مناخ،االستثمار لضمان العربية ؤسسةامل  
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 .درجات ثالث سالب = مئوية نقاط عشر من بأكثر العجز ارتفاع -

 .صفر =بنقلتني ارتفاع إىل مئوية نقلة من بأقل العجز اخنفاض -

 .واحدة درجة = نقلتني من أقل إىل مئوية بنقلة العجز اخنفاض -

 .درجتان = نقاط أربع من أقل إىل مئويتني بنقلتني العجز اخنفاض -

 .درجات ثالث = مئوية نقاط أربع من بأكثر العجز اخنفاض -
 التوازن استقرار تدعيم حنو سعيها يف النقدية السياسة تلورات لتلخيص ويستخدم" : التضخم معدل مؤشر-3

  .1"لالقتصاد الداخلي

 :2التايل النحو على املؤشر هذا تغري حسب الدرجات وتعلي
 .صفر = النقلة ونصف نقاط بأربع ارتفاع إىل مئوية نقلة من بأقل التضخم معدل اخنفاض -
 .واحدة درجة = نقاط مخس من أقل إىل مئوية بنقلة التضخم معدل اخنفاض -
 .درجتان = نقلة وعشرون مخسة من أقل إىل مئوية نقاط خبمس التضخم معدل اخنفاض -
 .درجات ثالث = مئوية نقلة وعشرون مخسة من بأكثر التضخم معدل اخنفاض -

 :3التايل النحو على املركب املؤشر قيمة باستخدام االستثمار مناخ يف قياس التلورات ويتم
 االستثمار؛ مناخ حتسن عدم  01 من أقل -
 االستثمار؛ مناخ حتسن  02 إىل 01 من -
 .االستثمار مناخ يف كبري حتسن  03 إىل 02 من -
 
 
 
 

                                                           

 
1
 .36عبد احلميد بوخاري، مرجع سابق، ص  
2
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 1االستثمار لمناخ المركب المؤشر: ثانيا

 االقتصادية البيئة أن إىل املؤشر ذاه ويشري 1996 من بدءااالستثمار  لضمان العربية املؤسسة طرف من هوضع مت
 عجزله يقاب العامة نيةاز يامل يف عجز وجود بعدم تتميز اليت البيئة كلت يه ،ستثمارلإل واجلاذبة واحملفزة املستقرة
 ومؤسسية سياسية وبنيةه في مغاىل غري صرف وسعر تضخم،لل متدنية ومعدالت املدفوعات انز مي يف مقبول
 . واالستثماري والتجاري املايل التخليط اضر ألغا هب التنبؤ ميكن وشفافة مستقرة
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 المباشر األجنبيالنظريات المفسرة لحركة االستثمار : المبحث الثالث

إن تدويل النشاطات االقتصادية ولعل أبرزها ظاهرة االستثمارات األجنبية املباشرة، لقي اهتماما بالغا عند الكثري 
ونظرياهتم تبحث يف تلك الدوافع اليت جتعل من املستثمر من االقتصاديني عرب خمتلف األزمنة، مما جعل أحباثهم 

 .األجنيب أو الشركات متعددة اجلنسيات تقوم باالستثمار املباشر يف اخلارج
وعليه فلقد عرف الفكر االقتصادي عدة نظريات يف هذا اجملال تباينت يف حتليلها أحيانا وتقاربت أحيانا أخرى، 

 .كل منهاوهذا حسب األسس اليت ارتكز عليها  
سنقوم يف هذا املبحث بإلقاء الضوء على أهم النظريات اليت حاولت تفسري حتركات االستثمارات األجنبية املباشرة 
على املستوى الدويل، وقد عرضنا هذا يف مللبني استنادا على عامل الزمن، فجمعنا بعضها حتت مسمى التفسري 

 .التقليدي و األخرى حتت مسمى التفسري احلديث
 التفسير التقليدي:األولمطلب ال

املباشر على ضوء معامل لقد تعددت النظريات التقليدية اليت حاولت تفسري حتركات االستثمارات األجنبية 
نذاك، وسوف نقتصر على أبرزها وهي النظرية الكالسيكية والنظرية النيوكالسيكية ونظرية امليزة االقتصاد أ

 .األسواقاالحتكارية ونظرية عدم كمال 
 1النظرية الكالسيكية: الفرع األول

 حالة وسيادة التامة واملنافسة اخلاصة امللكية أمهها عديدة فرضيات على الكالسيكي التحليل استند لقد
 .النشاط ممارسة يف الفردية واحلرية للموارد الكامل االستخدام
 يف تعود املنافع هذه أن غري املنافع، من الكثري على تنلوي املباشرة األجنبية االستثمارات أن الكالسيك يفرتض
 واحد طرف من مباراة مبثابة هي نظرهم وجهة من االستثمارات أما اجلنسيات، متعددة الشركات على معظمها
 .اجلنسيات متعددة الشركات بنتيجتها الفائز أن حيث
 : يلي ما بينها من واليت املربرات من عدد إىل الشأن هذا يف الكالسيك نظر وجهة وتستند

 بدال األم الدولة إىل اهتعمليا من املتولدة األرباح من ممكن قدر أكرب حتويل إىل اجلنسيات متعددة الشركات ميل -
 .املضيفة الدولة يف استثمارها إعادة من

                                                           
1
 االقتصادية ختصص مالية العلوم يف املاجستري شهادة لنيل التخرج اجلزائر، مذكرة االقتصادي يف النمو و املباشر األجنيب قويدري، االستثمار كرمية  

 .00-01ص  ،ص3101/3100دولية، جامعة تلمسان للموسم 
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 االقتصادية التنمية متللبات مع اهتمستويا تتالءم ال اليت التكنولوجيا بنقل اجلنسيات متعددة الشركات قيام -
 .املضيفة بالدول والثقافية واالجتماعية

 ال املضيفة الدول يف لالستهالك جديدة أمناط خلق إىل يؤدي قد اجلنسيات متعددة الشركات تنتجه ما إن -
 .الدول هذه يف الشاملة التنمية متللبات مع تتالءم

 توزيع يكلهب  خيتص فيما تمعجملا أفراد بني الفجوة اتساع اجلنسيات متعددة الشركات وجود على يرتتب قد -
 ويرتتب الوطنية الشركات من بنظائرها باملقارنة فيها للعاملني مرتفعة أجور من تقدمه ما خالل من وذلك الدخول
 .االجتماعية اللبقية خلق هذا على
 االقتصادية التبعية خلق خالل من واستقالهلا املضيفة الدولة سيادة على يؤثر قد األجنبية الشركات وجود -

  .السياسية والتبعية
  .واقعية غري فرضية وهي التامة املنافسة فرضية على مبنية اهنأ النظرية هلذه قدمت اليت االنتقادات بني من

 1964 1كيمب و 1933 أولين:لـ (الفائدة معدل) النيوكالسيكية النظرية:الفرع الثاني
 كما البعض، بعضها منعزلة عن تكون ما غالبا الدول خمتلف يف املالية األسواق أن أساس على النظرية هذه تقوم
 .منها النامية الدول وخاصة من الكثري يف التلور من الكايف بالقدر ليست املال رأس أسواق أن
 ألخرى، دولة من سعر الفائدة الختالف استجابة أنه على املال رأس تدفق تشرح النيوكالسيكية فالنظرية مث ومن
 .عائد أعلى على فيها حيصل اليت املناطق إىل يتدفق املال فرأس
 املال رأس لتصدير عنصر حمرك أهم أن أوض  والذي الدويل، املال رأس لتحركات شرحا قدم من أول أولني كان
  ماكدوجال يد على األجنيب املباشر االستثمار حتليل مت ماك .الفائدة سعر الختالف راجع بالتأكيد هو

 (. 0463 -0460) كيمب وأيضا ،( 1960)
 .النيوكالسيكية النظرية إىل املوجهة االنتقادات

 النوعني كال فأسباب وآثار املباشر، غري األجنيب واالستثمار املباشر األجنيب االستثمار بني النظرية متيز مل -
 مفهوم االعتبار يف تأخذ ومل املايل، املال منللق رأس من األجنيب االستثمار عاملت النظرية هذه أن كما.خمتلفان

 .واإلدارة واملهارات، التكنولوجيا، املال، رأس عن فضال كقائمة تتضمن املباشر األجنيب االستثمار

                                                           
1
 شهادة لنيل مقدمة دراسة مقارنة، مذكرة( اجلزائر،تونس،املغرب) احلوافز املمنوحة لالستثمار األجنيب املباشر يف دول املغرب العريب بوراوي، ساعد  
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 مل أنه كما نفس الوقت، يف ب و أ دولتني بني املباشر األجنيب االستثمار قيام يشرح أن النموذج يستلع مل -
 التصدير؛ بدال من املباشر األجنيب باالستثمار القيام الشركات لتفضيل تفسريا يقدم
 أن حيث .كل الظروف يف حمققة غري حالة وهي الكاملة، املنافسة وجود افرتاض على النظرية هذه قامت -

 .الدولية للشركة حالة احتكارية وجود على تقوم املباشر األجنيب االستثمار حاالت من الكثري
 نظرية الحماية: لثالفرع الثا

باحلماية هنا املمارسات الوقائية من قبل الشركات متعددة اجلنسيات لضمان عدم تسرب االبتكارات  يقصد"
احلديثة يف جمال اإلنتاج أو التسويق أو اإلدارة عموما إىل أسواق الدول املضيفة من خالل قنوات أخرى غري 

ول فرتة ممكنة، ومن ناحية أخرى االستثمار املباشر أو عقود الرتاخيص واإلنتاج، أو أي شكل أخر وذلك ألط
لكي تستليع هذه الشركات كسر حدة الرقابة واإلجراءات احلكومية بالدول النامية املضيفة وإجبارها على فت  

  .1"قنوات االستثمار املباشر للشركات متعددة اجلنسيات داخل أراضيها
 اللجوء إىل اجلنسيات املتعددة بالشركات ؤديت اليت لألسباب تفسريها يف التدويل فرضية على النظرية هذه تعتمد"

 دراتــــق متتلك اتــــــاجلنسي املتعددة اتـــــــتالشرك أن فكرة لىـــــــع النظرية ذهـــــــــه تركز و اشرـــــاملب األجنيب لالستثمار
 متنع السوق كمال عدم مثل عوائق هناك أن كما املضيفة، بالدول احمللية الشركات اهب تتمتع ال خاصة إمكانياتو 

 عائدات على حتصل الشركات جتعل املميزات تلك أن يذكر و املميزات تلك على احلصول من احمللية الشركات
 احمللية للشركات ميكن ال متميزة لسلعة معينة شركة إنتاج التنافسية املميزات تلك من و .احمللية الشركات من أعلى
 .التسويق مهارات أو التجارية العالمة َحاية أو املعلومات فجوة بسبب إنتاجها األخرى املنافسة الشركات أو
 تعظيم يف الشركة رغبة هو املباشر األجنيب االستثمار حلدوث عنصر أهم أن  وضّ  من أول (هامير ) كان و

 . احتكاري هيكل ذات سوق ظل يف الشركة اهب تتمتع اليت امليزات على اعتمادا  العائد،
 تقوم حيث اليابانية، السوق النظرية تراع ومل احتكاري سوق يف ظل تلورها ولكن النظرية هذه تلورت قد و

 التكنولوجيا نقل على النموذج هذا يركز و نسبيا تنافسية سوق هياكل ظل يف احلجم متوسلة صغرية شركات
 التنافسية امليزة و العمل لعنصر تقليل و احلجم على يعتمد الذي األمريكي النموذج بعكس العمل، لعنصر املكثفة

 2. "للشركة االحتكارية املزايا من لالستفادة وسيلة أفضل هو اخلارجي اإلنتاج أن يف احلكمة كذلك تشرح مل و

                                                           
1
 .003 -004 ص ، جامعة شلف، ص3عليان نذير، حوافز االستثمار اخلاص املباشر، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد  و منور اوسرير  

2
 مع الالتينية وأمريكا أسيا شرق وجنوب شرق من كل لتجارب مقارنة دراسة ، العوملة عصر يف املباشر األجنيب االستثمار حمددات ، السالم عبد رضا  

 .49 ص ، 2002 األوىل، اللبعة .، مصر على التلبيق
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 بديلة متاحة بأساليب تتحقق أن ميكن احلمائية املمارسات أن بسبب اجلدوى، قليلة أصبحت النظرية هذه ولكنّ "
 .الدولية املنظمات تضمنها اليت العامل عرب االخرتاع براءات َحاية ضوابط مثل فعالية أكثر تكون قد

 قد اليت املضيفة الدول يف احلكومية والسياسات اإلجراءات إىل كبريا اهتماما تعلي ال النظرية هذه أنَّ  كذلك
 .1"الشركات متارسها اليت احلماية وإجراءات ممارسات جدوى تقليل إىل تؤدي

 األسواق نظرية عدم كمال: الفرع الرابع
يف حماولة منه لتفسري كيفية قيام الشركات   stephane hymerمت صياغتها من طرف  االقتصادي الكندي "

 2"األسواقباالستثمار يف اخلارج يف ظل عدم كمال 
 نقص إىل باإلضافة، النامية أسواق الدول يف الكاملة املنافسة غياب مؤداه أساسي افرتاض على النظرية هذه تقوم"

 يف األجنبية منافسة املشروعات تستليع ال املضيفة يف الدول الوطنية الشركات وأن، فيها السلع من املعروض
 حالة يف أنه Hood & youngيرى  اجملال هذا وىف ،املختلفة اإلنتاجية االقتصادية أو األنشلة جماالت
 على اجلنسيات متعددة الشركة قدرة اخنفاض يعىن هذا فإن، األجنبية األسواق أحد يف الكاملة املنافسة سيادة
 واخلدمات السلع أن كما،  وقـــالس يف للدخول مستثمر أي أمام احلرية دـــتوج حيث وقــــالس يف التحكم أو التأثري
 يف األجنبية للشركات تنافسية مزايا توجد ال قد فإنه مث ومن، بالتجانس تتصف اإلنتاج مدخالت وكذلك، املقدمة
 .3"قالسو  مناذج من األنواع هذه مثل

 :4وتبعا هلذه النظرية فان تفضيل الشركات الدولية لالستثمار يف الدول املضيفة يرتكز باألساس على العوامل التالية
 .تفوق الشركات متعددة اجلنسيات يف جمال التكنولوجيا-
 . من مثيالهتا يف الشركات الوطنية أكثروالتسويقية واإلنتاجية  اإلداريةتوفرها على املهارات -
 .وجود اختالفات جوهرية بني منتجات الشركات متعددة اجلنسيات ومنتجات الشركات الوطنية-
تصدير منتجات تلك الشركات  أمامارتفاع الرسوم اجلمركية املفروضة من طرف الدول املضيفة مما يقف عائقا -

 .الدولة املضيفة إىل األممن الدولة 
 

                                                           
1
 .444-398 ص ص سابق، مرجع الدويل، واالستثمار األعمال اقتصاديات قحف، أبو السالم عبد 
2
 .34سابق، صعمريوش حمند شلغوم، مرجع  
3

، 10/3103شوقي جباري، تدويل اعمال الشركات متعددة اجلنسيات بني املكاسب واملخاطر على الدول النامية، جملة دراسات اقتصادية، العدد 
 .64-64ص ص

4
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 :1وجهت هلذه النظرية عدة انتقادات أمهها
افرتاض إدراك الشركات متعددة اجلنسيات جلميع فرص وقيود االستثمار جبميع دول العامل، ويعترب هذا االفرتاض -

 .غري واقعي من الناحية العملية
تقدم هذه النظرية أي تفسريات مقبولة ألسباب تفضل الشركات متعددة اجلنسيات التملك املللق للمشاريع  مل-

اإلنتاجية خارج الدولة األم كوسيلة لتحقيق األرباح يف الوقت الذي توجد فيه بدائل أخرى لالستثمار والعمليات 
 .اخلارجية كعقود الرتاخيص اخلاصة باإلنتاج والتسويق

 
 التفسير الحديث:الثانيالمطلب 

لقد شهد العصر احلديث ظهور نظريات جديدة حاولت تفسري حتركات االستثمارات املباشرة على املستوى الدويل 
، نظرية توزيع املخاطر، نظرية دورة حياة املنتوج :وهذا يف ظروف ومعامل اقتصادية جديدة، ولقد اخرتنا أبرزها وهي

 .زة النسبيةالنظرية االنتقائية، نظرية املي

 :2نظرية دورة حياة المنتوج: الفرع األول

حاول من خالهلما  بكتاب، 0441بنشر مقال اتبعه يف عام   vernon raymond قام 0461 يف عام
 .يف الدول النامية بصفة خاصة و الدول املتقدمة بصفة عامة األجنبيةانتشار االستثمارات  أسبابتفسري 

هذه  أنكد على   أ إذ يف عقدي اخلمسينات و الستينات، األمريكيةارتكز حتليل فرنون على سلوك الشركات 
وارتفاع  لتشجيع االبتكار، إنفاقهاو زيادة  و اهتمامها بالبحث و التلوير، املال، لرأسالشركات و حبكم امتالكها 

بلوغه شركات دول  تستليعالقدرة الكافية البتكار منتج جديد ال  أعلتهاكلها  عوامل  عمالتها، أجورمستويات 
ارتفاع متوسط  دخل الفرد يف الواليات املتحدة  أنكما  ،(بنفس املستوى الفتقارها للعوامل السابقة)اوربا الغربية 
سوف  األهن عامل  مشجع على ابتكار منتجات جديدة، يف العامل يف تلك الفرتة، آخربلد  أيعن  األمريكية

 األوربيةو  األمريكيةو مبرور الوقت فإن الفجوة التكنولوجية بني الشركات  تقابل بللب استهالكي حملي مرتفع،

                                                           
1
 .001، ص مرجع سابقو عليان نذير،  منور اوسرير  
2
 مرجع سابقعمريوش حمند شلغوم،  
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 اجــــــــــــــــــــإنتادة بينهما يف ــــــــــــــــقيام منافسة ح إىلمما يؤدي  منلية، أكثروبالتايل فان التكنولوجيا تصب   سوف تزول،
فإهنا تقوم بتوسيع  صاحبه االخرتاع مع هذه املنافسة، األمريكيةولكي تتكيف الشركات  نتج،و تسويق هذا امل

العامل احملدد ملستوى املنافسة و  أصبحت ألهنا)الدول النامية لتخفيض تكاليف اإلنتاج  إىل إنتاجهاخلوط 
 .خلارجيةا األسواقو احلفاظ على نصيبها من  ،أرباحهاحلماية (  اإلنتاجبالتايل  ملوقع 

والذي حاول من  المنتوج  بدورة حياةيربر ما توصل إليه عرب استخدامه لنموذج يعرف  أنولقد استلاع فرنون 
ومن مث كيفية (  األمريكية)من طرف الشركات متعددة اجلنسيات  األجنيبخالله تفسري كيفية قيام االستثمار 

انتشار االبتكارات و املعارف التكنولوجية يف الدول املضيفة  أسبابتفسري  أخرىومن جهة  هة،جتوسعها من 
ولتوضي  ذلك  مراحل رئيسية، أربعةوهذه الدورة تتضمن  ،األخرىوكذلك الدول املتقدمة ( الدول النامية خاصة)

 : األيتجليا نستعني بالشكل 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 :مراحل رئيسية هي  هناك أربعة الشكل السابق إىل بالنظر

 األمريكيةالواليات املتحدة )وبيعه يف الدولة املبتكرة  وإنتاجهوفيها يتم اخرتاع املنتوج اجلديد  :األوىلاملرحلة  -
 ،(جانب العرض)البحوث  إلجراءالالزمة   التنظيميةواليت تتوفر على شروط االبتكار من املوارد املالية و  .(مثال

 المبيعات

 الوقــــت

 مرحلة النضوج

 مرحلة النمو
 مرحلة االنحدار والتدهور

 مرحلة التقديم

 168 ص ،2007 ، الحامد دار ، األردن ، الدولية األعمال إدارة ، عباس علي : المصدر

 تطورها ومراحل السلعة حياة دورة:(1-1) رقم الشكل
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مما يسم  باختبار  املنتوج  العالية، واألذواقة لديها عددا كبريا من املستهلكني ذوي الدخول املرتفع أنكما 
من هذا املنتوج يفوق مستوى  اإلنتاجحجم  أنكما جند يف هذه املرحلة  ،(جانب الللب) األماجلديد يف الدولة 
دول متقدمة  إىلاخلارجية من خالل تصدير كميات منه  األسواقمما يستدعي ضرورة البحث عن  الللب احمللي،

 .ذات ظروف طلب مشاهبة أخرى

ومن مث تعظيم  الدولية، األسواق إىلو صادراهتا  إنتاجهافيها تقوم الدولة املخرتعة بتعظيم  :املرحلة الثانية -
 األخرىاستمرار التباين التكنولوجي بينها وبني الدول املتقدمة  إىل باإلضافة ،األسعارنضرا لتحكمها يف  أرباحها

يف هذه املرحلة بعض الدول النامية ذات  تبدأكما  لفة املستخدمة يف صناعة هذا املنتوج،املفتقدة للمعارف  املخت
 .الدخل املرتفع باسترياد هذا املنتوج

نظرا المتالكها  األمعن استرياد هذا املنتوج من الدولة  األخرىوفيها تتوقف الدول املتقدمة  :املرحلة الثالثة -
قيام  منافسة شديدة بينها وبني  إىلمما يؤدي  يف تصديره، وتبدأبل  ،إنتاجه للمعارف التكنولوجية املستخدمة يف

لذلك تقوم شركات  الدولة املخرتعة خاصة يف ظل زيادة الللب على هذا املنتوج من طرف الدول النامية املختلفة،
ية لتخفيض تكاليف اسرتتيجية دفاع إطاريف  األخرىالدول املتقدمة  إىل إنتاجهاالدولة املخرتعة بنقل خلوط 

 .النقل والعمالة املرتفعة

وتصب  تكلفة  العامل التكنولوجي يف تكلفة الوحدة املنتجة، أمهيةيف هذه املرحلة تنخفض  :املرحلة الرابعة -
للتكيف مع )ولة صاحبة االخرتاع دلذلك تقوم شركات ال اكرب، أمهيةذات  األخرى اإلنتاجالعمل و مدخالت 

الدول النامية اليت تتوافر على  إىل إنتاجها، بنقل (األخرىاملنافسة الشديدة اليت تواجهها من طرف الدول املتقدمة 
 ،(بتكاليف منخفضة وتنافسية األوليةتوافر العمالة و املواد ) اإلنتاجلتخفيض تكاليف  اخلصائص السابقة الذكر،

الدول النامية اليت كانت  أنلكون  األخرىرجيي لصادرات الدول املتقدمة هذا ما ينعكس يف بداية االخنفاض التد
 . األخرىالدولة املخرتعة واىل الدول املتقدمة  إىل تصديرهيف  وتبدآ حمليا، إنتاجهقادرة على  أصبحتتستورده 

  :لكن َثة عدة انتقادات وجهت هلذه النظرية منها 

 .مسبقا األسواقدون االستثمار املتعلق باملنتجات املوجودة يف  اهتمامها  باالستثمار املتعلق باملنتوج اجلديد، -

 األسواقاحلفاظ على نصيبها من  إىلركزت يف حتليلها لدوافع االستثمار يف اخلارج على سعي الشركات  -
 ،(اميةــــــــاملتقدمة و خاصة الن)ة ـــــــــــاملنخفضة يف الدول املضيف اجـــــــــاإلنتف ــــالل تكاليــــــالل استغــــــــن خـــــاخلارجية م



    الفصل األول                                         االستثمار األجنبي المباشر مفاهيم ونظريات

52 
 

و أي للشركات واليت قد تكون سياسية املؤثرة يف القرار االستثمار  األخرىالعديد من الدوافع  أغفلتو بالتايل فقد 
 .اقتصادية أواجتماعية 

ويؤيد الواقع  الدول النامية، إىلهذه النظرية تفسر انتقال االبتكارات و املعارف من الدول املخرتعة  أنصحي   -
لكن من الصعب تلبيق هذه على كل املنتجات خاصة تلك  ،اآلليةكاحلاسبات  العملي ذلك يف بعض السلع،

خرتاع حمتكرة للمعارف املستخدمة يف تظل الدولة صاحبة اال إذ اليت تتميز بتكنولوجيا دقيقة و متلورة و معقدة،
تبقي  ا لدول النامية   متقادمة، إىلذلك فان التكنولوجيا احملولة وفق منوذج دورة حياة املنتوج  إىل أضف ،إنتاجها

وما يؤكد ذلك هو عدم متكن اغلب الدول النامية من ابتكار منتجات  على الفجوة بينها وبني الدولة املخرتعة،
 .لوجي متلورذات مستوى تكنو 

  1نظرية توزيع المخاطر: الفرع الثاني

فعملية توزيع . املباشر األجنيبحدوث االستثمار  أسبابعلى فكرة توزيع املخاطر يف شرح " 0444"ركز كوهني 
املخاطر تتضمن عملية إنتاج سلع جديدة، والولوج إىل أسواق جديدة، أو تقليد منتجات الشركات األخرى 

حيتوي على قدرة شرح قوية ألسباب حدوث االستثمار األجنيب  أسلوبه أنكوهني على   أكد(. 0446 بينيت)
 .املباشر

قيام الشركات الكربى باالستثمار يف اخلارج، وذلك  أسبابفعلى سبيل املثال فإن هذه النظرية قادرة على شرح 
ار املباشر من كال الدولتني  تشرح حالة حدوث االستثم أهناكما . نظرا الن الشركات الكربى تواجه خلرا اكرب

 .باالستثمار يف اجنلرتا أمريكاوقيام  أمريكاكما لو قامت اجنلرتا باالستثمار يف 

من خالل ختفيض حجم  أرباحهافوفقا لنظرية توزيع املخاطر، الشركات تستثمر باخلارج وذلك بغرض زيادة 
تيت أو التوزيع لألنشلة ومن مث ختتلف عوائد فعملية ختفيض املخاطر تتم من خالل التش. املخاطر اليت تواجهها

بعدم وضع البيض يف سلة "فهي فكرة مشاهبة للفكرة العامية القائلة . أخرى إىلاالستثمار من بيئة استثمارية 
اقتصادياهتا  أنفرمبا تقوم الشركة بعملية التوزيع الستثماراهتا من خالل االستثمار يف دول متعددة حيث ". واحدة 
 .األممع اقتصاد الدولة  أوهبة وغري مرتبلة مع بعضها البعض غري متشا

                                                           
1
 .34-34ص  ، صمرجع سابقرضا عبد السالم،   
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. الغربية أوربادولة من دول  04شركة يف  044ـاستبيان على الرؤساء التنفيذيني ل( 0444) وقد أجرى لكليج
الستمرار منو  أساسياملباشر  األجنيبالتوزيع الدويل للمخاطر من خالل االستثمار  أنهؤالء التنفيذيني على  أكد

 .شركاهتم

 :تقييم النظرية 

ولكن توزيع املخاطر بال شك ميثل واحد من بني أهداف املستثمرين، و إال فإهنا ميكن ان تقوم باالستثمار غري 
املباشر ولن تقوم باالستثمار املباشر، كما مل تستلع تلك النظرية تقدمي تفسريا مقنعا للحكمة من قيام الشركة 

 ( .0466تشني )باشر بدال من االستثمار غري املباشر يف عملية توزيع خماطرها باالستثمار امل

فما حدث بالواليات املتحدة األمريكية خالل . ورمبا جتد تلك النظرية جانب من التلبيق يف حياتنا املعاصرة
املتحدة خاصة  كان مبثابة ضربة قاصمة للعديد من الشركات الدولية الكربى العاملة بالواليات   3110سبتمرب

ولكن قد يرد على ذلك بان ما حدث بالواليات املتحدة مل يؤثر فقط . األمريكيتلك اليت تعمل خلدمة السوق 
شيء لو قامت الشركة  األمرعلى السوق واالقتصاد األمريكي وإمنا على كافة األسواق العاملية ومن مث لن يغري من 

 .ملتحدة غري الواليات ا أخرىيف دول  أنشلتهابتوزيع 

 النظرية االنتقائية: الفرع الثالث

 ثالث بني والرتابط حتقيق التكامل خالل من االنتقائي وذلك املنهج J.Dunning  دينينغ جون طور لقد"
 :التالية الثالثة النظريات يف تتمثل واليت املباشر األجنيب االستثمار أدبيات يف جماالت
 .املوقع ونظرية االحتكارية، للمزايا الداخلي االستخدام نظرية الصناعية، املنظمات نظرية

 املوقع واعتبارات ذاهتا، الشركة إىل راجعة العتبارات اخلارج يف باالستثمار تقوم الشركة فإن االنتقائية للنظرية فوفقا 
 احتكارية ملزايا الشركة وامتالك أخرى، دون دولة يف باالستثمار الشركة قيام املفيد من جتعل اليت املضيفة، الدولة يف

 للمزايا الداخلي االستخدام يف األفضلية للشركة وأن املضيفة، الدول يف احمللية املنشآت مواجهة يف للنقل، قابلة
 أو كالتصدير املزايا هلذه البديلة االستخدامات على اخلارج، يف مباشر أجنيب استثمار شكل يف االحتكارية
 إليها تنتمي اليت الدولة من أفضل مكانية مزايا املباشر األجنيب االستثمار املضيفة للدولة تتوافر وأن الرتاخيص،

 يوجد أنه ، 1992عام دينينغ ويرى األولية املواد توافر السوق، اتساع األجور، اخنفاض مثل املستثمرة، الشركة
 الذكر، السالفة عوامل الثالثة تتضافر عندما حيدث املباشر األجنيب االستثمار أن على واسع، نلاق على اتفاق
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 املباشر  األجنيب االستثمار من كال ستفضل الشركة فإن للملكية، الراجعة امليزات تدويل أمكن إذا أنه أيضا وأعترب
 .1"الرتاخيص من  على والتصدير

والشكل التايل يوض  احلالة اليت ختتار فيها الشركات متعددة اجلنسيات القيام باالستثمار األجنيب املباشر بديال 
 (وفق هذه النظرية)عن الصيغ األخرى 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

الصيغة الواجب اختاذها من طرف الشركات متعددة اجلنسيات يف إطار توسيع نشاطها خارج حدود  ولتحديد"
 من خالهلا أن حمددات توطن الشركات بنّي   OLIبصياغة ما يعرف بنموذج  Dunningالدولة األم، قام 

 :يف اخلارج مرهونة بتوفر املزايا التالية

 (.les avantages spécifiques d’une firme)املزايا اخلاصة بالشركة  -
 (.les avantages des lieux d’implantation)مزايا املوقع  -
 (.les avantages de l’internalisation)مزايا التدويل  -

                                                           
1
 49 .، ص3110اجلامعية، مصر، الدار ، معاصرة اقتصادية وقضايا العوملة صقر، عمر  

  هو اختصار لـ:Ownership advantages ;Location advantages ;Internaliation specific advantages 

 التصدير

 نعم

املزايا اخلاصة بالشركة واليت أتاحت هلا امتالك ميزة 
 احتكارية

 استمرار احتكار تلك امليزةتقدير مدى فائدة احلفاظ على 

 ال

كعقود الرتاخيص اتفاقات التعاقد  
 مثال

 أجنيب مباشرتقدير إمكانية جتسيد مشروع استثمار 
 ال نعم

مباشر أجنبياستثمار   

 األمأشكال تدويل الشركات متعددة الجنسية ألنشطتها خارج حدود الدولة  :(1-2)الشكل 

43عمريوش حمند شلغوم، مرجع سابق، ص : املصدر  
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وتتحدد األمناط اليت يتم هبا اخرتاق األسواق اخلارجية وفقا ملدى توافر املزايا السابقة الذكر كما سيأيت توضيحه يف 
واملالحظ أن املزايا اخلاصة بالشركة تعترب شرطا ضروريا وأساسيا الخرتاق األسواق اخلارجية وهي اجلدول التايل، 

 .1"العنصر املشرتك بني خمتلف األمناط داخل النموذج

 أنماط اختراق األسواق األجنبية حسب النموذج االنتقائي: (1-1)الجدول رقم 

 مزايا التدويل املوقعمزايا  بالشركةاملزايا اخلاصة  دخول السوق أمناط
 + + + املباشر األجنيباالستثمار 
 +-  + التصدير

- -  + اتفاقيات التعاقد
 .على عدم توافر املزايا( -)على توافر املزايا، وتدل )+( تدل عالمة 

 44عمريوش حمند شلغوم، مرجع سابق، ص: المصدر 

 :2النظرية هلذه املوجهة االنتقادات
 :وهي املباشر األجنيب االستثمار ظاهرة لشرح اجلوهرية التساؤالت على اإلجابة النظرية هذه حاولت

 اإلنتاج؟ تدويل ملاذا -
 اإلنتاج؟ تدويل يتم أين -
 اخلارجية؟ لألسواق الدخول يتم كيف -
 :منها حلها من النظرية تتمكن مل املسائل من الكثري هناك أن إال
 أن ميكن عمليا بينما فقط، للشركة امللكية مزايا توافر حالة يف استخدمه يتم التعاقدات أن النموذج افرتاض -

  .أيضا املوقع ومزايا امللكية مزايا توافر حالة يف األسلوب هذا يستخدم
 التوطن يف ميزهتا تدرجييا األجنبية الشركات فقدت ما، اقتصاد منو زاد كلما أنه النظرية رتضتفا املثال، سبيل فعلى
 ميزات استمرار مع يتفق ال وهذا االقتصادي، النمو مع تزيد اليت اإلنتاج تكلفة الرتفاع نظرا املضيف البلد يف

 املباشرة؛ األجنبية لالستثمارات توطنا املناطق أكثر تعترب حيث املتقدمة، البلدان يف التوطن

                                                           
1
 .44 -43ص  عمريوش حمند شلغوم، مرجع سابق، ص  
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 ما عادة واليت الدولية،  الشركات بعض هبا تقوم اليت واالستحواذ التملك ظاهرة تفسري من النظرية تتمكن مل -
 ؛ (OLI) املزايا حتليل يتجاوز مما اسرتاتيجياهتا خلدمة تكون

 ذلك ومع املال، ورأس التكنولوجيا يف املتمثلة االحتكارية امليزات النامية الدول من الشركات بعض متتلك ال -
 على واالعتماد التكاليف، واخنفاض العمالة، كثيف اإلنتاج على باالعتماد اجلنسيات متعددة شركات فهي

 .ليةالدو  األسواق يف واالستثمار الدخول، يف الشبكية القدرات
 نظرية الميزة النسبية: الفرع الرابع

 االقتصادية من الفروض عدد إىل النظرية أركان بتحليل عنيت قد و ( أوزاوا و كوجيما ) مها النظرية هذه رواد"
 التكنولوجي التميز مثل و املعنوية للشركة األصول و القدرات مثل اجلزئية األدوات بني النظرية جتمع و الكلية
 .للدولة النسبية امليزة عوامل لتحديد الصناعية للحكومات و التجارية السياسة مثل الكلية األدوات وكذلك

 التكنولوجية املتالحقة، لذلك االخرتاعات و التلورات مع التعامل على قادر غري السوق أن على املدرسة تؤكد
 . السياسات التجارية خالل من الفعال التكييف من نوع خللق احلكومي بالتدخل توصى

 اليابانية أن االستثمارات حني يف للتجارة بديل إالّ  هي ما األمريكية االستثمارات أن على ( كوجيما) برهن كما
 اليابان به تقوم الذي املباشر لالستثمار األجنيب الصناعي اهليكل تلفخي حيث ،جتاري قاعدة خلق على تشجع
 مثال بينما املضيفة الدول يف جتارية خلق قاعدة على اليابان تعمل حيث األخرى، الدول تتبناه الذي عن

 1. " للتجارة بديل إالّ  هي ما األمريكية االستثمارات

 .2النظرية هلذه املوجهة االنتقادات

 أين املاضي، القرن والسبعينيات من الستينيات عقدي يف اليابانية االستثمارات على النظرية هذه حتليل يقتصر -
 إىل لتصل األخرية، العقود يف توسعت االستثمارات اليابانية لكن آسيا، شرق جنوب دول يف نشاطاهتا تركزت
 وصغرية متوسلة املؤسسات على مقتصرة تعد مل االستثمارات هذه كما أن .األمريكية املتحدة والواليات أوروبا

 العاملية املالئمة تآالبي يف توطنت اليت اجلنسيات املتعددة العمالقة اليابانية الشركات تعدت إىل بل احلجم،
  .والتسويق اإلنتاج لعملييت

                                                           
1
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 وضع يف مرجعيتها، وقصورها إطار يف الشديدة البساطة من تعاين كوجيما نظرية أن دينينج جون يرى كما -
 .الرفاهية مستوى على آثاره وتقييم املباشر، األجنيب االستثمار لظاهرة تام فهم

ومن هنا نرى االجتاهات املختلفة اليت حاولت إعلاء تفسري حقيقي وواقعي للمحددات اليت تقرر من خالهلا 
 .الشركات متعددة اجلنسيات نقل نشاطاهتا بصفة مباشرة يف هذه الدولة أو تلك

النظريات وبالرغم من القيمة املضافة اليت أتت هبا إال أهنا كانت حمل انتقادات أبرزت قصور  واملالحظ أن كل هذه
 .نظرهتا وعيب حتليلها، ليبقى هذا الباب مفتوح من جديد على اجتهادات وأفكار يف هذا اجملال
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 المباشر األجنبياالستثمار  مخاطرحوافز و : المبحث الرابع

باالقتصاد وحتقيق منوه وتنميته، تسعى الكثري من الدول ال سيما النامية منها ملن  العديد من احلوافز قصد النهوض 
 .التمويلية والضريبية وغريها  لكسب تدفقات أكثر من االستثمارات األجنبية املباشرة

وافز، وإمنا العتبارات  إال أن قرار الشركات متعددة اجلنسيات باالستثمار يف بلد ما ال يتوقف فقط على هذه احل
كثرية، وتشكل املخاطر احملتملة وسبل مواجهتها أو احلد منها ألي استثمار نقلة جوهرية يف اختاذ هذا القرار من 

 .عدمه

لذا سوف نتلرق يف هذا املبحث إىل ثالث ملالب األول يدرس احلوافز املمنوحة والثاين املخاطر احملتملة والثالث 
 .طرسبل مواجهة هذه املخا

 

 حوافز االستثمار األجنبي المباشر: المطلب األول

بالرغم من تسابق الدول على من  احلوافز على اختالف أنواعها الستقلاب االستثمارات األجنبية املباشرة، إال أن 
 .سلرالنقاش حول مدى فاعليتها ال يزال ملروحا، وهذا ما سنتناوله يف قادم األ

 تعريف حوافز االستثمار األجنبي المباشر : األول الفرع

 وفقا حتديدها ويتم لبعضها، أو االستثمارات لكامل الدولة تقدمها نقدية، بقيمة للتقدير قابلة اقتصادية هي ميزة"
 فيها، االستثمار عن يعزف جماالت إىل االستثمارات توجيه إىل الدولة هتدف جغرايف كأن أو موضوعي ملعيار

 .األهداف هذه لتحقيق االستثمار حوافز تأيت وبالتايل معينة، مناطق تنمية إىل السعيوكذلك 

 الدولة متنحها للتقومي قابلة قيم اقتصادية ذات وترتيبات إجراءات جمموعة بأهنا االستثمار حوافز تعريف وميكننا
 بعملية للقيام الشركات أو األفراد كإغراء)أهداف حمددة  لتحقيق األجانب أو احملليني سواءا للمستثمرين
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 من  خالل من لالستثمار اجلهوي التوازن حتقيق فيها، مستثمر قلاعات غري حنو االستثمار توجيه ستثمار،اإل
 .1"إخل...فيها املرغوب غري حنو املناطق استثمارية حوافز

 املستثمر الستقلاب الدولة تقدمها اليت التشجيعات و اإلغراءات جمموع :"وعرفها املشرع اجلزائري على أهنا
 ارض بقلعة انتفاع حق الدولة مبوجبه لخيوّ  عقد باعتباره االمتياز شكل يؤخذ قد و معني، جمال يف لالستثمار

 غري أو مقيما ، اخلاص للقانون خيضع طبيعي أو معنوي لشخص بالنسبة سواء اخلاصة ألمالكها تابعة متوفرة
 املشروع إلقامة أساسا األرض تلك تستعمل و ، اخلاص للقانون ختضع اقتصادية عمومية مؤسسة أو مقيما،

  .2"خاصة منلقة االستثماري يف

 أنواع حوافز االستثمار األجنبي المباشر: الفرع الثاني

 :3واليت منها: الحوافز التمويلية: أوال

 .من  قروض بفائدة منخفضة لتمويل مشاريع االستثمار األجنيب-

 .العمالت األجنبية لشراء خمتلف املعدات والتجهيزاتأولوية ختصيص -

 :4وتشمل خصوصا(: الضريبية) الحوافز المالية:ثانيا

 مقابل السداد الواجب مبلغ الضرائب يف املكلفني بعض عن الدولة حق إسقاط عن عبارة هو :الضرييب اإلعفاء -
 كما نلاقه، اجلغرايف، موقعه حجمه، النشاط، أمهية وذلك حسب معينة، ظروف يف معني نشاط مبمارسة التزامهم

 إىل تصل وقد سنوات (5 ) مخس إىل (2 )سنتني بني اإلعفاء مدة وترتاوح أو كامل، جزئي اإلعفاء هذا يكون قد
 األجنيب على للمستثمر الضرييب اإلعفاء مين  كالسنيغال األخرى الدول بعض ويف الدول، يف بعض سنة 15
 عندها املستثمر املال رأس قيمة من % 100 إىل أرباحه جمموع يصل أن إىل احملددة منيةالز  الفرتة خالل أرباحه
 .الضرييب لإلعفاء الزمنية الفرتة تنته مل وإن حىت اإلعفاء ينتهي
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 :منها والعيوب املشاكل من العديد يشوهبا الضرييب اإلعفاء طريقة أن غري

 من أم املشروع بإنشاء املوافقة على تاريخ احلصول من حتتسب فهل الضرييب اإلعفاء بدء تاريخ حتديد مشكلة -
 .اإلنتاج بدء تاريخ
 اخلسائر فهذه النشاط بدء من األوىل السنوات يف خسائر أو االستثماري املشروع عن ضئيلة أرباح حتقق عند -
 .األصل يف ضرائب عليها يتحقق ال
 صناعات أو جتاريا املشروع كان إذا خاصة الضرييب اإلعفاء هناية بعد املشروع تصفية إىل املستثمر جلوء -

 أخرى لدول االنتقال أو الدولة نفس جديد يف من اإلعفاء من للتمتع جديد آخر مشروع إنشاء ورمبا استهالكية،
 .جديد بإعفاء ليتمتع

 استثمار كإعادة ببعض الشروط االلتزام مقابل املستحقة الضريبة قيمة ميس تقليص هي :الضريبية التخفيضات -
 .املستهدفة واالجتماعية االقتصادية السياسة على توجهات بناءا الضريبية التخفيضات استخدام يتم معىن األرباح،

 بنتائج ترتبط من املعدالت عدد على حيتوي الضريبية لألسعار جدول تصميم هبا ويقصد :التمييزية املعدالت  - 
 حتقيق يف مسامهته مدى أو املشروع مع حجم عكسيا املعدالت هذه ترتبط حيث املشروع، لعمليات حمددة
 .صحي  والعكس االستثمار عمليات نتائج اخنفضت كلما  تدرجييا املعدالت فتزداد االقتصادية، التنمية

 حساب من خالل النتيجة، على املباشر تأثريه إىل بالنظر ضريبية مسألة االهتالك يعترب  :االهتالك نظام -
 كبري االهتالك قسط كان امللبق وكلما االهتالك نظام حسب األخري هذا ويتوقف لالهتالك، السنوي القسط
 .أقل املؤسسة على املفروضة الضرائب كانت كلما

 حتقيق عن النامجة المتصاص اآلثار وسيلة التقنية هذه وتشكل:  الالحقة السنوات إىل اخلسائر ترحيل إمكانية  -
 .املؤسسة رأمسال تآكل إىل ذلك يؤدي حىت ال الالحقة السنوات على بتحميلها هذا و معينة، سنة خالل خسائر

 1 (غير مباشرة)حوافز أخرى:ثالثا

تشمل املعاملة التفضيلية لالستثمار األجنيب املباشر يف جماالت الصرف األجنيب مثل ضمان حتويل رأس املال 
واألرباح إىل اخلارج، وتشمل أيضا تزويد املستثمر باخلدمات األساسية مثل تنفيذ وإدارة املشروعات، تزويد 

                                                           
1
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  خبصوص عمليات اإلنتاج وفن التسويق، توفري املواد اخلام، تقدمي النص املستثمر مبعلومات عن السوق،
واملساعدة يف التدريب، تزويد املستثمر بالبنية األساسية من ارض ومبان ومرافق عامة، بأسعار تقل عن األسعار 
التجارية، وتسهم هذه احلوافز يف ختفيض تكاليف إنشاء املشروعات بشكل غري مباشر وبالتايل إمكانية حتقيق 

 .معدل عائد مرتفع

 مدى فعالية هذه الحوافز: رع الثالثالف

 إعلاء إىل ( ( 1993ورولف  ، ( 1986 ) ويلس ،( 1973 ) هيلينر مثل الدراسات من العديد ذهبت"
 احلوافز يف تتمثل االستثمار حوافز وأهم أشكال أكرب، اهتمام املضيفة الدولة توفرها اليت االستثمار حوافز

 .الضريبية

 جرى اليت و  (MAI)متعددة األطراف االستثمار اتفاقية بإعداد اخلاصة واملفاوضات املناقشات خالل ولكن
 حول تشككهم اخلرباء بعض أبدى ،(OECD) والتنمية االقتصادي التعاون منظمة أعمال إطار يف هلا اإلعداد
 انتقاد وكذا اجلنسيات، املتعددة للشركات األجل طويلة القرارات مؤثر يف كعنصر الضريبية احلوافز فعالية مدى
 إهدار تعترب وأهنا الضريبية واحلوافز اإلعفاءات من  يف املغاالة  (OECD)الدولية وأعضاء املنظمات بعض
 اجلانب تقدميها، وعلى تستليع اليت الغنية للدول ميزة تعلي احلوافز أن إىل باإلضافة للحكومات، املالية للموارد
 درجة ارتفاع لتعويض احلوافز وذلك بضرورة املناقشات حلضور دعيت واليت الدول بعض طالبت فقد اآلخر
 .االقتصادية والتنمية التعاون منظمة خارج الدول يف املخاطر

 االستثمار األجنيب الضريبية الستقلاب واإلعفاءات احلوافز من  يف النامية البلدان من العديد جتارب فإن كذلك
 باإلضافة اجلدد، املستثمرين تفضيل على التشريعات الضريبية ما تنلوي فكثريا َثارها وتعط أهدافها تبلغ مل املباشر
 وبالتايل اإلداري، على الفساد تشجع معقدة إدارية إجراءات عن طريق متن  ما غالبا الضريبية اإلعفاءات أن إىل
الفساد  أن باعتبار مفعول أي له يعود ال للعوائد ومعظم للتكاليف كمخفف اإلعفاءات الضريبية دور فإن

 1."للمستثمر بالنسبة إضافية أعباء ميثل اإلداري

 :فإنه جيب التأكيد على ما يلي...بعد تناولنا لألنواع املختلفة حلوافز اإلستثمار" 
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مار األجنيب املباشر، أما احلوافز ثستاملؤسسي هي أهم املقومات جلذب اإلإن البيئة املواتية وإطارها  -
 .عوامل ثانوية يف هذا اجملال إالفما هي  واإلعفاءات

عباء على الدول النامية املضيفة، ويف ثمار قد يؤدي إىل املزيد من األستإن اإلفراط يف تقدمي حوافز اإل -
جنبية، املختلفة اليت تعرضها الشركات األمارية ثستعلومات الضرورية عن املشاريع اإلعدم توافر امل ءضو 

املرتتبة على تلك االستثمارات بدقة كافية، فإن الوضع قد  ءواالعباوعدم القدرة على احتساب املزايا 
أن الدول النامية املضيفة قد تقدم حوافز تفوق قيمتها ما  ثيؤدي اىل خسائر مؤكدة لتلك الدول، حي

 .هذه االستثمارات ءحتققه من مكاسب من جرا
يف منظمة  ءعضاوافقة الدول األواخلاصة مب MAIطراف ثمار متعددة األأما فيما يتعلق باتفاقية االست -

على بند يتضمن احلد من استخدام حوافز االستمار، فيجب على الدول  OCDEالتعاون االقتصادي 
 .الدول النامية من هذا البند ولو لفرتة انتقالية معقولة ءالنامية ومن بينها اجلزائر أن تعمل سويا على استنا

ها للسياسة اخلاصة حبوافز االستثمار أن تتنبه اىل مسألة جيب على حكومات الدول املضيفة عند اقرار  -
ري على ات ضغط معينة مبحاولة الضغط والتأثهامة وخلرية وهي أن هناك احتماالت قوية لقيام مجاع

مار واليت تفوق دوما املزايا املرتتبة على مشروعات ثحكوماهتا يف اجتاه اقرار املزيد من حوافز االست
 .ملباشرمار االجنيب اثاالست

جنيب من خالل األ مارثمن الدول اليت متر مبرحلة انتقال تسعى اىل تشجيع االست اإن اجلزائر كغريه -
واجلبائية، عليها صياغة نظام للحوافز واالعفاءات واالمتيازات اليت متن   واإلداريةات التشريعية ءاالجرا

ة والفعالية وذلك مبراعاة خصوصية اإلقتصاد الوطين، ويقصد ءللشركات متعددة اجلنسيات ميتاز بالكفا
مشاكله وأولوياته حبيث يتم التمييز عند من  احلوافز بني الشركات وفقا ملسامهتها يف باخلصوصية 

   .1"التخفيف من حدة املشاكل ووفقا ألولويات االقتصاد الوطين
 

 

 

                                                           
1

جملة اقتصاديات مشال افريقيا، العدد  -نظرة حتليلية للمكاسب واملخاطر -زيدان حممد، االستثمار االجنيب املباشر يف البلدان اليت متر مبرحلة انتقال 
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  المباشر األجنبي االستثمار مخاطر :الثاني المطلب
 .اقتصادية أخرى و سياسية خماطر إىل تقسيمها ميكننا و

 1السياسية المخاطر :الفرع األول
 من حتد اليت و االستثماري املشروع إلنشاء التالية اجلديدة اإلجراءات و األوضاع بأهنا السياسية املخاطر تعرف
 .األخلار هذه أشد هو و( التأميم) مللكيته التعسفي النزع أو هنائية بصفة أو مؤقتا متنعه أو نشاطه

 تؤثر وخماطر املمتلكات، و األرواح على تؤثر خماطر : أنواع ثالثة هي و  آخر إىل بلد من املخاطر هذه ختتلف و
 . األرصدة كتحويل املالية العمليات على تؤثر وأخرى التشغيل، على
 يف تغري من يتبعه قد ما و احلاكم النظام تغري " نتيجة املخاطر هذه إىل األجنيب االستثمار يتعرض ما عادة و

 حوادث :مثل االستقرار عدم حاالت عن النامجة املخاطر و ،اجلديد للنظام االقتصادية و السياسية االجتاهات
 بني و دولتها بني العالقات سوء َثن الدولية الشركة تدفع قد كذلك .اإلرهاب و العنف حوادث و الشغب،
  .املضيفة الدولة

 يف الدولية الشركات نشاط تعرقل األممية القرارات أو اإلقليمية أو الدولية االتفاقيات بعض أن بالذكر اجلدير و
 الشركات مع التعامل حترم اتفاقية على وقعت العربية الدول جامعة فدول. النشاط جماالت بعض أو الدول بعض

 إىل 1999 أغسلس يف ماكونالدز شركة اضلرت قد و إسرائيل مع تتعامل أجنبية شركة أي تقاطع و اإلسرائيلية
 التعامل بوقف العرب هدد أن بعد احملتلة، الفلسلينية األراضي يف إسرائيلية مستوطنة داخل أنشأته هلا فرع إغالق
 .ماكدونالد شركة مع
 هذه مع الدولية الشركات تعامل مينع أخرى دول على و العراق على و ليبيا على االقتصادي احلصار لنتذكر و

 من النفلية الدولية شركاهتا متنع األمريكية املتحدة الواليات أن كما. احلصار قرار عليه ينص ما حدود يف الدول
 خارج االستثمار انسياب تعرقل اليت السياسية األخلار أشكال كل لعرض هنا املقام ليس و .إيران مع التعامل
 املخاطر هذه مصدر أن كما السياسية املخاطر من خالية دولة توجد ال أنه على التأكيد إمنا و الوطنية، حدوده
 دولية أو إقليمية هيئة أو لالستثمار املصدر البلد يكون فقد .لالستثمار املضيف البلد هو والدوام بالضرورة ليس
 .األخلار من النوع هذا مصدر هي هلا التابعة اهليئات أو املتحدة األمم منظمة أو العربية الدول جامعة مثل

                                                           
1
 االقتصادية، العلوم يف دكتوراه سالةر 1996 – 2005  الفرتة خالل اجلزائري االقتصاد على آثاره و املباشر األجنيب االستثمار،بعداش الكرمي عبد  

 .034-033ص  ص.3114/3114، السنة اجلامعية التسيري علوم و االقتصادية العلوم كلية اجلزائر جامعة .املالية و النقود ختصص
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 ومن حلكوماهتا، السلبية السياسات آثار من عامة، بصفة الغربية و خاصة، بصفة األمريكية الشركات تعاين و
 على ردا وختريب عنف ألعمال عديدة دول يف الشركات هذه تتعرض ما كثريا و .البغيض االستعماري تارخيها
 .العربية املنلقة يف احلكومة هلذه اللويل السليب  السياسي التاريخ على ردا أو  .إلسرائيل املتحدة الواليات دعم

 1االقتصادية المخاطر :الفرع الثاني
 .املالية اللبيعة ذات أخرى و التجارية اللبيعة ذات املخاطر على تشتمل و

 :يلي فيما األجنيب املستثمر هلا يتعرض اليت التجارية املخاطر أهم تلخيص ميكن  :التجارية المخاطر:أوال
 االستثمار إىل املستثمر النتقال واألساسي األول اهلدف األرباح حتقيق يعترب :االستثمار على العائد خطر -1

 أن غري .األخرى املخاطر يغلي حىت األصل، البلد يف حيقق مما أكرب األرباح هذه تكون أن ينبغي و بلده، خارج
 املستهدف العائد حتقيق توقعات جيعل بسرعة تغريها أو املضيف البلد عن الكافية الضرورية املعلومات توفر عدم

 .مضلربة
 ينبغي أنه غري احمللية، املنافسة من اهلروب وطنه خارج االستثمار املستثمر دافع يكون قد :المنافسة خطر -2

 .مستقبال و حاضرا األصلي لبلده املماثل التنافسي الوضع من املضيف البلد خلو من التأكد
 من عادة هترب و جيد، تنافسي مبركز فيه تتمتع أن ميكن الذي السوق إىل الدخول تفضل الدولية فالشركات
 .التنافسي مركزها مستقبل و حاضر حسباهنا يف تضع أن الشركة على و . ذلك فيها تفتقد اليت األسواق

 املضيف البلد يتخذها اليت التمييزية اإلجراءات األجنيب، املستثمر يواجهها قد اليت التنافسية األخلار من و
 هذه و.األجنيب املستثمر حساب على األخري هلذا التنافسي الوضع يف حيسن مما احمللي، املستثمر لفائدة لالستثمار

 .مواجهتها الصعب من و املستقبل يف وقوعها حيتمل أمور
 قدرة من احلد إىل لالستثمار املضيف البلد يف األجنيب النقد على الرقابة أثر يتعدى قد: االستيراد قيود -3

 يضع قد أو، احمللي السوق يف املتوفرة غري الغيار قلع و األولية املواد من الالزمة الكميات استرياد على الشركة
 عن النظر بغض احمللي السوق يف توفرها حالة يف استريادها مينع أو املواد بعض من للواردات كمية حدود البلد

 الوحدة تكلفة يف يزيد مما اإلنتاج ختفيض إىل األجنيب باملستثمر تؤدي حاالت كلها و .جودهتا و أسعارها
 .الثابتة للتكاليف العكسي التأثري بفعل الواحدة

 
 

                                                           
1
 .034سابق، صمرجع  ،بعداش الكرمي عبد  
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 :ومنها للمستثمر، املستقبلي و احلايل املايل الوضع على سلبا تؤثر اليت املخاطر هي و :المالية المخاطر: ثانيا
 يفقد مما تقييدها أو :1المستثمر المال رأس استرجاع أو/و الخارج إلى األرباح تحويل منع خطر –1

 بإعادة ملزما املستثمر هذا يصب  اجلزئي أو الكلي املنع حالة ففي  .األساسي هدفه حتقيق األجنيب املستثمر
 إىل أو أخرى بلدان إىل استثماراته أرباح لتحويل قانونية غري طرق إىل اللجوء أو البلد نفس يف أرباحه استثمار
 .يناسبه ما حسب األصلي بلده

املباشرة  املرتتبة على  األجنبيةواملتمثل يف درجة املخاطر على جذب االستثمارات  :2الصرف سعر خطر -2
تغريات سعر الصرف، من خالل أن التغريات الكبرية واملفاجئة يف سعر الصرف سوف جتعل املبالغ اليت يتم 

يواجهه املستثمر  أنذا ما يشكل خلر كبري ممكن هو  أقل،عملة بلد املستثمر  إىلاستثمارها يف البلد وبعد حتويلها 
 .املباشرة مستقبال يف هذه الدولة األجنبيةثمارات ختفيض االست إىلمما يدفع  األجنيب

خماطر اقتصادية مجة  إىلتؤدي  أنصرف العمالت من املمكن  أسعارتقلبات  أنالتجارب احلديثة  أثبتتولقد 
أو على املستوى اجلزئي بضياع مكاسب ( كان تكون سببا مباشرا يف حدوث التضخم)سواء على املستوى الكلي

 .د تؤثر على بقائه واستمراريتهاملشروع على درجة ق

 البلد إىل لالستثمار املضيف البلد من احملولة األرباح ختضع قد 3:المحولة األرباح على الضريبي االزدواج – 3
 الضريبة لنفس خضعت قد تكون بعدما األخري هذا بلد يف الثانية للمرة الدخل على ضريبة إىل للمستثمر األصلي

 .املباشر األجنيب االستثمار أرباح صايف يقلص مما األرباح هذه فيه حتققت الذي البلد يف
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 .033ص.مرجع سابق ،بعداش الكرمي عبد  

 .044، صمرجع سابقيوسف مسعداوي،   2
3
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 1المستثمر طرف من المباشر األجنبي االستثمار مخاطر مواجهة سبل :الثالث المطلب
 هذه جتدد و بتنوعوهذا مرتبط  اخلارج يف االستثمار خماطر واجهةمل لسب أفرزت لنا املنظومة االقتصادية العاملية عدة

 .خرآ دون سبيل باستخدام تسم  قد اليت الظروف حسب و ،البلد األم خارج مستثمر كلتعرتض   اليت املخاطر
 الدوليني املستثمرين أغلبف  السياسية، املخاطر خصوصا ذلك ميكن ال أخرى و هلا االحتياط ميكن خماطر هناك 

فهي  السياسية املخاطر أما حدوثها، عند فعال بشكلالتكيف معها  ميكن التجارية املخاطر بأن يعرتفون ويوقنون
 مل مايبادرون لالستثمار يف بلد أو آخر  ال فإهنم لذلك .فيها التحكم ألحد ميكن فال خارجة عن نلاق التدخل

 تدابري طريق عن السياسية املخاطر من احلد ميكن و .فيها التحكم ميكن السياسية املخاطر بأن تأكيدا يتلقوا
 .املختلفة الضمانات أنواع بينها من عديدة

 .املخاطرخمتلف  مواجهة يف االستخدام املمكنة اللرق بعض نعرض يلي فيما و
 تسيير المخاطر السياسية واالجتماعية:األولالفرع 

 :2تتعامل الشركات الدولية مع هذه املخاطر على النحو التايل
السياسية واالجتماعية يف  األوضاعالستثمار مبا يف ذلك ادراسة ملناخ  بإجراءتقوم الشركات متعددة اجلنسيات 

كان البلد يعاين من وضع سياسي   فإذاالبلد الذي تنوي االستثمار فيه، وتتخذ قرار االستثمار بناء على ذلك 
وتسم  هذه اللريقة للشركة باملفاضلة بني عدة  الستثماراوامين غري مستقر نتيجة حرب، تتخذ الشركة قرارا بعدم 

 .ل قبل اختاذها لقرار االستثماردو 
  NORD SUD EXPORTوتستعني الشركات متعددة اجلنسيات ببعض اهليئات املتخصصة مثل 

فان هذا البلد " 3"او " 0"اليت يقوم برتتيب الدول وفق سبعة مستويات حسب درجة املخاطر فإذا كان املستوى 
 الثقة، أي ميكن للشركة االستثمار والتصدير وإنشاء فهذا يدل على وضع" 4"جيب اجتنابه أما إذا كان املستوى

 :مصارف كما يتض  من اجلدول التايل
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 األرباح تحويل تقييد أو منع مخاطر مواجهة سبل :الثانيالفرع 

 ذلك و ،أو حتويل اخللر مستوى أدىن إىل األرباح ختفيض أو متعمدة خسائر تقبل يف السبل هذه محورتت و
 :منها طرق عدة بإتباع
بني الفروع من  األموالنقل رؤوس  أسلوبيتم استخدام  1:واألرباحالمال  رأسالتحايل على قيود تحويل :أوال

من الفروع املوجودة يف  األمواليتم نقل  إذالسلع واخلدمات املتبادلة بني الفروع نفسها،  أَثانخالل التحكم يف 
 .يف دول ال تشرتط ذلك أخرىفروع  إىلمثال،  األرباحاستثمار  إعادةالبلدان اليت تشرتط 

املال بشراء جتهيزات من  رأستصدير  إعادةوقد قامت بعض الفروع املوجودة يف الدول اليت تفرض قيودا على 
، وبللب مساعدات تقنية، وقامت بإعداد فواتري مببالغ خيالية  (أخرىيف دول  أو احد الفروع األخرى) األمالشركة 

 .يف ظل القيود املفروضة أخرىأو لفروع  األمواألرباح للشركة  األموالكسياسة لتصدير 
 عدم حالة يف حىت هذا و :2فيها مبالغ فائدة بأسعار األم الشركة طرف من األجنبي للفرع قروض تقديم:ثانيا

 .الفرع هلذا النهائية النتيجة على سلبا تؤثر إضافية أعباء خلق هو اهلدف لكن و .للقروض األجنيب الفرع احتياج
 خسائر األجنيب الفرع حيمل هذا و :3األجنبي الفرع بلد عملة قيمة تنخفض حين القروض استرجاع:ثالثا

 .أرباحه يف التخفيض بالتايل و معتربة صرف
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 1فالصر  سعر خطر مواجهة سبل :لثالفرع الثا
 اجتاه لالستثمار املضيف البلد عملة قيمة اخنفاض يف املتمثل الصرف، سعر خللر األجنيب املستثمر يتعرض
 :منها سبل عدة إىل املستثمر يلجأ اخللر هلذا السلبية اآلثار من التخلص هبدف و األخرى، العمالت

 غري أصول يف تتعامل سوق هي و املستقبلية السوق يف العقود هذه جترى :المستقبلية أو اآلجلة العقود:أوال
 سعر تقلبات ملواجهة وسيلة العملة، على اآلجلة العقود و .الحق تاريخ يف تسلمها أو تسليمها على يتفق حاضرة
 يربم أن مستقبال الستثماره املضيف البلد عملة قيمة اخنفاض يتوقع الذي األجنيب للمستثمر ميكن حبيث .الصرف
 سعر وفق الحق تاريخ يف املضيف البلد لعملة املستثمر هذا بيع على االتفاق مبوجبه يتم مستقبليا، أو آجال عقدا

 .العقد هذا إبرام وقت احلايل الصرف
 الياباين الني مقابل األمريكي الدوالر قيمة اخنفاض يتوقع األمريكية املتحدة الواليات يف يابانيا مستثمرا كان فإذا
 الدوالر لبيع (مستقبلي) آجل عقد إبرام ميكنه اليابان، بلده إىل استثماره عوائد حتويل يف يرغب عندما املستقبل يف

 املستثمر سيتحصل هبذا و .العقد إبرام وقت احلايل الصرف سعر وفق املرغوب التاريخ يف الياباين بالني األمريكي
 العقد يف احملدد الصرف سعر وفق الني إىل الدوالر من احملول املبلغ قيمة على العقد تنفيذ تاريخ حلول عند الياباين

 هذا توقعات وفق الصرف سعر فعال اخنفض فإذا .التحويل عملية إجراء حني احلاضر الصرف سعر وفق ليس و
 سوق وجود العقود هذه استخدام يتللب أنه غري .اآلجل العقد خالل من اخللر هذا جتنب قد يكون املستثمر
 .العقود من النوع هذا يف تتعامل اليت البورصة هي و لذلك منظمة

 يف أخرى بعملة عملة لتبادل طرفني بني الرتتيبات ،األجنبية العملة مببادلة يقصد :األجنبية العملة مبادلة: ثانيا
 ألحد بالدوالر مايل مبلغ تقدمي اجلنسية متعددة شركة رغبت فإذا .التعاقد عند حيدد صرف بسعر مقبل، تاريخ
 نفس املدة هذه انقضاء بعد األم الشركة تسرتجع فقد مثال، سنة نصف بعد اسرتجاعه بشرط آخر بلد يف فروعها
 أقل مبلغ ستسرتجع أهنا توقعت فإذا أقل، أو أكرب مبلغ فستسرتجع تغري إذا أما .ثابتا الصرف سعر بقي إذا املبلغ
 نفس على سنة نصف بعد احلصول األم الشركة مبقتضاه تضمن أخرى مؤسسة أو بنك مع اتفاق إبرام ميكنها
 .العقد تنفيذ أو إبرام وقت الصرف سعر عن النظر بغض حاال املدفوع املبلغ
 فقد عملتها، صرف سعر تغري خماطر من احلد خالل من األجنيب، االستثمار تشجيع الدول بعض حماولة يف و

 ةـــــالعمل بذات املبالغ برد تتعهد أي املبادلة، ترتيبات إجراء إىل املركزية بنوكها خالل من احلكومات بعض عمدت

                                                           
1
 .034-034ص  ص مرجع سابق، ش،بعدا الكرمي عبد  
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 ترتيبات لعل و .الدولتني كال يف املركزي البنك خالل من بل املركزي، البنك و الشركة خالل من ذلك يتم ال و
 .توجد ال اليت العمالت حالة يف أمهية ذات تعد املبادلة

 يف يقعان خمتلفتني شركتني بني تربم اليت العقود تلك هي و املتوازية بالقروض أيضا تسمى و :المتوازية العقود:ثالثا
 العكس و ،( ع)الدولة  يف فروعها ألحد قرض تقدمي (س) الدولة من (أ) الشركة رغبت فإذا .خمتلفني بلدين
 لفرع املدة ولنفس التاريخ نفس يف و مماثل قرض تقدمي يف ترغب و (ع) الدولة يف املوجودة(  ب)للشركة بالنسبة

 تقدمي مبقتضاه يتم متوازيني، قرضني عقد إجراء السماسرة أحد بوساطة الشركتني هلذين فيمكن .(س)الدولة يف هلا
 (ب) الشركة تقدمي مقابل (س) الدولة نفس يف املوجود (ع)الشركة لفرع قرض (س) الدولة يف (أ)  الشركة
 .(ع)الدولة يف املوجود (أ) الشركة لفرع مماثل قرض (ع) الدولة يف املوجودة

 قيود وجود حالة يف أيضا و كبرية تقلبات إىل املعنية العمالت صرف أسعار تعرض عند األسلوب هذا يستخدم و
 .الدول بني العمالت حتويل على
 متتلك عندما ممكنا هذا يكون و :الواحدة الشركة فروع بين المالية و التجارية المعامالت نظام تعديل: رابعا
 ) أ (الدولة عملة صرف سعر ارتفاع هي التوقعات كانت فإذا  .األقل على خمتلفني بلدين يف لفرعني واحدة شركة
 )س( األم الشركة لنفس )د (الفرع يوجد أين)ب( الدولة عملة صرف سعر اخنفاض و )ج (الفرع يوجد أين

 بأرصدة) ج( الفرع احتفاظ بضرورة )د ( و )ج( فرعيها تأمر أن األم للشركة فيمكن ، ) ع (الدولة يف املوجودة
 الحتمال جتنبا فورا (ج( اجتاه ) د( الفرع على املستحقة الديون كل تسديد مع ، دنيا بأرصدة) د (الفرع و كبرية
 .مستقبال صاحله غري يف الصرف سعر تغري
 هذه مبثل التنبؤ على قادرة إطارات هلا و دول عدة يف فروع متتلك اليت للشركات متاح األسلوب هذا يكون و

 ميكنهم فال واحد استثمار من أكثر ميتلكون ال الذين املستثمرين أما .حينه يف املناسب اإلجراء اختاذ و األوضاع
 .األسلوب هذا استخدام
 الصادرة ةـــــــالنقدي التدفقات عناصر كافة على تؤثر اليت الصرف سعر أخلار لتنوع نظرا :أخرى أساليب:خامسا

 .املناسبة اآلجال يف و احلاجة حسب متنوعة أساليب إىل اللجوء ميكن فإنه الواردة و
 االسترياد عمليات عن الناجتة الديون بني متعاكسة ذلك آثار فتكون  ،ما دولة عملة صرف سعر اخنفض فإذا

 جهة من اخلارج يف أطراف إقراض و التصدير عمليات عن الناشئة احلقوق و جهة من اخلارج من واالقرتاض
 إحداث ميكن مما أكرب مببالغ احلقوق ستقبض الوقت نفس يف و أكرب مببالغ الديون هذه ستسدد حيث ى،أخر 
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 بعض إىل األجنيب املستثمر يلجأ اإلطار هذا يف و. اخللر هلذا اإلجيابية نظريهتا و السلبية اآلثار بني التوازن
 :منها و اإلجيابية، اآلثار من أكثر تزيد و السلبية اآلثار من حتد أو ختفض اليت العمليات

 .صرفها سعر اخنفاض يتوقع اليت بالعملة أكثر قروض طلب – 0
 املخزون يف استثنائي استثمار باستحداث صرفها سعر اخنفاض يتوقع اليت العملة من النقدي الرصيد ختفيض – 3

 .احلقيقية األصول من غريه يف أو السلعي
 القاضية  Leads and Lags  آلية باستخدام الصعبة بالعمالت التحويالت بعض تأجيل أو تسريع – 4

 باجتاه املعنية العمالت قيمة تكون حينما املقبوضات تأخري و املنخفضة بالعمالت جترى اليت املدفوعات بتسبيق
 .الصرف سوق يف االرتفاع

 العديد تتضمن حمفظة صورة يف النقدي برصيدها حتتفظ الدولية الشركات من الكثري أن سارنت و ليفي يضيف و
 القابلة اإليداع شهادات مثل التسويق، السهلة األجنبية املالية األوراق بعض إىل إضافة األجنبية، العمالت من

 النقد و املال رأس سوق هو و األوربية العمالت سوق يف اإليداع و اجلودة، مرتفعة األجنبية السندات و ، للتداول
  .معينة بعملة تتعامل اليت األوربية  البنوك من جمموعة من يتكون الذي و الدولية
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 خاتمة الفصل

من خالل دراستنا هلذا الفصل يتبني مدى أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف االقتصاديات الدولية، الذي       
ت املهتمة به سواءا الدولية، اإلقليمية أو ئايتجلى من خالل الكم اهلائل من التعاريف اليت احتوته، وكذا عديد اهلي

 .احمللية

ي وأبرزنا مكوناته وعناصره األساسية اليت جيب على كل دولة مراعاهتا والرتكيز كما تلرقنا إىل املناخ االستثمار      
 .عليها الستقلاب اكرب قدر من االستثمارات األجنبية املباشرة

كما تلرقنا كذلك إىل احملددات األساسية لالستثمار األجنيب املباشر املستوحاة من النظريات االقتصادية واليت     
 .اقتصرنا على أشهرها

هذا وقد كان حملفزات االستثمار األجنيب املباشر نصيب من هذا الفصل، وخلصنا إىل أهنا ال تساهم بقدر     
 .مهم يف التأثري على قرار املستثمر األجنيب

وأخريا كان ال بد لنا من إيضاح املخاطر احملتملة ألي استثمار أجنيب مباشر، وهنا تكمن قدرة املستثمر األجنيب    
 .صدي هلا أو التخفيف منهايف الت
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 تمهيد

لقد اكسب التطور  املتزايد لالستثمارات االجنبية املباشرة على املستوى العاملي قيمة مميزة عند الدول السيما 
التحركات باقي وهذا على عكس   يف حتقيق النمو االقتصادي املنشود، اوهذا بغرض االستعانة هب النامية منها،

 .واالستثمارات  غري املباشرة احلكومية و غري احلكومية،كاالستدانة من اهليئات  الدولية لرؤوس األموال

د من  ان هذه الوضعية قد نتجت عن تلك االثار االجيابية املعتربة اليت حققتها االستثمارات  االجنبية املباشرة للعدي
 .وتركياولعل ابراز هذه التجارب جتارب ماليزيا وكوريا اجلنوبية  ،حسنت التدبريالبلدان املضيفة هلا اليت أ

 :هلذا سوف  نتطرق يف هذا الفصل اىل املباحث التالية 

  .مفاهيم حول النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية :املبحث االول 

  .مناذج النمو االقتصادي :املبحث الثاين 

  .الستثمار االجنيب املباشر على الدول املضيفةلاالثار االقتصادية  :املبحث الثالث 

 .االجنيب املباشر جتارب بعض البلدان النامية مع االستثمار : املبحث الرابع
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 والتنمية االقتصادية النمو االقتصاديحول م يهامف :المبحث األول

ما يتم اخللط بني مفهومي النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية، وعليه سنحاول يف هذا املبحث تسليط  كثريا
الضوء على كال املفهومني وهذا بتعريفهما وكيفية قياسهما، إضافة إىل بعض اجلوانب األخرى اليت ختص كل 

 .مفهوم على حدا
 

 النمو االقتصادي وقياسه مفهوم: األولالمطلب 
النمو االقتصادي يف بلد ما دليال قويا ملعرفة احلالة االقتصادية السائدة، ومنه فان التمكن من قياسه يعترب يعترب 

 :خطوة مهمة عند دراسته، وعليه سيتم اإلحاطة بكل هذا وزيادة يف هذا املطلب كما يلي
 تعريف النمو االقتصادي: الفرع األول

 :لنمو االقتصادي فقد مت تعريفه بأنهأفرزت اجتهادات االقتصاديني عدة تعريفات ل
 اإلنتاج عناصر باستخدام إنتاجها يتم السلع وهذه معني، اقتصاد ينتجها اليت واخلدمات السلع كمية يف الزيادة "

 السلع إنتاج مستوى يف إجيايب تغيري بأنه كذلك يعرف كما والتنظيم، املال رأس و والعمل األرض وهي الرئيسية،
 هذا إىل الكتاب بعض ويضيف .معني لدولة الدخل زيادة أنه أي الزمن، من معينة فرتة يف ما بدولة واخلدمات

 االقتصادي والتوسع النمو بني للتمييز وذلك الزمن، من طويلة لفرتة الزيادة هذه استمرار شرط التعريف
(Expansion économique ) 1" نسبيا قصرية لفرتة يتم الذي . 
 أن إىلأما حممد زكي شافعي فريى أن النمو جمرد الزيادة يف الدخل الفردي احلقيقي، ويشري عمرو حمي الدين "

النمو هو االرتفاع مبستوى املعيشة واعتباره زيادة يف احلجم، ويرى عبد القادر عطية أن النمو االقتصادي يعين 
متوسط الدخل الفردي ميثل  أنور الزمن حيث حدوث زيادة مستمرة يف متوسط الدخل الفردي احلقيقي مع مر 

نسبة الدخل الكلي اىل عدد السكان، أي انه يشري لنصيب الفرد يف املتوسط من الدخل الكلي للمجتمع وهذا 
ال يعين جمرد حدوث زيادة يف الدخل الكلي أو الناتج الكلي وإمنا يتعدى ذلك ليعين  يعين ان النمو االقتصادي
 .2"معيشة الفرد ممثال يف زيادة نصيبه من الدخل الكليحدوث حتسن يف مستوى 

لفرتة طويلة من الزمن دون حدوث  اإلمجايلالزيادة املضطردة يف الناتج القومي  إىلفالنمو االقتصادي يشري "
 .3"اخل تغريات مهمة وملموسة يف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية

 :فان النمو االقتصادي يتضمن املعاين التالية وعليه
                                                           

1
 :حول الدويل ، امللتقى) قياسية دراسة ( اجلزائر يف املستدامة التنمية مؤشر لقياس كأداة البطالة: خالد، مداخلة بعنوان جلول مراد، بن صاويل  

 .133-133ص  ، ص2132 ديسمرب 13 و 30 يومي قاملة  اإلسالمي جامعة االقتصاد يف املستدامة التنمية حتقيق مقومات
2
 .31عمان، ص-، دار اسامة للنشر والتوزيع، قانة2132، الطبعة االوىل،(اسرتاتيجيات-مناذج-نظريات)اقتصاد التنمية  امساعيل حممد بن قانة،  

، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، 2132 األوىلجابر امحد بسيوين، حممد حممود مهديل، التنمية االقتصادية مفاهيم نظريات تطبيقات،الطبعة   3
 .31ص
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 يف زيادة عليه يرتتب أن و بد ال بل احمللي، الناتج إمجايل يف زيادة حدوث فقط يعين ال االقتصادي النمو أن"-3
 الناتج إمجايل يزيد ما وكثريا .السكاين النمو معدل يفوقوان   البد نموال معدل أن مبعىن احلقيقي، الفرد دخل
 زيادة من الرغمفعلى  .الفرد دخل متوسط حيول دون زيادة أعلى مبعدل منو السكان أن إال، ما بلد يف احمللي
 .انه مل حيقق منوا اقتصاديا إاليف هذا البلد  احمللي الناتج

  :ووفقا لذلك فان
 1"السكاين النمو معدل – القومي الدخل منو معدل = االقتصادي النمو معدل

 إىل يشري فالدخل النقدي النقدي، وليس احلقيقي الفردي الدخل يف زيادة حدوث يعين االقتصادي النمو أن  "-2
 اخلدمات مقابل وذلك سنة ما تكون عادة معينة زمنية فرتة خالل الفرد يتسلمها اليت النقدية الوحدات عدد

 فهو لألسعار العام املستوى إىل النقدي الدخل يساوي نسبة الذي احلقيقي الدخل أما يقدمها، اليت اإلنتاجية
 زاد فإذا .معينة زمنية فرتة خالل النقدي دخله انفاق من الفرد عليها اليت حيصل واخلدمات السلع لكمية يشري

 ثابتا وال يظل سوف احلقيقي الدخل فإن النسبة بنفس لألسعار العام املستوى وزاد معينة النقدي بنسبة الدخل
 فإن األسعار يف الزيادة من معدل أقل مبعدل النقدي الدخل زاد وإذا الفرد، معيشة مستوى يف حتسن هناك حيدث
 إذا إال اقتصادي منو هناك حيدث لن مث من و. مستوى معيشته ويتدهور ينخفض سوف للفرد احلقيقي الدخل

  "2.التضخم معدل من النقدي أكرب الدخل يف الزيادة معدل كان
 :3ويتبني من خالل ما سبق

 التضخم معدل - النقدي الفردي الدخل يف الزيادة معدل = احلقيقي االقتصادي النمو معدل
إن الزيادة اليت تتحقق يف الدخل ال بد أن تكون على املدى الطويل وليست زيادة مؤقتة سرعان ما تزول " -1

دة األمريكية جند اجتاهه ال فإذا تتبعنا متوسط نصيب الفرد من الدخل يف دولة مثل الواليات املتح. بزوال أسباهبا
وعلى ذلك فإننا البد وان نستبعد ما يعرف بالنمو العابر، . املستمر حنو الزيادة، حىت بعد استبعاد اثر التضخم

 .4"الذي حيدث نتيجة لعوامل عرضية
 

                                                           
1
الدار اجلامعية،  ،2112طبعة  حممد عبد العزيز عجمية، اميان عطية ناصف، علي عبد الوهاب جنا، التنمية االقتصادية دراسات نظرية وتطبيقية،  

 .33- 31ص  مصر، ص
2
 12 ص ، 2000 ، باإلسكندرية اجلامعية الدار اإلسكندرية، ، التنمية يف حديثة اجتاهات ، عطية القادر عبد حممد القادر عبد  

3
 37مرجع سابق، ص حممد عبد العزيز عجمية، اميان عطية ناصف، علي عبد الوهاب جنا،  

4
 .32-37السابق، ص ص  املرجع  
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 1دعائم النمو االقتصادي: الفرع الثاني
معدالت االدخار والتخلي عن بعض االستهالك ويتطلب زيادة رأس املال املادي ضرورة زيادة : رأس المال-1

 .احلايل من اجل إنتاج السلع الرأمسالية اليت تسمح باستهالك مستقبلي اكرب
تؤدي زيادة عدد السكان إىل زيادة معدالت املسامهة يف النشاط االقتصادي باإلضافة إىل زيادة : السكان-2

 (.البشري يف العملية اإلنتاجيةذلك بفرض حسن استغالل العنصر )معدالت الطلب الفعال،
الزيادة  إمجايلمن  %23بنحو  أسهمالتقدم يف املعرفة قد  أنالدراسات احلديثة  إحدىتقدر  :التقدم الفني-3

 .3332و  3323يف الناتج يف الواليات املتحدة يف الفرتة ما بني 
ة يف حتقيق معدالت مرتفعة من النمو ــــــالــة بصورة فعـــــــــوارد الطبيعيــــــر املــــــــــــيساهم تواف: الموارد الطبيعية-4

 .اديــــاالقتص
 قياس النمو االقتصادي: الثالفرع الث

ألي اقتصاد وطين غالبا ما يستعمل بوصفه مؤشرا ملعدل ( GDP)إن الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي الفردي "
لذلك غالبا ما ينظر له بوصفه مؤشرا على زيادة معدل مستوى  مستوى معيشة األفراد يف البلد والنمو االقتصادي

 .2"املعيشة
 :خلية مثلابالرغم من وجود العديد من املعايري الد"و
 .والذي يتم فيه قياس النمو االقتصادي على أساس حجم الدخل القومي الكلي: معيار الدخل القومي الكلي  -
 .فيه قياس النمو االقتصادي على أساس الدخل املتوقع وليس الفعليويتم : معيار الدخل القومي الكلي املتوقع-

إال أن معيار متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي يعترب من أكثر املعايري استخداما وقبوال لدى االقتصاديني 
 .3"والسياسيني يف العامل

عند قياس مستوى التقدم يعترب متوسط نصيب الفرد من الدخل أكثر املعايري استخداما وأكثرها صدقا "
إال أن هناك عديد املشاكل والصعاب اليت تواجه الدول النامية للحصول على . االقتصادي يف معظم دول العامل

أرقام صحيحة متثل الدخل احلقيقي للفرد، من بني هذه الصعاب أن إحصاءات السكان والدخول غري كاملة وغري 

                                                           
1
 ، مكتبة الوفاء القانونية، مصر،ص2133 ة االوىل،ــــــة، الطبعـــــــة االقتصاديـــــرة يف التنميـــــــسحر عبد الرؤوف سليم، عبري شعبان عبده، قضايا معاص  

 . 32- 33ص 
2
 .31، صاألردنللنشر والتوزيع، عمان  إثراء، دار 2131،األوىلحممد صاحل تركي القريشي، علم اقتصاد التنمية، الطبعة   

3
 .33مرجع سابق،ص  سحر عبد الرؤوف سليم، عبري شعبان عبده، 
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ول املتخلفة أمر مشكوك يف صحته ودقته نظرا الختالف األسس دقيقة، وكذلك فإن عقد املقارنات بني الد
 .1"والطرق اليت حيسب على أساسها

 : 2مايلي االقتصادي النمو عن يعرب الذي و الوطين النشاط حجم يف احلاصل التغيري مقاييس أهم من
   للنمو النقدية المعدالت :أوال

 ، املتداولة النقدية بالعمالت يعادهلا ما إىل اخلدمية و العينية املنتجات حتويل خالل من النمو معدالت قياس يتم"
 التقدير سوء االعتبار بعني األخذ و التعديالت إجراء بعد خاصة للتقدير املتاحة األساليب أفضل ذلك يعترب و

 به تلتزم موحد حماسيب نظام على االتفاق الدول حتاول حيث ، العمالت خمتلف بني التحويل نسب و والتضخم،
 منها األسعار أنواع خمتلف باستخدام النمو دالتـــــمع قياس يتم و ة،ــــــــاالقتصادي البيانات عـــــم التعامل يسهل مما
  :يلي اـــم

 : الجارية باألسعار النمو معدالت 1-
 ويكون احمللية، العمالت باستخدام ذلك و سنويا املنشورة البيانات باستخدام االقتصادي النمو قياس يتم ما عادة
 ومعدل اإلمجايل الوطين الناتج منو دلم استخدام يتم حيث قصرية، لفرتات احمللية النمو معدالت دراسة عند ذلك

 . الثابتة باألسعار النمو معدالت حساب إىل اللجوء مت التضخم ظاهرة بروز مع انه إال الوطين، الدخل منو
 : الثابتة باألسعار النمو معدالت 2-

 التضخم، ظهور و األسعار الرتفاع نتيجة الدخل أو اإلنتاج يف الزيادة عن تعرب ال اجلارية األسعار أصبحت لقد
 اثر إزالة بعد الثابتة باألسعار تقديرها يتم و لألسعار، القياسية األرقام إىل استناد البيانات تعديل استلزم مما

 .األجل طويل االقتصادي النمو معدالت قياس عند ذلك يكون و التضخم
 : الدولية باألسعار النمو معدالت 3-

 واحدة عملة استخدام يتم بل املقارنة، الدولية االقتصادية الدراسات إجراء عند احمللية العمالت استخدام يتم ال
 وبالتايل اخلارجية، التجارة جمال يف خاصة اهبحسا املطلوب املقاييس حلساب األمريكي الدوالر تكون ما عادة
 . التضخم اثر إزالة بعد دوليا املوحدة العملة تلك من يعادهلا ما إىل لحتو   و احمللية العمالت متقو  

 االقتصادي للنمو العينية المعدالت :ثانيا
 أهم من الوطين الدخل من أو الوطين الناتج من أو اإلمجايل، احمللي الناتج من الفرد نصيب منو معدل يعترب

 زيادة معدالت يف اهلائلة للزيادة نتيجة هذا كان و ،السكاين بالنمو عالقته و االقتصادي النمو قياس مؤشرات
 دقة لعدم نظرا و اخلدمات جمال يف أما الوطين، الناتج منو معدالت زيادة تقارب اليت و النامية الدول يف السكان

                                                           
1
 .31مرجع سابق، ص حممد عبد العزيز عجمية، اميان عطية ناصف، علي عبد الوهاب جنا،  

2
 .31-13ص  كرمية قويدري، مرجع سابق، ص  
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 األطباء عدد :مثل االقتصادي النمو عن تعرب اليت و أخرى مقاييس استخدام مث فقد النقدية املقاييس استخدام
 .اخل ... نسمة ألف لكل
 الشرائية القوة مقارنة :ثالثا
 يعين والذي حدودها داخل الوطنية للعملة الشرائية القدرة على يعتمد مقياس الدويل النقد صندوق اعتمد لقد

 الشرائية بالقدرة مقارنة الوطنية عملته من واحدة وحدة مقابل املواطن عليها حيصل اليت واخلدمات السلع حجم
 ملقياس وفقا التقدم درجة حسب الدول برتتيب تقوم الدولية املنظمات كانت وقد ، األخرى البلدان يف للعمالت

 تبادل معدل وبني ذاته حد يف االقتصاد قوة تربط الطريقة تلك أن حيث األمريكي، بالدوالر مقوما الوطين الناتج
 أحرزته الذي التقدم تربز اهنأل الطريقة ذههب باألخذ تقم مل الدولية فاملؤسسات ذلك ورغم بالدوالر، الوطنية العملة
 هذه بتبين الدويل النقد صندوق قام األخرية اآلونة ويف السبعينات يف املخطط االقتصاد تبنت اليت الدول بعض

 . الفكرة
 االقتصاديتحليل معيار الدخل كمؤشر لقياس النمو : رابعالفرع ال

بالرغم من أن معيار متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي هو أكثر املقاييس استخداما لقياس التقدم والتنمية "
 .1"االقتصادية، إال انه تشوبه الكثري من أوجه القصور

 :2وفيما يأيت إبراز أهم االنتقادات اليت مت توجيهها هلذا املعيار 
اعتمادا  أو الفردي تختلف اعتمادا على السلع املستعملة لتخفيض القيمة االمسية إن منو الناتج احمللي اإلمجايل-

 .على سنة األساس املستعملة يف القياس
 .تلوث أو بناء السجونالإن الناتج احمللي اإلمجايل يتضمن إنفاقا سلبيا مثل اإلنفاق على ختليص املاء من -
الوفورات اخلارجية االجيابية اليت رمبا تنتج من خدمات مثل التعليم  إن الناتج احمللي اإلمجايل ال يأخذ يف احلساب-

 .والصحة
 .إن الناتج احمللي اإلمجايل ال يدخل يف احلساب قيمة كل النشاطات اليت حتصل خارج مكان السوق-
و دقيق، إن الناتج احمللي اإلمجايل ال يدخل يف احلساب نشاطات القطاع غري الرمسي من االقتصاد الوطين على حن-

 .انه يدخل تقديرات لتلك النشاطات فقط
إن الناتج احمللي اإلمجايل ال حيسب املشرتيات من السلع اليت مل تنتج يف سنة مالية معينة مثال السيارات -

 .املستعملة أو املنازل املستعملة

                                                           
1
 .37مرجع سابق،ص سحر عبد الرؤوف سليم، عبري شعبان عبده،  

2
 .33-31مرجع سابق، ص ص  حممد صاحل تركي القريشي،  
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املنتجة أصال واليت رمبا اخنفاض قيمة السلع  أوإن الناتج احمللي اإلمجايل ال يوفر اية معلومات حول ارتفاع -
 .تعكس تغيريا يف مستوى املعيشة

 
 التنمية االقتصادية وقياسها مفهوم:المطلب الثاني

التنمية االقتصادية مفهوم امشل وأوسع من النمو االقتصادي، كما أن قياسه ال تخضع ملؤشر واحد بل لعدة 
 :م كما يليمؤشرات، ويف هذا املطلب سيتم اإلحاطة بأبرز جوانب هذا املفهو 

 تعريف التنمية االقتصادية: الفرع األول
 :قتصادية فقد عرفها البعض علىاال ةهناك عدة تعريفات للتنمي

العملية اليت مبقتضاها جيري االنتقال من حالة التخلف إىل التقدم، ويصاحب ذلك العديد من التغريات  أهنا"
ويعرفها آخرون بأهنا العملية اليت يتم مبقتضاها دخول االقتصاد الوطين . اجلذرية واجلوهرية يف البنيان االقتصادي

 .1"مرحلة االنطالق حنو النمو الذايت
العملية املوسومة لتقدم اجملتمع ككل اجتماعيا واقتصاديا واملعتمدة : التنمية االقتصادية بأهنااألمم املتحدة تعرف "

 .2"أكرب قدر ممكن على مبادرة اجملتمع احمللي وإشراكه
مقصودة وخمططة هتدف إىل تغيري البنيان اهليكلي للمجتمع بأبعاده املختلفة لتوفري  التنمية االقتصادية هي عملية" 

وهلذا فان التنمية امشل واعم من النمو إذ أهنا تعين النمو زائدا التغري، وأن التنمية . احلياة الكرمية ألفراد اجملتمع
 .3"ليست فقط ظاهرة اقتصادية بل هي تتضمن أيضا حمتوى اجتماعيا أيضا

التنمية االقتصادية هي العملية اليت من خالهلا تتحقق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي على  إن"
 إىل إضافةونوعية السلع واخلدمات املنتجة،  اإلنتاجمدار الزمن، وحتدث من خالل تغيريات يف كل من هيكل 

 .4"تغيري يف هيكل توزيع الدخل لصاحل الفقراء إحداث
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 .31مرجع سابق، ص جابر امحد بسيوين، حممد حممود مهديل،  

2
 .3مرجع سابق، ص إمساعيل حممد بن قانة،  

3
 .33مرجع سابق، ص جابر امحد بسيوين، حممد حممود مهديل،  
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ومن . هنا أن التنمية االقتصادية تتضمن العديد من التغريات سواء يف جانب العرض أو يف جانب الطلب ويشار
 :1أهم التغريات اليت حتدث يف جانب العرض هي

 .اكتشاف موارد جديدة-
 .التوسع يف عملية تراكم رأس املال-
 .تزايد حجم السكان-
 .إدخال أساليب إنتاج جديدة-
 .حتسني املهارات-
 .والتنظيمية اإلداريةوير القدرات تط-
 .تعديالت مؤسسية وتنظيمية-

 :أما التغريات يف جانب الطلب فتشمل
 .تغري حجم السكان وتركيبه العمري-
 .األذواقتغري مستوى الدخل ومنط توزيعه وتغري -
 .وهي الثقافية واالجتماعية واطر التشريعات والتنظيمات األخرىالتغريات املؤسسية -

 عناصر التنمية االقتصادية: لثانيالفرع ا
 :تنطوي عملية التنمية االقتصادية على مجلة من العناصر نستعرضها فيما يلي

 :مجيع ما انطوت عليه عملية النمو االقتصادي واليت تتمثل يف :2أوال
 .زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل-
 .أن تكون الزيادة حقيقية وليست نقدية-
 .الزيادة على املدى الطويل أن تكون-

 :عناصر أخرى تنفرد هبا عملية التنمية وتتمثل يف: ثانيا
يستأثر -الذي يعتمد أساسا على الطبيعة-لقد كان قطاع اإلنتاج األويل :3تغريات يف اهليكل والبناء االقتصادي-3

ل العامل وما زال عديد من الدول فكانت معظم دو . بالعملية اإلنتاجية وتوليد الدخل يف كل دول العامل يف املاضي
 إليهاقليلة  إضافات إجراءوخاصة الزراعية، وتصدرها حبالتها أو بعد  األوليةاملنتجات  إنتاجالنامية تتخصص يف 

                                                           
1
 .31-32ص ص : مرجع سابق جابر امحد بسيوين، حممد حممود مهديل،  

2
 .33-31مرجع سابق،ص ص  سحر عبد الرؤوف سليم، عبري شعبان عبده،  

3
 .33مرجع سابق، ص حممد عبد العزيز عجمية، اميان عطية ناصف، علي عبد الوهاب جنا،  



النمو االقتصادي وعالقته باالستثمار األجنبي المباشرالفصل الثاني                                   

81 
 

ويربط االقتصاديون يف الوقت احلايل بني حالة التخلف وبني التخصص يف . تذكر أمهيةالصناعي  اإلنتاجوال تويل 
إىل تصحيح هذا الوضع أي تصحيح  أهدافن عملية التنمية هتدف من بني ما هلا من إلك ف، ولذاألويل اإلنتاج

دفعة قوية مبتدئة بالصناعات اليت  وإعطائهاختالالت اهليكلية أو القضاء عليها، وذلك باالهتمام بالصناعة اإل
وكذلك لتلبية حاجات السوق احمللية من  -وزراعية ومعدنية أوليةمن عمل ومنتجات - إنتاجهاتتوافر مستلزمات 

 .عديد املنتجات
هتدف التنمية االقتصادية إىل إعادة توزيع الدخل لصاحل الطبقات الفقرية، وحتسني  :1إعادة توزيع الدخل-2

فالكثري . الوضع املعيشي لألغلبية الساحقة من السكان، والقضاء على البطالة والفقر واجلهل واملرض يف اجملتمع
الدول حتقق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي يرتتب عليها حتقيق زيادة كبرية يف إمجايل الناتج احمللي، إال  من 

ولذا يصبح من أولويات التنمية االقتصادية العمل على إعادة توزيع . أن معظم تلك الزيادة تستأثر هبا الطبقة الغنية
 .الدخل لصاحل الفقراء

حيث هتتم التنمية االقتصادية بنوعية السلع واخلدمات املنتجة :2واخلدمات املنتجة االهتمام بنوعية السلع-1
الضرورية  الطبقات الفقرية كالسلع الغذائية إليهااليت حتتاج  األخصوعلى  لألساسياتوتعطى أولويات اكرب 

كل هذا . اجتماعيةواملالبس الشعبية واملساكن االقتصادية، فضال عن اخلدمات األساسية من تعليمية وصحية و 
فإذا كانت السوق حرة . يتطلب ضرورة التدخل املباشر وغري املباشر من قبل السلطات احلكومية املركزية واحمللية

حيث يتحدد اإلنتاج واالستهالك بفعل قوى الطلب والعرض حلصلت سلع األغنياء على النصيب األكرب وقل 
 .إليها الفقراءاإلقبال على إنتاج السلع واخلدمات اليت حيتاج 

 قياس التنمية االقتصادية:الفرع الثالث
إن الطرق اإلحصائية املتاحة رمبا ينظر هلا أهنا ميكن االعتماد . من الصعوبة البالغة قياس املستويات املقارنة للتنمية"

النمو ب الدول حسب معدالت يعليها للحصول على مقاييس مقبولة ملعدالت النمو يف مستوى املعيشة ويف ترت
 .االقتصادي

                                                           
1
 .33مرجع سابق،ص  الرؤوف سليم، عبري شعبان عبده،سحر عبد   

2
 .33مرجع سابق، ص حممد عبد العزيز عجمية، اميان عطية ناصف، علي عبد الوهاب جنا،  
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هناك أهداف تنموية ميكن قياس التنمية . إن السبب األساسي يف صعوبة قياس التنمية يكمن يف تعريف التنمية 
من خالهلا، ولكن بعض هذه األهداف هي متغريات نوعية ولذلك فإن هذه األهداف جيب أن تقاس على حنو 

 .1"غري مباشر باستعمال مؤشرات قابلة للقياس الكمي
 :ومع هذا فإن وضع التنمية مقاييس للتنمية االقتصادية قد يواجه جبملة من الصعوبة ميكن إجيازها فيما يلي"
نظرا لكثرة املتغريات االقتصادية اليت تسهم يف التنمية، لذلك فالواجب اإلملام هبا لبناء مقاييس مركبة جامعة -

 .للتنمية
ألساس قياسها كالتطور احلضاري واملؤسسي والعدالة االجتماعية غالبا ما تتواجد متغريات اجتماعية يصعب يف ا-

 .والتغيري اهليكلي
لبناء مقياس للتنمية االقتصادية فإن ذلك يتطلب قياس كل متغري لوحده مث جتميع هذه القياسات على هيئة -

 .2"حزمة واحدة ملدى أمهيتها داخل مفهوم التنمية االقتصادية الذي مت االتفاق عليه
 :عام فانه يوجد جمموعة من مقاييس التنمية االقتصادية املتعارف عليها وهي متمثلة يف وبشكل

 3مقياس نوعية الحياة المادية: أوال
وهو الرقم القياسي للظروف املادية  ODC (جملس التنمية ملا وراء البحار)باالجتاه الذي اخذ به  أخذنا إذا

لثالثة من املؤشرات املتاحة واليت تعكس تنوع احلاجات األساسية ن جتميع ــــوهو عبارة ع PQLIلنوعية احلياة 
دل وفيات األطفال ونسبة األمية، حيث أن كل مؤشر منها ـــــر عند امليالد، ومعــــع العمــــي توقـــــلإلنسان وه

ا للحدود اليت ـــوأ احلاالت وفقــــح أفضل وأســـــر وحىت املائة وهي توضـــــــــة مقياسية تبدأ من الصفـــــه قيمـــــخصص ل
 .اســـــــــيعمل هبا املقي

 4دليل التنمية البشرية:ثانيا
ويعد دليل التنمية البشرية من املعايري  3331املتحدة يف عام  األممبرنامج  إليهوهو مقياس حديث نسبيا توصل 

 :املركبة، حيث يتكون من ثالث معايري جزئية وهي
 (.مؤشر صحي)ع عند امليالدمعيار العمر املتوق-

                                                           
1
 .37-33مرجع سابق، ص ص حممد صاحل تركي القريشي،  

2
 .271امساعيل حممد قانة، مرجع سابق، ص  

3
 .273-271ص  سابق، صالرجع امل  

4
 .312مرجع سابق،ص الرؤوف سليم، عبري شعبان عبده،سحر عبد   
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معرفة القراءة والكتابة : وهو يتكون بدوره من معيارين جزئيني مها( مؤشر تعليمي)معيار التحصيل العلمي-
 .ومتوسط عدد سنوات الدراسة

 (.مؤشر اقتصادي)معيار متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي احلقيقي-
 1(Kosov)مقياس كوسوف: ثالثا

كوسوف بني مؤشرين، تختص األول بقياس النمو معربا عنه مبعدل منو الناتج االجتماعي وتختص الثاين مييز فالدميري  
بقياس التنمية معربا عنه مبعدل منو الناتج االجتماعي باإلضافة إىل درجة تغري اهليكل االقتصادي حنو القطاعات 

 .األكثر حيوية
عن طريق حساب حمصلة التغريات اهليكلية اليت تعرب عنها وميكن قياس درجة التنمية انطالقا من هذا املفهوم 

  .األوزان النسبية للقطاعات االقتصادية املكونة لالقتصاد القومي
      

 التنمية االقتصاديةالنمو و المفاهيم الحديثة المرتبطة ب: المطلب الثالث

والعشرين مفاهيم جديدة أكثر تعبريا عن لقد شهدت السنوات األخرية من القرن العشرين وبداية القرن الواحد 
الوضعية االقتصادية، حتمل أبعادا إسرتاتيجية ورؤية مشولية، وسنخص بالدراسة هاهنا مفهومي التنمية املستدامة 

 .والتنمية البشرية

 التنمية المستدامة: الفرع األول

رض فيما يلي تعريفه ـــــرين، وسنعـــــالقرن العش اواخرر احلديث عنه خاصة مع ــــــــوم كثــــــالتنمية املستدامة مفه
 .ادهــــوابع

 مةاتعريف التنمية المستد :أوال

، أن النمو االقتصادي ال بد وأن يتم على حساب البيئة، لقرن املاضيعتقاد حىت بداية السبعينات من اكان اال"
البيئة يعين إعاقة النمو االقتصادي، كما أن أي وانه ال ميكن اجلمع بني هذين األمرين، وأن أي حتسني يف نوعية 

 .منو اقتصادي ال بد وان يتضمن إضرارا بالبيئة ورمبا القضاء عليها وتدمريها

                                                           
1
 .273امساعيل حممد قانة، مرجع سابق، ص  
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ولقد أدى االرتباط الوثيق بني البيئة والتنمية إىل ظهور مفهوم التنمية املستدامة وهي تنمية هتدف إىل االهتمام 
 .1"وحميطه الطبيعي وبني اجملتمع وتنميته بالعالقة املتبادلة ما بني اإلنسان

املستقبلية على تلبية حاجاهتا، من  األجيالنعين هبا تلبية حاجات احلاضر دون احلد من قدرة "والتنمية املستدامة 
االستخدام املستدام للموارد الطبيعية جنبا إىل جنب مع النمو االقتصادي واالنسجام االجتماعي، كما  خالل

يشرتط يف التنمية املستدامة احلرص على الرصيد األساسي من املوارد البيئية للمجتمع أو الدولة مع مرور الوقت، 
 .2"درجة من العدالة واإلنصاف لألجيال القادمةإذ ينبغي أن يبقى رصيد املوارد الطبيعية، من اجل حتقيق ادين 

 :ويندرج حتت هذا التعريف املوجز عدد من القضايا املهمة هي"

 ىبل للبشرية مجعاء، وعل أماكن قليلة ولسنوات معدوداتأن التنمية املطلوبة ال تسعى لتقدم بشري موصول يف -
 .امتداد املستقبل البعيد

 .القادمة على توفري احتياجاهتا األجيالحتياجات احلاضر دون املساس بقدرة أن هذه التنمية هي تنمية تفي با-

عندما تراعي  إال إدامتهامن االحتياجات ال ميكن  األساسي األدىنأن مستويات املعيشة اليت تتجاوز احلد -
 .على املدى البعيد اإلدامةمستويات االستهالك يف كل مكان متطلبات 

يتصورها الناس تتحدد اجتماعيا وثقافيا، ومن مث فان التنمية املستدامة تتطلب انتشار القيم أن االحتياجات كما -
 .3"اليت تشجع مستويات االستهالك اليت تتخطى حدود املمكن بيئيا

 4التنمية المستدامة أبعاد:ثانيا

تقدم ملموس يف حتقيق التنمية  إحرازمتعددة تتداخل فيما بينها والرتكيز على معاجلتها من شانه  أبعادتتضمن 
البعد البيئي، البعد االجتماعي، البعد السياسي، والبعد :حامسة ومتفاعلة وهي أبعاد أربعةاملستهدفة، وتوجد 

 .االقتصادي
                                                           

1
 .312مرجع سابق، ص سحر عبد الرؤوف سليم، عبري شعبان عبده، 
2

قارنة خالل الفرتة دراسة م. اجلزائر، مصر، السعودية: وعيل ميلود، احملددات احلديثة للنمو االقتصادي يف الدول العربية وسبل تفعيلها حالة 
 .7، ص2131/2133السنة اجلامعية  ،1مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر أطروحة، 3331/2131

سات والبحوث نوزاد عبد الرمحان اهلييت، التنمية املستدامة اإلطار العام والتطبيقات دولة اإلمارات العربية املتحدة منوذجا، مركز اإلمارات للدرا 3
 . 37، ص2113الطبعة األوىل،  اإلسرتاتيجية،

4
 .311-312ص  خبابة عبد اهلل، مرجع سابق، ص 
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 أساسهلا على  األمثلواالستخدام  املوارد الطبيعيةيشمل البعد البيئي للتنمية املستدامة احلفاظ على  :البعد البيئي-
ية، النظم االيكولوج:  والتنبؤ هبا بغرض االحتياط والوقاية، ويتمحور البعد البيئي حول عدة عناصر هيمستدمي
 .البيولوجية، القدرة على التكيف اإلنتاجيةالتنوع االيكولوجي،  الطاقة،

واحملوري هو استمرارية احلياة  األساسييتعلق هذا اجلانب مبا هو نوعي للتنمية وهدفها : البعد االجتماعي-
والعدالة وتكافؤ الفرص، وفيما يلي أهم عناصر البعد  اإلنصافمبكوناهتا االجتماعية والثقافية يف ظل  اإلنسانية

 .املساواة يف التوزيع، املشاركة االجتماعية، التنوع الثقايف: االجتماعي

احلياة  وإدارةاحلكم الراشد  مبادئدامة اليت جتسد حتقيق التنمية السياسية املست إىليؤدي : البعد السياسي-
تضمن الشفافية واملشاركة يف اختاذ القرار وتنامي املصداقية والثقة وتوايل السيادة واالستقاللية  إدارةو السياسية 
 .املتالحقة بأجيالهللمجتمع 

الراهنة واملستقبلية لالقتصاد  لتنمية املستدامة حول االنعكاساتليتمحور البعد االقتصادي : البعد االقتصادي-
 .يطرح مسالة اختيار ومتويل وحتسني التقنيات الصناعية يف جمال توظيف املوارد الطبيعية إذعلى البيئة، 

 التنمية البشرية: الفرع الثاني

 .يعترب هذا املفهوم اكثر مشولية وسنعرض فيما يلي تعريفه وخصائصه وقياسه

 1تعريف التنمية البشرية :أوال

دورا رياديا يف تبين وترويج هذا املفهوم يف تقارير التنمية البشرية اليت صدرت  اإلمنائياملتحدة  األمملعب برنامج "
ويرى البعض أن تاريخ التنمية . ولقي هذا املفهوم اهتماما من املهتمني بالعلوم االجتماعية. 3331منذ عام 

املدارس االقتصادية الكالسيكية والنيوكالسيكية منذ منتصف القرن الثامن عشر، وامتد حلد القرن  إىلالبشرية يعود 
 إنتاجاعترب العمل عنصر  فاألولاملفهوم عند تلك املدارس تختلف عن املفهوم يف حالته اجلديدة،  أن إالالعشرين، 

هو جوهر التنمية وان التنمية جيب أن تستجيب  اإلنسانوانه يعكس النمو والتقدم، فيما اعترب املفهوم اجلديد أن 
 .أيضاليس فقط للمتطلبات االقتصادية بل االجتماعية والسياسية 

 

                                                           
1
 .33-33ص ص : مرجع سابق يل،جابر امحد بسيوين، حممد حممود مهد  
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 :وهذه اخليارات هي. (عملية توسيع اخليارات املتاحة للناس)املتحدة بأهنا  األمموتعرف التنمية البشرية يف تقارير 

 .العيش حياة طويلة وصحية-

 .احلصول على املعارف-

 .احلصول على املوارد الضرورية لتوفري مستوى املعيشة املناسب-

 :وللتنمية البشرية جانبان

 .بناء القدرات البشرية لتحسني مستوى الصحة واملعرفة واملهارات: األول

املكتسبة يف وقت الفراغ وألغراض اإلنتاج وللنشاط يف جمال الثقافة واجملتمع  انتفاع الناس بقدراهتم :والثاين
 .والسياسة

هلذا فان الدخل ليس واحدا من اخليارات، والزيادة السنوية يف الناتج القومي شرط ضروري للتنمية البشرية ولكنه  
  ".ختدم عملية التنمية ما يطلبه الناس أنليس شرطا كافيا، ومن املهم 

 1خصائص التنمية البشرية:ثانيا

 :يوضح هذا التعريف أن التنمية البشرية تتميز باخلصائص التالية

 إىل رأمسالمن جمرد كونه  لإلنسانترتكز التنمية البشرية على تصحيح النظرة : وباإلنسان لإلنسانأن التنمية هي -
يف هذه العملية، فهو الفاعل واملسري لعملية التنمية،  إسهامهجانب  إىلاعتباره حمور االنشغال يف عملية التنمية، 

 .وهو اهلدف من جتسيدها أي أنه املستفيد من نتائجها

مشولية واتساعا تتعلق  أكثرجوانب  إىلمعايري التنمية قد جتاوزت املعيار االقتصادي  إن: مشولية التنمية البشرية-
 .ال ميكن االستغناء عنها إنسانيةاحتياجات ، وهي كلها تعرب عن باجلوانب السياسية، االجتماعية، الثقافية والبيئية

 

                                                           
1
ة االستخدامية رمية خلوطة، سلمى قطوف، مسامهة التنمية البشرية يف حتقيق التنمية املستدمية، املؤمتر العلمي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاء  
 .31-13ص  ، جامعة سطيف،ص2113افريل13/13موارد املتاحة،لل
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كلها   إذنغري قابلة للتجزئة أو املفاضلة، فهي  اإلنسانيةاالحتياجات  إن: أساسيةكل االحتياجات هي -
ما ، كاألفراد إنسانيةجيسد  أنمن شانه  تأمينهاوان العمل على . متشابكة ومتكاملة فيما بينها أساسيةاحتياجات 

 .أن فقدان احدها قد يعيق توفري بقيتها

 أنال ميكن  األساسية، فتلبية احلاجات ة تتطلب ضرورة االستمرار والدوامعملية التنمية البشري إن :استدامة التنمية-
 .املتعاقبة األجيالتتوقف باعتبارها حقا للجيل احلاضر فقط بل هو عملية متواصلة تستلزم مراعاة احتياجات وحقوق 

ما يعرف حاليا بالتنمية  إىلاخلصائص السابقة فقد اتسع جمال التنمية البشرية وتطورت التسمية  أساسعلى 
 .البشرية املستدمية

 1قياس مؤشرات التنمية البشرية:ثالثا

من خالل تعريف التنمية البشرية، ندرك أن هذا املفهوم متشعب ومركب وبالتايل يصعب قياسه مبؤشر وحيد أو 
حمدودة من املؤشرات الكمية، واليت قد تعترب غري قابلة للقياس بالنسبة للبلدان النامية، ومن هنا جتسدت جمموعة 

األمهية الكبرية ملؤشر التنمية البشرية، الذي يركز على جوانب التنمية البشرية االساسية القابلة للقياس خالل فرتات 
 .التنموية زمنية وقابل للمقارنة بني الدول باختالف مستوياهتا

 331املتحدة مبجموعة من املؤشرات املكملة، جتاوز عددها  األمموللتغلب على القصور يف هذا املؤشر، قامت 
مؤشر التنمية البشرية ويتضمن : األيتمؤشر يف خمتلف تقارير التنمية البشرية، ومنها املؤشرات املوزعة على النحو 

نس ويتضمن امانية مؤشرات، مؤشر الفقر البشري يف البلدان النامية أربع مؤشرات، مؤشر التنمية املرتبط بنوع اجل
بالبقاء على قيد احلياة ويضم مخسة مؤشرات، مؤشر  ويضم احد عشر مؤشرا، مؤشر التقدم احملرز فيما يتعلق

املالمح األساسية للصحة ويضم عشرة مؤشرات، مؤشر اختالالت التوازن يف التعليم ويضم عشرة مؤشرات، مؤشر 
األداء االقتصادي ويضم ستة مؤشرات، مؤشر تدفق املعونة من البلدان األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية ويضم 
امانية مؤشرات، مؤشر االجتاهات الدميوغرافية ويضم سبعة مؤشرات، مؤشر استخدام الطاقة ويضم أربعة مؤشرات، 

ائي والتغذية ويضم سبعة مؤشرات، مؤشر اجلرمية ويضم مؤشر إدارة البيئة ويضم امانية مؤشرات، مؤشر األمن الغذ
 .اخل...مخسة مؤشرات، مؤشر الفجوات بني اجلنسني يف خمتلف جماالت التنمية ويضم ثالثون مؤشرا

                                                           
1
مذكرة لنيل شهادة املاجيستري يف العلوم -دراسة حالة اجلزائر-االستثمار األجنيب املباشر يف تنشيط االقتصاد الوطينمقيدش فاطمة الزهراء، دور   

 .37-33ص  ،ص2133-2131التجارية، جامعة عبد احلميد بن باديس مبستغامن، السنة اجلامعية 
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 نماذج النمو االقتصادي: المبحث الثاني
نظم من الوقوف على لقد برز االهتمام بقضايا النمو االقتصادي منذ القدم، وساعد بروز التحليل االقتصادي امل

مشكلة النمو االقتصادي، واحتل األولوية عند الكثري من املفكرين واالقتصاديني، واجتهدوا يف إجياد أداة لتحليل 
املتغريات األساسية يف اقتصاد دولة ما، حبيث تبني هذه األداة كيفية الرتابط بني هذه املتغريات وتأثري ذلك على 

 .ة نسميها بالنموذجاألهداف املتوخاة، هذه األدا
سنتطرق يف هذا اجلزء من الدراسة إىل ابرز األفكار والنماذج اليت عاجلت النمو االقتصادي وهذا استنادا على 

 .مؤشر الزمن، وهذا يف مطلبني األول تخص مناذج النمو التقليدية واآلخر مناذج النمو احلديثة
 

 نماذج النمو التقليدية: المطلب األول
ب االقتصادي التقليدي الكثري من األفكار و النظريات اليت حاولت تسليط الضوء على مشكلة لقد حوى األد

دومار -النمو االقتصادي، ولعل أبرزها أفكار ابن خلدون والنظرية الكالسيكية وحتليل شومبيرت وكينز وهارود
 :وكذلك سولو، وهذا كما سيأيت بيانه فيما يلي

 أفكار ابن خلدون: الفرع األول
أن الفيلسوف العريب ابن خلدون كان من أوائل من أشاروا  Wikipediaتذكر مصادر املوسوعة العاملية احلرة "

فقد . م، ولعله أول من أشار بشكل موثق إىل هذا املفهوم3133إىل مفهوم النمو االقتصادي وذلك يف العام 
عاملة املتوفرة، مما يعين إغناء اإلنتاجية وزيادهتا ذكر ابن خلدون يف مقدمته املشهورة انه بتقدم األمم تزداد القوى ال

والذي بدوره ينعكس على ارتفاع مستوى الرفاهية يف األمة بسبب جين األرباح من عملية اإلنتاج والذي يعين 
 . 1"الواقع جوهر النمو االقتصادي يفوهذا . أيضا بازدياد األرباح ترتاكم الثروة وتزداد الدخول

 رية الكالسيكيةالنظ: الفرع الثاني
كانت نظريات النمو وتوزيع الدخل بني األجور واألرباح الشغل الشاغل لكل االقتصاديني الكالسيك "

وقد استند التحليل . وغريهم( Marx)و( Maltus)و( Ricardo)و ( Adam Smith)أمثال
 Full)االستخدام الكاملالكالسيكي على فرضيات عديدة أمهها امللكية اخلاصة واملنافسة التامة وسيادة حالة 

Employment )2"للموارد واحلرية الفردية يف ممارسة النشاط. 

                                                           
1
 .33، دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، األردن، ص2131ألوىل على جدوع الشرفات، التنمية االقتصادية يف العامل العريب، الطبعة ا  

2
 .77، صاألردن، دار وائل للنشر، 2113،األوىلقريشي، التنمية االقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات، الطبعة المدحت   
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بينت النظرية الكالسيكية على أن النمو االقتصادي يتحقق من خالل حرية التجارة بني الدول اليت ستعمل على "
العمل حيث يؤدي ذلك توسيع األسواق للمنتجات مما يساعد على زيادة التخصص يف العمل وعلى تقسيم هذا 

إىل زيادة اإلنتاجية، كما أن عدم تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي إال يف أدىن املستويات سيؤدي إىل زيادة 
ونادت هذه النظرية بإمكانية حتقيق النمو االقتصادي من خالل . املبادرات االقتصادية الفردية من قبل أفراد اجملتمع

 .1"لذي اعتربت تراكمه هو احملرك الرئيس لعملية النمو االقتصاديالتوظيف األمثل لرأس املال ا
 نظرية شومبيتر: الفرع الثالث

 :2لقد بىن شومبيرت نظريته على االفرتاضات التالية

 .يطرحها اليت املنتجات ونوعية يتالءم ومبا الناس أذواق ملصلحته، وفًقا يكيف، الذي املنِتج سيادة -
 الذين الرواد سوى يراها ال فرص هناك ولكن الكامل، التشغيل مستوى عند ابتداءً  االقتصاد يعمل -

 .الستغالهلا الالزمة املستلزمات يوفِّرون
 يف القاعدة  هي املغامرة جتعل الغموض يلفه عاملم  يف اليقني درجة إىل العقالنية احلسابات ارتقاء تعذُّر إن -

 .االستثمار حنو األعمال رجال اندفاع
أن النمو االقتصادي عبارة عن ظاهرة حتدث بواسطة قفزات غري متناسقة يف الناتج القومي "نظريته بني شومبيرت يف 

وقد . اإلمجايل للدول تأخذ هذه القفزات شكل دورات اقتصادية قصرية مزدهرة تتبعها دورات كساد قصرية أيضا
املنظم واالبتكارات يف تطوير النشاط  ركز شومبيرت يف نظريته على تأثري التقدم التكنولوجي وعلى دور اإلدارة أو

 .3"االقتصادي وزيادة الناتج وبالتايل زيادة فرص االدخار ومن مث االستثمار
واملبتكر عند شومبيرت ليس الرأمسايل بل املنظم الذي ليس رجال عاديا يف قدراته اإلدارية بل هو الشخص الذي "

تقدمي منتج جديد، تقدمي طريقة جديدة لإلنتاج، الدخول : واالبتكار يتضمن عدة أشياء منها. يقدم شيئا جديدا
 .4"إىل سوق جديد، احلصول على مصدر جديد للمواد اخلام، إقامة تنظيم جديد للصناعة ميثل حالة احتكار

من االنتقادات املوجهة إىل شومبيرت زوال النظام الرأمسايل، وهذا نظرا إىل زوال مهمة املنظمني، حيث بفضل هذا "
ري يتم الوقوف أمام العقبات اليت تعيق التطور االقتصادي، ولكن كون أن عمل املنظم يصبح روتني هذا ما األخ

وهذا يشبه ما توقعه كارل ماركس ولكن األسباب اليت  ،يؤدي إىل زوال الرأمسالية، وحيل حملها النظام االشرتاكي

                                                           
1
 .33-33ص  الزمان للنشر والتوزيع، األردن، ص، دار جليس 2131على جدوع الشرفات، التنمية االقتصادية يف العامل العريب، الطبعة األوىل   

 يف الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة ،اجلزائر حالة دراسة واملستقبل احلاضر لتحديات االستجابة يف املستدامة التنمية حدود، محداين الدين حمي  2
 .23-22ص  ، ص2113/2113، جامعة اجلزائر، املوسم ختطيط-فرع االقتصادية العلوم

3
 .33مرجع سابق، ص على جدوع الشرفات،  

4
 .23مرجع سابق، ص قريشي،المدحت   
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االجتماعي املصاحب للنظام هو الذي سيؤدي إىل تؤدي إىل زوال الرأمسالية ختتلف، حيث عند هذا األخري الظلم 
 .زواله

ن التطورات اليت قدمها هذا األخري فيما تخص النمو تبقى صاحلة يف إرغم اخلطأ يف التوقع الذي وقع فيه شومبيرت ف
يومنا احلاضر، حيث حسب هذا األخري فان النمو يأيت عن طريق الدافع الذي يقدمه االبتكار، وليس عدد 

رأس املال، وهذا الدافع يأيت كذلك عن طريق التطورات الدورية، وبفضل هذا التحليل فتح اجملال السكان و 
 .1"لنظريات النمو يف القرن العشرين

 نظرية كينز:الفرع الرابع
انطلق يف بناء نظريته يف ظروف مغايرة لتلك الظروف اليت وقد . يعترب جون مينارد كينز مؤسس املدرسة الكينزية"

، واليت من 3323أهم ظرف أزمة الكساد الكبري اليت أصابت العامل الغريب سنة  .ها النظريات السابقةبنيت في
 :مظاهرها

 .حدوث كساد يف السلع واخلدمات فالعرض يفوق الطلب-
 .توقف العملية اإلنتاجية وبالتايل عملية النمو االقتصادي-
 .ارتفاع مستويات البطالة-
 .2"اخنفض مستويات األسعار-
جمموعة من األفكار واملبادئ اخلاصة شكلت فيما بعد العناصر الرئيسية ( 3332-3331)وضع جون كينز "

دومار وكثري من النظريات االقتصادية فيما يتعلق باالقتصاد -لنظريات النمو والتنمية االقتصادية كنظرية هارود
 .3"الكلي

وأن االستثمار هو دالة لسعر الفائدة وان االدخار هو  اعترب كينز أن قصور الطلب هو جوهر املشكلة الرأمسالية،"
على اعتبار أن االقتصاد حيتوي ) وأكد كينز بأن دالة اإلنتاج تعتمد على حجم العمل املستخدم. دالة للدخل

 (.على طاقات إنتاجية غري مستغلة
ادي عند مستوى أقل والنموذج الكينزي األصلي يركز على قصور يف الطلب، ويؤشر احتمال حصول توازن اقتص

وقد ركز كينز اهتمامه على االستقرار االقتصادي أكثر من اهتمامه بالنمو، . من مستوى االستخدام الكامل

                                                           
1
فرع اقتصاد -صواليلي صدر الدين، النمو والتجارة الدولية يف الدول النامية، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية  

 .17ص. 2117/2112جامعة اجلزائر، املوسم  -قياسي
2
 .32، ص2133خبابة عبد اهلل، تطور نظريات واسرتاتيجيات التنمية االقتصادية، دار اجلامعة اجلديدة، مصر،   

3
 .33مرجع سابق، ص على جدوع الشرفات،  
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و مبوجب التحليل الكينزي فان توازن الدخل . وتعامل منوذجه مع حتديد مستوى الدخل يف املدى القصري جدا
 .1"االستثمار املخطط مع االدخار املخططهو عندما يتساوى ( يف االقتصاد املغلق)واإلنتاج 

 دومار-نموذج هارود: الفرع الخامس
إن ابسط دوال اإلنتاج واألكثر انتشارا واليت استعملت يف حتليل النمو االقتصادي كانت قد طورت على حنو "

 ROY)مستقل خالل عقد األربعينيات من القرن العشرين املاضي من قبل االقتصادي الربيطاين روي هارود 
HARROD) افيسي دومار واالقتصادي األمريكي(EVESY DOMAR ) لتوضيح العالقة بني

دومار كان قد استعمل -ولكن منوذج هارود. والبطالة يف اجملتمعات الرأمسالية املتقدمة( GROWTH)النمو 
ات رأس على حنو واسع يف البلدان النامية بوصفه طريقة بسيطة للنظر إىل العالقة بني النمو ومتطلب

 .2("CAPITAL REQUIREMENTS)املال
يبحث كل من هارود ودومار بتقرير الشروط املطلوبة حلصول النمو السلس غري املتقطع يف الدخل القومي، ومع "

أن مناذج هذين الكاتبني ختتلف من حيث التفاصيل، إال أهنا متشاهبة من حيث اجلوهر، حيث حيتل جتميع رأس 
لية النمو وفق حتليلهما، غري أهنما يشددان على الدور املزدوج لتجميع رأس املال، املال دورا حساسا يف عم

فاالستثمار يولد الدخل من ناحية، ويزيد من الناحية األخرى قدرة االقتصاد اإلنتاجية بزيادة اجملتمع من رأس 
 .3"والطلب الفعال دومار ناحييت عملية االستثمار ومها القدرة اإلنتاجية-لذلك يراعي هارود....املال،

يعتمد هذا النموذج على افرتاض هو أن اإلنتاج ألي وحدة اقتصادية سواء كانت شركة أو صناعة أو االقتصاد "
 .4"الوطين برمته يعتمد على كمية رأس املال املستثمر يف تلك الوحدة

  )الناتج  يف النمو معدل وأن"
 

 Marginal Propensity to Save)لالدخار  احلدي امليل على يعتمد( 

MPS) ورمزها  و (  

  
 (K/ Y) ورمزها (capital output ratio) الناتج / املال رأس معامل وكذلك(  

 .5"لالدخار امليل املتوسط مع لالدخار احلدي امليل تساوي وبافرتاض
 

                                                           
1
 .33-31مرجع سابق، ص ص  قريشي،المدحت   

2
 .33، صاألردنللنشر والتوزيع، عمان  إثراء، دار 2131،األوىلحممد صاحل تركي القريشي، علم اقتصاد التنمية، الطبعة   

3
 .332، عامل الكتب احلديث، األردن، ص2112فليح حسن خلف، التنمية والتخطيط االقتصادي، الطبعة األوىل،  

 .32حممد صاحل تركي القريشي، مرجع سابق، ص  4
 مالية :ختصص االقتصادية العلوم يف املاجستري شهادة لنيل التخرج اجلزائر، مذكرة االقتصادي يف النمو و املباشر األجنيب االستثمار كرمية قويدري،   5

 .31، ص 2133، جامعة تلمسان،دولية
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 :1وبالتايل يوضع النموذج كما يلي
  

  
 

 

 
                                                                         

 هي معدل االدخار sحيث أن 
        :أي االستثمار يساوي االدخار فإن التوازن حالة ويف

  :          وبذلك فان
 

 
            

 :أن   أي املال رأس خزين يف حيصل الذي التغيري هو     االستثمار وأن االستثمار، معدل هي ( ) حيث
                                                                                     

 :أن   أي    يساوي  (Incremental Capital Output Ratio)الناتج /املال لرأس احلدي واملعامل
  

  
   

 

  
                                                                            

 :على حنصل (4 ) املعادلة ومن
  

  
 

 

  
                                                                                     

 :على حنصل  Yعلى ( 7)املعدلة  طريف وبقسمة
  

 
 

 
  

 
                                                                               

 لرأس احلدي على املعامل مقسوما( االدخار معدل أو (االستثمار معدل يساوي الناتج يف النمو معدل فإن وعليه
 .الناتج/ املال

 : التايل بالشكل املعادلة صياغة إعادة وميكن
  

 

 
                                                                              

 
 :أن حيث

 الناتج منو معدل متثل : 
 االدخار معدل : 
 الناتج/ املال لرأس احلدي املعامل : 
 

                                                           
1
 .37، ص2113التنمية االقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات، الطبعة االوىل،: قريشيالمدحت   
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 :أن أي األجنيب، واالستثمار احمللي االستثمار يساوي املال رأس رصيد أن كما"
                                                                                  

  
 : أن حيث
 األجنيب االستثمار :  
 احمللي االستثمار :  

 : على نتحصل (7 ) املعادلة يف وبالتعويض

  

 
 

       
 

 

 
                   

  

  
 

 
  

 

 
               

  
  

  

 

 
                

 
 معدالت ونظرا الخنفاض املال، رأس رصيد أو احمللي االدخار باخنفاض ينخفض االقتصادي النمو فإن هنا من

 أمهها احمللي، االدخار و االستثمار احمللي بني الفجوة لسد بدائل على تعتمد فإهنا النامية الدول يف االدخار
 .1"أراضيها داخل إىل املباشر األجنيب االستثمار تدفقات تشجيع

 نموذج سولو: الفرع السادس
دومار حاول عدد من االقتصاديني بناء نظريات ومناذج -بسبب نقاط الضعف اليت ظهرت يف منوذج هارود"

جديدة أكثر تعقيدا من النموذج املذكور تسمح حبصول تغريات يف األجور ويف معدالت سعر الفائدة ومن مث 
 .ورأس املال وإحالل احدمها حمل األخر، وال شك أن روبرت سولو يعد من ابرز هؤالءتكون املبادلة بني العمل 

ففي ضوء إمكانية حتقيق نسب متغرية من عناصر اإلنتاج وأسعار مرنة لتلك العناصر استطاع سولو أن يوضح أن 
د سعر رأس املال منو العمل بنسب منو عرض رأس املال جيعل سعر العمل ينخفض نسبة إىل سعر الفائدة الذي يع

                                                           
1
حالة اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري يف االقتصاد ختصص  صياد شاهيناز،االستثمارات األجنبية املباشرة ودورها يف النمو االقتصادي دراسة  

 .31 -13ص  ، ص2131مالية دولية، جامعة وهران، 
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هذا من ناحية، ومن الناحية األخرى فان رأس املال إذا منا بنسب أعلى من منو عرض العمل فان سعر العمل 
 .1"سوف يرتفع

، ومردودية    ، العمل   ،رأس املال   كل من اإلنتاج   يفوتتمثل املتغريات الداخلية يف النموذج "
معني من العوامل الثالثة املذكورة، وتدخل هذه العوامل يف  ، حيث حبوزة االقتصاد يف كل حلظة حجم   العمل

 :دالة اإلنتاج يف الشكل التايل
                              . 

 .ميثل الزمن  حيث 
 اإلنتاج عوامل بتغري الزمن يف يتغري اإلنتاج وأن الدالة، يف مباشرة يدخل ال الزمن الدالة، هذه خصوصيات ومن

 والذي ، التقين التقدم طريق عن الزمن يف تزداد واليت والعمل املال رأس من معطاة كميات طريق عن عليها احملصل
 من يرفع الذي A التقين التقدم على ويقال الفعلي بالعمل يسمىAL  التايل اجلداء أما ، املعرفة حجم بزيادة يتم

  K/Yجاإلنتا  نسبة أن يستلزم اإلنتاج دالة على A اهب يؤثر اليت الطريقة أن حيث حيادي، بأنه الفعلي العمل
  "2. التجريبية املعطيات طريق عن الطويل املدى يف مؤكدة النتيجة وهذه ، ثابتة

 وفورات لديهم والعمل الفعلي املال رأس اإلنتاج، عوامل من كل أن هو سولو منوذج يف األساسية الفرضيات ومن"
 بنفس مضاعف إنتاج على الفعلي نتحصل العمل و املال رأس كميات ضاعفنا إذا أنه يعين هذا ثابتة، حجم

 الناجتة األرباح كل حبيث الكايف، بالقدر يكون متطور أن االقتصاد على يفرتض فإنه ذلك إىل باإلضافة الكمية،
 أين معينة، بصفة متطور غري اقتصاد حالة يف حيدث ال وهذا قد كاملة، بصفة مستغلة تكون التخصص عن

 .الضعف من بأكثر اإلنتاج يف زيادة إىل والعمل تؤدي املال رأس كميات مضاعفة
 من كل ملا   ما الهناية إىل تؤول العمل أو املال لرأس احلدية اإلنتاجية أن اإلنتاج، دالة خصوصيات من وكذلك

 .3"الهناية ما إىل يؤوالن ملا الصفر إىل وتؤول ، الصفر إىل يؤوالن والعمل املال رأس
 :4وهذا كاآليت

 
          =                 

   
            

   
           

 

                                                           
1
 .313، صمرجع سابقحممد بن قانة،  إمساعيل  

2
 .32-37مرجع سابق، ص ص  كرمية قويدري،  

3
 .73مرجع سابق، ص خبابة عبد اهلل،  

4
 .32-33ص  صياد شاهيناز، مرجع سابق، ص  



النمو االقتصادي وعالقته باالستثمار األجنبي المباشرالفصل الثاني                                   

95 
 

 يف الزيادة لنسبة االدخار، فإن  بـ  رمزنا إذا حبيث االدخار، يساوي الصايف االستثمار أن سولو منوذج ويفرتض
 إىل باإلضافة ،  قيمته خارجي مبعدل ينمو السكان عدد وأن               تكتب  املال رأس

 وميكن والطلب العرض من كل متثل  املتغرية  فإن وعليه الطويل، املدى يف التوازن يف هو العمل سوق أن
     كتابتها

  
 رأس يف الزيادة فإن ،    أسية بزيادة     يف  الزيادة عن  بالتعبري قمنا وإذا ،       

  :كاآليت تكتب للفرد املال
     

  
                               

 
  :حبيث  من      بقيمة  يعرف النظامي النمو منط فإن وبالتايل

  
                         

 
      : أن أي ، ثابت مبعدل تنمو متغريات عدة كون يف النظامية احلالة تتمثل حيث

  
    

 

 

 نماذج النمو الحديثة: المطلب الثاني
 طويل مصادر النمو على الضوء إلقاء يف  )النيوكالسيكية (احملدثة الكالسيكية للنظريات الضعيف األداء إن"

نه هناك خاصية يف االقتصاديات املختلفة على أ واليت تؤكد النظريات، تلك عن الرضا عدم إىل قاد قد األمد
ف ويف غياب الصدمات اخلارجية أو التغري التكنولوجي فان كل هذه االقتصادات سو . جتعلها تنمو لفرتات طويلة

، وعليه فليس هناك غرابة بان هذه النظرية فشلت يف إعطاء تفسري (Zero Grouth)تصل إىل توقف النمو
 .1"مقنع للنمو التارتخي املستمر يف االقتصادات املختلفة يف العامل

ل يف أواخر عقد الثمانينات من القرن املاضي حاول عدد من االقتصاديني التصدي هلذا اإلمهال والبدء يف حتلي"
يف نظريات النمو االقتصادي وذلك من خالل استدخاله ( residual element)طبيعة ودور العنصر املتبقي

(endogenizing) أي حتويله من اعتباره عنصرا خارجيا ،(exogenous element ) إىل اعتباره عنصرا
 .2(" Romer,1986,1990,Lucas,1988)داخليا 

 

                                                           
1
 .33، مرجع سابق، صقريشيالمدحت   

2
 .313مرجع سابق، ص حممد صاحل تركي القريشي،  
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  "Robelo"لــ  AKنموذج : الفرع األول
 دور االقتصادية للسياسات فيها يكون واليت بساطة وأكثرها الداخلي النمو مناذج أول أحد AK منوذج  يعترب"

 .الطويل املدى يف النمو على وانعكاسات
– وذلك الطويل املدى على النمو اخنفاض يف يتمثل فيها املشكل أن جند النيوكالسيكية النمو مناذج حنلل عندما

 وعلى الداخلي النمو فنماذج املال، رأس إنتاجية وخاصة احلدية اإلنتاجية تناقص إىل يرجع -ذكرنا وأن كما سبق
 هذا لتفادي وعليه املال، لرأس احلدية املردودية تناقص مشكل أي املشكل هذا لتعاجل جاءت AKمنوذج  رأسها

 .1"احلدية اإلنتاجية تناقص فرضية إلغاء AKيفرتض منوذج  املشكل
                 :   التايل البسيط اخلطي الشكل تأخذ واليت ،α=1))أي " 

 )والبشري املادي(املوسع املال رأس رصيدK متثل بينما التكنولوجي، املستوى يعكس موجب ابتث   :وحيث
 التكنولوجي للمستوى ومساوية ثابتة املال لرأس احلدية اإلنتاجية من جتعل AK منوذج يف اإلنتاج دالة إن

 آلية املوسع املال رأس يف االستثمار سيكون املال لرأس احلدية العوائد تناقص فرضية غياب ففي ،((A املستخدم
 املال، لرأس احلدية العوائد تناقص تعوض اليت املكاسب بزيادة اإلنتاجية والتحسينات اخلارجية راتو الوف جللب
 منوذج شكل على فيكتب الـــــامل رأس خمزون مــــتراك أما .توقف دون الطويل املدى يف الناتج بنمو يسمح ما وهذا

" Solow " 2:يلي كما 
                    

        :    وحيث عدد السكان ثابت أي
 :التالية النمو معادلة استخراج ميكن (2.1)  و (1.1) من

  

 
                  

 أو
  

 
                  

 أو

                                                           
مداخلة ضمن منتدى  -اجلزائري االقتصاد حالة-االقتصادي النمو على التكنولوجي التطور أثر قياس مسري، بواعلي الكرمي، دمحان عبد البشري  1

 .33،صاملغاربةاالقتصاديني 
 العلوم يف دكتوراه أطروحةوقياسية،  حتليلية دراسة :العربية بالدول مقارنة اجلزائر الدخل يف توزيع عدالة على االقتصادي النمو أمحد،أثر سيدي كبداين  2

 .73-71ص  ص،2012 – 2013 اجلامعية السنة، تلمسانب بلقايد بكر أيب جامعة، اقتصاد :ختصص االقتصادية
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 مع باستمرار ينمو املال رأس خمزون تراكم فإن لذا االدخار، معدل هي  Kبينما اإلنتاج، حجم هي Y أن حيث
 :يلي كما وذلك " AK " منوذج يف االقتصادي النمو استمرارية يفسر ما وهذا الزمن،

   AKنموذج :(1-2) الشكل
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 لالستثمار اخلطية الدالة عن يعرب فهو    وأما املهتلك، املال رأس لتعويض الالزم ستثماراإل     اخلط ميثل
  Solow  منوذج من وانطالقا ( (K0النقطة من يبدأ الذي االقتصاد أن حيث املال، رأس رصيد بداللة اجلاري

 تصل حىت الزمن مرور مع متناقصة زيادة إىل تؤدي سوف املال رأس يف زيادة أي فإن املتناقصة احلجم غلة ذات
 زيادة إىل ستؤدي املال رأس يف زيادة كل فإن الثابتة، احلجم غلة ذات " AK " منوذج أما  δ.مستوى إىل

 وهي بعدها واليت قبلها لليت مساوية جديدة مال رأس وحدة لكل احلدية اإلنتاجية وتكون الزمن، عرب مضاعفة
 (.(Aـ ل مساوية دائما

 منو معدل بينما اإلنتاج، منو معدل يساوي املال رأس منو معدل فإن (4.1) و (3.1) العالقتني من انطالقا
 إىل ترمي حكومية سياسة أي فإن وبالتايل ،)االدخار( االستثمار معدل يف متزايدة دالة هو  (gY ) االقتصاد

 :ألن االقتصادي، النمو معدل على مباشر أثر هلا سيكون االستثمار معدل زيادة

  

 
          

 

K 

Y 
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 (Romer)رومر نموذج : الفرع الثاني
منوذجه الذي يقوم على أساس فكرة أن تراكم رأس املال ال يكفي لتامني النمو طويل  ROMERعرض "

األجل يف غياب التقدم التكنولوجي، الن هذا الرتاكم ال بد يف هناية املطاف وان يصل إىل تناقص الغلة هذا من 
مناذج النمو على حد سواء  جهة، ومن جهة أخرى إظهار أمهية املعرفة والتغيري التكنولوجي، ونعترب أن اثنني من

 : ROMERوضعت من قبل 
يبني فيه أن املعارف تلعب دورا نسبيا يف حتقيق النمو انطالقا من فكرة التعلم بالتمرن : 3332األول يف 

(Learning by doing")1 . 
صناعي، ويشري التعلم عن طريق املمارسة يف نظرية النمو الداخلي تشري غالبا إىل اجلانب االجيايب من النمو ال"

أيضا إىل تراكم رأس املال من اخلربة واملعرفة اليت تعزز الكفاءات األساسية للمرونة الديناميكية للشركة، حبيث تتميز 
املعرفة بأهنا تولد تأثريات خارجية اليت جتعل دالة اإلنتاج متزايدة أي أن املعرفة أصبحت داخلية عن طريق االبتكار، 

ية للمعرفة على أهنا تلك التأثريات اليت تولدها شركة معينة عند إنتاجها لتكنولوجيا جديدة وتعرف التأثريات اخلارج
واليت تستفيد منها شركات أخرى حبيث الشركة اليت ترفع من رأمساهلا املادي تتعلم يف نفس الوقت أي تكتسب 

 .املعرفة واليت تستفيد منها أيضا الشركات األخرى
 منافسة وغري حمصورة وغري مستبعدة هذا ما يؤدي إىل تراكم املعرفة يف اجملتمع واليت تولد وبالنظر إىل أن املعرفة غري

 . 2"تأثريا خارجيا وعليه يتزايد اإلنتاج
والذي ينص على دور رأس املال البشري يف تعزيز النمو فاالقتصاديات ذات  :ROMER (3331)والثاين "

املخزون األكرب من رأس املال البشري من املتوقع أن تنمو مبعدل أسرع من االقتصاديات اليت متلك خمزون اقل من 
 .  3"رأس املال البشري

 :يتميز منوذج رومر مبجموعة من اخلصائص يتمثل أمهها فيما يلي"

                                                           
1
باستعمال معطيات  2117-3333خالل الفرتة OCDEدراسة قياسية لعينة من دول -حليمة عز الدين، دور التعليم يف حتديد مستوى الدخل  

، جامعة مذكرة خترج مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة املاجيستري يف العلوم االقتصادية، GMMوتقنية ( PANEL)البانيل
 .37،ص2133-2131،السنة اجلامعية 1اجلزائر

2
، مذكرة خترج مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة 2133-3331اجري خرية، حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية يف الفرتة   

 .13، ص2131-2132املاجيستري يف العلوم االقتصادية، جامعة مستغامن، السنة الدراسية 
3
 .37مرجع سابق، ص حليمة عز الدين،  
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فورات اخلارجية املتولدة عن املعرفة الفنية واليت تتحقق عرب آليتني تتمثل األوىل فيما يؤدي إليه االستثمار يف الو -
إحدى الشركات من زيادة إنتاج الشركة املعنية وكذا الشركات األخرى وتتعلق الثانية برأس املال ذاته وليس املعرفة 

 .اليت تتولد عنه
توازن والنمو األمثل وهو ما يشكل وجه االختالف األساس بني منوذجي رومر الفصل بني مفهومي النمو امل-

 .وسولو
والذي يكون انعكاسه طويل ( املعرفة)زمات يف مسار النمو بسبب تأثر خمزون رأس املال التأثري املستمر لأل-

 .األجل حىت مع استعادة التوازن املستقر
 :وجود ثالث حاالت رئيسية للنمو وهي-
 .نة إنتاج املعرفة الكلية، أي املعرفة اخلاصة واجلماعية أقل من الواحد الصحيححالة مرو *
 .حالة مرونة إنتاج املعرفة الكلية تعادل الواحد الصحيح*
 .حالة مرونة إنتاج املعرفة الكلية اكرب من واحد صحيح*

الفن اإلنتاجي الذي حيدث من  جممل القول أن منوذج النمو لرومر هو منوذج منو توازين يعتمد على التغيري يف...
داخل النموذج، حيث يتحقق النمو طويل األجل بسبب تراكم املعرفة الذي تقوم به الوحدات االقتصادية ذات 

 .1"النظرة املستقبلية والساعية إىل تعظيم الربح
 (Lucas)نموذج لوكاس : الفرع الثالث

، بإضافة قطاع ثاين يف االقتصاد (3333)لوكاس  خطوة كبرية إىل األمام يف نظرية النمو احلديث جاءت مع"
، حيث حيافظ هذا النموذج على املنافسة الكاملة، ولكن بصيغة أكثر تعقيدا (H)والذي ينتج رأس املال البشري

 .2"للنمو على املدى الطويل
ومة اقتصاديا ينصرف مفهوم رأس املال البشري إىل خمزون املعارف املكتسبة من خالل اإلعداد والتأهيل، املق"

واملندجمة يف األشخاص واليت تزيد من فاعليتهم اإلنتاجية، وهي ال تنصرف فقط إىل مستوى الكفاءات، وإمنا  
 .إىل حالة الصحة والنظافة والغذاء( خاصة الدول النامية)كذلك

عليه مناذجه، على املكانة اخلاصة لرأس املال البشري كمحرك للنمو وبىن " روبرت لوكاس"من هذا املنطلق ركز 
على إثبات عدم كفاية النماذج النيوكالسيكية يف النمو من خالل تركيزه بصفة خاصة على  -مثل رومر–وحرص 

                                                           
1
 .313-313ص  امساعيل حممد بن قانة، مرجع سابق، ص  

2
 .31اجري خرية، مرجع سابق، ص  
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يف اجملال الدويل فمن جهة مل يعمل سولو حسابا  -منوذج سولو-إبراز مواطن الضعف يف نتائج منوذجها األصلي
من خالل لعبة )أن التجارة الدولية  -بالتبعية–سولو لتنوع أوضاع االقتصاديات الدولية ومن جهة أخرى رأى 

العمل واألسعار النسبية لعوامل /البد أن تسبب تعادال سريعا لكل من نسب رأس املال( التوازن التنافسي
 .1"اإلنتاج
ا تعمل يف جمال انتاج السلع، وهذه االخرية يتم إنتاجه( u)يفرتض أن هناك قطاعني، جزء من القوة العاملة"لوكاس

 .2("H)يف قطاع البحث الذي ينتج رأس املال البشري( u-1)، ويعمل جزء (Y)بكميات
 :وقد استخلص لوكاس من منوذجه هذا نتيجتني مهمتني"

تتعلق بفصل النمو املتوازن عن النمو األمثل، الناتج عن واقع وجود وفورات خارجية اجيابية، فاملعدل  :أوالمها
 .األمثل لنمو رأس املال البشري يعد أكثر ارتفاعا عن معدله املتوازن الناجم عن فائض الفاعلية اجلماعية

بشري أفضل من غريه سيظل على الدوام يف أن االقتصاد الذي جيري ختصيص أويل لرأس املال املادي وال :ثانيهما
وضع منو أفضل من غريهن مما يعين أن النموذج يأخذ يف عني االعتبار استمرار التباعد يف مستويات الدخول بني 

 .3"الدول، ناتج عن تباين الشروط األولية
 (1991" )بارو"نموذج : الفرع الرابع

النمو، وذلك الن التقدم التقين مؤشر خارجي، بعكس مناذج  ال تلعب الدولة يف منوذج سولو أي دور يف عملية"
النمو الداخلي تظهر أن تدخل الدولة ميكن أن حتفز النمو عن طريق تشجيع األفراد على االستثمار أكثر يف 
 التقدم التقين، باإلضافة لتشجيعها للمبتكرين وحتفيزهم لزيادة جهودهم وذلك بوضع قوانني حلماية امللكية الفكرية

 .مبنحهم براءات اخرتاع وعالمات جتارية
فقد ادخل دور رأس املال العام يف النمو االقتصادي ألول مرة من طرف بارو، والذي يبني أن اإلنفاق العام هو 
عامل ومصدر مهم للنمو الداخلي، ويهدف هذا النموذج إىل حتديد احلجم األمثل للدولة وذلك لتبيان دور 

، وشدد على أمهية البنية التحتية واستثمار الدولة فيها مما يؤدي إىل حتسني إنتاجية تدخل الدولة يف االقتصاد
مؤسسات القطاع اخلاص، ويف الواقع فالنمو االقتصادي يرتبط مع تطوير البىن التحتية، فهي عامل وحمدد مهم، 

 .4"ناقص الغلة للشركةفاستثمار احلكومة فيها يولد زيادة العائدات على املدى الطويل واليت يلغي قانون ت

                                                           
 . .331إمساعيل حممد بن قانة، مرجع سابق، ص  1
2
 .31اجري خرية، مرجع سابق، صس  

3
 .333إمساعيل حممد بن قانة، مرجع سابق، ص  

4
 .32اجري خرية، مرجع سابق، ص  
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 :بناءا على ذلك فان بارو وصل إىل جمموعة من النتائج ميكن تلخيصها على النحو التايل"

تأكيد وجود وفورات اجيابية للنفقة العامة، مما يعين أن هناك عالقة طردية بني معدل النمو الثابت واحلصة -
 .النسبية للنفقات العامة يف اإلنتاج

 .واعتماد اإلنتاج على تراكم رأس املال العام واخلاص فان النمو ال يولد إال منوا ذاتيامع ثبات اإليرادات -

إن معدل الضريبة له دور اجيايب كما له دور سليب يف التأثري على النمو فهو من جهة عند ارتفاعه إىل حد كاف -
ومن مث املسامهة يف النمو، ومن جهة ( بفضل اإليرادات العامة النامجة عنه)يؤدي إىل زيادة مستوى رأس املال العام 

أخرى فان ارتفاعه إىل حدود ال يقدر عليها القطاع اخلاص تؤدي إىل تثبيط أنشطة هذا األخري ومن مث اخنفاض 
 .معدل النمو

 والنتيجة انه ال بد من معرفة املستوى األمثل ملعدل الضريبة الذي حيدث أثرا اجيابيا على االقتصاد وهنا جيب التنويه
 .1"بنموذج بارو الذي مسح بإبراز ذلك
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 الدولة المضيفة المباشر على األجنبيستثمار االقتصادية لإل اآلثار: المبحث الثالث

لقد شهد الفكر االقتصادي نقاشا حادا حول فعالية االستثمار األجنيب املباشر ومدى مردوديته للدول املضيفة، 
وهذا بني مرح ب به ومنف ر منه، إال  انه بالرغم من هذا فان التأثري االقتصادي لالستثمار األجنيب املباشر على 

هله، خاصة بعد االنتشار الواسع للشركات املتعددة الدول املضيفة سواءا باإلجياب أو بالسلب ال ميكن جتا
 . اجلنسيات يف كافة املعمورة

 

 الجدل الدائر حول التأثير التنموي لالستثمار األجنبي المباشر: المطلب األول

احدث ظهور االستثمارات األجنبية املباشرة وانتشارها يف عديد الدول ثورة فكرية امتدت إىل وقتنا هذا، بني مؤيد 
  :ين على املزايا املرجوة وبني ناقد يذم السلبيات احملتملة، ابرز هذه األصوات سنتطرق إليها فيما يأيتيث

 وجهة نظر المدرسة التقليدية:الفرع األول

أشار باليجا من مواقع حتليله ألنشطة وممارسات الشركات األمريكية متعددة :1(Paliga)إسهامات باليجا: أوال
 :النامية إىل ما يلياجلنسيات يف الدول 

أن وجهة النظر االستعمارية تفرتض أن الدول املضيفة هي مبثابة مصدر رئيسي للمواد اخلام واملواد األولية، ومن -
مث فان االستثمارات األجنبية هناك تستهدف استخراج هذه املواد الستخدامها يف الدولة األم أو الدول املتقدمة 

 .األخرى

ر األجنيب تفرتض أن الدول املضيفة مبا حتتويه من فرص متعددة لالستثمار وإنتاج وتسويق إن وجهة نظر املستثم-
السلع متثل أسواقا مرحبة، ولكي يتم استخدام هذه الفرص جيب أن يشرتك مستثمرون وطنيون يف مشروعات 

بتحديد مىت يتم تنفيذ االستثمار، على أن حتتفظ الشركة األجنبية حبق اإلدارة والرقابة، باإلضافة إىل قيامها 
 .املشروع االستثماري، وهذا يستلزم أن تكون حصة املستثمر األجنيب أكرب من حصة نظريه الوطين

أن تتم مبعرفة الشركة  -حسب رأي تلك الشركات املستثمرة–أما خبصوص خدمة األسواق خارج الدول املضيفة 
 .األم عن طريق فرعها بالدول املضيفة

                                                           
1
 .137-133ص  ، ص 2131تشجيع االستمار وأثره على التنمية االقتصادية، الطبعة االوىل، دار الراية للنشر والتوزيع، االردن،منصوري الزين،   
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ثالثة فرتتبط باختيار الدولة املضيفة كموقع لالستثمار، وكيفية إدارة وتنظيم االستثمارات هبا، أما وجهة النظر ال-
وترى وجهة النظر هذه أن تتمتع الشركة متعددة اجلنسيات مبركز تنافسي يستلزم منها اختيار الدولة املضيفة اليت 

حتويل أو إنشاء املشروعات  -مكن ذلككما أ–تتميز باخنفاض تكاليف العمالة هبا، ومن مث فانه من املفضل 
االستثمارية اليت تعتمد على عنصر العمل بالدرجة األوىل يف هذه الدول، ويف نفس الوقت جيب إسناد الوظائف 
الروتينية وامليكانيكية إىل العمالة الوطنية هلذه الدول، وهذا مع ضرورة االحتفاظ بصغر حجم االستثمار يف هذه 

 . رالدول تفاديا لألخطا

وخري دليل على ذلك تركز . يرى أن عنصر االستغالل متوفر بكل أركانه :1(Frank)إسهامات فرانك: ثانيا
االستثمارات يف جمال الصناعات اإلستخراجية، واليت تتميز بعدم خلق عالقات قوية للتكامل الراسي األمامي 

 .ضيفة للدول املتقدمة مصدر االستثمارواخللفي مع باقي األنشطة االقتصادية، مما يكرس تبعية األقطار امل

يعترب من بني أفضل من قدموا حتاليل معارضة لنشاط الشركات : 2(Biersteker)إسهامات بيرستيكر: ثالثا
متعددة اجلنسيات يف الدول النامية، خاصة ما تعلق منه باالستثمار األجنيب املباشر، حيث يرى أن صغر حجم 

املنشاة يف هذه الدول، وكرب حجم التحويالت من األرباح والدخول إىل الدولة األم رأس املال املبدئي للمشاريع 
كما يكرس تبعية واعتماد . يؤثر سلبا على ميزان مدفوعات الدول النامية، وتخفض من حصيلتها من الضرائب

ت يؤدي إىل كما يرى أن االعتماد على الشركات املتعددة اجلنسيا. الدولة املضيفة على دولة أجنبية أخرى
اخنفاض اإلنتاج الوطين، بسبب قيامها بشراء بعض الشركات الوطنية وانسحاب جزء آخر بسبب عدم القدرة على 
الصمود أمام حدة املنافسة معها، ويشري يف حتليله إىل ضعف مسامهة الشركات متعددة اجلنسيات يف التقدم التقين 

إىل احتكار التكنولوجيا احلديثة ومحاية امللكية الفكرية  ونقل التكنولوجيا، بسبب ميل هذه الشركات من جهة
 .للشركة األم، وتركيز أنشطة البحوث والتطوير يف الدولة األم من جهة أخرى

باإلضافة إىل كل ما سبق يرى بريستيكر أن الشركات متعددة اجلنسيات ختلق نوع من البقية االجتماعية يف الدول 
 .   مستوى األجور يف الدولة املضيفة وتلك اليت تدفعها هذه الشركاتالنامية نتيجة للفرق الشاسع بني

                                                           
 -تونس: ارنةبيوض حممد العيد، تقييم اثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي والتنمية املستدامة يف االقتصاديات املغاربية دراسة مق  1

وعلوم التسيري،جامعة سطيف،  االقتصادية العلوماطار مدرسة الدكتوراه يف  يف املاجستري شهادة نيل متطلبات من كجزء مقدمة مذكرةاملغرب، -اجلزائر
 .33ص، 2131/2133السنة اجلامعية 

2
 .33سابق، صالرجع امل  
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 وجهة نظر المدرسة الحديثة: الفرع الثاني

يرى كار أن قيام املستثمرين األجانب باالستثمار املباشر يف الدول املضيفة،  :1(Carr)إسهامات كار :أوال
وقبول هذه الدول هلذا النوع من االستثمارات، إمنا يعين وجود اعتقاد مشرتك بني هذين الطرفني، بان الكثري من 

يتفق يف هذا اخلصوص  هبذا ميكن مالحظة أن كار. املنافع والعوائد من املمكن حتقيقه من خالل هذا االستثمار
 (. Hymer et Caves)مع كل من هيمر وكيفز 

فال شك أن العوائد اليت حيققها كل طرف ترجع إىل انتقال واستغالل بعض أنواع األصول اخلاصة، واململوكة 
ح وبينما تتمثل عوائد املستثمرين األجانب يف احلصول على األربا . للمستثمر األجنيب إىل أو يف الدول املضيفة

مثال جند أن الدول املضيفة تتحصل على منافع أمهها خلق فرص للعمالة، وحتسني مستوى الدخول، وارتفاع 
 .وحتسني اإلنتاجية

يف مناقشتهم للمنافع اخلاصة : Wells2 ، ويلسVernon، فرنونMiksellإسهامات ميكسل :ثانيا
 .سلبية هلذه االستثماراتباالستثمارات األجنبية مل يتجاهل ميكسل وفرنون وويلس اآلثار ال

على التنمية يف الدول ( سلبيا أو اجيابيا)غري أهنم أشاروا يف نفس الوقت إىل أن مدى تأثري االستثمارات األجنبية
 .املضيفة، يتوقف على العديد من العوامل أو املتغريات

لى طبيعة الصناعة أو اجملال وعلى سبيل املثال جند أن درجة إسهام االستثمارات األجنبية يف التنمية، يتوقف ع
 . الذي يسمح لالستثمارات بالدخول فيها، وكذلك مستوى التقدم والنمو االقتصادي يف الدولة

كما انه من الضروري األخذ يف االعتبار، أن كل أشكال وأنواع االستثمارات األجنبية ذات نفع للدول املضيفة 
االجتماعية املرتبطة هبذه االستثمارات، فضال عن أن هناك بصفة عامة، وبصفة خاصة إذا ما ارتبطت بالتكلفة 

 .بدائل أخرى لالستثمارات األجنبية املباشرة ميكن من خالهلا حتقيق املنافع اليت تنشدها الدول النامية
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يرى استويفر أن االستثمارات األجنبية املباشرة تساهم يف رفع معدالت : Stoever1اسهامات استويفر :ثالثا
التكوين الرأمسايل يف الدول املضيفة، وذلك من خالل زيادة عدد وقيمة املشروعات اإلنتاجية والتجهيزات الرأمسالية 

سية مثل الطرق فضال عن ذلك أن االستثمارات األجنبية تساعد يف تنمية وحتديث مشروعات البنية األسا. هناك
وهذا من . ووسائل االتصال السلكي والالسلكي، وكذلك مشروعات اخلدمات كاملستشفيات واملدارس واملساكن

شانه أن يؤدي إىل ارتفاع معدالت منو الناتج القومي وخلق فرص للعمالة وتنمية املوارد البشرية واستغالهلا استغالال 
 .جيدا

 :يا اآلتية لالستثمارات األجنبية بصفة عامة واليت تتفق مع ما سبق ذكرهويضيف استويفر أيضا الفوائد واملزا

حتسني ميزان املدفوعات عن طريق زيادة احتماالت فرص التصدير وتقليل الواردات وتدفق رؤوس األموال -
 .األجنبية

 .تنمية املناطق املتخلفة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا-

على إعادة توزيع الثروة والدخول مما حيقق درجة من العدالة  كما أن خلق فرص جديدة للعمل يساعد-
 .االجتماعية

متعددة اجلنسيات يساعد يف توطيد أواصر الصداقة والعالقة السياسية واالقتصادية /إن وجود الشركات األجنبية-
 .بني الدول األم والدول املضيفة

 االيجابية  اآلثار: الثانيالمطلب 

استقطاهبا لالستثمارات األجنبية املباشرة الكثري من املزايا والتأثريات احملمودة على  جتين الدول املضيفة عند
اقتصادها، خاصة إذا تزامن هذا مع وجود خطة حمكمة من القائمني على الشؤون االقتصادية تراعي احتياجات 

 . النمو االقتصادي والقطاعات اليت جيب تعزيزها والنقاط الواجب تداركها
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 المال الثابت رأسعلى تكوين  اآلثار:األولالفرع 

 الرأمسالية واألصول األجهزةويف نقل  اإلنتاجيةاملشاريع  إقامةسيسهم يف  FDI باالعتبار أنإذا ما أخذنا "
  .1"املال الثابت احمللي رأستكوين  إىلمباشرة  إضافةالضرورية فإنه يشكل 

احمللية الناجتة عن النقص يف االدخار احمللي اإلمجايل عن وبالتايل يعمل على تغطية جانب من فجوة املوارد "
االستثمار املنفذ واملراد حتقيقه للدولة املضيفة، إضافة إىل ما تؤدي إليه هذه االستثمارات من زيادة الدخل احمللي 

 .لرأمسايلاإلمجايل، الذي ميكن أن يدخر جزء منه، ويتحول بدوره إىل استثمارات حملية ترفع من معدل التكوين ا

وتعد هذه امليزة من أهم املزايا اليت تذكر لالستثمارات األجنبية، فمعظم البلدان النامية تعاين من نقص يف رؤوس 
األموال الالزمة لتحقيق التنمية االقتصادية، بسبب اخنفاض دخلها القومي وصعوبة االدخار فيها مما تضطر 

األجنبية ذات التكاليف والفوائد الثقيلة، واملضرة على املدى القصري لتعويض هذا النقص إما باللجوء إىل القروض 
واملتوسط باالقتصاد الوطين، وإما تلجأ إىل االستثمارات األجنبية املباشرة واليت تأيت معظمها من جانب الشركات 

وذلك  ،فيها األجنبية اليت تستثمر أمواهلا يف قطاعات اقتصادية متطورة يصعب على الشركات الوطنية الدخول
 .2"لقدرة هذه الشركات األجنبية على خماطر يف ميادين قد حتمل الدولة املستقبلة تكاليف باهظة

 اآلثار على نقل التكنولوجيا: الفرع الثاني

لعل من أهم األسباب اليت تفسر تغري نظرة العديد من الدول النامية، وكذلك الدول يف مرحلة التحول جتاه "
املباشر هو اعتقاد تلك الدول أن ذلك النوع من االستثمار قد يكون وسيلة هامة لنقل  االستثمار األجنيب

التكنولوجيا لتلك الدول، والتكنولوجيا مبفهومها الواسع ال تقتصر على سلسلة العمليات اإلنتاجية الفنية فقط، بل 
ة نقل التكنولوجيا قد تكون من خالل متتد لتشمل أيضا املهارات والقدرات التنظيمية واإلدارية والتسويقية، وعملي

قود املساعدة الفنية، وهناك بعض الدراسات واليت عوسائل خمتلفة مثل بيع التكنولوجيا واتفاقيات منح الرتاخيص و 
تشري إىل أن الشركات متعددة اجلنسيات تعترب من الوسائل اهلامة لنقل  Upali.A.Kumaraتعرض هلا 

 .3"ريقة مباشرة أو غري مباشرةالتكنولوجيا بني الدول سواء بط

                                                           
1
 .313اسعد عبد اجمليد، مرجع سابق، ص  

2
 .372 -377ص ، ص2137مصر، -إبراهيم متويل حسن املغريب، دور حوافز االستمار يف تعجيل النمو االقتصادي، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية  

3
 .132،ص2131، مرجع سابقمنصوري الزين،   
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وقد . ذلك ألن معظم نشاطات البحوث والتطوير جترى من قبل منشآت يف أمريكا الشمالية وأوربا واليابان"
استطاعت بلدان مثل اهلند واملكسيك من تدريب أعداد كبرية نسبيا من الفنيني الصناعيني كما استطاعت هذه 

لكن معظم الدول النامية األخرى ال متلك األعداد الكافية من الكوادر . الدول استيعاب التكنولوجيا اجلديدة
 .1"املتعلمة إلدارة الصناعات املعقدة تكنولوجيا 

ويتم ذلك سواء بصورة مباشرة، حيث تقوم الشركات متعددة اجلنسيات جبلب التكنولوجيا احلديثة، مما يؤدي إىل "
أو بصورة غري مباشرة، من خالل توفري العديد من برامج . اإلنتاجيةحتسني جودة املنتج واالرتفاع مبستوى الكفاءة 

التدريب للعمالة يف الشركات احمللية، فضال عن حتفيز الشركات احمللية على اقتناء التكنولوجيا احلديثة أو تطوير 
 .2"التكنولوجيا املتاحة لديها، ويرتتب على ذلك ارتفاع مستوى الكفاءة اإلنتاجية

 اآلثار على الصرف األجنبي: الفرع الثالث

إن االستثمار األجنيب ومن خالل املشروعات اليت يتم االستثمار فيها ميكن أن يسهم يف توفري النقد األجنيب "
وذلك من . الذي يتسم عرضه بالندرة الشديدة فيها إزاء الطلب عليه، والذي تشتد حاجة الدول النامية إليه

اض التصدير، واحلصول على النقد األجنيب نتيجة لذلك، أو تلك اليت حتل خالل إقامة مشروعات إنتاجية ألغر 
بإنتاجها حمل الواردات وتسهم يف توفري النقد األجنيب وبالشكل أن يسهم يف ختفيض احلاجة الستخدام النقد 

منها لتلبية األجنيب لتمويل الواردات، وتوفريها لتلبية احتياجاهتا هلذا النقد األجنيب، وبالذات ما هو ضروري 
حاجاهتا السترياد املتطلبات الرأمسالية الالزمة إلقامة املشروعات واليت تزيد من القدرة اإلنتاجية يف االقتصاد، وتتيح 

 .3"له حتقيق إنتاج اكرب، ومنو أعلى

 اآلثار على ميزان المدفوعات: الفرع الرابع  

 يف ميزان املوجود العجز متويل أجل من تثماريةاس كتدفقات الواردة األموال رؤوس اعتماد طريق عن هذا يتم"
 على زيادة الواردات سببه النامية الدول يف دائم شبه عجز من يعاين الذي التجاري امليزان وخاصة املدفوعات،

                                                           
1
 .312جابر امحد بسيوين، حممد حممود مهديل، مرجع سابق، ص  

2
 .117حممد عبد العزيز عجمية، اميان عطية ناصف، على عبد الوهاب جنا، مرجع سابق، ص  

3
 .33، ص2131فليح حسن خلف، العوملة االقتصادية، عامل الكتاب احلديث، األردن،   
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 يغطي اإلستثمارية الواردة التدفقات عن الناتج املال رأس حساب يف الفائض أن   خالل من وذلك .الصادرات
 .1"التجاري امليزان يف العجز
يؤدي االستثمار األجنيب املباشر إىل زيادة عاجلة يف حصيلة الدول املضيفة من النقد األجنيب وبالتايل يؤثر "حيث 

تأثريا اجيابيا على ميزان املدفوعات، مما ميكنها من زيادة الواردات دون احلاجة اىل زيادة الصادرات، يضاف إىل 
بفضل اتصاالهتا الدولية ومعرفتها وخربهتا بشبكة األسواق الدولية، باإلضافة إىل مسعتها ذلك أن الشركات األجنبية 

املرتبطة بامسها أو عالقاهتا التجارية تفتح أمام الدول املضيفة إمكانيات أكرب لغزو أسواق التصدير وزيادة حصيلة 
اقتصاديات الدول النامية اليت تعاين من صادراهتا وهو ما يساهم يف تقليل عجز امليزان التجاري الذي مييز معظم 

 .2"هذا العجز

 اآلثار على العمالة: الفرع الخامس

إن االستثمار األجنيب املباشر ميكن أن يسهم يف توفر فرص عمل اكرب، وهو األمر الذي تتسع وتشتد حاجة "
 تعجز عن استيعاب العمل الدول النامية لتحققه فيها بدرجة كبرية نتيجة حملدودية النشاطات االقتصادية اليت

لديها، وبالذات العمل غري املاهر غري احملدود، واإلسهام بذلك يف معاجلة حالة البطالة الظاهرية منها،   الفائض
 .3"واملقنعة الواسعة االنتشار فيها

انت نتائجها لقد قامت بعض الدراسات التطبيقية اليت تناولت أثر االستثمارات األجنبية املباشرة على العمالة وك"
 .متباينة

فمنها ما يشري إىل أن االستثمارات األجنبية املباشرة كان هلا دور مهم يف النهوض مبستويات التوظيف من خالل 
فرص العمل املباشرة اليت يتيحها تدفق رؤوس األموال األجنبية إىل داخل الدول املضيفة، وكذا حجم الفوائض 

هم من ذلك من خالل ما توفره من فرص عمل غري مباشرة واليت تتحقق ل واألاملعاد استثمارها حمليا، ب واألرباح

                                                           
 من كجزء مقدمة مذكرة _وبولونيا اجلزائر بني مقارنة دراسة _املباشر األجنيب االستثمار تدفقات يف األعمال مناخ حتسني دور حيي مصلى،  1

 السنة ،-سطيف -عباس فرحات جامعة،  الدولية والتجارة األعمال اقتصاديات : ختصص االقتصادية العلوم يف املاجستري شهادة نيل متطلبات
 .72،ص2133/2132اجلامعية

2
 .372-377ص إبراهيم حسن متويل املغريب، مرجع سابق،ص  

3
 .32مرجع سابق،ص فليح حسن خلف،  
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عن طريق الروابط مع الصناعات احمللية، ورفع مستوى اإلنتاجية يف اجملتمع، وتغيري منط توزيع الدخول لصاحل 
 .1"الفئات ذات امليل املرتفع لالدخار واالستثمار

االستثمار يف الدول املضيفة سوف يؤدي إىل وجود عالقات تكامل إن وجود الشركات عابرة القارات اليت تقوم ب"
رأسية أمامية وخلفية بني أوجه النشاط االقتصادي املختلفة يف الدولة، من خالل تشجيع املواطنني على إنشاء 
مشروعات لتقدمي اخلدمات املساعدة الالزمة، أو املواد اخلام للشركات األجنبية وهذا سوف يؤدي إىل زيادة 
املشروعات الوطنية اجلديدة فاالستثمارات األجنبية سوف تقوم بدفع ضرائب على األرباح احملققة، وهذا سوف 
يؤدي إىل زيادة عوائد الدولة، ومع بقاء العوامل األخرى ثابتة فإن زيادة عوائد الدولة سوف ميكنها من التوسع يف 

 .2"خلق فرص جديدة للعملإنشاء مشروعات استثمارية جديدة ومن مث سيرتتب على هذا 

 

 سلبيةال اآلثار: الثالثالمطلب 

على الرغم من تلك االجيابيات اليت وقفنا على ذكر اغلبها، إال أن االستثمارات األجنبية حتمل يف طياهتا الكثري 
 :من املخلفات السلبية على اقتصاد الدول املضيفة سنتطرق إىل أبرزها كما يلي

 اآلثار على ميزان المدفوعات واستنزاف العملة األجنبية: األول الفرع

وذلك نتيجة لتحويل األرباح للخارج بدال من إعادة استثمارها يف الداخل، فضال عن زيادة وارداهتا من املعدات "
. ادقواآلالت ومستلزمات اإلنتاج، ويظهر هذا األمر بصورة أكثر وضوحا يف جمال اخلدمات مثل السياحة والفن

ويرتتب على ذلك يف النهاية زيادة عجز ميزان املدفوعات، ومن مث اخنفاض قيمة العملة الوطنية، وليس كما يرى 
غري أن ذلك يتوقف على مدى . املدافعون عن هذه الشركات يف أهنا تؤدي إىل حتسن وضع ميزان املدفوعات

 .3"ف األجنيبوجود قيود أو عدم وجود قيود على التجارة اخلارجية وعلى الصر 

                                                           
1
 .133مرجع سابق، ص منصوري الزين،  

2
 .373إبراهيم حسن متويل املغريب، مرجع سابق،  

3
 .113- 113ص حممد عبد العزيز عجمية، اميان عطية ناصف، على عبد الوهاب جنا، مرجع سابق، ص  
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تدفقات االستثمار اجلديد إىل البالد على إن التحوالت العكسية لدخل االستثمار تتفوق يف غالبية السنوات "
النامية املضيفة ويوضح ذلك أن الشركات متعددة اجلنسية حترص على حتويل أرباحها إىل الدولة األم وتستطيع 

 .استعادة استثماراهتا األصلية يف سنوات قليلة

مليون دوالر يف  2.1دليل ذلك أنه وفقا ألرقام صندوق النقد الدويل قامت شركات البالد املتقدمة باستثمار حنو و 
مليون دوالر كدخل  21ولكنها حصلت يف املقابل على حنو  3323-3323البالد النامية يف الفرتة من عام 

 . 1"مليون دوالر 31.3على حنو  هلذه االستثمارات وهو ما يعين أن البالد املتقدمة قد حصلت فعال

دوالرات مقابل كل دوالر تستثمره يف الدول  3ويؤكد الفني فونتني اورتيز أن الشركات متعددة اجلنسيات تربح "
النامية ويتم حتويلها كلها إىل الدول الكربى، ويتجمع الفائض يف يد قلة على حساب فئات ماليني احملرومني، 

تصبح معتمدة يف توسيع نشاطاهتا احمللية على إعادة استثمار جزء من أرباحها احملققة  ويبدوا لنا أن هذه الشركات
 . 2"حمليا

 اآلثار على نقل التكنولوجيا: الفرع الثاني

يعد التخلف التكنولوجي من أهم مشاكل الدول النامية وعجزها عن حتقيق معدالت سريعة التصنيع، وملعرفة "
قدوم التكنولوجيا مع االستثمارات األجنبية املباشرة للدول النامية، فانه يلزم معرفة ما إذا كان نقل التكنولوجيا من 

لتكنولوجي يف الدول النامية املضيفة أم يؤدي إىل التبعية خالل فروع الشركات الدولية يؤدي إىل تقدم املستوى ا
 التكنولوجية؟ كما يلزم معرفة مدى مالئمة التكنولوجيا املنقولة لظروف الدول النامية؟

يرى البعض أن اعتبار مثل هذه االستثمارات مصدرا للتكنولوجيا ما هو إال وهم تكنولوجي، فكثريا ما حيرص 
على نقل تكنولوجيا تتسم بالكثافة الرأمسالية العالية بغض النظر عن مالءمتها لظروف  العامل الرأمسايل الغريب

اإلنتاج يف الدول املستقبلة هلا، فالطرق الفنية لإلنتاج اليت تقوم بإدخاهلا قد ال تتوافق مع ظروف البلد املضيف، 
لتكنولوجيا الوطنية من فرصة التطور وما استرياد هذه الدول هلذه التكنولوجيا إال تعميق لتخلفها، فهي حترم ا

واالزدهار لتبقى رهينة التبعية، إذ أنه يف كل مرحلة من مراحل جتديد أدوات اإلنتاج بعد انتهاء عمرها اإلنتاجي 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف املالية  -دراسة حتليلية-بقندوز حسني، الشركات متعددة اجلنسية واسرتاتيجياهتا يف التوغل يف األسواق األجنبية  1

 .313، ص2112-2113واالقتصاد الدويل، جامعة وهران، السنة اجلامعية 
2
الشركات متعددة اجلنسيات وأثرها على الدول النامية، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد امحد عبد العزيز، جاسم زكريا، فراس عبد اجلليل الطحان،   

 .323،ص2131اخلامس والثمانون، 
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وميكن أن تلعب دورا سلبيا يف زيادة اهلوة ما بني املستوى التقين للمنشآت احمللية . تبدأ من الصفر وبتكلفة أعلى
شركات األجنبية واملنشآت الصغرية واملتوسطة، اليت ينقصها الكثري من املعلومات التكنولوجية واخلربة الكبرية وال

الواسعة يف عامل السوق، لذلك ال بد أن تتوخى احلرص عند اختيار التكنولوجيا األجنبية حبيث تكون مالئمة 
  .1"لظروفها االقتصادية احمللية

متعددة اجلنسيات استخدمت التكنولوجيا كثيفة رأس املال يف العديد من الدول أصبح من املعروف أن الشركات "
النامية، واليت ال تتناسب مع عامل الكلفة يف هذه الدول، األمر الذي يقلل من فرص العمل املنتظرة، إضافة إىل 

صارها على الوظائف أن ذلك حد من إمكانية اكتساب اليد العاملة احمللية للمهارات التكنولوجية احلديثة واقت
الروتينية، لقد أدى احتكار الشركات املتعددة اجلنسيات للتكنولوجيا املتقدمة وتصدير التكنولوجيا غري املالئمة 
ملعظم الدول املضيفة إىل إعاقة التقدم التكنولوجي وعدم حتقق أثر احملاكاة واقتباس الطرق الفنية وأساليب اإلنتاج 

 .جال األعمال ذوي املهارات اإلدارية والتسويقية اجليدةاحلديثة أو خلق شرحية من ر 

من االنتقادات األخرى املوجهة للنقل األفقي لتقنية املعلومات إىل الدول النامية كونه يعرض األيدي العاملة 
وثة الرخيصة إىل االستغالل، كذلك يدمر بعض الصناعات التقليدية املهمة وازدياد دور الصناعات كثيفة الطاقة املل

للبيئة، وعدم قدرهتا على متابعة التطورات السريعة يف جمال املعلوماتية وااللكرتونيات الدقيقة واحليوية، إضافة إىل 
 . 2"ذلك فان الشركات متعددة اجلنسيات غالبا ما تقدم تكنولوجيا متقادمة مرتفعة الكلفة

 3دخلالتأثير على أنماط اإلنتاج واالستهالك وتوزيع ال: الفرع الثالث

وبالتايل سوء ختصيص للموارد وسوء . يرتتب على االستثمار األجنيب املباشر تشويها ألمناط اإلنتاج واالستهالك-
فطبيعة السلع واخلدمات اليت جتذب االستثمار األجنيب املباشر هي سلع وخدمات من نوع خاص . توزيع للدخل

من املستهلكني ذات الدخل املرتفع، كذلك فإن  حتقق الربح السريع ألهنا تتناسب مع حاجات وأذواق الفئة
بل انه قد يؤدي إىل تناقص . انتشار هذا النوع من اإلنتاج يشوه األمناط االستهالكية لعدد جديد من املواطنني

ويظهر يف هذا الصدد خطورة اإلعالنات وتأثريها القوي . القدرة على االدخار بسبب تزايد اإلنفاق االستهالكي
 .كني حيث تقوم بدور فعال يف تسويق منتجات االستثمار األجنيب املباشرعلى املستهل

                                                           
1
 .321ص إبراهيم حسن متويل املغريب، مرجع سابق،  

2
 .313-312ص  اسعد عبد اجمليد، مرجع سابق،ص  

3
املتغريات االقتصادية الدولية، دار التعليم اجلامعي للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،  عصام عمر مندور، حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف ظل  

 .313-311ص  ، ص2131
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صحيح أن استثمارات الدول املتقدمة يف الدول املتخلفة مل تعد مقصورة على اجملاالت التقليدية وأن املستثمرين -
أن ما يتم من غري . األجانب مل يعد يف وسعهم االمتناع عن املسامهة يف عمليات التصنيع يف الدول املتخلفة

فأنواع الصناعات اليت تفضل الشركات . تصنيع على أيدي الشركات األجنبية إمنا هو تصنيع من نوع خاص
الدولية نقلها للدول املتخلفة متثل صناعات تريد أن تتخلى عنها الدول الرأمسالية املتقدمة نظرا ملا يسببه توطنها يف 

فها كمشاكل العمالة واألجور والتلوث وما يستتبعه من إنفاق للحد هذه الدول من مشاكل تؤدي إىل ارتفاع تكالي
وليست هذه بالضرورة هي الصناعات اليت تكون الدول املتخلفة يف اشد احلاجة إىل إقامتها، واهم . من نطاقه

أهنا الصناعات اليت ال متانع بل وقد تشجع الدول املتقدمة على نقلها إىل الدول املتخلفة هي تلك اليت توصف ب
( قطع الغيار ومكونات السيارات والتلفزيون)صناعات ثانوية غري ديناميكية، إما ألهنا بسيطة تكنولوجيا كصناعات

 (. كالصناعات البيرتوكيماوية)وإما ألهنا صناعات ملوثة للبيئة

1استنزاف الموارد االقتصادية المحلية: الفرع الرابع
 

ة على أهم مصادر الدخل والتصدير يف البالد النامية وهي صناعة تسيطر املشروعات التابعة للشركات املتعدد
االستخراج، وقد كانت تلك الصادرات تتجه تلقائيا إىل الشركات األم حيث كانت أسعار املواد األولية تتحدد 

 .وفقا حلاجات هذه الشركات وسيطرهتا العاملية وبأسعار زهيدة

تحكم إىل حد بعيد يف جتارة الدول النامية من املواد االستخراجية وقد استمرت الشركات املتعددة اجلنسية يف ال
واملواد احمللية حىت بعد أن جردت هذه الشركات من امللكية املباشرة ملشروعات االستخراج كما حدث يف حالة 

اإلضافة البرتول وحيدث إىل اآلن يف حالة املنتجات السائبة وهي احلديد والفحم واحلبوب والفوسفات والبوكيت فب
إىل احلصص اليت تذهب إىل هذه الشركات من اإلنتاج االستخراجي وفقا لالتفاقية اجلديدة فان هذه الشركات 
هي وكاالت التسويق العاملية األساسية هلذه املوارد، وبإمكاهنا فرض حظر وحصار اقتصادي على أي دولة تسري 

ي هلذه الشركات يف السيطرة على جتارة الدول النامية على أن الدور االحتكار . مع مصلحة هذه الشركات أو دوهلا
من صادرات املشروعات األجنبية يف البالد النامية إىل شركاهتا األم، ( %37)اكرب من ذلك بكثري، حيث يتجه 

 . ويتجه الربع الباقي إىل شركات شقيقة أخرى يف نفس الشركة متعددة اجلنسية

 

                                                           
1
 .331بقندوز حسني، مرجع سابق، ص  
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 اآلثار على  العمالة: الفرع الخامس

إضافة إىل أن الشركات املتعددة اجلنسيات تستفيد من تدين األجور يف الدول النامية وغالبا ما يتم ارتكاب "
ممارسات ال أخالقية متس حبقوق اإلنسان املتعلقة باحلياة واحلرية والعدل واملساواة واختيار العمل، حبق العاملني يف 

 .هذه الشركات

ل يف مزارع الكاكاو يف ساحل العاج، من حيث ساعات العمل الطويلة فقد قامت شركة نستلة باستغالل العما
عن شحن  2112والظروف السيئة وباعتهم كالعبد، ومل تكتف بذلك إذ كشفت دراسات اليونيسيف عام 

طفل يف مزارع الكاكاو مت شحنهم من بلدان مثل مايل وبوركينافاسو إىل ساحل العاج وأجربهتم  211وتشغيل 
   .1"لعمل حتت ظروف خطرةالشركات على ا

املتعارف عليه حاليا أن الكثري من الشركات الضخمة يف حالة اندماجها أو ابتالعها لشركات أخرى يف "كما أن 
الغالب تكون مصحوبة بعملية تسريح للعمال يف الدول املتقدمة وكذلك النامية، كما أن التنافس احملموم املوجود 

مارات األجنبية جعلها تقدم تنازالت كبرية حول حقوق العمال، ومتنح تسهيالت بني الدول النامية جلذب االستث
فعلى سبيل . ضريبية مغرية، وهذا ما يؤدي إىل استغالل العمال حبصوهلم على أجور ال تتجاوز احلد األدىن لألجور

دوالر  1.33غ كونغ دوالر بينما يف هون 1.31املثال يبلغ معدل كلفة الساعة الواحدة ألجور العمل يف أمريكا 
مرة عن  31.31دوالر، وهذا يعين أن األجور يف أمريكا تعادل  1,23دوالر ويف سنغافورة  1.11ويف كوريا 

وتربز هذه اإلحصائيات إحدى دوافع توجه الشركات متعددة اجلنسيات إىل . متوسط األجور يف هذه الدول
الة، ويعترب ذلك شكال من أشكال االستغالل احلقيقي االستثمار يف الدول النامية نظرا الخنفاض تكاليف العم

 .2"للمورد البشري وإحياء ألعراف العبودية

 

 

                                                           
1
قتصاد، العدد امحد عبد العزيز، جاسم زكريا، فراس عبد اجلليل الطحان، الشركات متعددة اجلنسيات وأثرها على الدول النامية، جملة اإلدارة واال  

 .311-323ص  ،ص2131اخلامس والثمانون، 
2

 ،13/2133لعدداجملة دراسات اقتصادية،  تدويل أعمال الشركات املتعددة اجلنسيات بني املكاسب واملخاطر على الدول النامية، شوقي جباري، 
 .33-31ص  ص
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 1اآلثار المحتملة على هيكل السوق المحلي والمنافسة: الفرع السادس

تتمتع الشركات األجنبية عادة بوضع احتكاري أو شبه احتكاري يف أسواق الدول املضيفة وذلك إما نتيجة النفراد 
تلك الشركات بإنتاج أصناف أو سلع متميزة ال تتوافر هلا بدائل يف تلك األسواق، أو أن تلك الشركات تستحوذ 
على شرحية كبرية من الطلب السوقي لتلك السلع يف الدول املضيفة تكفل هلا القيادة السعرية وذلك حبكم 

 .ة من الرتكيز السوقياختيارها جملاالت إنتاج ختضع الحتكار األقلية، وتتسم بدرجة عالي

وبصفة عامة تعد الشركات األجنبية أقوى اقتصاديا من منافسيها احملليني، ومن مث فان تلك الشركات لديها القدرة 
على التعامل مع املمارسات التقييدية املختلفة يف الدول املضيفة، كما ميكن لتلك الشركات التعامل مع العوائق اليت 

 .حتد من دخول السوق
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 .133مرجع سابق، ص منصوري الزين،  
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 تجارب بعض الدول النامية في مجال االستثمار األجنبي المباشر: المبحث الرابع

ستثمار االجنيب املباشر سوف نلقي نظرة على اقتصاديات لعالقة بني النمو االقتصادي و اإللإلحاطة اكثر حول ا
املباشرة وأعطتها االولوية يف ا على االستثمارات االجنبية ــانت يف هنضتهـــبعض الدول النامية اليت استع
ارب كل من ماليزيا وكوريا اجلنوبية وتركيا، ـــارنا على ثالثة جتارب هي جتـــع اختيـــــاسرتاتيجياهتا االقتصادية، وقد وق

 . وفيما يلي بيان ذلك
 
 التجربة الماليزية:المطلب األول 

سة عقود، وما دفعين لالستشهاد هبا كتجربة ن ماليزيا اليت نعرفها اليوم ليست هي تلك اليت كانت قبل مخإ
تستحق الدراسة هو مرورها بتجارب مشاهبة للجزائر يف تعرضها لالستعمار بل وحىت التقارب يف وقت الظفر 

بان أشواط اليت قطعها االقتصاد املاليزي فيما بعد قد أن األ ال  ة االقتصادية املزرية املوروثة، إباالستقالل والوضعي
جنبية املباشرة، وسنرى به، ووصل اىل ما وصل اليه اآلن نتيجة االنفتاح املدروس على اإلستثمارات األو كععن عل

 .  فيما يأيت نبذه تفي بالغرض املرجو من هذا املطلب
 االقتصاد الماليزي قبل االنطالقة: الفرع األول

ة تركز على إحالل الواردات يف اعتمدت إسرتاتيجية تنموي 3373بعد أن حصلت ماليزيا على استقالهلا عام "
جمال الصناعات االستهالكية واليت كانت تسيطر عليها الشركات األجنبية قبل االستقالل، غري أن هذه 

ثر على الطلب على أاإلسرتاتيجية مل تفلح بسبب ضيق السوق احمللي وضعف الطلب احمللي، وبالتايل فلم يكن هلا 
 .العمالة أو خلق قيمة مضافة عالية

ذلك اعتمد هذا البلد يف عقد السبعينات خطة تنموية تعتمد على دور كبري للقطاع العام مع الرتكيز على ل
التصنيع املوجه للتصدير عن طريق صناعة املكونات االلكرتونية الكثيفة العمالة، وكان من نتائج هذه اخلطة 

سنويا يف املتوسط مع استقرار  %3ي ختفيض معدالت البطالة، وحتسني توزيع الدخول، وبلوغ معدل منو يساو 
 . %7معدل التضخم يف حدود 

إال أن األداء االقتصادي مل يعد مستقرا يف أوائل الثمانينات، وأقدمت السلطات حتت دافع الرغبة يف احلصول 
دولة، وترتب على ذلك احلاجة إىل لعلى إيرادات كبرية من البرتول على إقامة قطاع الصناعات الثقيلة اململوك ل

وان كان )نفقات كبرية أدت إىل اختالالت مالية وخارجية حادة جرى متويلها بصورة أساسية باالقرتاض من اخلارج 
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جراء حتسن معدالت التبادل وختفيض اإلنفاق  3333و3331هذا اخللل قد تناقص بصفة ملموسة عامي 
 (.احلكومي ختفيضا شديدا

عرف االقتصاد املاليزي  3332-3337اخلارجي، واهلبوط الكبري يف أسعار النفط عامي  ومع تقلص الطلب
اخنفاضا حادا يف االستثمار وارتفاعا رهيبا للبطالة، مما دفع إىل زيادة االقرتاض من اخلارج فازدادت املديونية 

 .PIBمن  %33مليار دوالر، أي  22حوايل  3332اخلارجية حىت بلغت أواخر عام الكساد 

إن حالة الكساد اليت وصل إليها االقتصاد املاليزي دفعت بالسلطات إىل مراجعة نقاط الضعف يف اخلطة التنموية، 
جعلت من ماليزيا منوذجا يقتدى به، حيث  3331-3332وتبين إسرتاتيجية إصالحات واسعة خالل الفرتة 

ماعية اليت يعرفها، من حتقيق انطالق استطاع هذا البلد يف ظرف وجيز، ورغم العقبات االقتصادية واالجت
 .1"اقتصادي باهر جعله يأخذ مكانه بني النمور األسيوية

 بداية اإلصالحات في ماليزيا:الفرع الثاني

السمك الصغري أحسن طعما من "اعتمدت ماليزيا يف جذهبا لالستثمار األجنيب املباشر على املثل احلكيم "
الدعوة لالستثمار األجنيب املباشر على رجال األعمال األجانب  ، وهكذا فقد اعتمدت يف"السمك الكبري

العاملني على أراضيها أكثر من اعتمادها على اهليئات احلكومية املتخصصة يف جذب االستثمار، وقد استخدمت 
العامة  ماليزيا نظام تراخيص االسترياد لتنظيم السوق احمللي، واحتفظت الدولة املاليزية بعدد حمدود من املشروعات

نقلت ملكيتها جلهاز داخل وزارة املالية حيتفظ بتلك الشركات، ومت ترك اإلدارة بالكامل للقطاع اخلاص من خالل 
 .املشاركة الفعالة لرؤوس أمواهلا بدال من خصخصتها بأسلوب املستثمر الرئيسي

مل حتتفظ الدولة بقطاع احتكاري سوى لقطاعي البرتول واألرز، وتركت باقي اخلدمات بالكامل للقطاع  كذلك
وظل دور الدولة يقتصر على تنظيم واإلشراف على . اخلاص مثل الطرق، الكهرباء، النظافة، قطاع االتصاالت

 .تلك اخلدمات فقط

ير التجارة اخلارجية بالكامل بصفة تدرجيية اعتبارا من وترتبط ماليزيا مع عشر دول يف شرق آسيا باتفاقية لتحر 
بالنسبة للدول األقل  2117بالنسبة للدول النامية السريعة النمو، وسنة  2111إىل اإلعفاء التام سنة  3337

                                                           
1
بعض جتارب االنطالق االقتصادي بالدول النامية، جملة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، عبد الرمحان بن سانية، قراءة يف   

 .23-21ص  ،ص33،2133العدد
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 %71، كما مت االتفاق مع اسرتاليا ونيوزلندا خبفض التعريفة اجلمركية بينهم بنسبة "احتاد اسيان"منوا يف إطار جممع 
ومت التفاوض مع اليابان والصني وكوريا اجلنوبية إلزالة القيود اجلمركية يف إطار اتفاق  3331اعتبارا من سنة 

، وكذا مفاوضات أخرى مع االحتاد األورويب لتخفيض وإزالة التعريفة اجلمركية يف إطار احلوار (1+االسيان)
سلع يف إطار االتفاقات املوقعة لدول ( 31)لية يف عشرواحلصول على مزايا تفضي( األورويب األسيوي)االقتصادي 

 .1"الباسفيك

 تشجيع وتحفيز االستثمار األجنبي المباشر: الفرع الثالث

قامت دولة ماليزيا بتحرير كل من البيئة االقتصادية وبيئة األعمال اليت تعمل من خالهلا الشركات األجنبية، فقد "
قوق امللكية يف الشركات، كما مت السماح يف إطار قانون تشجيع مت حترير التعليمات والقيود اخلاصة حب

من حقوق امللكية يف شركاهتم وذلك عند قيامهم بتصدير  %311االستثمارات لألجانب باالستحواذ على نسبة 
ويف هذا اجملال فان بعض منظمي األعمال والشركات احمللية وجهوا . منتجات تلك الشركاتمن  %31أكثر من 
اهتامات بالتمييز، ولكن حجة احلكومة أن االستثمار األجنيب املباشر ومؤسساته موجه أساسا للتصدير  للحكومة

وحتقيق املزيد من اإليرادات بالعمالت األجنبية واليت حيتاجها االقتصاد بدرجة كبرية وكذا احلاجة إىل التكنولوجيا 
 .واملعدات الثقيلة والسلع الرأمسالية

من حقوق امللكية لألجانب هامة جدا جلذب االستثمار األجنيب  %311تاحة نسبة وأضافت احلكومة أن إ
من منتجاهتا بنسبة  %33- %73املباشر، حيث مسح قانون تشجيع االستثمارات للشركات اليت تصدر ما بني 

أما بالنسبة للشركات اليت تستطيع تصدير ما بني . مسامهة من امللكية األجنبية %33- %73مناظرة من 
من ملكية تلك  %73من منتجاهتا فان الشركاء األجانب يسمح هلم القانون بتملك حىت  71%-21%

 %11فقط من منتجاهتا فان امللكية األجنبية يسمح هلا حبد أقصى  %21الشركة، أما الشركات اليت تستطيع 
 .من حقوق امللكية لتلك الشركات

عض اإلعفاءات الضريبية إذا ما قامت تلك الشركات بإنتاج ومبوجب القانون فان الشركات األجنبية تستفيد من ب
 .بعض السلع املنصوص عليها يف ذلك القانون أو العمل يف جمال النشاط الوارد ذكره يف القانون

                                                           
1
 .333-332ص  مقيدش فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص  
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دولة وهذه االتفاقيات مت  22لقد قامت احلكومة املاليزية بتوقيع اتفاقيات لضمان االستثمار مع ما يزيد عن 
لشركات األجنبية من التأميم اإلجباري، كما أن هناك فقرات يف هذه االتفاقية تنص على تصميمها حلماية ا

إمكانية جلوء الشركات متعددة اجلنسيات لنظام فض املنازعات الدويل للحصول على التعويضات القانونية 
وائدهم ورأس املال فسح جمال احلرية للمستثمرين األجانب يف حتويل أرباحهم وعإىل املنصوص عليها، باالضافة 

للخارج، وهبدف تسهيل اإلجراءات والتغلب على العوائق والعقبات اإلدارية قامت احلكومة املاليزية بإنشاء هيئة 
 .1"للتطوير الصناعي لكي تكون املركز الوحيد الستقبال وتقييم وإقرار الطلبات املقدمة من املستثمرين األجانب

 ثار االستثمار األجنبي المباشر على االقتصاد الماليزي آ: الفرع الرابع 

لقد أدى االستثمار األجنيب املباشر إىل إعطاء دفعة قوية لألداء الصناعي يف ماليزيا، هذا االستثمار مل يؤد فقط "
اجيابية تتعلق  إىل االستخدام األكثر كفاءة للموارد النادرة أثناء عملية تطوير اهلياكل األساسية، ولكن نتج عنه أثار

باستخدام املوارد احمللية وذلك عن طريق إنشاء قاعدة صناعية تعتمد على املوارد احمللية اليت تشتهر هبا ماليزيا  
كاملطاط ومنتجات زيت النخيل واملنتجات اخلشبية، كما كانت لالستثمارات األجنبية املباشرة اثار اجيابية على 

ل ظهور الشركات احمللية اليت تقوم خبدمات التعبئة والشحن لاللكرتونيات املؤسسات والصناعات احمللية من خال
وملختلف النشاطات األخرى يف مناطق عمليات التصدير، كما استفادت القوى العاملة من خالل خلق مناصب 

ثمارات شغل عديدة اخنفض فيها معدل البطالة إىل معدالت قياسية مقارنة مع الدول املتطورة، كما كان وقع االست
األجنبية اجيايب على البيئة الطبيعية يف ماليزيا من خالل العمل على التوازن الدميوغرايف يف ختطيط نشاط هذه 

 .2"االستثمارات

 :3إضافة إىل هذا فقد ساهم االستثمار األجنيب املباشر يف ماليزيا بتحقيق ما يلي

( 3331-3333)هتا يف املتوسط خالل الفرتة من صادرا %33جناح ماليزيا بفعل هذه االستثمارات بتوليد  -
 .مليار دوالر 33حيث بلغت 

 .3331من إمجايل الصادرات عام  %33تنويع تشكيلة الصادرات حيث شكلت املنتجات الصناعية  -

                                                           
1
أطروحة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف -العريبدراسة بعض دول املغرب -سالكي سعاد، دور السياسة املالية يف جذب االستثمار األجنيب املباشر  

 .313-313 ص ،ص2133-2131التسيري الدويل للمؤسسات ختصص مايل دولية، جامعة تلمسان، السنة اجلامعية 
2
 .332-333ص  زيدان حممد، مرجع سابق، ص  

3
 .321مقيدش فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص  
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من الصادرات  %23جناح ماليزيا يف تنويع أسواق صادراهتا على املستوى العاملي، حيث تشكل دول اآلسيان  -
 .من إمجايل الصادرات %37وتتلقى الواليات املتحدة ما يقارب  %32واالحتاد األورويب  %33واليابان 

إفادة االقتصاد املاليزي املرتكز على إسرتاتيجية التصدير من خالل قيام املستثمرين األجانب بتوسيع خطوطهم  -
 .اإلنتاجية

صادرهتا واالبتعاد عن الصادرات التقليدية اليت تواجه ن االستثمار األجنيب املباشر ماليزيا من تنويع قائمة مك   -
أسعار عاملية غري مستقرة، وأصبحت الصادرات االلكرتونية أهم بنود الصادرات املاليزية منذ مطلع مرحلة 

 .السبعينيات

 

 التجربة الكورية الجنوبية:المطلب الثاني

هلا وحنن نتعرض لتجارب بعض البلدان النامية، خاصة ن التجربة الكورية املميزة يف جمال االستثمار ال ميكن اغفاإ
كانت حتت وطأة االستعمار تلو   بعدما وصلت اىل مراتب مرموقة يف مؤشرات االقتصاد العاملي، وهي اليت

ستعمار، إال ان االخذ باجلدية يف تعاطي الرجل الكوري مع االستثمارات االجنبية املباشرة قد حققت له اإل
طمح اليها، بل اكثر من ذلك، اذ ال نكاد جند سوقا يف العامل اال وفيه شيء من املنتوجات النهضة اليت كان ي

 .  الكورية

 بداية التجربة    : الفرع األول

إن كوريا اجلنوبية قد استطاعت اجناز قفزة سريعة يف مسرية تطورها، وحققت هنضة شاملة تناولت خمتلف مرافق "
السياسية والثقافية، وأصبحت حتتل موقعا مرموقا يف االقتصاد الدويل، بعد أن  حياهتا االقتصادية واالجتماعية و 

وتعرضها حلرب مباغثة وشاملة شنتها  3333كانت باألمس القريب، وعلى وجه التحديد منذ تأسيسها عام 
 واستمرت تلك احلرب ملدة ثالث سنوات مما نتج عنها دمار شامل يف شبه 3371عليها كوريا الشمالية عام 

اجلزيرة الكورية، فضال عن افتقارها للموارد االقتصادية الالزمة لتحقيق التنمية الشاملة، إذ تعد واحدة من الدول 
 .األسيوية الفقرية واملتخلفة
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بسبب منوها االقتصادي السريع، أو يطلق على هذه " النمو األسيوي"وهلذا ليس من املصادفة أن يصفها البعض 
 .منذ فرتة السبعينات من القرن العشرين" انغ كانغمعجزة اهل"التنمية لقب 

وال شك أن هذا التطور السريع والشامل ال بد أن يكون برهان جتربة رائدة يف ميدان التطور والنمو متيزت به كوريا 
وأصبح هذا البلد الذي خرج من حرب مدمرة، وكان متوسط الدخل " 1"اجلنوبية عن غريها من دول العامل األخرى

دوالر حيتل مراتب عاملية مرموقة، حيث استطاع بعد ثالثني عاما من العمل املتواصل أن حيقق  33 يتجاوز فيه ال
أالف دوالر، وان يصبح أيضا دولة متقدمة صناعيا حتتل املرتبة الثانية عامليا يف  31متوسط دخل فردي يتجاوز 

 .2"ملرتبة اخلامسة عامليا يف صناعة السياراتصناعة السفن واملرتبة الرابعة يف صناعة النسيج االصطناعي، وا

نتهاء احلرب مع اجلارة الشمالية اإل بدأت كوريا اجلنوبية يف جذب االستثمارات األجنبية يف بداية الستينات بعد"
هبدف النهوض بعملية التصنيع يف البالد، ونظرا لعوامل كثرية مل تستطع كوريا جذب احلجم املنتظر من هذه 

إىل غاية بداية السبعينات من القرن املاضي حيث توافدت الشركات األمريكية واليابانية واستثمرت  االستثمارات
ومن اجل تنشيط االستثمار األجنيب قامت احلكومة بإنشاء مناطق التجارة . يف الصناعات ذات العمالة الكثيفة

مليون  32.3ن دوالر مقابل مليو  27.2ما يقارب  3331احلرة حيث بلغ حجم االستثمار األجنيب يف عام 
 .3323دوالر يف عام 

فقد صدر قانون حوافز رأس املال األجنيب والذي يعترب القانون األساسي الذي حيكم ويقيم  3333أما يف عام 
االستثمار األجنيب يف كوريا اجلنوبية، هذا القانون تضمن العديد من املالمح أمهها التوسع يف القطاعات الصناعية 

 .3"3332نشاط يف عام  723مقابل  3331نشاط يف عام  333لالستثمار األجنيب لتبلغ املتاحة 

 4الحوافز الضريبية المقدمة: الفرع الثاني

 املال رأس حتويل إعادة من كل ضمان مثل ، األجانب للمستثمرين احلوافز من خمتلفة جمموعة بتقدمي كوريا تقوم
 لبعض القروض بالنسبة على الفائدة معدالت ختفيض و امللكية حقوق ومبادئ األرباح، مع حتويل للخارج

 من الكثري تقدمي يتم كما اإلمجايل، احمللي زيادة الناتج يف واملسامهة الشغل مناصب خلق يف املسامهة الصناعات
 يتم ال كما األجنبية، الشركات تلك نشاط من األوىل سنوات اخلمس الضريبية خالل اإلعفاءات أو التسهيالت

                                                           
1
  .33، ص13دراسات دولية، العدد رشيد عبد النيب، التجربة الكورية اجلنوبية يف التنمية، سعيد  

2
 .33مرجع سابق، ص عبد الرمحان بن سانية،  

3
 .331-332ص  صزيدان حممد، مرجع سابق،   

4
 .333-331 ص مرجع سابق، ص سالكي سعاد،  
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 للسنوات وذلك ميلكها األجانب اليت األسهم عن الناجتة األرباح توزيع وعمليات األسهم أرباح على فرض ضرائب
 قانون فإن العادية، وأخريا املعدالت من  %71التالية  الثالث السنوات وخالل ذلك بعد مث األوىل اخلمس
 يلقاها املستثمرين اليت املعاملة بنفس األجانب املستثمرون يعامل أن على يؤكد اجلنوبية كوريا يف االستثمار تشجيع

 القضاء على وشددت مبنح األراضي والعقارات املتعلقة التسهيالت خمتلف اجلنوبية كوريا قدمت كما. الكوريني
 . الوطنية البنوك طرف من املختلفة القروض تقدمي من خالل املالية وحىت اإلدارية العوائق على

 األجنيب االستثمار بواسطة معدل قياسها ميكن الكوري لالقتصاد بالنسبة املباشر األجنيب تثماراالس أمهية إن
. 3331يف عام  %1.3مقابل  3333يف عام  %3.2املعدل  هذا بلغ حيث اإلمجايل الوطين الناتج إىل املباشر

مت  حيث ماليزيا نظريهتا من أقل مبعدل لكن إجيابية جد نتائج إىل اجلنوبية يف كوريا األجنيب االستثمار أدى لقد
مشروعا  2237دوالر أمريكي يف  بليون 5.4 مبلغ استثمار مت حيث واإللكرتونيك التصنيع قطاع على الرتكيز

 .3333مؤسسة خدمية وذلك يف عام  332بليون دوالر يف  2.3صناعيا، بينما مت استثمار 
 

 1دور االستثمارات األجنبية المباشرة واكتساب التكنولوجيا:الثالث الفرع
 االستثمارات االجنبية المباشرة: أوال 

 اليت العوامل أهم منها من واالستفادة املباشرة األجنبية االستثمارات جذب على الكوري االقتصاد قدرة تعترب
 .النامية االقتصاديات من بغريه مقارنة قياسي زمن يف النطالقه هيأت
 املناخ متطلبات كل توفري الكورية على احلكومة عملت 1984 عام األجنيب االستثمار حرية قانون إصدار فمنذ

 ومراجعة األجانب، للمستثمرين الصناعات من أكرب عدد كفتح األجنبية، لالستثمارات جذبا األكثر االستثماري
 قطاع فتح عنها نتج واليت ، 1988 عام من األول الربع يف األجنيب رأس املال وتنمية األجنيب، االستثمار قانوين

 بقانون تعامل واستبداله األجنيب الصرف معدل إدارة قانون بإلغاء احلكومة قامت كما بالكامل وحتريره، التصنيع
 لتبادالت احمللي السوق دائرة احلسايب وتوسيع املال رأس حترير تنفيذ إجراءات بتنفيذ مسح الذي األجنيب الصرف
 .األجنبية
 منتظم مبعدل زادت حيث على كوريا، املباشرة األجنبية االستثمارات تدفقات زيادة يف وغريها اجلهود هذه وأامرت

 وأصبحت، 2001عام دوالر بليون 11,2 و 2000عام دوالر بليون 15,2 وبلغت ، 1984عام منذ
 .الكوري االقتصاد يف حامسا عامال متثل األجنيب لالستثمار الفعالة املشاركة

 
 
 

                                                           
1
 .33-32 ص مرجع سابق، ص عبد الرمحان بن سانية،  
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 االهتمام بالعلوم واكتساب التكنولوجيا:ثانيا
 هذا استفاد حيث كوريا، احلاصل يف الصناعي التطور يف هاما دورا منها واالستفادة التارتخية التجربة توظيف لعب
 املزايا من عزز وبالتايل الصناعية، منتجاته التقنية وحتسني استيعاب يف واألمريكية اليابانية االستثمارات من البلد

 .العاملية األسواق يف لصناعاته التنافسية
 خلدمة وتوظيفه العلمي يف البحث االستثمار خالل من التكنولوجية قدراهتا تعزيز تواصل اجلنوبية كوريا والزالت
 إلجراء ، 1999أفريل يف PACSTللعلوم  الرئاسة االستشارية جملس أسست حيث االقتصادي، التطور

 بني التوافق حتقيق على رئيسي بشكل يسهر حيث التكنولوجيا، وسياسة املدرسة وطنيا العلوم بني الكلي نسيقالت
 .الوطنية والتنمية األحباث برامج أولويات وضع وعلى والتكنولوجيا، العلوم لتطوير السياسات الكلية

  1999سنة "والتنمية الوطنية العلوم لتنمية املدى طويلة خطة" شعار حتت الدولة اعتمدهتا اليت اخلطة وبفضل
 عام هناية يف لكوريا احمللي الناتج إمجايل من2,91% مثلث واليت األحباث يف املتواصلة االستثمارات وبفضل

 .تكنولوجيا املتقدمة السبع إحدى الدول تصبح أن من كوريا متكنت ، 2001
 

 التجربة التركية: المطلب الثالث
يف النهضة االقتصادية حمل اعجاب الكثري من املتتبعني االقتصاديني بل وحىت السياسييني،  ال تزال التجربة الرتكية

ا من التطرق اىل هذه التجربة اليت اسالت الكثري من  وانا منكب  على اعداد  صفحات هذا البحث مل اجد بد 
 .احلرب على مستوى العامل اإلسالمي و االورويب والعاملي كذلك

  1حات االقتصاديةاالصال:الفرع االول
تعترب تركيا من اوائل الدول النامية اليت انتهجت سياسات التثبيت والتكييف اهليكلي يف اوائل الثمانينات، وذلك 
هبدف ختفيض سيطرة الدولة على االنشطة االنتاجية وزيادة التوجه حنو قوى السوق مع احالل اسرتاتيجية تشجيع 

ل اسرتاتيجية االحالل حمل الواردات، ومتثلت اهم عناصر االصالح الصادرات واالستثمارات االجنبية حم
 :االقتصادي فيما يلي 

وذلك بتحرير اسعار القطاع اخلاص، والزمت منشآهتا االقتصادية بتحديد اسعارها على :حترير االسعار احمللية  -
رفع اسعار الطاقة اىل اساس تطورات التكلفة فيما عدا بعض السلع اليت ظلت اسعارها مدعومة اىل جانب 

 .املستوى العاملي وختفيض االعانات يف اجملال الزراعي 

                                                           
1
ه يف العلوم كرمية فرحي، امهية االستثمار االجنيب يف الدول النامية مع دراسة مقارنة بني الصني، تركيا، مصر واجلزائر، اطروحة مقدمة لنيل دكتورا  

 .332-337ص  ، ص2131-2132، السنة اجلامعية -1-االقتصادية، جامعة اجلزائر
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متت على مرحلتني، حيث اعتمدت املرحلة االوىل على تشجيع الصادرات من خالل  :حترير التجارة اخلارجية  -
وضة عليها وختفيض حوافز التصدير، اما الثانية فقد اتسمت بتحرير الوارادت عن طريق الغاء القيود الكمية املفر 

 .الرسوم اجلمركية مع تطبيق قانون مكافحة االغراق حلماية املنتجات الوطنية من املنافسة
حيث مت ازالة القيود على اسعار الفائدة بالنسبة للقروض و الودائع، كما مت الغاء معظم  :حترير اسعار الفائدة  -

 .ا ساهم يف التخصص الكفء للمواردبرامج االئتمان املباشر وأسعار الفائدة التفضيلية مم
مت تطبيق سياسة سعر الصرف احلر الذي يعتمد على قوى العرض والطلب ومت ختفيض  :حترير سعر الصرف -

 .قيمة اللرية الرتكية عدة مرات وذلك دعما لنشاط التصدير
ض النفقات كما استهدفت ختفيض عجز املوازنة العامة للدولة من خالل خف :اتباع سياسة مالية متشددة -

تضمنت ختفيض االجور احلقيقية وتوسيع القاعدة الضريبية مع اعادة هيكلة اسعار بعض الضرائب، هذا وقد 
جلأت الدولة اىل اصدار اوراق مالية حكومية يتم االكتتاب فيها عن طريق البنوك التجارية واملؤسسات املالية 

 .روضاالخرى لسد العجز املايل وتقليص االعتماد على الق
من خالل حترير اسعار هذه املؤسسات واعادة  :اصالح املنشات اململوكة للدولة والتحول حنو  القطاع اخلاص -

 ريلتسي   3333هيكلها، كما مت الرتخيص ببيعها للقطاع اخلاص وقد انشئ جملس اعلى للخصخصة يف عام 
 .ةعملية اخلصخصة وحتويل عوائدها ملشروعات البنية االساسية الرئيسي

 
 جنبي المباشر في تركيا تثمار األساإلطار القانوني المنظم الإل:ثانيالفرع ال

تركيا كانت من الدول السابقة يف جمال تشجيع االستثمار االجنيب املباشر، حبيث عملت على تطبيق نظاما "
معينة، وقد  يهدف اىل تشجيع  االستثمار االجنيب املباشر من خالل تقدمي حوافز ترتبط مبناطق و قطاعات

( قانون رأمسال االجنيب)، حيث ان تركيا بإصدارها هلذا القانون 3373الصادر عام  2223اصدرت القانون رقم 
ت يف حينها اكثر القوانني ليربالية يف جمال  االقتصاد، ومع السياسات الليربالية املتبعة يف الثمانينات امست سن  

 3332جنبية وقدمت تسهيالت يف ظل التدابري املتخذة يف االعوام تركيا مغرية الستثمارات  رؤوس االموال اال
وذلك  3332متاشيا مع حترير االقتصاد الرتكي، مث يف عام  3337، ومت تعديل القانون السابق يف عام 3332و

 ،رخيصمبناسبة انضمام تركيا لعضوية االحتاد اجلمركي ألوربا املوحدة، حبيث مت الغاء اجراء حصول املستثمر على ت
ومسح هلذا االخري مبباشرة نشاطه مبجرد االعالن عنه، وبعد ذلك مت صدور قانون جديد االستثمار يف سنة 

 :، وقدم العديد من الضمانات وهي على النحو التايل 3333
 .معاملة املستثمر االجنيب بنفس املعاملة اليت تخضع هلا املستثمر احمللي -
 .االجنيب ال يطبق اي قيد على حصة الشريك -
 .حرية حتويل األرباح، راس املال واحلقوق املعنوية مثل براءة االخرتاع اىل اخلارج -
 .ىل حتويلها اىل  اللرية الرتكيةجيوز ايداع العمالت املستقدمة كرأس مال أجنيب دون احلاجة إ -
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للمستثمر احمللي باالستثمار  السماح للمستثمر االجنيب باالستثمار  يف  كافة  املناطق و القطاعات اليت تسمح -
 .%311فيها وبنسبة  

جيوز لالستثمار االجنيب استخدام ما حيتاجه من االطار األجنيب، كما جيوز للشركات الكائنة يف اخلارج فتح  -
وقد اشتمل القانون على حزمة متنوعة من احلوافز االستثمارية . مكاتب اتصال هلا شريطة مزاولة التجارة يف تركيا

 :ط هذه احلوافز تبعا ملناطق التنمية املختلفة وحبسب القطاعات وقد مت ترتيب ذلك  كما يليترتب
مت تقسيم تركيا وفق املناطق التنموية اىل ثالثة مناطق متباينة حبسب مستوى تنميتها : بالنسبة للمناطق التنموية 

 :وهذه املناطق هي 
 .املقدمة هلذه املناطق تتصف باحملدودية  وهذه املناطق حمدودة واحلوافز: املناطق املتقدمة  -
 .وتشمل على املناطق الواقعة يف اجلهة الشرقية لرتكيا : مناطق ذات اولوية يف برنامج التنمية  -
وتشمل كل  املناطق بعد استبعاد املناطق املتقدمة واملناطق ذات االولوية يف برنامج :املناطق العادية  -

 .1"التنمية 
 

 على المناخ والتحفيزات لالستثمار في تركيا نظرة: الفرع الثالث
  2المناخ االستثماري: والأ

ثاين أكرب مناخ يتعرض لإلصالحات بني دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من حيث القيود املفروضة   -
املباشرة  مؤشر العوائق التنظيمة لالستثمارات األجنبية)3333  على االستثمارات األجنبية املباشرة منذ عام

 (.2132-3333اخلاص مبنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
أيام إلنشاء شركة، يف حني يزيد هذا املتوسط لدى الدول  2بيئة عمل مشجعة على األعمال مع متوسط   -

ة تقرير البنك الدويل ملمارسة أنشطة األعمال لسن)يوًما  33األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عن 
2133.) 

 .ظروف استثمار شديدة التنافسية  -
 .ثقافة قوية يف قطاعي الصناعة واخلدمات  -
 .معاملة متساوية للمستثمرين كلهم  -
 (.وزارة االقتصاد) 2133شركة برؤوس أموال أجنبية يف سنة  33133حوايل   -
 .حتكيم دويل  -
 .ضمان تنفيذ التحويالت  -
 

                                                           
1
 .323 -323 ص مقيدش فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص  
 

2
 .21/21/1122بتاريخ  www.invest.gov.tu :مناخ استثمار متحرر وخاضع لالصالحات، حتت العنوان االلكرتوين 

http://www.invest.gov.tu/
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 1تحفيزات االستثمار: ثانيا
 .%21إىل % 11ختفيض ضريبة دخل الشركات من   -
 تتضمن إعفاًءا  اليتحوافز ومزايا ضريبية يف مناطق التطوير التكنولوجي واملناطق الصناعية واملناطق احلرة   -

حصة صاحب العمل يف التأمينات  كلًيا أو جزئًيا من ضريبة دخل الشركات، يف شكل منحة على
 .ألراضيجتماعية، عالوة على ختصيص ااإل
 .قانون لدعم االبتكار والبحث والتطوير  -
 .و االستثمارات اإلقليمية  حوافز لالستثمارات اإلسرتاتيجية ، وذلك بالنسبة لالستثمارات الكبرية،  -

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
1
 .32/21/1122بتاريخ  tuwww.invest.gov. :حتت العنوان االلكرتوين حوافز وضرائب منخفضة، 

http://www.invest.gov.tu/
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 خاتمة الفصل
 

النماذج الكالسيكية ن تعرفنا على مفهوم النمو االقتصادي و التنمية  االقتصادية، وبعد ان ذكرنا تلك  بعد أ
ة من ـــــادي يف دولــــو االقتصــدوث النمــد لكيفية حـــــم تتفق على تفسري واحـــــيت لــو االقتصادي الـــواحلديثة لنم

 .دول ــــــــال
كان البد لنا من التطرق اىل تلك االثار اليت حيققها االستثمار االجنيب املباشر على النمو االقتصادي، وهذا 
بكل موضوعية اليت اقتضت منا التطرق اىل االجيابيات والسلبيات، ورأينا يف املبحث االخري السبل اليت 
انتهجتها بعض الدول النامية لالستفادة من االستثمارات  االجنبية املباشرة، وجتنب تلك السلبيات اليت 

 .ذكرناها
تثمار االجنيب املباشرة لتحقيق النمو وكان هدفنا من خالل هذا الرتكيز على ان االستفادة من  االس

االقتصادي مرهون مبدى قدرة الدول املضيفة على جتهيز اقتصادها وسياستها العامة الستقبال االستثمار 
 .االجنيب املباشر
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 تمهيد

بعد ان اّتسم الفصل االول والثاين بالتنظري ملوضوع الدراسة، سنحاول يف هذا الفصل التقرب من الواقع اجلزائري  
يف جمال تشجيع استقطاب االستثمارات االجنبية املباشرة، وهذا من خالل الرتسانة القانونية املعّدة، والنتيجة 

، يف هذا اجملال يتم هبا قياس مستويات الدول ،عطي مؤشرات كميةاحملققة يف اعني اهليأت الدولية واالقليمية اليت ت
لنحاول يف االخري اجراء دراسة قياسية وفق االحصائيات املتحصل عليها حول اثر االستثمارات االجنبية على 

 .النمو االقتصادي يف اجلزائر 

 :كما يلي  مباحثوهلذا سوف نقسم هذا الفصل اىل ثالثة 

 الستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائرواقع ا: املبحث األول

 حتليل مناخ االستثمار االجنيب املباشر يف اجلزائر: املبحث الثاين

 قياس اثر االستثمار االجنيب املباشر على النمو االقتصادي يف اجلزائر: املبحث الثالث
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 الجزائر فياالستثمار األجنبي المباشر واقع  :المبحث األول

 مما جعلهاالتعاطي مع امللفات االقتصادية  اثناءتغريات معتربة يف سياساهتا منذ االستقالل   اجلزائرشهدت لقد 
النسيب، وهذا ما سوف نسلط  من التقييد اىل التحرير جنيب املباشرر من نظرهتا يف التعامل مع اإلستثمار األتطوّ 

    .ضواء التنقيب والبحث فيما يليعليه أ

 نظرة المشرع الجزائري لالستثمار االجنبي المباشر تطور :األولالمطلب 

لقد تطورت نظرة املشرع اجلزائري اىل االستثمار االجنيب كانعكاس حتمي لفلسفة احلكم والظروف احمللية والعاملية 
 .وعموما شهدت اجلزائر مرحلتني قبل االصالحات وبعدها ،اليت سادت كل مرحلة

 االصالحاتاالطار القانوني قبل  :األولالفرع 

 :والذي سنبينه من خالل املراحل التالية

 3693-3691 :األولىالمرحلة :أوال

 : 79/79/3691المؤرخ في  91/799تحت رقم 3691قانون االستثمار لسنة .3 

 :صها يف التايل يازات لصاحل املستثمر االجنيب نلخهذا القانون ليجسد جمموعة من االمت لقد جاء"

بالنسبة للشركات املتعاقدة اليت ال يقل استثمارها عن مخسة  سنة، 51الضرييب ملدة  النظامضمان استقرار  -
 .ماليني دج

 .ختفيضات جبائية على املواد املستوردة من  اخلارج، شريطة ان يكون اتفاق مسبق بني املستثمر و الدولة -

االستثمار  للمستثمرين بغية حتفيزهم علىكما احتوى هذا القانون على جمموعة من االمتيازات و احلوافز قدمت   
 :واالستقرار يف اجلزائر نوجزها كما يلي 

 .و معنوينيأ  طبيعينياشخاصا يستفيد املستثمرون من احلرية الكاملة يف ممارسة النشاط االستثماري سواء كانوا -

 .جانبقامة بالنسبة للمستثمرين األو اإلحرية التنقل -

                                                           
   36/5666رقم اجلزائرية املتضمن قانون االستثمارات، اجلريدة الرمسية  5636جويلية  73املؤرخ يف  722-36قانون رقم. 
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 .احملليني و االجانب املستثمرين املساواة بني-

 :وذلك لعدة اعتبارات نوجزها فيما يلي أهدافه غري ان هذا القانون مل حيقق 

 .عدم جتانس اخليار السياسي املتبع انذاك مع الواقع االقتصادي-

ونقص يف اهلياكل  غري مؤهلة، وإطاراتة رادة  هشّ إتماعية املتدهورة املفسرة بوجود االوضاع االقتصادية و االج-
 .1"وغريها.......القاعدية ،

ه مت تسجيل نّ أذ إحمدودة،  جنيب جدّ ستثمار األعكاسات تطبيق هذا القانون على اإللذلك فقد كانت ان"
 . 2"مشروعني استثماريني فقط

 : 31/76/3699المؤرخ في  3699قانون االستثمار لسنة  .7

طار التنمية إس املال يف أجديدا لالستثمارات لتحديد دور ر  ، تبنت اجلزائر قانونا5636بعد فشل قانون "
لس الثورة، الواردة يف عرض اصة به وذلك تطبيقا لتعليمات جموالضمانات اخل وأشكالهاالقتصادية ومكانه 

 .سباباأل

 .3" 5633يبدو ذلك من خالل املبادئ اليت وضعها قانون  األولخيتلف النص الثاين جذريا عن النص 

جنيب هبذا االنتهاج اجلديد قامت اجلزائر بطمأنة املستثمرين االجانب مبا يتعلق س املال  األأالر  يتأثروحىت ال "
ان ما هو واضح  إال. بنشاطاهتم داخل اجلزائر وان هذه التغيريات لن متس حقوقهم املكتسبة يف ظل النظام السابق

بة، حيث أن هذا القانون يرمي اىل اخضاع صبحت متذبذأأن ثقة االجانب  33/782ل االمر من خال
حالل نظام الرقابة حمل نظام حرية االستعمال إالسيادة الوطنية، وذلك على اساس االستثمار االجنيب اىل منطق 

 . 4"أخرىمن جهة، وحصر التعاون الدويل يف اطار الشركات ذات االقتصاد املختلط من جهة 

                                                           
1
 .718-712ص  ص ،7156مكتبة حسن العصرية، لبنان،  ،األوىلعبد الكرمي كاكي، االستثمار االجنيب املباشر والتنافسية الدولية، الطبعة   

2
 .555ص ،7113/7112حتليلية ملناخ االستثمار يف اجلزائر، اطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة، املوسم  ناجي بن حسني، دراسة  

   81/5633املتضمن قانون االستثمار، اجلريدة الرمسية اجلزائرية رقم  5633سبتمرب 51املؤرخ يف  782-33االمر رقم. 
3
 .18، ص5666املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  عليوش قربوع كمال، قانون االستثمارات يف اجلزائر، ديوان  

4
امعة تلمسان، داودي حممد، السياسة املالية واثرها على استقطاب االستثمار االجنيب املباشر حالة اجلزائر، اطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ج  

 .565، ص7155/7157السنة اجلامعية 
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 3693-3693: المرحلة الثانية: ثانيا

 1970 سنة فمنذ اختصاص الدولة، من االستثمارات معظم كانت لذا االشرتاكي بالتوجه املرحلة هذه متيزت"
 املادة عليه نصت ما هذا و االقتصادي الطابع ذات االشرتاكية للمؤسسات االستثمارات متويل توحيد مبدأ تأّكد
 على جيب أنه أشار قد للمؤسسات االشرتاكي التنظيم ميثاق أن جند و1970 لسنة املالية قانون من  05

االستثمار  إمكانيات يف الزيادة ألجل األرباح لتحقيق هلا خصصت اليت العامة استهالك األموال املؤسسات
 1."الوطين

ستثمار العمومي، ومت هم ما مييز هذه الفرتة هو تعزيز منط االقتصاد املخطط وزيادة حجم االأ"وعليه فلقد كان 
يف نفس الوقت مل تعط االولوية  ،س املال اخلاص مع قيام الدولة باحتكار التجارة اخلارجيةأر  هتميش دور

لالستثمار االجنيب ما عدا يف قطاع احملروقات الذي خيضع لنظام خاص، فاالستثمار االجنيب جيب ان يكون يف 
غلب هذه أ نّ أ، كما كنولوجين ينتج عنها حتويل تأك ويف القطاعات اليت من املمكن صيغة االستثمار املشرت 

قامت اجلزائر بتجميع موارد مالية  5628و 5625فما بني سنيت . املشاريع مت متويلها عن طريق القروض اخلارجية
مؤسسة  67مليار يف شكل ديون خارجية، وقد ساهم االستثمار االجنيب يف  57مليار دوالر منها  22بقيمة 

مليون دينار ميثل الرأمسال  211مليون دينار ضمن مبلغ  531قيمة  5628مشرتكة برأمسال امجايل بلغ سنة 
 .2"االجنيب املستثمر

  3696-  3697 المرحلة الثالثة: ثالثا

 إعطاء إىل الفرتة هذه يف اجلزائرية احلكومة عمدت للتسيري، السابق النموذج يف ارتكبت اليت لألخطاء تصحيحا"
 .للتنمية جديدة إسرتاتيجية ضمن ذلك و شؤوهنا بعض تسيري يف العمومية للمؤسسات ثرأك حرية

 يف الواضح للنقص راجع هذا و اإلنتاج، ضمن متواضعة حصة اجلزائر يف اخلاص القطاع يف االستثمار شغل فقد
 اليت اخلاصة املبادالت وجود عدم و للتنافس جو غياب أن ماك آخر، إىل حني من له تتعرض انتك  اليت القوانني

 .االقتصادية التنمية عملية من هتميشه إىل أدت العوامل هذه فكل املنتجات، خلق إىل تؤدي

                                                           
1
، 7116/7151، جامعة اجلزائر، املوسم قانون االعمالحممد سارة، االستثمار االجنيب يف اجلزائر دراسة حالة اوراسكوم، مذكرة ماجيستري يف   

 .58ص
2
 Abdelhamid mazaache , « l’Algérie :le voile des hydrocarbures », l’investissement direct étranger et 

développement industriel méditerranéen, économica,1998,p116. 
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 الذي و الوطين اخلاص باالستثمار ، واملتعلق 1982 أوت 11 يف 87/55 القانون صدور ذلك مت إثر على و
 القضاء و الشغل لتوفري وذلك جزائري، مليون 30 رأمساهلا جتاوز عدم بشرط خاصة اتكشر  إنشاء للخواص أجاز
 بني التكامل زيادة و االسترياد من التقليل و اخلصوص على الشباب أوساط يف تنتشر أخذت اليت البطالة على

 .1"العمومية املؤسسات و اخلاص القطاع

احلق يف املشاركة يف اجهزة التسيري والقرار وفق قواعد : وقدم هذا القانون ضمانات لالطراف االجنبية منها"
التجاري، ضمان حق تصدير االرباح غري املعاد استثمارها، وحصة االجور واملسامهات االجتماعية احملولة، القانون 

ن امتيازات جبائية ـــسيسها مـــــرتد تأاد مبجــة االقتصـــــتد الشركات املختلطــــة، كما تستفيــــومصاريف اخلدمات التقني
 :يـــــــــــه

تحويل باملقابل لكل املشروعات العقارية الضرورية لنشاطها، كما تستفيد ايضا من االعفاء من احلقوق على ال-
 .من القروض مع حق توجيه ومراقبة نشاط الشركة

 .سنوات أو من الضريبة على االجر االضايف 11االعفاء من الضريبة العقارية ملدة -

 .2"سنوات 16االعفاء من الضريبة على االرباح الصناعية والتجارية ملدة -

، وهبوب رياح 5687البرتول سنة  ألسعاربعد اهلزة االقتصادية العنيفة اليت عرفتها اجلزائر بفعل الرتاجع الرهيب "و
فكرت السلطات العمومية من جديد يف تعديل قانون " الربسرتويكا"التغيري السياسي على العامل بفعل ما عرف بـــــ

 :، فجاءية صادية والسياسية الدولاالستثمار الذي فرضته املتغريات االقت

 5687اوت  78املؤرخ يف  87/56املعدل واملتمم للقانون  5683اوت  56املؤرخ يف  83/56القانون رقم -
، 87/57مادة معدل للقانون  73مادة منها  78يتكون من : الشركة املختلطة وسريها بتأسيسواملتعلق 

مكرر  6نبية واحمللية خلدمة خمططات التنمية، ونصت املادة خصصت هذه التعديالت لتوجيه االستثمارات االج
انشاء الشركات املختلطة يف االقتصاد يف اطار املخطط الوطين للتنمية وخيضع يندرج : )صراحة على ما يلي

 :لكن هذا القانون مثل سابقيه وجد صعوبات كبرية اثناء تطبيقه نذكر منها(. الهداف املردودية االقتصادية واملالية
                                                           

1
 .53حممد سارة، مرجع سابق، ص  

2
-7111اجلزائر مصر والسعودية، : جوامع لبيبة، اثر سياسات االستثمار يف جذب االستثمار االجنيب املباشر يف الدول العربية دراسة مقارنة   

الطور الثالث يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاديات النقود والبنوك واالسواق املالية، جامعة حممد  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  ،7157
 .651ص، 7152/7151خيضر بسكرة، 
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 صعوبة حماربة ظاهرة اكتناز االموال خرج املنظومة املصرفية. 
 صعوبات حتويل فوائد استثمارات ورؤوس اموال الشريك االجنيب. 
 1"صعوبة حماربة هروب رؤوس االموال الوطنية واألجنبية حنو اخلارج ،بفعل بريوقراطية املصارف الوطنية. 

بني مجلة االجراءات الواجبة العتماد االستثمار االجنيب  وهو قد83/52يف نفس السنة كان االمر التشريعي "
، ومن خالله رخصت اجلزائر للمستثمرين االجانب االستثمار يف هذا املباشر يف جمال احملروقات واستغالل النفط

ث القطاع غري اهنا اخضعته لتنظيم صارم باعتباره قطاعا اسرتاتيجيا تتدخل فيه الدولة بصفة مباشرة وأساسية حبي
يتعني على املستثمر االجنيب استكمال جمموعة من االجراءات قبل ابرام عقد املشاركة مع الشركة الوطنية، والذي 

 . 2"هو يف االخر له نظام خاص به خيتلف عما هو معمول به يف قانون الشركات ذات االقتصاد املختلط

 طار القانوني بعد االصالحاتاإل: الفرع الثاني

مع  نسيب للتعامالت االقتصاديةالتحرير اليت خطاها املشرع اجلزائري اليت تتمثل اساسا يف الجلريئة ويتميز باخلطوة ا
  .االجانب

 قانون النقد والقرض: أوال

نه أ الّ إ ستثمار،اإلنه ليس بقانون أمما يعين  هدف اىل تفعيل السياسة النقدية، 61/51ن القانون أبالرغم من " 
 :وهي  مبزوالة انشطتهم االستثمارية يف اجلزائر لألجانبكد على جمموعة من املبادئ اليت تسمح أ

  .املباشر جنيبمني بتجسيد مشاريع االستثمار  األحرية االستثمار بالسماح للمقيمني وغري املقي -

 .حتويل راس املال وإعادةامكانية حتويل االرباح  وإقرارالتخلي هنائيا عن شرط الشراكة بنسب حمددة  -

 .جنيباخلالفات اليت حتدث مع الطرف األ التحكيم الدويل عند املنازعات او مببدأقبول اجلزائر  -

املساواة  مبدأد على كّ أوالقطاع اخلاص والعام وهبذا فقد مني يمني وغري املقيز بني املقيالتخلي هنائيا عن التمي -
 .بني خمتلف املستثمرين

                                                           
1
 .751عبد الكرمي كاكي، مرجع سابق، ص  

2
 .568داودي حممد، مرجع سابق، ص  
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االستثمار يف ظل هذا القانون باستقباله للملفات ودراستها وحرصه على  هيأةوقد لعب املصرف املركزي دور  -
  .1"ضمان حقوق املستثمرين بالسهر على تطبيق القوانني

  31/37/3661المؤرخ في  61/37تحت رقم 3661قانون االستثمارات لسنة : ثانيا

 البيئة القانونية و التشريعية توفري قصد 1993 أكتوبر 51 يف املؤرخ للمرسوم وفقا االستثمار قانون صدر لقد"
 كانت ما فبعد .اجلزائر األجنيب إىل منه خاصة اخلاص، االستثمار استقطاب و جللب املواتية والتنظيمية

 مهشت نيةقانو  إجراءات العمومية وفق قبل مؤسساته من تنجز العام، القطاع على حكرا املختلفة االستثمارات
 أكرب الوطين الشريك فيها ميتلك شراكة يف األجنيب اخلاص حركة القطاع جمال ضيقت و احمللي اخلاص القطاع

 ملبدأ بإقراره تنظيمات و قوانني من سبقه عما متميزا ليكون 1993 لسنة قانون االستثمار جاء وأمهها، احلصص
 استثماري حتت مشروع أي يف الدخول يف حر أجنبيا، أو كان حمليا اخلاص فالقطاع  .الكاملة لالستثمار احلرية

 ال إذ معقدة، و إجراءات كثرية إىل احلاجة دون بالدولة، اخلاصة اإلسرتاجتية النشاطات بعض عدا أراد، شكل أي
 نص كما  .االستثمارات متابعة و دعم و لرتقية الوطنية الوكالة يف باالستثمار تصريح سوى نظريا األمر يتطلب

 فالقانون جانب أم حمليني خواص، أم عموميني أكانوا سواء املستثمرين، بني التمييز عدم مبدأ على القانون هذا
 األجانب، للمستثمرين أجاز كما الواجبات، و احلقوق حيث من للمستثمرين مساوية معاجلة نصوصه يف ضمن

 ذلك و اجلزائرية، السلطات غري قضائية سلطات إىل اللجوء التوفيق، طريق عن احملتملة اعاتالنز  تسوية إطار يف
 االستثمار قانون منح فلقد  .جلبها و األجنبية االستثمارات استقطاب إعاقة اهنشأ من اليت املعوقات خمتلف إلزالة
 "2.االستثمار دعم و لرتقية الوطنية الوكالة متنحها اليت االمتيازات إطار يف التحفيزات من مجلة

 

 

 

                                                           
1
جملة  -دراسة حتليلية-ستثمار االجنيب املباشر يف ظل تداعيات االزمة املالية العامليةتقييم التجربة اجلزائرية يف جمال جذب االرايس حدة و كرامة مروة،   

 .33ص، 7157، 57احباث اقتصادية وإدارية، العدد 
   32املتعلق برتقية االستثمار، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد  57-66املرسوم التشريعي رقم. 
2
 .32صياد شهيناز، مرجع سابق، ص  
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 المتعلق بتطوير االستثمار  73/71المتمثل في االمر  7773قانون االستثمار لسنة :ثالثا

 يف املؤرخ 15/16الرئاسي  األمر بصدور اجلزائر يف اخلاص االستثمار تطوير و لرتقية القانوين اإلطار تدعم لقد"
 على يطبق أصبح الذي العام النظام اجلديد القانون حدد لقد .االستثمار بتطوير املتعلق و 2001 أوت 20

 االستثمارات كذا و ، اخلدمات و للسلع املنتجة النشاطات االقتصادية يف املنجزة األجنبية و الوطنية االستثمارات
 . األجانب و احملليني للمستثمرين االمتيازات اخلاصة منح إطار يف تنجز اليت

 كل وترقيته تطويره املستهدف االستثمار معىن يشمل كي واسعا اجملال فتح قد القانون هذا يكون بذلك و
 "1.ظهورها و نشوءها احلالية االقتصادية السياسات هيأت اليت النشاطات

 :التشريع مايلي  اواجلديد يف هذ"
  واألجانباملساواة بني احملليني. 
 الغاء التمييز بني االستثمار العام واخلاص. 
  انشاء شباك موحد ال مركزي على شكل وكالة وطنية لتطوير االستثماراتANDI  تضم كل اهليئات

تراخيص وقد فتحت هلا فروعا يف الداخل وتنوي فتح فروع اخرى يف  وإصدارذات العالقة باالستثمار 
 :فهي شخصية معنوية هلا استقالهلا املايل وتقوم  اخلارج،

و غري املقيمني وتبلغهم بقرار القبول أتقدم كل اخلدمات االدارية واملعلومات املتعلقة باالستثمار سواء للمقيمني -
 .يوما من تاريخ ايداع الطلب 61احلوافز املطلوبة يف مدة اقصاها  او رفض منح املزايا او

 .العفاء من بعض الضرائب والرسوممن احرتام املستثمرين لاللتزامات اليت يعتمدوهنا خالل فرتة ا التأكد-
يت والسياحي واخلدما  املؤسسة بضم كل املؤسسات مبنح املساحات العقارية الالزمة لالستثمار الصناعي،ينتع-

 .يف السابق وواضحةمنسقة ن منح العقارات يتم بطريقة غري وهذا االمر يف غاية االمهية أل
 و االستثنائية،أميول االمتيازات امللكية اخلاصة  ANDIصندوق لدعم االستثمارات تتكفل بإدراته  أنش-

 .2"والتشريع اجلديد يسمح بإمكانية التنازل  او نقل امللكية لالستثمار
 
 

                                                           
   22، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد7115اوت  71املؤرخ يف  16-15االمر. 
1
 .32كرمية قويدري، مرجع سابق، ص  

2
 .23بعلوج بولعيد، مرجع سابق، ص   
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 ستثمار الحاليلمزايا والضمانات في ظل قانون اإلا :المطلب الثاني

ستثمار يف اجلزائر، فلقد استقرت قوانني االستثمار احلالية كنتيجة لرتاكم جتارب اإلصالحات اليت مست قوانني اإل
 :  على تسهيالت جديدة متثلت يف املزايا والضمانات التالية

 الممنوحة المزايا :ولالفرع األ

 ،(اخلاص) االستثنائي والنظام العام النظام : النظامني ضمن أدرجها املزايا من صنفني اجلزائري املشرع منح لقد"
 فانه العام النظام إطار يف عليها املنصوص واجلمركية اجلبائية احلوافز من املستثمر استفادة جانب إىل انه ذلك

 هناشأ من خاصة تكنولوجيا يستعمل عندما سيما ال خاصة وإعفاءات مزايا من االستثنائي النظام إطار يف يستفيد
 : 2وهذا كما يلي 1"شاملة تنمية حتقيق على واملساعدة الطاقة وإدخال الطبيعية املوارد ومحاية البيئة على احملافظة

 النظام العام لالمتيازات:أوال

 :املزايا حسب املراحل التالية تنويعومت 

 مرحلة اإلنجاز . 3

اإلعفاء من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع غري املستثناة واملستوردة واليت تدخل مباشرة يف إجناز -
 االستثمار،

من الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات غري املستثناة املستوردة أو املقتناة حمليا  اإلعفاء-
 واليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار،

 .ستثمار املعينر اإلاإلعفاء من دفع حق نقل امللكية بعوض عن كل املقتنيات العقارية اليت متت يف إطا-

ز المتيااحق املتضمنة ية ـلوطنك األمالامبالغ ري ولعقار اإلشهاايف رصاـمو لتسجيل ق امن حقوء إلعفاا -
تطبق هذه املزايا على . يةرالستثماجناز املشاريع اجهة إلاملبنية املمنوحة املوغير املبنية وية رلعقاك األمالاعلى 

 .املدة الدنيا حلق اإلمتياز

                                                           
1
 .33كرمية قويدري، مرجع سابق، ص   

2
 www .andi.dz/index.php./ar/regimes-d-avantages(consulter le 01/05/2016) 
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 : مرحلة اإلستغالل. 2 

منصب شغل و بعد معاينة الشروع يف ( 511)ات احملدثة حىت مائة سنوات بالنسبة لإلستثمار ( 6)ملدة ثالث 
 ،(IBS)اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات  -  :النشاط الذي تعده املصاحل اجلبائية بطلب من املستثمر

 (.TAP)اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين -                                                      

منصب شغل أو ( 515)سنوات، بالنسبة لإلستثمارات اليت حتدث مائة و واحد ( 1)متدد هذه املدة إىل مخس و 
أو اإلستثمارات يف القطاعات اإلسرتاتيجية اليت حيدد اجمللس الوطين لإلستثمار /أكثر عند إنطالق النشاط، و

 .قائمتها

  النظام االستثنائي: ثانيا

 المناطق التي تستدعي تنميتها مساهمة خاصة من الدولة-3

 (سنوات 16ملدة ثالث ) مرحلة اإلنجــاز 3-3

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

العقود التأسيسية للشركات فيما خيص ( 7‰)تطبيق حق التسجيل بنسبة خمفضة قدرها اثنان يف األلف -
 .والزيادات يف رأس املال

تكفل الدولة جزئيا أو كليا باملصاريف بعد تقيمها من الوكالة، فيما خيص األشغال املتعلقة باملنشآت -
 .األساسية الضرورية إلجناز اإلستثمار

ن املزايا واليت تدخل اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات غري املستثناة م-
 .مباشرة يف إجناز االستثمار، سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق احمللية

اإلعفاء من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع املستوردة وغري املستثناة من املزايا واليت تدخل مباشرة يف -
 .إجناز االستثمار
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ز متياإلاحق املتضمنة ية ـلوطنك األمالالغ مباري والعقر اإلشهاايف رصاـمو لتسجيل ق امن حقوء إلعفاا-
تطبق هذه املزايا على . يةرالستثماجناز املشاريع اجهة إلاملبنية املمنوحة املوغير املبنية وية رلعقاك األمالاعلى 
 .الدنيا حلق االمتياز املدة

 دةــــلس الوزراء لفائــــرار جمـــــق ا مبوجبـــرين سابقـــة للمستثمـــكما تستفيد من هذه األحكام اإلمتيازات املمنوح
 .املشاريع اإلستثمارية

 (سنوات 51 ملدة عشر) مرحلة االستغالل 3-7   

 .إعفاء ممن الضريبة على أرباح الشركات -

 .الرسم على النشاط املهين إعفاء من  -

على امللكيات العقارية اليت سنوات إبتداء من تاريخ اإلقتناء، من الرسم العقاري ( 51)اإلعفاء ملدة عشر   -
 .تدخل يف إطار اإلستثمار

 .أو تسهيل االستثمار، مثل تأجيل العجز وفرتات اإلستهالك/ مزايا إضافية لتحسني و  - 

 المشاريع ذات األهمية بالنسبة لالقتصاد الوطني   -7 

 (سنوات 11 مخس  ملدة) مرحلة اإلنجــاز 7-3  

ت الطابع اجلبائي املطبقة والرسوم والضرائب وغريها من االقتطاعات األخرى ذاأو خلوص احلقوق /إعفاء و-
 .قتناءات سواء عن طريق االسترياد أو من السوق احمللية، للسلع واخلدمات الضرورية إلجناز االستثمارعلى اإل

القانوين الذي جيب  إعفاء من حقوق التسجيل املتعلقة بنقل امللكيات العقارية املخصصة لإلنتاج وكذا اإلشهار-
 .أن يطبق عليها

 إعفاء من حقوق التسجيل فيما خيص العقود التأسيسية للشركات والزيادات يف رأس املال،-

 .إعفاء من الرسم العقاري فيما خيص امللكيات العقارية املخصصة لإلنتاج-

ية بالنسبة لعمليات ومصاريف اإلشهار العقاري، وكذا مبالغ األمالك الوطنلتسجيل ق امن حقوء إلعفاا-
 .التنازل املتضمنة األصول العقارية املمنوحة هبدف إجناز مشاريع استثمارية
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 مرحلة اإلستغـالل 7-7

سنوات ابتداء من تاريخ معاينة الشروع يف االستغالل اليت تعّدها املصاحل اجلبائية بطلب ( 51)ملدة أقصاها عشر  
 :من املستثمر

 .(IBS)الضريبة على أرباح الشركات -

 .(TAP)الرسم على النشاط املهين -

اإلعفاءات أو التخفيضات يف احلقوق أو الضرائب أو الرسوم مبا فيها الرسم على القيمة املضافة اليت تنقل -
أسعار السلع املنتجة عن طريق اإلستثمار الذي يدخل يف إطار النشاطات الصناعية الناشئة، بقرار من اجمللس 

  .الوطين لإلستثمار

مزايا إضافية أخرى، بقرار من اجمللس الوطين لإلستثمار، مثل تلك املتعلقة بتكفل الدولة جزئيا أو كليا 
باملصاريف، بعد تقيمها من الوكالة، فيما خيص األشغال املتعلقة باملنشآت األساسية الضرورية إلجناز 

 .اإلستثمار

 المكلفة بتشجيعه هيآتالو االستثمار  ضمانات:الفرع الثاني

 جنبي المباشرستثمار األضمانات اإل: أوال

ستثمرين يقدم قانون االستثمار اجلزائري كافة الضمانات للم": ستثمار والمساواة في المعاملةحرية اإل-
غلب قوانني االستثمار للدول اليت تستهدف جذب االستثمار االجنيب املباشر، فيعامل أاالجانب واليت جندها يف 

 عدم التمييز وعدم احلق يف املصادرة ومبدأ. هبا املستثمر االجنيب نفس املعاملة اليت يعامل هبا املستثمر الوطين
حيث نصت  15/16مر من اال 52املادة  وأكدته .1("5663)وضمان محاية امللكية الفكرية مكرس دستوريا 

يعامل االشخاص الطبيعيون واملعنويون االجانب مبثل ما يعامل به االشخاص الطبيعيون واملعنويون : )على 
، ويعامل مجيع االشخاص الطبيعيني واملعنويني يف جمال احلقوق والواجبات ذات الصلة باالستثمار وناجلزائري

 .(صليةها الدولة اجلزائرية مع دوهلم األقيات اليت ابرمتاالجانب نفس املعاملة مع مراعات احكام االتفا

 

                                                           
1
 .575ناجي بن حسني، مرجع سابق، ص  
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 :موالحرية تحويل األ-

 وغريها من والفوائد واملداخيل والنتائج األموال رؤوس حتويل يف األجنيب للمستثمر الكامل احلققر املشرع اجلزائري أ
تستفيد "اليت تنص على  16/15مر من األ 65هذا  ما جاءت به املادة باالستثمار و  املتصلة األموال

يسعرها بنك اجلزائر  س املال بواسطة عملة صعبة حرة التحويلأاملنجزة انطالقا من مسامهة يف ر  االستثمارات
جتة عن التنازل أو س املال املستثمر والعائدات الناأحتويل ر  كد من استريادها قانونا، من ضمان أبانتظام ويت

 ".س املال املستثمر يف البدايةأ من ر كربأن كان هذا املبلغ إالتصفية حىت و 

 :ضمانات الحماية-

واملادة  ن االستثمارات تستفيد بقوة القانون من احلماية،أعلى  15/16مر قرته املادة الرابعة من األأوهذا ما 
مر إال طار هذا األإستثمارات املنجزة يف يف املستقبل على اإل تطرألغاءات اليت قد و اإلأال تطبق املراجعات :"51

ستثمارات املنجزة ن تكون اإلأال ميكن :" اليت جاء فيها 53ادة وكذلك امل". ذا طلب املستثمر ذلك صراحةإ
ويرتتب على املصادرة تعويض . موضوع مصادرة إدارية إال يف احلاالت املنصوص عليها يف التشريع املعمول به

 ".عادل ومنصف

 :تتكريس التحكيم الدولي كوسيلة لحل المنازعا-

ة جنيب والدولخيضع كل خالف بني املستثمر األ:"يكما يل  15/16من االمر  52وهذا ما نصت عليه املادة 
جراء اختذته الدولة اجلزائرية ضده، للجهات القضائية املختصة، إال يف إو بسبب أاجلزائرية يكون بسبب املستثمر 

الدولة اجلزائرية، تتعلق باملصاحلة والتحكيم، أو يف حالة طراف ابرمتها ود اتفاقيات ثنائية أو متعددة األحالة وج
 ".وجود اتفاق خاص ينص على بند تسوية أو بند يسمح للطرفني بالتوصل اىل اتفاق بناء على حتكيم خاص
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 االستثمارالمكلفة بتشجيع هيآت ال: ثانيا

 :  (CNI)المجلس الوطني لالستثمار-3

ومكلف ( ولالوزير األ)ورئاسة رئيس احلكومة  االستثمار ووضع حتت سلطةانشأ لدى الوزير املكلف برتقية "
يتمتع اجمللس ...االستثمارات وسياسة دعمها واملوافقة على اتفاقيات االستثمار بإسرتاتيجيةباملسائل املتصلة 

ستثمار، ويتوىل اشرة يف تنفيذ التشريع اخلاص باإلبسلطات هامة يف جمال منح امتيازات للمستثمرين ويساهم مب
التدابري التحفيزية لالستثمار واملزايا املمنوحة على اخلصوص مهمة اقرتاح اسرتاتيجية لتطوير االستثمار واقرتاح 

ة تتعلق بتنفيذ أستثمار اىل جانب النظر يف كل مسللمستثمرين، كما يقدم اقرتاحات للحكومة يف جمال تطوير اال
 .1"التشريع اخلاص باالستثمار

 7113ستثمار، مث جاء املرسوم التنفيذي يف املتعلق باإل 15/16مر نشاء هذا اجمللس جاء به األإن أري كما نش
 .الذي تضمن صالحيات اجمللس وتشكيله وتنظيمه وسريه 16/51/7113املؤرخ يف  13/611حتت رقم 

  (ANDI)الوكالة الطنية لترقية االستثمار -7

متلك الشخصية املعنوية ( EPA)مؤسسة عمومية ذات طابع اداري الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار هي "
 .موضوعة حتت اشراف الوزارة املكلفة برتقية االستثمارات. واالستقاللية املالية

مهة يف تسيري رشاد، املساالجراءات، ترقية االستثمارات، اإلاالعالم، تسهيل ا: هذه الوكالة هلا سبعة مهام هي
 .2"ساسية هي املتابعةأاالقتصادي، تسيري املزايا ومهمة العقار 

 :هتتم هذه اللجنة باملادة اليت يتقدم هبا املستثمر ضمن احلاالت التالية  :3لجنة الطعن -6

 .عدم تزويد املستثمر بكل الوثائق الضرورية الجناز االستثمار-

 61ـ وهذا بعد جتاوز االجل االقصى احملدد قانونا ب إيّاها،و رفضه أثمر بقرار منح املزايا املطلوبة عدم تبليغ املست-
 .يوما ابتداءا من تاريخ ايداع الطلب لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

                                                           
1
 .26-27ص  ص ،7157عيبوط حمند وعلي، االستثمارات االجنبية املباشرة يف القانون اجلزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  

2
 ANDI,GUIDE INVESTIR EN ALGERIE, ELLIPSE-ALGER, EDITION 2012,P64. 

 .717مقيدش فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص  3
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االستثمار واليت ال االعرتاضات او االحرتازات اليت قد يقدمها املستثمر على قرارات الوكالة الوطنية لتطوير -
 .تتطابق يف الشكل واملضمون مع النصوص القانونية والتنظيم الساري املفعول يف هذا اجملال

وجيب ان تتضمن العريضة على  15/16من االمر  2وحتضر هذه اللجنة وفقا للشروط املنصوص عليها يف املادة 
دة على ذلك، وجيب ان ترفق العريضة بكل اسم وعنوان وصفة مقدم العريضة وعرض الوقائع والوسائل املساع

 .الوثائق واملستندات اليت تثبت صحة الطعن

أو اهليئة حمل الطعن ومع ذلك دارة جتاه اإلان قرار اللجنة يف حالة قرارها حبق املستثمر الطاعن يصبح قرارا ملزما إ
 .صادر عن اللجنةحيتفظ املستثمر حبقه يف اللجوء اىل القضاء وهذا مهما كانت نتيجة الطعن ال

  :الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري-4

هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، موضوعة حتت 
 :1وصاية الوزير املكلف باالستثمار، وتتمثل مهامها يف

 .التسيري والرتقية، والوساطة والضبط العقاري على كل مكونات حافظة العقار االقتصادي العمومي تويل مهمة-

 .ويل مهمة الوساطة العقاريةت-

تويل مهمة املالحظة فيما خيص العقار االقتصادي العمومي، وتقدمي املعلومات للهيئة املختصة، حول العرض -
 .فاقهوآوالطلب العقاري وتوجهات السوق العقارية 

صول العقارية والوفرة العقارية ذات الطابع االقتصادي وتتوىل مهمة ترقيتها لدى نشر املعلومات حول األ-
علومات جيمع العرض الوطين حول األصول واألوعية العقارية ذات الطابع املستثمرين، وتضع هلذا الغرض بنك م

 .قتصادي مهما كانت طبيعتها القانونيةاإل

شهر، وميكن ان يشكل هذا اجلدول والقيام بتحيينه وحتديثه كل ستة أقتصادي أسعار العقار اإلإعداد جدول -
 .االقتصادية عند عمليات االمتياز او التنازل لألسعارمرجعا 

 .و التجارية املتصلة بنشاطهامليات املنقولة أو العقارية أو املالية أالقيام بكل الع-
                                                           

1
، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وحيدد قانوهنا االساسي،  7112افريل 76املؤرخ يف  12/556املرسوم التنفيذي رقم   

 .7112افريل  71الصادر بتاريخ  72اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 
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 .ملتصلة بنشاطهاتفاقيات اإبرام كل العقود أو اإل-

  .تطوير املبادالت مع املنظمات واملؤسسات املماثلة واملرتبطة مبجال نشاط الوكالة-

 

 لى الجزائرإجنبي المباشر الوارد ستثمار األحجم اإل: المطلب الثالث

ىل اجلزائر تطورا ملحوظا خاصة يف جمال احملروقات واالتصالت لقد شهدت اإلستثمارات األجنبية الواردة إ
 :، وسنوضح حجمها فيما يليوالتأمينات

 لى الجزائرتدفق اإلستثمارات األجنبية المباشرة إ: الفرع االول

جنبي المباشر الوارد الى الجزائر في حجم االستثمار األ(:  3-1)الجدول رقم
 (7731-3663)الفترة 

الوحدة مليون )
 (دوالر

 5668 5662 5663 5661 5662 5666 5667 5665 السنوات 
FDI  312 731 721 1 1 1 61 81 الوارد 

 7113 7111 7112 7116 7117 7115 7111 5666 السنوات 
FDI  1795 1145 882 638 1065 1108 781 767 الوارد 

  7156 7157 7155 7151 7116 7118 7112 السنوات 
FDI  2661 3052 2580 2300 2746 2632 1662 الوارد  

:باالعتماد علىاجلدول من اعداد الطالب   

Source :-unctadstat.unctad.org/wds/tableviewer/tableview.aspx  

           -Tableau investissement étranger direct :flux et stock entrants et 
sortants ,annuel,1980-2014 
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 لى الجزائر في الفترة المباشرة إجنبية اإلستثمارات األفق دتمنحنى (: 3-1)الشكل رقم 

(3663-7731) 

 
 من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات اجلدول السابق: املصدر

ر تظهر ىل اجلزائاليت ختص التدفقات الواردة من اإلستثمار األجنيب املباشر إمن خالل املعلومات االحصائية "
 66/57و 61/51وهذا بالرغم من تبين اجلزائر لقانوين  5663اىل غاية سنة  التدفقات ضعيفة نوعا ما

ما يف ما يتعلق بفرتة أ ويرجع اىل سياسة اجلزائر املنغلقة نوعا ما على االستثمار االجنيب املباشر، املذكورين سابقا،
صالحات والتغريات  اهليكلية وانتقاهلا من االقتصاد املخطط فهي تتعلق بدخول اجلزائر فرتة اإل  5663ما بعد 

من خالل برامج التثبيت  FMIاىل االقتصاد احلر وتبنيها لالصالحات املقرتحة من طرف صندوق النقد الدويل 
 ،5683والتعديل اهليكلي ملعاجلة االختالالت املختلفة اليت عرفها االقتصاد اجلزائري بعد االزمة البرتولية لسنة 

ا استقطاب مل تشجع كثري  (او امني او سياسي ااقتصادي)هذه املرحلة ميكن اعتبارها مرحلة عدم استقرار 
ىل اجلزائر زادت سرعة وتريهتا يف إن تدفقات اإلستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إ .جنبية املباشرةاإلستثمارات األ
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يف  اجلزائرمنية اليت عاشتها الظروف األ وباألخصخلية للبالد انتيجة لبداية هدوء االوضاع الد واخر التسعينيات،أ
  .1"رهاب والتخريب وعدم االستقرار السياسيمن اإل خضم العشرية السوداء

 حجم قدر حيث املباشر، األجنيب ستثماراإل حجم يف ملحوظ بارتفاع متيزت فقد 2001 سنة بعد ما الفرتة أما"
 إصدار توافق اليت السنة وهي  2001 سنة دوالر مليون 5518 ب اجلزائر إىل الوارد املباشر األجنيب ستثماراإل

 1065 ب واملقدرة 2002 سنة يف احملقق التدفق وكذلك ضريبية، حوافز من عليه انطوى وما 15/16رقم األمر
 الصناعات شركة وخوصصة املصرية، أوراسكوم لشركة النقال اهلاتف رخصة بيع بفضل حتقق الذي دوالر مليون

 الذي االستثمار مناخ يف حتسني من نابع ليس االرتفاع هذا فان وهكذا اهلندية إسبات لشركة باحلجار احلديدية
 إىل  2003 سنة يف املباشر األجنيب االستثمار تدفق اخنفاض ذلك على والدليل منه جزءا الضريبية احلوافز تعترب

 الثالثة الرخصة بيع بفضل 2004 سنة دوالر مليون 882 مستوى إىل ارتفع مث دوالر، مليون 368مستوى
 سنة يف املباشر األجنيب االستثمار تدفقات فان وهكذا ، الكويتية لالتصاالت الوطنية لشركة

  "2.االتصاالت قطاع من معظمها جاءت  7115،7117،7112

مل تبلغه  7116و 7118جنبية املباشرة يف اجلزائر رقما قياسيا خالل عامي بلغ حجم اإلستثمارات األ"كما 
تصادية حادة تراجع خالهلا زمة مالية اقالفرتة بأخالل هذه  ن العامل مرّ األخرية، بالرغم من أخالل السنوات العشر 
دوالر  522سعار البرتول من كما اهنارت أ  باملائة، 21جنبية املباشرة يف العامل بنسبة حجم اإلستثمارات األ

اختاذ إجراءات  ىلإدى باجلزائر أمما  ،7116دوالر للربميل يف سنة  11قل من إىل أ 7118للربميل يف جويلية 
جنبية الكثري من اجلدل اعتربها البعض أهنا كانت سببا يف تراجع حجم اإلستثمارات األ ثارتاقتصادية حتفظية أ

تعاين منها شركة بريتش برتوليوم إحدى االزمة املالية العاملية اليت  ىلباإلضافة إ، 7151باشرة يف اجلزائر سنة امل
 .3"ولية املستثمرة يف قطاع احملروقات باجلزائركرب الشركات البرت أ

هذا حسب ما توضحه معطيات ىل اجلزائر يف وترية متصاعدة غالبا و وظلت اإلستثمارات األجنبية املباشرة تتدفق إ
 .مليون دوالر 2661مبلغ  7156وصلت قيمتها السنوية لسنة ن اجلدول إىل أ

 

                                                           
1
 .523-521ص  بق، صداودي حممد، مرجع سا  

2
 .22كرمية قويدري، مرجع سابق، ص  

3
 .737مقيدش فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص  
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 جنبي المباشر بين الجزائر وتونس والمغربستثمار األمقارنة تدفقات اإل: لفرع الثانيا

 في الفترة تونس والمغرب ،رئاز جلالى إجنبي المباشر الوارد ستثمار األحجم اإل(: 7-1)الجدول رقم

(3663-7731) 

 (الوحدة مليون دوالر) 

 3669 3669 3669 3661 3664 3661 3667 3663 السنوات
 312 731 721 1 1 1 61 81 الجزائر
 668,1 365,3 351,1 377,5 566,4 556,2 583,6 172,8 تونس

 400,2 1204,7 322 332 551 491 424 317 المغرب
 7779 7771 7774 7771 7777 7773 7777 3666 السنوات
 1795 1145 882 638 1065 1108 781 767 الجزائر
 3301 783,1 639,1 583,6 820,8 486,5 779,2 367,9 تونس

 2449,4 1654 894,6 2314,5 480,7 2807,1 422 1380,4 المغرب
  7731 7737 7733 7737 7776 7779 7779 السنوات
  2661 3052 2580 2300 2746 2632 1662 الجزائر

  1117,2 1603,2 1147,8 1512,5 1687,8 2758,6 1616,3 تونس
  3298,1 2728,4 2568,4 1573,9 1951,7 2487,1 2804,5 المغرب

:اجلدول من اعداد الطالب باالعتماد على  

Source :-unctadstat.unctad.org/wds/tableviewer/tableview.aspx  

           -Tableau investissement étranger direct :flux et stock entrants et 
sortants ,annuel,1980-2014 

 تدفّقات ارتفعت حيث  املغرب و تونس اجلزائر،  :الدراسة حملّ  العربية الدول أداء تباين نالحظ من اجلدول
 يف عليه كانت عماخرية من الدراسة يف السنوات الثالثة األ اجلزائر إىل الواردة املباشرة األجنبية ستثماراتاإل

 مليون دوالر 6711و 7111تراوحت بني  اليت و املغرب، يف املسجلة بتلك ةبقار تموهي  السابقة، واتالسن
 ستثماراإل لتدفّقات بالنسبة اأمّ  .اجلزائري و املغريب االستثمار مناخ حول متقاربا انطباعا   لنا يعطي قد الذي األمر
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 رجعـــي دـــــــق الذي األمر  ،7155 سنة ابتداءا من  حمسوسا   اخنفاضا   عرفت فقد تونس، يف املباشر األجنيب
اليت  العريب عـــــالربي داثـــــــأح اتـــــتداعيرف ـــــــاالزمة السياسية واالجتماعية واالمنية أو ما يع إىل األوىل بالدرجة

  .الدـــــــعرفتها الب

 األجنبية االستثمارات تّدفقات إمجايل من الثالثة، الدول هذه من دولة كل حصة إىل انتباهنا صرفنا إذا أما"
 بلغت صةـــــــحب الثانية ةــــــاملرتب يف حّلت دـــــــق اجلزائر أنّ  فنجد ، 2013سنة العربية الدول إىل الواردة املباشرة

 يف وقعت فقد تونس، أما ،% 6.9حبوايل قدرت نسبة، أعلى حّققت اليت املغرب بعد اإلمجايل، من  %3.84
 يف االستثمار مناخ حول حسن ا انطباع ا لنا يعطي قد الذي األمر اإلمجايل؛ من  2.26% حبصة األخرية املرتبة

 غري التونسية، للدولة بالنسبة خاصة املباشرة، األجنبية ستثماراتاإل استقطاب على اجلزائرية الدولة قدرة و اجلزائر،
 املؤشرات ببعض الوارد املباشر األجنيب ستثماراإل تدفّقات إمجايل مقارنة عند االنطباع هذا ينجلي ما سرعان أنه

 قدرة اخنفاض واضحة، جد بصورة لنا يتبني حيث املساحة؛ و احمللي الناتج إمجايل السكان، كعدد األخرى،
 1."املغرب و تونس من بكل مقارنة املباشرة األجنبية ستثماراتاإل استقطاب على اجلزائر

لى الجزائر وتونس والمغرب في الفترة منحنى تدفق اإلستثمارات األجنبية المباشرة إ (:7-1)الشكل رقم 
(3663-7731) 

 
 املنحىن من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات اجلدول السابق

                                                           
1
طروحة دكتوراه يف أما بني اجلزائر، تونس واملغرب،  جنيب املباشر يف اجلزائر دراسة مقارنةستثمار األور السياسات املالية يف ترشيد اإلخرايف خدجية، د  

 .576، ص7152/7151تلمسان، املوسم  املالية العامة، جامعة
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 الجزائر لىالوارد إجنبي المباشر إلستثمار األاتوزيع : الفرع الثالث

 جنبيةالمحلية واإلستثمارات األمقارنة بين اإلستثمارات : أوال

  ستثمارتوزيع المشاريع اإلستثمارية حسب نوع اإل(: 1-1)الجدول رقم 

املشاريع 
 االستثمارية

مناصب  %النسبة  املبلغ %النسبة  عدد املشاريع
 الشغل

 %النسبة 

االستثمار 
 احمللي

17266 6695 6050318 74 ,9 759366 89 

االستثمار 
 االجنيب

238 196 2022164 25 ,1 94043 11 

 511 816216 511 8127287 511 16712 اجملموع

مذكرة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص جنيب املباشر واحلكم الراشد دراسة حالة اجلزائر، صفيح صادق، اإلستثمار األ: املصدر
 .563، ص7152/7151تسيري، جامعة تلمسان، املوسم 

حيملها اجلدول فاننا نالحظ جليا ضعف مسامهة االستثمارات االجنبية املباشرة مقارنة  من خالل البيانات اليت
املتعلق باالستثمار وتتابع القوانيني  15/16وهي السنة املوالية لصدور االمر ) 7117باالستثمارات احمللية، فمند 

مّثل عدد املشاريع ( ها دراستنتا هاتهوهي السنة اليت بلغت) 7156اىل غاية ( احملفزة جلذب االستثمارات االجنبية 
من القيمة االمجالية  %7195من جمموع املشاريع االستثمارية، أما قيمته فبلغت % 196االجنبية حوايل 

 .للمشاريع
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 المنشأجنبية حسب دول المشاريع اإلستثمارية األ: ثانيا

الى  7777من ) المنشأتوزيع المشاريع االستثمارية االجنبية المباشرة حسب دول (: 4-1)الجدول رقم 
7731) 

 مناصب الشغل القيمة مبليون دينار جزائري عدد املشاريع املناطق
 76709 898192 377 اوروبا

 39939 563346 274 االحتاد االورويب
 8607 119506 68 اسيا

 3346 65636 16 امريكا
 37842 1267592 200 العربية الدول

 400 27799 1 افريقيا
 264 2974 1 اسرتاليا

 2086 89992 13 متعدد اجلنسيات
 129254 2471691 676 اجملموع

-des-investissement/bilan-d-www.andi.dz/index.php/ar/declaration:  Source
consulté le 10/11/2016. 2015-2002-investissement-d-declarations 

مشروع  622بـــ من حيث عدد املشاريع روبا هي املستثمر رقم واحد يف اجلزائرجلدول أن أمن خالل ا نالحظ
ن اذا نظرنا من حيث قيمة ولك. مشروع 38مشروع و دول اسيا بــــ 711بـــــــمث تليها الدول العربية  استثماري
من جمموع املبالغ  %11ل العربية باكثر من موال املستثمرة وهذا هو املهم فاننا جند يف الصدارة الدو رؤوس األ

املستثمرة من طرف االجانب يف اجلزائر، وهذا يعطينا فكرة عن ظرورة العناية بتنمية االستثمارات العربية ودعمها 
 . واحلرص على جذهبا

 

 

 

 

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2015
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2015
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 تحليل مناخ االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر: المبحث الثاني

بة من على نسعامل الثالث جلذب أنظار املستثمرين األجانب قصد حتقيق أسيما دول التسعى الكثري من الدول ال 
ستثمار، ومن جهة بتهيئة املناخ العام لإل الّ النمو االقتصادي املمكنة، إال اهنا تعلم علم اليقني أن هذا ال يأيت إ

هلا تقييم نوعية ت يتم من خالمؤشرا واإلقليميةت اليت تعىن باالستثمار الدولية منها آفقد رصدت اهلي ىاخر 
 .ستثمار يف كل دولةوطبيعة مناخ اإل

 .ستثمار اجلزائرياملبحث بعملية مسح عام ملناخ اإل وعليه سنقوم يف هذا

 ستثمار في الجزائركونات المناخ االقتصادي لمناخ اإلتحليل م: ولالمطلب األ

 :جنيب يف اجلزائر وحتليلها فيما يليلعديد املؤشرات اخلاصة مبناخ اإلستثمار األ سوف يتم التطرق

 المؤشرات االقتصادية الكلية: ولالفرع األ

 مؤشرات داخلية: والأ

 :PIBالناتج المحلي  معدل نمو-3
 (7731-3663)بيانات تطور معدل النمو االقتصادي في الجزائر(: 1-1)جدول رقم

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 3663 السنوات
معدل 
 %النمو 

-1.2 1.8 -2.1 -0.9 3.8 4.1 1.1 5.1 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات
معدل 
 %النمو 

3.2 2.2 4.6 5.6 7.2 4.3 5.6 1.7 

  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات
معدل 
 %النمو 

3.4 2.0 1.6 3.6 2.8 3.3 2.8  

 .71/57/7153بتاريخ  databank.worldbank.org:بيانات البنك الدويل اجلدول من اعداد الباحث باالعتماد على
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 اإلصالحات قبل أي 1994 سنة غاية إىل سالبة منو معدالت تسجيلنه مت إف ولحسب ما تظهره معطيات اجلد
 5668سنيت %1.3و سنة % 5.1 إىل ووصل 1995 سنة 3.8% اىل 1994 سنة - 0.9% من انتقل حيث

 اخنفض فقد 1999 سنة يف أما ،الفالحي واملوسم الصناعة قطاع انتعاش نتيجة وهذا، على التوايل 7111و
 إىل االخنفاض هذا يرجع حيث 2001 سنة % 2.1 مقابل % 2.4 إىل 2000 سنة مث % 3.2 إىل النمو معدل
 :خارجية عوامل

 .(األمطار تساقط)املناخية بالظروف مرهون الفالحي املردود •
 .95% تفوق  بنسبة عليه يعتمد اجلزائري االقتصاد أن و خاصة ،بأسعاره مرهون احملروقات قطاع •

 2003 سنة % 2.7 و 2002 سنة % 1.3 إىل 2001 سنة %2.3 من ارتفاع يف االقتصادي النمو معدل وعودة
  .باالساس، وهو نفس السبب الذي يؤدي اىل اخنفاضه النفط أسعار ارتفاع إىل يرجع

 :التضخم-7

مؤشرات تأخذ هبا  او اخنفاضها كلهأي بلد وارتفاع نسبته أالسياسة النقدية يف  حالتضخم عامال مهما يف جنا ميثل 
  .ن يف اقتصاد بلد ما، وفيما يلي نعرض تطورات معدل التضخم يف فرتة الدراسةجل التوطّ الشركات األجنبية من أ

 (7731-3663)الجزائر معدالت التضخم فيبيانات تطور (: 9-1)جدول رقم

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 السنوات
التضخم 

% 

25,9 31,7 20,5 29   29,8 18,7 5,7 5,0 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات
التضخم 

% 
2,6 0,3 4,2 1,4 4,3 4,0  1,4 2,3 

  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات
التضخم 

% 
3,7 4,9 5,7 3,9 4,5  8,9 3,3  

 .71/57/7153بتاريخ   databank.worldbank.org :اجلدول من اعداد الطالب باالعتماد على بيانات البنك الدويل

صادية الصعبة اليت قتبداية التسعينات وهذا بسبب األوضاع األمنية واإل عرفت اجلزائر معدالت خطرية للتضخم يف
، 7112 ىلإ 7111من  %6لتبقى يف حدود  5663سنة  %58املعدل عند ن استقر شهدها البلد، إىل أ
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اىل  7157قتصادي، مث ترتفع يف سنة نعاش اإلبسبب اإل االرتفاع وهذا ىلإ 7116و 7118لتعود سنيت 
ثر رجعي، مث جور بأيف جيوب املوظفني كزيادات يف األ موال اهلائلة اليت ضختها احلكومةوهذا بسبب األ  896%

 .7156يف سنة  %696ستقرار يف حدود نسبة التضخم لإلعادت 

 :حجم السوق-1

 األجنيب ستثماراإل تدفقات لتفسري رئيسي كمحدد السوق حجم أمهية على قتصاديةاإل النظريات من حتّث الكثري
 قبل منتجاهتا فلتصري كبرية أسواقا تتطلب اجلنسياتمتعددة  الشركات نشاطات أن حيث ،ملالعا يف املباشر
 .واجلدول التايل يوضح حالة السوق اجلزائرية لفرتة الدراسة التصدير إىل االجتاه

 (7731-3663)بيانات تطور حجم سوق الجزائر(: 9-1)جدول رقم

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 3663 السنوات
GDP 45715 48003 49946  425446  41764 46941 48177 48187 

  26554 27180 27785 28362 28904 29411 29887 30336السكان
GDPper

 
1721 1766 1797 1500 1444 1596 1612 1588 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات
GDP 48640 54790 54744 56760 67863 85324  103198 117027 
 33749 33267 32817 32394 31990 31590 31183 30766 السكان

GDPper 1581 1757 1733 1774 2094 2600 3102 3467 
  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات
GDP 134977 171000 137211 161207  200013 209047 209703  
  38186 37439 36717 36036 35401 34811 34261 السكان

GDPper 3939 4912 3875 4473 5447 5583  5491  
،مليون دوالر  الف نسمة،  دوالر 

بتاريخ   databank.worldbank.org:اجلدول من اعداد الطالب باالعتماد على بيانات البنك الدويل
71/57/7153. 
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خذ يف احلسبان القدرة اتساع السوق من عدمه، بل جيب األ ال يعترب حجم السوق وحده كافيا للتعبري عن مدى
الذي ( GDB)الناتج احمللي االمجايل وباألخصذا دققنا يف املعطيات املدونة يف اجلدول إالشرائية للمواطنني، و 

ن تعرب عن القدرة الشرائية، نالحظ أاليت ( GDPper)يعرب غالبا عن حجم السوق، والناتج احمللي الفردي 
 7111من سنة  ابتدءا سب حمسوسةنه بدأ يرتفع بنمل يتغري كثريا، غري أ 7111الناتج احمللي االمجايل قبل سنة 

 .5663مليون دوالر وهو ما ميثل اكثر من اربعة اضعاف قيمة  716216ىل ما قيمته إ 7156ليصل سنة 
دوالر، هذا  1265اىل  7156ن وصل سنة ي الفردي فقد عرف وترية متصاعدة إىل أكذلك بالنسبة للناتج احملل

 .جنبيةارات األما يقودنا للقول بأن هذه النتائج حمفزة لقدوم اإلستثم
 مؤشرات خارجية: ثانيا 

 :1المديونية الخارجية-3

ت االقتصادية واملخططات التنموية إىل اهليآ اجلزائر مثل سائر البلدان النامية التجأت يف متويل برامج التنمية
مما قد  وارتفع بشكل مقلقىل تراكم الدين اخلارجي عرب السنوات، وهذا ما أدى إ. ؤسسات املالية الدوليةوامل

ىل حالة العجز عن التسديد، ولكن مع حتسن اجلباية البرتولية يف السنوات االخرية وتسجيل اجلزائر يوصلها إ
ملداخيل اضافية من الصادرات البرتولية واليت سجلت كمداخيل يف صندوق ضبط االيرادات مت استغالهلا يف 

دولة، وحرر القرار السياسي للبالد، ووفر مداخيل الذي خفف العبء على موازنة ال ،التسديد املسبق للمديونية
. مليار دوالر، اكتسبتها اجلزائر من تسديدها املسبق للديون 2من  بأكثراضافية من التسديد املسبق وقد قدرت 

من مخسة اىل ستة )واجلزائر هي من الدول القالئل من بني دول العامل الثالث اليت تسدد بانتظام مديونيتها اخلارجية
 (.مليار دوالر سنويا

دن انتهت بتسديد كامل ديوهنا ولقد باشرت اجلزائر مفاوضات شاقة مع دائنيها خاصة نادي باريس ونادي لن
 .مليار دوالر هي على عاتق الصناعيني اجلزائريني اخلواص ضمنتها الدولة اجلزائرية 2حوايل  على مراحل ومل يبق االّ 

 

 

 
                                                           

1
 .725صعبد الكرمي كاكي، مرجع سابق،   
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 1:الخارج على التجاري واالنفتاح الخارجية التجارة-7
 بدافع منها كل يفسر فرتات أو مراحل ثالثة  اجلزائر يف اخلارج على التجاري االنفتاح سياسة تطور عرف لقد

 وذلك (Protectionism)احلمائية فكرة عن بالرتاجع اجلزائرية احلكومة قيام يف املتمثلة األوىل فاملرحلة معني،
 النفط أسعار تدهور بعد وكدا القتصادها الكربى التوازنات واختالل تراجع بعد كان(1986- 1994)للفرتة 

 املؤسسات ضغوط حتت وذلك اجلزائر قبل من جتاري انفتاح عرفت فقد الثانية املرحلة أما الدولية، األسواق يف
 الداخل يف األوساط بعض برغبة التوجه هذا فسر حيث1994-1998)  ( الفرتة خالل الدولية  املالية

 يف التحكم من متكن آليات على البحث يف واملتمثلة الثالثة املرحلة وأخريا التجاري، االنفتاح ذلك من االستفادة
 حياولون الذين القرار أصحاب من فوج شكل على لألفراد فكري تناغم حتقيق يف الرغبة عن والنامجة االنفتاح هذا

 .هذا يومنا غاية إىل 1999  منذ وذلك األضرار بأقل الدويل االقتصاد يف االندماج كيفية أخريا
 البنية التحتيةو  الموارد :الفرع الثاني

 :2المــــوارد: أوال

 :متتلك اجلزائر ثروات طبيعية معتربة ومتنوعة، ال سيما 

 م املعادن اليت تزخر هبا اجلزائرهمن أ :المعادن-3

 .كثر املوارد الطبيعية يف البالد مبا يقرب املليار طن من االحتياطيعترب من أ: الفوسفات-

 .نوعا 511الذي يتواجد بأكثر من : احلديد-

طن، وتعترب اجلزائر الدولة الثالثة على  35الذي يتوفر خاصة يف اهلقار باحتياطي يقدر ب: الزنك والرصاص-
 .طن 526.3املستوى العريب من حيث االحتياطي الذي يبلغ 

من  %61يرتكز اقتصاد اجلزائر على هذا القطاع خاصة يف جمال احملروقات، حيث ساهم حبوايل  :الطاقــــة-7
، اذ حتتل 7151من جمموع صادرات  %68من االيرادات العامة للدولة، وبــــــ %33بــــــالناتج احمللي اإلمجايل، و 

                                                           
1
حماولة حتليل، اطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، السنة الدراسية : جنيب املباشر يف اجلزائرستثمار األشكالية اإلإعبد القادر ناصور،   

 .771-772ص  ،ص7156/7152
2
االجنيب املباشر يف الدول النامية مع دراسة مقارنة بني الصني، تركيا، مصر واجلزائر، اطروحة دكتوراه يف العلوم كرمية فرحي، امهية االستثمار   

 .776-778ص  ص ،7157/7156:السنة اجلامعية -6-االقتصادية، جامعة اجلزائر
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مليار طن، الثامنة عشر من حيث االنتاج  21اجلزائر املكانة اخلامسة عشر يف جمال االحتياطات العاملية البرتولية بــــ
رتبة السابعة يف العامل من ناحية املوارد املؤكدة والثانية عشر يف التصدير، أما فيما خيص الغز الطبيعي، فهي حتتل امل

من الغاز، واملرتبة اخلامسة من حيث االنتاج والثالثة يف التصدير، وهي تظل بال منافس يف البحر االبيض املتوسط، 
از ــــــون بالغـــــل ثالث ممـــــا متثـــكمي،  ــــاز الطبيعـــــــــــــر البرتول والغـــــــاج وتصديــــل املرتبة االوىل يف انتـــتــــث حتــحي
 .ي لالحتاد االورويبـــعـيـبـالط

  1البنية التحتية: ثانيا

ىل جانب باقي العوامل األخرى، حتية رقما مهما يف معادلة جذب اإلستثمارات األجنبية املباشرة إمتثل البنية الت
 :ولتقييمها نتطرق اىل االيتلذلك تسعى اجلزائر جاهدة لتحسني بنيتها التحتية، 

غلب املخططات بكة املواصالت، وهذا ما يظهر يف أمهية بالغة لتطوير شتويل اجلزائر أ :شبكة المواصالت-3
 :التنموية اليت ختصص مبالغ مهمة لتطوير هذا اجلانب، الذي نستعرضه جزءا منه فيما يلي

 :كلم، مقسمة كما يلي   114102 افريقيا اذ تقدر بــــــكرب يف ئر على شبكة للطرق الربية تعد األتتوفر اجلزا

 .كم طريق وطين  29573-

 .كم طريق والئي  72516-

 .كم طريق بلدي  31271-

 .كم  5753كما متتلك طريق يربط شرق البالد بغربــــــه يف ستة مسالك يقدر طوله بـــــ

، امهها مطار اجلزائر الدويل اجملهز بتقنيات دويل 56مطار منها  61أما فيما خيص املطارات  فيقدر عددها بـــ 
 .حديثـــــــــــــــــة

كم،   1200ميناء كلها يف اخلدمة  على امتداد شريط ساحلي يقدر طوله بــــ 23ا املوانئ فتتوفر اجلزائر على مّ أ 
 (.سكيكدة وبطيوة )خمتص يف احملروقات  7، و (جتارة، صيد، حمروقات)مناء خمتلط  55منها 

 . حمطة جتارية يف اخلدمة 711كم وتتوفر على 6157ا خبصوص شبكة السكك احلديدية فتمتد على مسافة مّ أ
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وم امهية بالغة من ناحية بيئة األعمال، بل إن تدهور شبكة حتتل االتصاالت يف عامل الي :تصاالتاإل-7
لذا تسعى اجلزائر لتطوير هذا اجلانب  تصاالت يف بلد من البلدان يعتربا عائقا كبريا ومانعا من االستثمار فيه،اإل

 :ولتقييمه نستعرض ما يلي

 . مليون مشرتك  692يقدر عدد خطوط اهلاتف الثابت   

 .مليون مشرتك 61بـــــ  7155يقدر عدد مشرتكي اهلاتف النقال لسنة 

 .مليون مشرتك  5نرتنت فيقدر عدد املشرتكني بـــــ ا األمّ أ
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 تقييم مناخ االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر :المطلب الثاني

ات احملققة يف سبيل حتفيز جذب جناز و اإل اجلزائري ستثمارنا نظرة موجزة عن مكونات مناخ اإللقيأن أبعد 
بعض  املعرب عنها يف ىل النتائج احملققة يف هذا اجملال سوف نتطرق فيما يلي إ ،جنبية املباشرةاإلستثمارات األ

 .قليمية اليت تلخص الوضعيةات الدولية واإلاملؤشر 

 المباشر األجنبي ستثمارلإل واإلمكانيات األداء مؤشر :ولالفرع األ

 على احلكم ميكن حىت استثمارية تدفقات من جذبه وما املضيف البلد إمكانيات بني الربط املؤشر هذا حياول"
 من الرغم وعلى. جدا منخفض أو منخفض أو مرتفع أو جدا مرتفع هو هل للبلد االستثماري اجلذب طبيعة

 .1"اإلمكانيات هذه مع متناسبا يكن مل األداء مؤشر يف ترتيبها أن إال اجلزائر، عليها تتوفر اليت اإلمكانيات
 األجنبي ستثماراإل جذب مجال في واإلمكانية األداء لمؤشري العالمي الترتيب (:9-1)الجدول رقم 

  2000-2010  الفترة خالل و تونسالجزائر، المغرب  في المباشر
 7151 7116 7111 7111 السنوات 

 االمكانات االداء االمكانات االداء االمكانات االداء االمكانات االداء الدول
 37 102 77 82 66 118 86 119 اجلزائر
 69 101 95 78 88 77 94 107 املغرب
 86 49 72 50 62 79 71 52 تونس

  واملغرب تونس اجلزائر، من كل يف املباشرة األجنبية االستثمارات تدفق حمدداتعبو زريق، نورة بريي، :المصدر
،جامعة مستغامن، 8جملة االسرتاتيجية والتنمية، العدد 1996-2012 "الفرتة خالل مقارنة قياسية دراسة)

 . (52، ص7151
ستثمار االجنيب املباشر أن حجم اإلىل إمكانات املعروضة يف اجلدول، ارنة بيانات االداء مع بيانات اإلتشري مق"

ىل كل من اجلزائر واملغرب، ال يرقى اىل مستوى امكانية هذه الدول يف استقطاب هذه التدفقات، فاجلزائر إالوارد 
دولة  525من اصل  7151من حيث مستوى االداء يف سنة  517بيل املثال، مل تنل سوى املرتبة سعلى 

هنا وبداية أمكانية، أما تونس فنالحظ بة اجليدة اليت حتتلها من حيث اإليشملها هذا املؤشر، وهذا بالرغم من الرت

                                                           
1
معة احلاج مجال بلخباط، جدوى االستثمارات االجنبية املباشرة يف حتقيق النمو االقتصادي دراسة مقارنة بني اجلزائر واملغرب، اطروحة دكتوراه، جا  

 .515-511ص  ، ص7152/7151خلضر باتنة، السنة 
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أهنا حققت اداء  الّ إمكانياهتا املتواضعة على جذب اإلستثمار األجنيب املباشر، إ، وبالرغم من 7116من سنة 
ن اجلزائر، تونس واملغرب حققت تقدما يف يف اجلدول، نالحظ أ يانات الواردةذا ما حللنا الباكرب من إمكانياهتا، وإ

 7116ومن تلك الدول جند اجلزائر اليت ارتفع ترتيبها عامليا سنة .  7151-7111مؤشر االداء خالل الفرتة 
 . 1"7111سنة  556واليت مل حتتل سوى الرتبة  87اىل الرتبة 

 عمالمؤشر سهولة أداء أنشطة األ:الفرع الثاني

 مؤشر سهولة اداء انشطة االعمال بالنسبة للجزائر، تونس والمغرب(:6-1)ل رقمجدو 

 الرتتيب وفقا ملؤشر سهولة انشطة االعمال البلد
 التغري يف الرتتيب 7156 7157

 7- 517 511 اجلزائر
 1- 11 21 تونس
 2- 62 66 املغرب

 .57/51/7153بتاريخ  arabic.doingbusiness.org:باالعتماد على بيانات البنك الدويل طالباجلدول من اعداد ال

اليت يشملها  دولة 582عامليا من بني  516املرتبة  7156نالحظ من خالل اجلدول ان اجلزائر احتلت سنة 
 7155ن تونس عرفت سنة رنة مع املغرب وتونس، بالرغم من أخرية مقاملؤشر، وهي بذلك حتتل املرتبة األا
 .حداث الربيع العريبأ

 7157بني )ة يف ظرف سنة واحد ا املؤشر قد تراجع مبرتبتنيذن ترتيب اجلزائر وفقا هلأنالحظ كذلك  كما
واليت ال تزال دون ذلك املستوى  ،صالحات اليت باشرهتا اجلزائراألمر الذي يعكس لنا عدم كفاية اإل( 7156و

غرب جنبية مع امللإلستثمارات األ وجيعلها يف نفس درجة اجلاذبيةالذي يؤهلها لتحسني مناخها االستثماري، 
  .وتونس

 

 
                                                           

-5663"الفرتة خالل مقارنة قياسية دراسة"  واملغرب تونس اجلزائر، من كل يف املباشرة األجنبية االستثمارات تدفق عبو زريق، نورة بريي، حمددات  1
 .58 -52ص  ، ص7151،جامعة مستغامن، 8جملة االسرتاتيجية والتنمية، العدد   7157
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 عمالالمؤشرات الفرعية لمؤشر سهولة أنشطة األ: الفرع الثالث

 عمال بالنسبة للجزائر، تونس والمغربالمؤشرات الفرعية لسهولة أداء أنشطة األ(:37-1)جدول رقم

 املغرب تونس اجلزائر املؤشرات الفرعية
 التغري 7156 7157 التغري 7156 7157 التغري 7156 7157

 38+ 56 94 12- 66 54 1- 156 155 بدء املشروع
 5- 79 74 6- 93 87 1- 138 137 استخراج تراخيص البناء
 3- 92 89 3- 51 48 4- 165 161 احلصول على الكهرباء

 17- 163 146 6- 70 64 0 172 172 تسجيل املمتلكات
 7- 104 97 7- 104 97 +23 129 152 احلصول على االئتمان

 2- 100 98 3- 49 46 3- 82 79 محاية املستثمرين
 3- 110 107 2- 62 60 5- 170 165 دفع الضرائب

 3+ 47 50 1+ 30 31 1- 129 128 التجارة عرب احلدود
 1+ 88 89 1- 78 77 1- 126 125 انفاذ العقود

 16- 86 70 1- 39 38 2- 62 60 اغالق املشروع
 .56/51/7153بتاريخ  arabic.doingbusiness.org:اعداد الباحث باالعتماد على بيانات البنك الدويلاجلدول من 

عمال مقارنة مع تونس،  كل املؤشرات الفرعية لسهولة األمن خالل بيانات اجلدول نالحظ تأخر اجلزائر يف
 .غالق املشروعا مؤشر محاية املستثمرين، ومؤشر إوكذلك احلال مع املغرب ما عدا مؤشرين مه

ئتمان، الذي مؤشر واحد هو مؤشر احلصول على اإلكما نالحظ كذلك تدهور اجلزائر يف كل املؤشرات ماعدا 
شواطا معتربة يف حتسني لحاق بتونس واملغرب اللذان قطعا أذلك مل يشفع هلا ل نّ أ عرف حتسنا ملحوظا، إالّ 

  .مناخهما

  مؤشر الحرية االقتصادية:الفرع الرابع

 مناخ يف (Distortion)التشوهات أحد يشكل ما وهو) ضعيفة زالت ما اجلزائر يف االقتصادية احلرية إن"
 االقتصادية، احلرية مؤشر يغطيها دولة 179 أصل من وذلك عامليا 140 املرتبة اجلزائر احتلت إذ ستثمار،اإل

 .2012 لسنة املؤشر إحصائيات حبسب عربيا 15 املركز إىل إضافة
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 ملؤشر املكونة الفرعية املؤشرات ضمن أيضا اجلزائر مراتب تدهور املؤشر، هذا ضمن للجزائر املتأخر الرتتيب يؤكد
 كما ، 66%نسبة على اجلزائر فيه حازت والذي األعمال حلرية الفرعي املؤشر غرار على قتصادية،اإل احلرية

 نسبة إىل إضافة احلكومي باإلنفاق يتعلق فيما47.9% و التجارة حرية خيص فيما  72.8% على حصلت
 .املايل للقطاع كنسبة % 30 و االستثمار حلرية  %20

 هذه فكل العمال، وحرية الفساد حمدودية الفكرية، امللكية مثل تقييمها مت اليت األخرى املعايري على عالوة هذا
مر الذي يستدعي التدخل قصد هتيئة مناخ األ األجانبعلى قرارات املستثمرين  التأثرياالحصائيات من شاهنا 

 تصنيف أساسها على يتم اليت املعايري أهم أحد أضحى الذي املؤسسايت شقه يف السيما اجلزائر يف األعمال
 .1"اجلذابة األقاليم

 مؤشر الشفافية: الفرع الخامس

 51 اىل 1التنقيط من  هذا املؤشر يتم اصداره سنويا من طرف منظمة الشفافية الدولية، ويتم الرتتيب حسب
كلما كان البلد   51ىل الصفر كلما كان البلد فاسدا، والعكس كلما اقرتب التنقيط اىل حبيث كلما اقرتب التنقيط إ

 .قتصاد اجلزائري على ضوء هذا املؤشرجدول يوضح تطورات مناخ اإلاكثر شفافية، وفيما يلي 

 7737-7771 الفترة خالل الشفافية مؤشر في الجزائر ترتيب(:33-1)الجدول رقم 

 7157 7155 7151 7116 7118 7112 7113 7111 7112 7116 ةالسن

الرتتيب
عدد  /

 الدول

99 
/566 

69 
/523 

69 
/516 

94 
/536 

66 
/526 

67 
/581 

333 
/528 

371 
/581 

337 
/581 

371 
/581 

 3.4 2.9 2.9 2.8 3.2 3.0 3.1 2.8 2.7 2.6 التنقيط

جدوى االستثمارات االجنبية املباشرة يف حتقيق النمو االقتصادي دراسة مقارنة بني  مجال بلخباط، :المصدر
 .528ص ،7152/7151اجلزائر واملغرب، اطروحة دكتوراه، جامعة احلاج خلضر باتنة، السنة 

يف  6.2ن اجلزائر تسجل مراتب متدنية يف هذا املؤشر، ومل تتعدي النقطة نالحظ من خالل معطيات اجلدول أ
 555وهو ما يعكس تفشي الفساد وتراجع الشفافية حيث احتلت املرتبة  ،7157اىل  7116من  ةلفرتة املمتدل

                                                           
1
 .715-711 ص ص ،مرجع سابققادر ناصور، عبد ال  
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ن هذا التحسن أ االّ  7157مراتب يف ترتيب  12، وبالرغم من حتسن بــ 7155سنة  557واملرتبة  7116سنة 
 .عمال يف اجلزائراأل لكايف لتغيري نظرة املستثمرين األجانب إىل مناخاملعترب مل يكن بالقدر ا

ولية املستوحاة من ويبقى مشكل انعدام الشفافية الذي ترتمجه املعدالت اليت تكشف عنها منظمة الشفافية الد
 .جنبية املباشرةائق الكربى اليت تعيق استقطاب اإلستثمارات األعمال يف اجلزائر من بني العو دراسة مناخ األ

 مؤشر التنافسية: الفرع السادس

 عامليا 110ىل املرتبةملرتبة اجلزائر التنافسية إ طفيفا تراجعا 7157/7156لعام  العاملي التنافسية تقرير وضحلقد أ"
 القوانني، حيث ان 7155/7157خالل العام دولة 142 أصل من 87 املرتبة مقارنة مع دولة 144 بني من

عمال خالل املشكالت اليت تواجه رجال األأهم هي  التمويل مكانية احلصول علىإو الضرائب  ومعدالتالضريبية 
 .مزاولتهم االعمال يف اجلزائر

خرى، حيث اور األىل االداء املتواضع للجزائر حسب احملإه فرتاجع مرتبة اجلزائر حسب مؤشر التنافسية العاملي مردّ 
افسية العاملية واليت تشمل معيار من مقاييس التن 57اعتمد تصنيف التنافسية العاملية على دراسة كل دولة وفقا لــــ 

ىل جانب مدى استفادة اكرب عدد من املواطنني من إقتصاد، ت، والبنية التحتية، واستقرار اإلساسا جودة املؤسساأ
التعليم االساسي والرعاية الصحية القاعدية، والتعليم العايل والتكوين املهين، فضال عن جودة سوق البضائع 

بداع يف النشاطات نولوجي، وحجم السوق، ومدى قوة اإلستوى التقدم التكواخلدمات والسوق املالية، وم
  1"االقتصادية

 :واجلدول التايل يوضح وضعية تنافسية اقتصاد اجلزائر

 

 

 

 

                                                           
1
جملة بغداد للعلوم االقتصادية -تقييمية حتليلية دراسة-اجلزائري الوطين اإلقتصاد تنافسية وترقية دعم يف اإلستثمار مناخ دور ملياء، وهوام الشريف رحيان  

 .26-28 ص ، ص63اجلامعة، العراق، العدد 
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-7737) و (7737-7733)للفترة  ترتيب الجزائر في تقرير التنافسية العالمي(: 37-1)الجدول رقم
7731) 

 
 المحاور الرئيسية

 مرتبة اجلزائر حسب تقرير
7155-7157 

 مرتبة اجلزائر حسب تقرير
7157-7156 

 
 فرق االداء

 المرتبة
(3-347) 

 النقاط
(3-9) 

 المرتبة
(3-344) 

 النقاط
(3-9) 

    23 3.7 110 4.0 87 تصنيف التنافسية االجمالي
   14  4.2 89 4.4 75 المتطلبات االساسية

    14 2.7 141 3.1 127 مؤشر املؤسسات-5
      7 3.2 100 3.4 93 مؤشر البنية التحتية-7
       4 5.7 23 5.7 19 مؤشر االقتصاد الكلي-6
    11 5.4 93 5.5 82 مؤشر الصحة والتعليم االساسي-2

    14 3.1 136 3.4 122 معززات الكفاءة
      7 3.4 108 3.5 101 مؤشر التعليم العايل والتدريب-1
            9 3.0 143 3.4 134 مؤشر كفاءة سوق السلع-3
      7 2.8 144 3.4 137 مؤشر كفاءة سوق العمل-2
      5 2.4 142 2.6 137 مؤشر تطور االسواق املالية-8
    13 2.6 133 2.8 120 مؤشر اجلاهزية التكنولوجية-6

      2 4.3 49 4.3 47 مؤشر حجم السوق-51
      8 2.3 144 2.7 136 تطور االبداع واالبتكارعوامل 

      9 2.5 144 2.9 135 مؤشر مدى تطور بيئة االعمال-55
     9 2.1 141 2.4 132 مؤشر االبتكار-57

تلمسان، السنة الدراسية حماولة حتليل، اطروحة دكتوراه، جامعة : قادر ناصور، اشكالية االستثمار االجنيب املباشر يف اجلزائرعبد ال :المصدر

 .722ص ،7156/7152
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 لمخاطر القطريةالمركب لمؤشر ال: الفرع السابع
   ICRG))  القطرية للمخاطر الدويل الدليل خالل من  (PRS)  جمموعة عن شهريا املؤشر هذا يصدر"

 مؤشر :هي فرعية مؤشرات 3 من املؤشر ويتكون ...ستثمارباإل املتعلقة املخاطر قياس لغرض 1980 عام منذ
وتنخفض درجة املخاطر  . قتصادية، ومؤشر تقييم املخاطر املاليةالسياسية، مؤشر تقييم املخاطر اإلاملخاطر  تقييم

 .1"ىل مخس جمموعات حسب درجة املخاطرتفع املؤشر، ويقسم املؤشر الدول إكلما ار 
 

 7737-7777 الفترة خالل القطرية للمخاطر المركب المؤشر في الجزائر وضع(:31-1)الجدول رقم
 7157 7155 7151 7116 7118 7112 7113 7111 7112 7116 7117 السنوات

درجة 
خماطرة 
 اجلزائر

 

63.8 

 

 

 

65.8 
 

75.5 
 

77.3 
 

77.8 
 

77.8 
 

76.8 
 

70.8 

 

 

72 
 

/ 
 

72 

 

 .526ص ،مرجع سابق مجال بلخباط، :المصدر

 2007 و2002 سنيت وباستثناء. ومنخفضة معتدلة بني تراوحت اجلزائر خماطرة درجة أن اجلدول من يتضح"
 داند وكالة مؤشر أن كما .منخفضة خماطرة درجة عرفت السنوات باقي فإن معتدلة، خماطرة بدرجة متيزت واليت
  سنة يف  DB5c التصنيف للجزائر منح ، Dun & Bradstreetالقطرية  للمخاطر برادسرتيت أند

 الدرجة يف فيها صنفت واليت 2010 سنة عند واحدة بدرجة تراجعها رغم معتدلة خماطرة درجة وهي 7157
DB5b"2. 

 :و اجلدول التايل يوضح مكانة اجلزائر يف بعض مؤشرات املخاطر القطرية
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .531-532ص  ، الكويت، ص7116املؤسسة العربية لضمان االستثمار، مناخ االستثمار يف الدول العربية   

2
 .511-526ص  بلخباط، مرجع سابق، صمجال   
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 7737-7737 القطرية المخاطر مؤشرات بعض في الجزائر وضع(:34-1)الجدول رقم
 املؤشر              

 
 الدولة

 
 سرتيتدان اند براد 

اليورومين 
للمخاطر 

 القطرية

 
 الكوفاس

 
 

 اجلزائر   

 
 السنة

ديسمرب 
7151 

مارس 
7157 

جانفي  7157افريل 
7155 

 7157جوان 

 دولة 512 دولة 531 دولة 583 دولة 566 دولة 567 عدد الدول
 5b 5c 40.01 A4 A4 الدرجة

 الدول يف االستثمار مناخ تقرير ستثمار،اإل لضمان العربية املؤسسة :من اعداد الطالب باالعتماد على:املصدر
 .62ص الكويت، ،7155لسنة  العربية

 يف اجلزائر يضع تصنيف وهو ، 2012 سنة يف 100 من نقطة 40.01 للجزائر منح فقد اليورومين مؤشر أما" 
 يف األعمال ممارسة خماطر اخنفاض ولتأكيد. اخلارجية اهتبالتزاما الوفاء على اهتقدر  يؤكد ما املعتدلة املخاطرة درجة

 قد املنتظم غري السداد احتمال أن تعين اليت  A4الدرجة يف القطرية للمخاطر الكوفاس مؤشر صنفها فقد اجلزائر،
 وضع ما وهو جدا مقبولة تبقى السداد إمكانية ولكن واالقتصادية السياسية األوضاع تدهور مع حاال أسوأ يصبح
 .1"املنخفضة املخاطرة درجة يف اجلزائر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .511 مجال بلخباط، مرجع سابق، ص  



  قياس أثره على النمو االقتصادي في الجزائر ةالمباشر ومحاول يواقع االستثمار األجنب     الفصل الثالث 

165 
 

 معوقات االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر: المطلب الثالث

ستثمارات أو غري مباشرة يف عرقلة دخول اإلسامهت بطريقة مباشرة  وتشريعية وسياسية داريةإهناك عدة معوقات 
 :ىل اجلزائر نذكر منهابية املباشرة إجناأل

 دارية والتشريعيةالمعوقات اإل: الفرع األول

بطها مع رغبات ستثمار وتشجيعه يف اجلزائر، وحماولة اجلزائر لتعديلها وضالرغم من القوانني املتعلقة باإل على"
فيزات والتسهيالت من خالل ستثماري احمللي واألجنيب على حد سواء، وتقدمي املزايا والتحومتطلبات احلقل األ

ه ن هذواكب هذه املسرية اإلصالحية حيث أدارة اجلزائرية مل تان اإل الّ توفري إطار تشريعي ومؤسسايت مناسب، إ
حتسني مناخه يف اجلزائر، مام أ  ومن مث فهي تعيق وتعرقل مسار االستثمار وتقفخرية جتسد ببطئ هذه القواننياأل

تني والتعقيد يف وقراطية والرو دارة اجلزائرية تتميز بنوع من البري فقد أصبحت اإل. اشكال يبقى مطروحوهنا اإل
العوامل سامهت هذه  ، وىل جانب تفشي الرشوة انعدام احليوية وغياب الشفافية، إجراءات واجناز املعامالت، و اإل

ارية احمللية وخصوصا األجنبية، نتيجة ستثملوقت وفشل العديد من املشاريع اإلضاعة ايف زيادة تكلفة اإلستثمار، وإ
ة يف املعامالت، حيث يقدر عدد اإلجراءات الالزمة لتأسيس مشروع فية والسرعجنيب على الشفاتعود املستثمر األ

حسن دولة عربية أيوم عمل، يف الوقت الذي ال يتعدى يف  72اجراء وهو ما يعين  52ستثماري يف اجلزائر بــــــإ
  .1"لمخسة اجراءات اي ما يعادل ستة ايام عمل، وذلك على سبيل املثا( السعودية، قطر واالمارات)

 :دارية والتشريعية ما يليأهم العراقيل اإلومن بني 

 :2األراضي ملكية على الحصول وشهادات العقار مشكل-أوال

 وتوطن استقرار على مساعدا عامال يعد العقار ألن ذلك املستثمرين، تواجه اليت العقبات أهم العقار مشكل يعد
 التابعة ستثماراتاإل لدعم احمللية اللجنة صالحيات من دائما اجلزائر يف يبقى األراضي على فاحلصول املستثمرين،
 العقارات على باحلصول للمستثمرين تسمح اليت الضرورية باإلجراءات القيام مهامها من واليت الوالة لصالحيات

                                                           
1
 .726ص ،داودي حممد، مرجع سابق  

 
2

دراسة قياسية حالة اجلزائر، مذكرة ماجيستري، جامعة -بن ياين مراد، سعر الصرف ودوره يف جلب االستثمار االجنيب املباشر 
 .522،ص 7155/7157تلمسان،
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 طلبات على الرد عملية أن اجلزائر يف املالحظ ومن العمومية، األمالك عن التنازل إطار يف البناء ورخص الصناعية
 إىل يؤدي مما كاملة سنة إىل أحيانا املدة هذه تصل قد حيث طويلة، زمنية مدة رقغتست الصناعي العقار استغالل

 .مهتمشروعا على احلاالت من كثري يف املستثمرين استغناء

 :1الخصخصة مسار تأخر-ثانيا
  األمر مبوجب واألجنبية احمللية املشاركة أمام رأمساهلا وفتح العمومية املؤسسات خصخصة يف اجلزائر شرعت

 مع باملوازاة التنفيذ حيز األمر هذا دخول من الرغم وعلى .العمومية املؤسسات خبصخصة واملتعلق  222-95
 كانت النتائج أن إال للمؤسسات، املايل التطهري أجل من ضخمة مالية العتمادات العمومية اخلزينة ختصيص

 من املغرب عائدات بلغت حني يف ، 1999سنة يف دوالر مليون 46 اخلصخصة عائدات تتجاوز مل إذ ضعيفة
 والبريوقراطية بالتعقيد اخلصخصة إجراءات متيز ذلك إىل ويضاف ،دوالر مليون 1163 السنة نفس يف اخلصخصة

  للمؤسسات السيئة اإلدارة تبعات بتحمل يقبل ال ولكنه املشاركة يريد الذي األجنيب املستثمر يربك الذي األمر
 .ريةـــــجلزائا

 2)الموازي (الخفي االقتصاد-ثالثا
 سبوحب ائرز اجل يفي االقتصادو  االجتماعي دهاملش نم أساسي عنصرل االستقال منذ الرمسي غري االقتصاد ليشك
 لمشي الذ املسح لخال نمو "  2006 لسنة العامة اإلدارة منظا قضايا" :ناو بعن العاملي كالبن أصدره تقرير

 لامو الع ذهن بني هم نكا ئر،زااجل يف لاألعما بيئة ىلع يؤثر بيالس عامال عشر ثنيتا ن هناكبأ التقرير أشار ائرز اجل
 ىلع حدهو ل يسيطر ئرزااجل يف ياز و امل القطاع نأ الرمسية اإلحصائيات أكدت فقد احلادة، ياز و امل القطاع منافسة

 اهفي ينشط ازيةو م وقس  700و حن إحصاء مت قدو   طنية،و ال وقالس يف لةو املتدا النقدية ةلالكت نم 40 %
ل السج يف نيلاملسج التجار إمجايل نم 14% لون ميث شخص فأل 100 نم أكثر التجارة رةاز و  حسب
  .اهفي الثقة عنصر زعزعو  املؤسسية لةو الد قدرة فأضع ضعو ال ذاه و ،يالتجار 

 العوائق السياسية:الفرع الثاني

نت سببا واليت كا مين الذي عاشتها خالل عشرية التسعينيات،اجلزائر حلالة العنف واإلنفالت األن جتاوز بالرغم م"
جنيب املباشر الوارد خالل تلك الفرتة، بفضل تكريس املكانة املتميزة مباشرا يف ضعف تدفقات اإلستثمار األ

وهبذا فقد حدثت نقلة نوعية يف  الوطنية، وتبين مشروعي الوئام املدين واملصاحلة للدبلوماسية اجلزائرية يف اخلارج،

                                                           
1
 .521مرجع سابق، صمجال بلخباط،   

2
 .752عمر حيياوي، مرجع سابق، ص   
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لكن ذلك مل مينع بقاء الرتدد قائما يف نفوس  مر من قبل،تسمت عن اجلزائر عما كان عليه األالصورة اليت ار 
 ىل جانب اخللو من حاالت العنف،إالن اشكالية االستقرار السياسي تشمل  األجانبالعديد من املستثمرين 

باعادة النظر يف مهامها وهياكلها ووظائفها  فعالية اجلهود املبذولة إلصالح الدولة، وخمتلف التوترات على مدى
واحرتام  ومدى السعي إلقامة دولة القانون اليت تضمن العدالة االجتماعية،، وبالتايل عالقتها باملواطن املختلفة،

ن رئيسي لتحقيق ي ينظر  اليه كمكوّ الذ ،وهذا ما يعرف باحلكم الراشد.....حقوق االنسان وحماربة البريوقراطية 
 .1"وجتسيد مناخ االستثمار املالئم الذي يبعث االطمئنان يف نفوس املستثمرين األجانب التنمية املستدامة،

وغريها من العوائق اليت سامهت سلبيا يف هذا اجملال على غرار ضعف املنظومة البنكية، وضعف البنية التحتية، 
 .وضعف اداء البورصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
1

 .736مرجع سابق، ص لغوم،عمريوش حمند ش 



  قياس أثره على النمو االقتصادي في الجزائر ةالمباشر ومحاول يواقع االستثمار األجنب     الفصل الثالث 

168 
 

 جنبي المباشر على النمو االقتصادي في الجزائرقياس أثر األستثمار األ: ثالثالمبحث ال

سة القياسية ن قمنا بالتمهيد هلذه الدراسة يف املباحث السابقة سوف نتطرق فيما يلي اىل الدرابعد أ
 .جنيب املباشر على النمو االقتصادي يف اجلزائرواالقتصادية ألثر اإلستثمار األ

 قتصاد القياسيمفهوم اإل :المطلب األول

يته البالغة يف دراسة الظواهر مهأن أ قتصاد، إالّ اسي من بني العلوم احلديثة يف اإلقتصاد القييعترب اإل
 .خرآقتصاديني وغريهم تزيد يوما بعد احلاجة إليه من طرف اإلقتصادية جعلت اإل

 نبذة تاريخية : الفرع األول

 لالقتصادي ذلك يف الفضل يرجعو  1926 عام مرة ألول االقتصادي القياس مصطلح استخدم لقد" 
Ranger frisch "1. 

( v.pareto ( )1848-1923باريتو )وقد جرت عدة حماوالت قبل ذلك مثل االقتصادي "
 ernestاجنل )الستخدام الرياضيات يف دراسة توزيع الدخول يف ضوء البيانات الدولية، كذلك فعل 

engel )جياد العالقة الرياضية واالحصائية بني الدخل واالستهالك يف ضوء حتليل ميزانية االسرة وذلك إل
 .2"1821عام 

 قتصاد القياسيتعريف اإل: الفرع الثاني

يعترب االقتصاد القياسي احد فروع علم االقتصاد الذي يهتم بقياس وحتليل العالقات االقتصادية مستعينا "
حصائية، هبدف حتليل واختبار النظريات االقتصادية املختلفة والرياضيات واألساليب اإلنظرية االقتصادية بال

 .من جهة ورسم السياسات واختاذ القرارات والتنبؤ بقيم املتغريات االقتصادية يف املستقبل من جهة ثانية

                                                           
 .6، ص 7111ديث يف االقتصاد القياسي بني النظرية والتطبيق، الدار اجلامعية، االسكندرية، احلعبد القادر حممد عبد القادر عطية،   1
2
وصائب جواد ابراهيم اجلواد، اساسيات االقتصاد القياسي التحليلي، االهلية للنشر والتوزيع، االردن، وليد امساعيل السيفو، فيصل مفتاح شلوف   

 .75، ص7113الطبعة االوىل، 
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 metricsاقتصاد،  economy: غريقي مهاإصلهما أوان االقتصاد القياسي يتكون من كلمتني 
القتصادية واالقتصاد ن االقتصاد القياسي هو مزيج من النظرية اأويتبني من هذا التعريف، . قياسات

 .1"جل احلصول على قيم عددية ملعلمات العالقات االقتصاديةأحصاء من الرياضي واإل

 2طبيعة العالقة بين المتغيرات االقتصادية:الفرع الثالث

القيم املختلفة اليت تأخذها "مصطلح رياضي يقصد به ( economic variable)املتغري االقتصادي  
والقيم اليت تأخذها الظواهر  ."االشياء و الظواهر و العوامل و العالقات االقتصادية يف زمن معني 

االقتصادية هي قيم كمية ونوعية لفظية أو جربية أو عددية، وعندما نربطها فيما بينها سنحصل على هيكل 
، فاملتغريات االقتصادية "العمليات اليت جتري بني املتغريات االقتصادية بصورة شكلية "رب عن أو منوذج يع

هي تعبري عن القيم اليت تأخذها الظواهر االقتصادية املختلفة مثل العرض والطلب والسعر والكمية 
 ...واالستهالك واالدخار والفائدة وغريها من الظواهر

وليست عالقة افرتاضية او حتليلية او تأملية، ( عالقة حقيقية)ت االقتصادية هي إذن فإن العالقة بني املتغريا
والرموز املختلفة ( modeling)سلوب منذجتها أبل عالقة بني ظواهر ومتغريات حقيقية بغض النظر عن 

 causal)ا عالقة سببية هنّ ة بني املتغريات االقتصادية على أاملستخدمة للتعبري عنها، وتتسم العالق
relationship) (.وظاهرة نتيجة  ،ظاهرة سبب)ساس أهنا تقوم على أ، أي 

فكل ظاهرة وحتت ظروف معينة تكون سببا  يف نشوء ظاهرة أخرى، هبذا فكل قيمة يف ظروف معينة سبب 
ادية هي وهذا يعين ان العالقة بني املتغريات االقتص ،ن عربنا عن ذلك رياضيا  إخرى أو تغري قيمة أيف نشوء 

ود االنسان ونشاطه ـــــــا نتيجة لوجــــــنسان ويعللها و يدركها لكنه ال خيلقها، الهنالقة موضوعية يقيمها اإلع
 .و حركته، وترتبط معه لكنها ليست من خلقه
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 .76، ص5668جميد علي حسن، عفاف عبد اجلبار سعيد، االقتصاد القياسي النظرية والتطبيق، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الطبعة االوىل،   
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 .68-62ص  مرجع سابق، ص د القادر حممد عبد القادر عطية،عب  
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  concep of economic model 1:مفهوم النموذج االقتصادي : الفرع الرابع

قتصادية، اليت تصاغ عادة بصيغة رياضية من العالقات اإلنه جمموعة أقتصادي، على النموذج اإل يعرف
ىل تبسيط الواقع من خالل إو ميكانيكية هذه العالقات، ويهدف النموذج االقتصادي ألتوضيح سلوكية 

د دراستها، بل يتضمن العالقات بناء منوذج اقتصادي ال حيتوي على مجيع تفاصيل الظاهرة االقتصادية املرا
تخدم النموذج االقتصادي كأداة يف عملية التنبؤ اليت تستخدم يف تقييم السياسات ساسية هبا، ويساأل

 .و املقرتحة مث استخدامها يف عملية حتليل اهليكل االقتصادي أاالقتصادية القائمة 

مثل  single equationsويستخدم النموذج االقتصادي الرموز الرياضية ويتكون من معادلة واحدة 
   simultaneous equationsن جمموعة من املعادالت تسمى باملعادالت االنية و مأمعادلة الطلب 

 .وذلك ألهنا توضح اهليكل االساسي للنموذج املراد بناؤه 

 :ي منوذج اقتصادي منها أل وتأسيسا على ذلك هناك عدة خصائص مرغوب فيها

 .صحيحمطابقته للنظرية االقتصادية ،حبيث يصف الظاهرة االقتصادية بشكل 

قتصادية اليت ا مع السلوك الفعلي للمتغريات اإلحبيث يكون متناسق قدرته على توضيح املشاهدات الواقعية،
 .حتدد العالقة بني هذه املتغريات

يت هذه وتأ ان هذه التقديرات جيب ان تكون افضل تقريب للمعلمات احلقيقية، دقته يف تقدير املعلمات،
بصفات مرغوبة حيددها االقتصاد القياسي مثل خاصية عدم  الدقة من اتصاف هذه التقديرات

 .وكفاءهتا  unbaiiseالتحيز

 .حبيث يعطي تنبؤات مرضية للقيم املستقبلية للمتغريات املعتمدة قتصادي على التنبؤ،رة النموذج اإلقد

ن من قصى حد ممكأقتصادية بأن يربز العالقات اإلقتصادي جيب أن النموذج اإلذ إ خاصية البساطة،
فضل من أقتصادي أبسط اعترب النموذج اإلفكلما قلت عدد املعادالت وكان شكلها الرياضي ، البساطة

 .ن ال يكون على حساب الدقة والتقديرأغريه شريطة 
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 .66مرجع سابق، ص جميد علي حسن، عفاف عبد اجلبار سعيد،  
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 نحدار الخطي المتعدداإل: المطلب الثاني

يعترب االحندار اخلطي املتعدد من بني الطرق القياسية لتفسري الظواهر االقتصادية ودراسة تاثري املتغريات 
 . املستقلة على املتغري التابع

 1طبيعة نموذج االنحدار الخطي المتعدد: الفرع األول

االختالف بينه وبني طي البسيط املكون من متغريين فقط، متغري تابع وأخر مستقل وأن اخل حنداراإل منوذج
و اكثر من أن تكون العالقة خطية بني املتغري التابع وبني متغريين أمنوذج االحندار اخلطي املتعدد هو 

 ( y)للعمال earningمثال ذلك بافرتاض اننا بصدد دراسة العالقة بني الكسب . املتغريات املستقلة
 experience levelومستوى اخلربة education   (x1 )كمتغري تابع وبني مستوى التعليم 

(x2) ماخوذة من عينة مكونة  من ، (n ) من املشاهدات، وكل مشاهدة تتم يف وقت معني ومنفصل عن
 :عندئذ جيب مالحظة مايلي . املشاهدة االخرى

يم ن قأو ( y)يكون هلا تأثري مباشر  على قيم املتغري التابع   (x2)و( x1)ن قيم املتغريات املستقلة إ -
املتغريات االخرى غري الداخلة يف النموذج باإلمكان قياسها لكل مشاهدة لكن ليس هلا دورا مباشرا يف 

 (.y)حتديد قيم 

حيث  three dimensionباإلمكان رسم الشكل االنتشاري هلذه املشاهدات ذي ثالث ابعاد  -
على ( y)اي احملور االفقي و يقاس املتغري التابع  (xs)على حمور   (x2)و( x1)تقاس املتغريات املستقلة 

 .احملور العمودي وان كل مشاهدة مت رمسها ممثلة بنقطة واحدة على االبعاد الثالث

وأن كل مشاهدة ( y)ان التحليل االحصائي جيعل حتديد النموذج اكثر قوة و رصانة يف حتديد قيمة  -
 :ذج اخلطي املتعدد كما يف الصيغة التالية حتدد يف النمو ( y)تعطي قيمة للمتغري التابع 
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 1العالقة المتعددة المتغيرات وأهميةمفهوم : الفرع الثاني

يشمل النموذج اخلطي العام دراسة العالقات املتعددة بني املتغريات االقتصادية وذلك هبدف استنفاد العالقات 
 :اليت هتدف اىل 

كل املتغريات املؤثرة على الظاهرة املدروسة واثبات ما جاءت به النظرية االقتصادية من حتليالت   تأثريدراسة  -5
 .واستنتاجات

كل عامل على املتغري املستقل من اجل استخدامها يف وضع السياسات االقتصادية   تأثريدراسة وحتليل  -7 
 .املناسبة 

 .التنبؤ بإضافة متغريات جديدةحتسني مقدرة النموذج البسيط ذو املتغريين على  -6
جها ضمن املتغري العشوائي للرتكيز على تطوير ادر إو أهم العوامل حبيث ميكن إمهال العوامل االخرى أحساب  -2

 .وحتفيز هذه العوامل على الظاهرة املعنية 
 .سباب و مصادر املتغري العشوائي و تصغريه قدر اإلمكانأحتديد  - 1

 خرواآلحدمها تابع أنماذج القياسية مل تعد تلك النماذج البسيطة املؤلفة من متغريين ومن هذا املنطلق فإن ال
 .بل انسحبت على عدة متغريات مستقلة ومتغري واحد تابع وبسبب طبيعة العالقات ذاهتا، مستقل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  .776، صمرجع سابقوليد امساعيل السيفو، فيصل مفتاح شلوف وصائب جواد ابراهيم اجلواد، اساسيات االقتصاد القياسي التحليلي،  
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قتصادي على النمو اإل المباشر األجنبي ستثماراإل أثر يحدد قياسي نموذج بناء :المطلب الثالث
 7731لى إ 3663للجزائر في الفترة من 

على النمو  املباشر األجنيب االستثمار أثر حيدد قياسي اقتصادي منوذج بناء املطلب هذا يف سنحاول
 األجنيب االستثمار مدى تاثري معرفة جلأ من اجلزائر 7156اىل  5665االقتصادي للجزائر يف الفرتة من 

 .االقتصادي القياس تقنيات على باالعتماد وهذا على النمو االقتصادي يف اجلزائر، ,املباشر
 معلماته وتقدير النموذج تعيين :األول الفرع

 الواقع مع تتناسب قياسية صيغة إىل االقتصادية العالقات حتويل طريق عن القياسي النموذج صياغة يتم
 القياس مراحل أهم من معلماته تقدير مرحلة و النموذج تعيني مرحلة تعد هذا وألجل ،يقتصاداإل

 استخدام أو البيانات نقص أو املتغريات بعض كإغفال هلا تتعرض قد اليت األخطاء لكثرة وهذا االقتصادي
 .مناسب غري رياضي شكل
 النموذج متغيرات تحديد :أوال

 .سعار اجلارية للدوالر االمريكيوهو الناتج احمللي اإلمجايل املعرب عنه باأل GDPيتمثل يف   :التابع املتغري
 :املتغريات املستقلة وهي كما يلي

FDI : ىل اجلزائر معربا عنه بالدوالر االمريكيإوميثل االستثمار االجنيب الوارد. 
G :معربا عنه بالدوالر االمريكي وميثل االنفاق العمومي. 

EX : معربا عنه بالدوالر االمريكي مثلة يف السلع واخلدماتالوطنية املتوميثل الصادرات. 
 للنموذج الرياضي الشكل تحديد:ثانيا
بتحويل النموذج  سنقوم الدراسة حمل للظاهرة النموذج لتقدير املناسبة الرياضية الصيغة معرفة أجل من

 :التايل النحو على النموذج لكل الرياضية الصيغة تعطي حيث خطية لوغارمتيةاخلطي السابق اىل صيغة 
                   

 الصيغة هلذه وفقايف هذه الدراسة سوف نعتمد على النموذج اللوغاريتمي حيث :  اللوغارمتي النموذج
 ،لوغارمتية قيم إىل (النموذج يف الداخلة املتغريات) املشاهدات قيم حتويل يتم (اخلطية اللوغارمتية) الرياضية

 :كاآليت يكون اللوغارمتي للنموذج العام الشكل ومنه
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 7156اىل  5665يعرب عن رقم املشاهدات خالل السنوات من :  

  لوغاريتم الناتج احمللي:          

 االستثمار احمللي لوغاريتم:         

 لوغاريتم االستثمارات االجنبية املباشرة :        

 لوغاريتم امجايل الصادرات:            

 ميثل اخلطا العشوائي:        

 التوقعات القبلية:ثالثا
 :يلي كما املستقلة واملتغريات الناتج احمللي االمجايل  التابع املتغري بني العالقة تكون أن نتوقع

 .طردية عالقة املباشر األجنيب االستثمار وتدفق اإلمجايل احمللي الناتج بني العالقة تكون أن نتوقع -
 النظرية تقره ما وهذا طردية عالقة نفاق احلكومياإل و الناتج احمللي العام بني العالقة تكون أن نتوقع -

 .جنيبرأمسالية الستقطاب اإلستثمار األية اليت رصدهتا اجلزائر كنفقات واملبالغ املال االقتصادية
جنيب ملا جيره توافد اإلستثمار األ طردية عالقة والصادرات الناتج احمللي العام بني العالقة تكون أن نتوقع -

 .املباشر من فائض وقدرات جديدة للتصدير
 تقدير معلمات النموذج: الفرع الثاني

ذا  ــــة وهـــــج هنائيــروج بنتائــــة واخلــــال الدراســــل استكمــــجأا من ــــــام هبـــــالقيب ــــتوات جيـــــدة خطــــــاك عـــــــهن
 :يلكما ي

 جمع البيانات: أوال
مقاسة بالدوالر  لقد مت مجع البيانات كلها من الصفحة املفتوحة على الواب اخلاصة بالبنك  الدويل

 . كثر للدراسةأوهذا التوحيد يف املصدر يعطي مصداقية  االمريكي
 (. 15)مع العلم ان هذه املعطيات قد مت تبويبها يف امللحق حتت رقم
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 اختيار طريقة القياس المالئمة:ثانيا

 من األفضل تعد واليت املربعات بطريقة سابقا صياغتهما و وصفها مت اليت النموذج معلمات تقدير سيتم
 مبدأ على تستند كوهنا ,العادية والقياسية الصغرى (MCO) واإلحصائية االقتصادية املعايري نضر وجهة
 .ممكن حد أدىن إىل األخطاء مربعات جمموع تصغري

 .( eviews8)وبرنامج  اإلحصائية املعنوية خيص فيما ٪5  معنوية مستوى على نعتمد سوف  :مالحظة
 التنبؤ و النموذج معامالت تقييم :الفرع الثالث

 املعايري من جمموعة بواسطة عليها املتحصل املعلمات تقييم مرحلة تأيت النموذج معامل تقدير عملية بعد
 استقراريته مدى اختبار ويتم لوغاريتميال نموذجال اختيار يتم سوف حيث (قياسية ,اقتصادية ,إحصائية)

 .للتنبؤ صاحل منوذج إىل التوصل قصد
 الخطي النموذج معلمات ايجاد :أوال

  برنامج يف البيانات تلك إدخالاللوغاريتمي السابق بيانه سنقوم ب النموذج تقدير اجياد و لغرض
EVIEWS  ،يلي كما النتائجظهرت أاليت  العادية الصغرى املربعات طريقة تطبيقا بوهذ: 

 

Dependent Variable: LNGDP   
Method: Least Squares   
Date: 10/25/16   Time: 11:07   
Sample: 1991 2013   
Included observations: 23   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.565296 0.438480 1.289219 0.2128 

LNFDI 0.014166 0.006084 2.328326 0.0311 
LNG 0.885737 0.060431 14.65702 0.0000 
LNEX 0.072767 0.035716 2.037360 0.0558 

     
     R-squared 0.982402     Mean dependent var 11.28672 

Adjusted R-squared 0.979623     S.D. dependent var 0.589005 
S.E. of regression 0.084079     Akaike info criterion -1.957338 
Sum squared resid 0.134318     Schwarz criterion -1.759861 
Log likelihood 26.50939     Hannan-Quinn criter. -1.907673 
F-statistic 353.5486     Durbin-Watson stat 1.226793 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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 :وكانت املعادلة على الشكل التايل
 

LNGDP = 0.565296384692 + 0.0141662651219*LNFDI +  
 
                                     0.885736681512*LNG + 0.072767365329*LNEX 

 

 بعبارة قدرة،امل عاملامل معنوية اختبار يف تكمن قدرامل القياسي النموذج على القياسية الدراسة من الثانية رحلةامل إن
 .إحصائية معنوية اهل قدرةامل املعاملهل  أخرى
 المقدرة اختبار المعالم: ثانيا

 واحدة مجلة املعامل ختترب منها البعض إحصائية، اختبارات عّدة منا يتطلب للنموذج قدرةامل املعامل اختبار إن
 : يلي ما يف االختبارات ذهه تتمثل  ،األخرى تلوى واحدة النموذج معامل خيترب اآلخر والبعض

 (T. STUDENT) ستودينت إحصائية اختبار-1

 التوزيع من انطالقا األخرى، تلوى واحدة القياسي للنموذج قدرةامل املعامل معنوية لتحديد االختبار ذاه يستعمل
 .ستودينتل اإلحصائي

 ستودينت اختبار استعمال كيفية-
 اختبار وبالتايل فرضيات على ينمب اختبار كل أن نعلم وكما اختبار، عن عبارة يه ستودينت إحصائية أن مبا

 : امه تنيأساسي تنيفرضي من ينطلق ستودينت
 H0   العدم فرضية  - أ

 H1لة البدي فرضية -ب
 بواسطة ذلك يتم اختباره، خالل من هصحت فنثبت صحيح، ريغ أو صحيح طرفنا من ختارامل النموذج يكون قد

 دامت وما ( (H0 العدم بفرضية الفرض ذاه يسمى عندئذ الصفر تساوي النموذج معامل من معلمة فرض
 بأنين يع دار،حناال خط على العالقة ذهه انعدام فإن خطية، xiواملتغريات املستقلة   Yiبني املتغري التابع  العالقة

 يكون أن ه ممكنفإن لالختبار خاضع اضهو افر  H0ومبا ان   H0 =x i =0االحندار هو خط افقي أي  خط
 H 1 البديل بفرضية تسمى ما يهو  الذكر، السابقة للفرضية بديل وضع من البد وبالتايل خاطئ أو حصحي
 .H 1 # 1 حبيث



  قياس أثره على النمو االقتصادي في الجزائر ةالمباشر ومحاول يواقع االستثمار األجنب     الفصل الثالث 

177 
 

 والذي عاملامل معنوية رفض أو قبول ميكن أساسها على اليت نيالسابقتني الفرضيت نفي أو لتأكيد خاص حتليل ناكه
 : اآليت يف يكمن

 بعبارة صحيحة،  H0الفرضية فإن ستودينت إلحصائية احملسوبة القيمة من أكرب اجملدولة القيمة كانت إذا -
 H0 TTAB > TCAL  مرفوضة؛ ختربةامل علمةامل معنوية هومن صحيحة، أخرى

 وبالتايل مرفوضة H0 الفرضية فإن ستودينت إلحصائية اجملدولة القيمة من أكرب احملسوبة القيمة كانت إذا -
 لديها أي مقبولة، ختربةامل علمةامل معنوية هومن صحيحة : H1 TTAB < TCAL صحيحة H 1 البديلة الفرضية
 .إحصائية مدلولية

 معنوية معالم النموذج وفق طريقة ستودنت(: 31-1)الجدول رقم
(الجدولية)   الفرضية المقبولة المعالم TTAB (المحسوبة) TCAL 

C H0 2.086 1.289219 

LNFDI H1 2.086 2.328326 

LNG H1 2.086 14.65702 

LNEX H1 2.086 2.037360 

 EVIEWS 8من اعداد الطالب بناء على خمرجات : املصدر
 

 معلمة معنوية ثبتت t اجلدولية اختبار إىل ستنادوباإل ،(51-6) رقم اجلدول حسب و املقدرة املعادلة من يتضح
 TTAB قيمة من أكرب TCAL  كانت إذ نفاق العمومي ومعلمة الصادراتومعلمة اإل املباشر األجنيب ستثماراإل

 .%1 املعنوية مستوىوعند   (16-76)أي   71عند درجة حرية تساوي  وهذا
  (F.FISHER) فيشر إحصائية اختبار -7

 قدرة،امل النموذج معامل لتعدد نظرا ذاهو  واحدة، مجلة قدرةامل املعامل معنوية اختبار يف اإلحصائية ذهه تستعمل
 .واحدة دفعة قدرةامل للمعامل اإلحصائية دلوليةامل ختترب وبالتايل
: 5% عنويةامل ستوىسنقوم بتطبيق هدا االختبار يف منوذجنا على م حيث

 :حيث H 1 البديل وفرضيةH 0  العدم فرضية ،نيأساسيت نيفرضيت على ينمب فيشر إحصائية اختبار إن
H0 : C=1=2=3=…=j=…K =  0 و H 1 : j0  

  

 : ةالتالي تااخلطو  نتبع مرفوضة أو واحدة مجلة مقبولة عاملامل معنوية كانت إذا ما ةعرفمل
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 فرضية وبالتايل خاطئة العدم فرضية فإن فيشر، إلحصائية اجملدولة القيمة من أكرب احملسوبة القيمة كانت إذا -
 معلمة توجد األقل على(  مقبولة عاملامل معنوية هومن، صحيحةTcal > Ttab  H1:  أي صحيحة البديل
 ؛)مقبولة واحدة

هي  البديل فرضية وبالتايل الصحيحة، يه العدم فرضية فإن احملسوبة القيمة من أكرب اجملدولة القيمة كانت ذاإ -

 .مرفوضة عاملامل معنوية هومن، Tcal < Ttab  صحيحة :H0أي اخلاطئة
 اختبار من انطالقا إحصائيا مقبولة أهنا لنا نيتب ، واحدة دفعة النموذج معامل اختبار إنما يف النمودج املقدم فأ

 اهل االحتمال قيمة أي اجملدولة، القيمة من أكرب (Fcal =353.5486)احملسوبة  هقيمت حيث فيشر، إحصاء
 معنوية مستوى عند إحصائيا مقبولة واحدة معلمة توجد األقل على هفإن وبالتايل ، 0.05 عنويةامل مستوى من أقل

. %05  
 R2 المضاعف التحديد معامل -3

 العالقة نييب هأن كما واحدة، مرة مستقلة تريامتغ عدة مع التابع تغريامل نيب وجودةامل العالقة عاملامل ذاه يشرح
 معامل إذن تعددامل االرتباط مبعامل عندئذ يسمى أخرى، مستقلة اتري متغ عّدة مع ستقلامل تغريامل نيماب وجودةامل

 نسبة عن عبارة هبأن ويُعرف التابع، ريتغامل ستقلةامل اتتغري  امل هبا تفسر اليت ئويةامل النسبة عرفةمل هعلي نعتمد التحديد
كلما اقرتبت نسبته من الواحد كانت املتغريات املستقلة اكثر تفسريا  حيث الكلية، غرياتالت إىل فسرةاملريات التغ

 .للمتغري التابع
للمعطيات املنظمة يف النموذج املختار هلذه الدراسة فقد حصلنا على  EVIEWS8من خالل خمرجات برنامج 

 :االيت
 نسبة معامل تحديد النموذج (: 39-1)الجدول رقم

 EVIEWS 8من اعداد الطالب بناء على خمرجات : املصدر
 

النسبة تقرتب من الواحد فاننا نستنتج ان املتغريات املستقلة هلذا النموذج تفسر بشكل جيد املتغري ن هذه أومبا 
 .التابع  وبالتايل فالنموذج املختار يعرب بشكل جيد عن الظاهرة املدروسة

 

 النسبة معامل التحديد

R-squared 0.982402 

Adjusted R-squared 0.979623 
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 (Durbin-Watson) واتسون – داربين  إحصاء األخطاء بين الذاتية االرتباطات اختبار -4 
 مت لقدو  . قدرامل النموذج يف لألخطاء ذايت إرتباط وجود عدم أو وجود عن للكشف اإلحصاء اذه ستعملن

 . 1949 سنة وواتسون نيدارب نيالباحث طرف من االختبار ذاه اكتشاف
 فانطالقا التقدير، أخطاء أو البواقي نيب اخلطية االرتباطات وجود إمكانية دراسة حاولنا إذااما يف منوذجنا هدا ف

 5933و 5918حمصور بني  DWوحسب اجلدول فان   (DW=1,22) واتسون نيلدارب اإلحصائية القيمة من
 .خطاءليس به مشكل االرتباط الذايت لأل مما يعين ان هذا النموذج

 التحليل االقتصادي لنتائج النموذج: رابعالفرع ال

 ،ثبتنا صحته من الناحية القياسيةاملقدم على شكل لوغاريتمي الذي أ من خالل النموذج اخلطي املتعدد
قتصادي يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة املمتدة إجيابيا على النمو اإلثّر أجنيب املباشر تبني لنا أن اإلستثمار األ

جنيب املباشر بوحدة أي كلما تغري اإلستثمار األ 0.014166وهذا بنسبة تقدر بـ 7156 ىل إ 5665 من
  .جيايبأنه إ دوديته االّ ثر بالرغم من صغره وحم، وهذا األ 1.15 ـب واحدة تغري النمو االقتصادي

وهذا راجع إىل املبالغ  1.88نفاق العمومي املعرب عنه يف املعادلة بنسبة وهذا األثر اإلجيايب ينطبق على اإل
 .تصاالت وغريهاتمثل يف البنية التحتية وشبكة اإلستثماري املالضخمة اليت رصدت لإلنفاق اإل

غلب الصادرات اجلزائرية الزالت ذلك األثر اإلجيايب للصادرات اليت كان تأثريها إجيايب ولكنه قليل نظرا ألن أوك 
  .ترتكز على الغاز والبرتول

فتنا انتباهنا وتفكرينا أن اإلمكانية متاحة للرفع من ثأثري اإلستثمارات األجنبية املباشرة على النمو والشيء الذي ل
جنبية  بالقضاء على العراقيل اليت من شأهنا أن تكبح توافد اإلستثمارات األ زائر، وهذا يف نظرناقتصادي يف اجلاإل

 .كالبريوقراطية والشفافية وغريها من النقاط اليت سبق تفصيلها

الدول اليت  ىل جتاربهذا من جهة ومن جهة أخرى إعادة صياغة القوانني اخلاصة باإلستثمار وهذا بالنظر إ
ىل تطوير وعناية توافد اإلستثمارات األجنبية إليها، وكذا حتفيز اإلستثمار يف القطاعات اليت حتتاج إاستفادت من 

ستثمار يف القطاعات اليت ميكن للمحليني القيام هبا والتفوق ، والرتكيز على اإلستثمارات النوعية بدل اإلخاصة
 .فيها
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 خاتمة الفصل

ىل اجلهود اليت إتسليط الضوء على مناخ االستثمار يف اجلزائر وهذا بالتطرق لقد حاولنا يف هذا الفصل        
 .بذلت من الناحية التشريعية، وكذا القوانني السارية املفعول من خالل االمتيازات املمنوحة

واالقليمية اليت كما تطرقنا فيما بعد اىل التشخيص الكمي ملناخ االستثمار يف اجلزائر من خالل املؤشرات الدولية 
حاولت قياس نسبة التطور احلاصل، اليت يتبني من خالهلا وضعية اجلزائر الستقطاب االستثمارات االجنبية من 

 .عدمه

جنيب املباشر على النمو االقتصادي يف أثر اإلستثمار األتقنيات االقتصاد القياسي ملعرفة على خري اعتمدنا ويف األ
 eviews8قتصادي واستعمال برنامج وهذا بعد أن قمنا بوضع منوذج إ ،7156اىل  5665الفرتة املمتدة من 

 .واالستعانة مبعطيات البنك الدويل

االجيايب لإلستثمار األجنيب املباشر على النمو ول املتعلق باألثر يف األخري أن افرتاضنا يف األ  لناين تبنّي أ
 .ىل العراقيل اليت سبق ذكرهاالذي يرجع إم من صغر هذا التأثري قتصادي كان صحيحا، وهذا بالرغاإل
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 الخاتمة العامة
 

منا ميتد يف عمق التاريخ إة أشليس حديث الن جنيب املباشر،ستثمار األن اإلأنتهاء من هذه الدراسة تبني لنا بعد اإل
 معتربا، االيت شهد فيها ازدهار  اوهي الفرتة نفسه ىل بداية الثورة الصناعية اليت شهدها مطلع القرن التاسع عشر،إ

ن هناية مرحلة أ االا  جتسد اثناء الفرتة الفاصلة بني احلرب العاملية االوىل والثانية، املحوظ اليعرف بعدها تراجع
حل تطور وازدهار هذا النوع من عرفت حتوالت متسارعة لصا الثمانينات وما بعدها من القرن العشرين،

بثوب املسيطر على  الرأمسايلهب وبزوغ املذ ا،ن احلرب الباردة كانت على مشرف هنايتهأال سيما و  ستثمارات،اإل
 .احلياة السياسية واالقتصادية على مستوى العاملي

 ،ىل خاصةإباشرة من عامة املجنبية ستثمارات األىل حتول اإلإساس األجنيب املباشر يرجع بستثمار األور األن تطإ
ىل الدول إمث  ،ابني الدول املتقدمة نفسه ستثمارتالعائد الكبري وزيادة تدفقات اإل سواق ذاتوكذا التوجه حنو األ
ى اكتساب واجتياح اكرب عدد من س الشديد علفوالتنا ،وانتشار التكنولوجيا العالية اجلودة النامية فيما بعد،

 .سواق العامليةاأل

مبا  غلب الدول الناميةادر التمويل اخلارجية فقد سارعت أهم مصن اإلستثمار األجنيب املباشر يعترب أحد أألو  
خدمة التنمية االقتصادية وحتقيق أكرب نسبة من النمو ستثمارات قصد فيها اجلزائر إىل استقطاب هذا النوع من اإل

 .عبائها ومسامهته  يف تشغيل العمالاإلقتصادي وختفيف أ

حقيق النمو املباشر كعملية اقتصادية هادفة لت خالل تناولنا يف هذا البحث ملسألة اإلستثمار األجنيب وعليه فمن
خراجه من قصد إ قتصاد الوطين،تثمار يعد قضية حتمية بالنسبة لإلسن حتسني مناخ اإلاتضح لنا بأ قتصادي،اإل

 .هافي ستثمارتشجيع اإلبنتاجية لقطاع احملروقات وتنويع أنشطته اإلتبعيته 

جنيب املباشر على ستثمار األاإل تأثريوانطالقا من التساؤل الذي  قمنا بطرحه يف مقدمة الرسالة حول معرفة مدى 
هذا التساؤل عن  لىجابة عفقد حاولنا اإل ،3112ىل إ 1991يف الفرتة من سنة النمو االقتصادي يف اجلزائر 

 : كاآليتطريق منهجية حبثية تضمنت ثالثة فصول هي  
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 ه من خالل مباحث ــا فيـــــات وتطرقنـــم ونظريــــر مفاهيـــــجنيب املباشوان اإلستثمار األــــول بعنالفصل األ
 :ىلربعة إأ

 ؛جنيب املباشر مفاهيم ونظرياتاإلستثمار األ -

 ستثمار مكوناته ومؤشراته قياسية؛اإل مناخ -

 ؛جنيب املباشرمار األثستالنظريات املفسرة حلركة اإل -

 .جنيب املباشرحوافز وخماطر اإلستثمار األ -

  باشر وتطرقنا فيه من خالل مباحث جنيب املوعالقته باإلستثمار األالفصل الثاين بعنوان النمو االقتصادي
 :ربعة اىلأ

 ؛مفاهيم حول النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية -

 ؛مناذج النمو االقتصادي -

 ؛جنيب املباشر على الدولة املضيفةاآلثار اإلقتصادية لإلستثمار األ -

 .جنيب املباشراأل ستثماررب بعض الدول النامية يف جمال اإلجتا -

 ثره على النمو االقتصادي يف اجلزائر الفصل الثالث بعنوان واقع اإلستثمار األجنيب املباشر وحماولة قياس أ
 :وتطرقنا فيه من خالل مباحث ثالثة اىل

 ؛جنيب املباشر يف اجلزائرواقع اإلستثمار األ -

 ؛جنيب املباشر يف اجلزائرحتليل مناخ اإلستثمار األ -

 .جنيب املباشر على النمو االقتصادي يف اجلزائرقياس أثر اإلستثمار األ -

 

 



184 
 

 نتائج الدراسة:  

ظهرت الدراسة أمهية أقتصادية، إذ قياس كانت متوافقة مع النظرية اإلمن خالل هذه الدراسة اتضح لنا أن نتائج ال
وهذا  3112اىل  1991جنيب املباشر ودوره يف تعزيز النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة من األستثمار األ

 .بالنسبة للعوامل االخرى تأثريهعلى الرغم من قلة 

 :لنا من خالل الدراسة ما يليكما تبني 

لتمويل للتنمية االقتصادية من بينها توفري ا جنيب املباشر العديد من املنافع للدول املضيفة،يوفر اإلستثمار األ -
ذا إفاملكاسب عديدة خاصة  وحتسني ميزان املدفوعات، وتنمية الصادرات، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا،

 .حسب التطور التنموي الشامل للبلد ستثماراتاإلمت توجيه هذه  ما

ها على مسار وقرار أثري تمدى  وما ستثماري،دات مناخها اإلتتوقف جاذبية الدول على مدى كفاءة حمد -
قتصاديات النامية ن النتائج السلبية أو اإلجيابية لالستثمارات األجنبية يف اإلأي أ ،جنيب املباشراإلستثمار األ

ن الوضع العام صلت الدراسة إىل أحيث تو  ستثمارات،تفاعل الدولة املضيفة مع هذه اإل يتوقف على مدى
تتميز به من فعالية وكفاءة يف نظامها  وما ومدى ما متتاز به من استقرار وتنظيم اداري، ،للدولة واألمينالسياسي 

لياته آوطبيعة السوق و  ،سياسات الدولة االقتصادية واجراءاهتامع القانوين ومدى مرونته ووضوحه واتساقه 
لدولة من خصائص جغرافية ا وماتتميز به نتاج،إوعناصر  ت قاعدية،متتاز به الدولة من منشآ وما ،وإمكانياته
  .سمى باملناخ االستثمارييكل ذلك يشكل حمدادت ما  ودميغرافية،

  توصيات الدراسة: 

على النمو االقتصادي  رجنيب املباشاإلستثمار األ تأثريعلى ضوء هذه الدراسة وحىت تتمكن اجلزائر من رفع نسبة 
 :عليها العمل علىستثماري والتقليل من معوقاته اإل من خالل هتيئة مناخها

تثمار مع تبسيط االجراءات سخالل توحيد التشريعات املنظمة لإلمن تنظيمي لطار التشريعي واتعزيز كفاءة اإل -
 ؛حتكار ومحاية امللكية الفكرية وبراءة االخرتاعوتفعيل قوانني املنافسة، ومنع اإلصدار وسرعة إ

 ؛التنمية وتنعدم فيها اخلربات على املستوى احمللي توجيه احلوافز الضريبية حنو القطاعات اليت حتتاج -

 ؛تنمية العنصر البشري وتوعيته والرفع من قدراته -
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االستفادة من جتارب الدول اليت عرفت قفزة نوعية من خالل جذهبا لالستثمارات االجنبية املباشرة كرتكيا  -
   ،وكوريا

 ؛املصرفية والسوق املايلتوفري البنية التحتية الالزمة وتطوير املنظومة  -

 ؛عمال شفاف وخال من البريوقراطية والرشوةأتوفري حميط  -

 ؛مينتوفري االستقرار السياسي واأل -

 .ولوية يف برامج التنميةاأل وإعطائهالعناية بتطوير البحث العلمي  -

جنيب خدمة يف حتليلنا ملوضوع تأثري اإلستثمار األاملست واألدواتن املعلومات والبيانات ويف اخلتام ميكن القول أ
ذه الدراسة، ىل البحوث اليت تناولت هجهد تراكمي يضاف إ إالا املباشر على النمو االقتصادي يف اجلزائر ما هو 

لدراسات  وأرضيةنتقاد والتطوير، مث إن أي تقصري ورد يف هذا العمل ميكن أن يكون منطلقا وهو بالتايل قابل لإل
 .أكثر عمقا وأدق حتليال أخرى
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الطبعة األوىل، دار الراية للنشر والتوزيع،  ثمار وأثره على التنمية االقتصادية،منصوري الزين، تشجيع االست -21

 .3112األردن، 
 .3111فليح حسن خلف، العوملة االقتصادية، عامل الكتاب احلديث، األردن،  -36
شر والتوزيع، عيبوط حمند وعلي، االستثمارات االجنبية املباشرة يف القانون اجلزائري، دار هومة للطباعة والن -22

 .اجلزائر
عصام عمر مندور، حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف ظل املتغريات االقتصادية الدولية، دار التعليم  -24

 .3111اجلامعي للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 
مكتبة حسن العصرية،  األوىل،عبد الكرمي كاكي، االستثمار االجنيب املباشر والتنافسية الدولية، الطبعة  -22

 .3112لبنان، 
 .1111عليوش قربوع كمال، قانون االستثمارات يف اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -21
عبد القادر حممد عبد القادر عطية، احلديث يف االقتصاد القياسي بني النظرية والتطبيق، الدار اجلامعية،  -27

 .3112االسكندرية، 
وليد امساعيل السيفو، فيصل مفتاح شلوف وصائب جواد ابراهيم اجلواد، اساسيات االقتصاد القياسي  -22

 .3111التحليلي، االهلية للنشر والتوزيع، االردن، الطبعة االوىل، 
يد علي حسن، عفاف عبد اجلبار سعيد، االقتصاد القياسي النظرية والتطبيق، دار وائل للطباعة والنشر، جمل -21
 .1112ن، الطبعة االوىل، عما

 
 والرسائل الجامعية االطروحات: 1-2

   1996– الفرتة خالل اجلزائري االقتصاد على آثاره املباشر و األجنيب االستثمار ،بعداش الكرمي عبد -41
 و االقتصادية العلوم اجلزائر كلية جامعة .املالية و النقود ختصص االقتصادية، العلوم يف دكتوراه رسالة  2005

 .3117/3112التسيري، السنة اجلامعية  علوم

اجلزائر، مصر، : وعيل ميلود، احملددات احلديثة للنمو االقتصادي يف الدول العربية وسبل تفعيلها حالة -41
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم  أطروحة، 1111/3111دراسة مقارنة خالل الفرتة . السعودية

 .3112/3114السنة اجلامعية  ،2معة اجلزائراالقتصادية، جا
 ،اجلزائر حالة دراسة واملستقبل احلاضر لتحديات االستجابة يف املستدامة التنمية حدود، محداين الدين حمي -43

 .3112/3111، جامعة اجلزائر، املوسم ختطيط فرع– االقتصادية العلوم يف الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة
 دراسة :العربية بالدول مقارنة اجلزائر الدخل يف توزيع عدالة على االقتصادي النمو أثر أمحد، سيدي كبداين -42



190 
 

 بلقايد بتلمسان، السنة بكر أيب اقتصاد، جامعة :االقتصادية ختصص العلوم يف دكتوراه وقياسية، أطروحة حتليلية
 .2012 – 2013 اجلامعية

امهية االستثمار االجنيب يف الدول النامية مع دراسة مقارنة بني الصني، تركيا، مصر واجلزائر،  كرمية فرحي، -44
 .3112-3113، السنة اجلامعية -2-اطروحة مقدمة لنيل دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر

، جامعة قسنطينة، املوسم ناجي بن حسني، دراسة حتليلية ملناخ االستثمار يف اجلزائر، اطروحة دكتوراه -42
3111/3117. 

خرايف خدجية، دور السياسات املالية يف ترشيد االستثمار االجنيب املباشر يف اجلزائر دراسة مقارنة ما بني  -41
 .3114/3112اجلزائر، تونس واملغرب، اطروحة دكتوراه يف املالية العامة، جامعة تلمسان، املوسم 

حماولة حتليل، اطروحة دكتوراه، جامعة : ة االستثمار االجنيب املباشر يف اجلزائرعبد القادر ناصور، اشكالي -47
 .3112/3114تلمسان، السنة الدراسية 

مجال بلخباط، جدوى االستثمارات االجنبية املباشرة يف حتقيق النمو االقتصادي دراسة مقارنة بني اجلزائر  -42
 .3114/3112تنة، السنة واملغرب، اطروحة دكتوراه، جامعة احلاج خلضر با

داودي حممد، السياسة املالية واثرها على استقطاب االستثمار االجنيب املباشر حالة اجلزائر، اطروحة دكتوراه  -41
 .3111/3113يف العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان، السنة اجلامعية 

: اثر سياسات االستثمار يف جذب االستثمار االجنيب املباشر يف الدول العربية دراسة مقارنة  جوامع لبيبة، -21
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  الطور الثالث يف العلوم 3113-3111اجلزائر مصر والسعودية، 

 .3112/ 3114 ةاالقتصادية ختصص اقتصاديات النقود والبنوك واالسواق املالية، جامعة حممد خيضر بسكر 
صواليلي صدر الدين، النمو والتجارة الدولية يف الدول النامية، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  -21

 .3112/3111جامعة اجلزائر، املوسم  -فرع اقتصاد قياسي-الدكتوراه يف العلوم االقتصادية
االستثمار األجنيب املباشر دراسة حالة دول جملس  خاطر امسهان، دور التكامل االقتصادي يف تفعيل -23

 .3112التعاون اخلليجي، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، 
 حالة دراسة املباشر  األجنيب جذب االستثمار يف العربية الدول يف االستثماري عمر حيياوي، دور املناخ -22

عة بسكرة، جام اجيستري يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد دويل،، رسالة م3111إىل  3113 للفرتة اجلزائر
 .3113/3112املوسم 

 شهادة لنيل التخرج اجلزائر، مذكرة االقتصادي يف النمو و املباشر األجنيب قويدري، االستثمار كرمية-24
 .3111/3111دولية، جامعة تلمسان للموسم  االقتصادية ختصص مالية العلوم يف املاجستري
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( اجلزائر،تونس،املغرب) احلوافز املمنوحة لالستثمار األجنيب املباشر يف دول املغرب العريب بوراوي، ساعد -22
- خلضر احلاج دويل، جامعة اقتصاد :االقتصادية فرع العلوم يف املاجستري شهادة لنيل دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة

 .3117/3112السنة اجلامعية  - باتنة
-دراسة حالة اجلزائر-فاطمة الزهراء، دور االستثمار األجنيب املباشر يف تنشيط االقتصاد الوطين مقيدش -21

مذكرة لنيل شهادة املاجيستري يف العلوم التجارية، جامعة عبد احلميد بن باديس مبستغامن، السنة اجلامعية 
3112-3114. 

 النمو االقتصادي دراسة حالة اجلزائر، مذكرة لنيل االستثمارات األجنبية املباشرة ودورها يف صياد شاهيناز، -27
 .3112شهادة املاجيستري يف االقتصاد ختصص مالية دولية، جامعة وهران، 

خالل  OCDEدراسة قياسية لعينة من دول -حليمة عز الدين، دور التعليم يف حتديد مستوى الدخل -22
، مذكرة خترج مقدمة ضمن GMMة وتقني( PANEL)باستعمال معطيات البانيل 3112-1121الفرتة

-3111السنة اجلامعية  ،2متطلبات احلصول على شهادة املاجيستري يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر
3111. 

، مذكرة خترج 3111-1171اجري خرية، حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية يف الفرتة  -21
املاجيستري يف العلوم االقتصادية، جامعة مستغامن، السنة الدراسية  مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة

3113-3112. 
بيوض حممد العيد، تقييم اثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي والتنمية املستدامة يف  -11

شهادة  نيل متطلبات من كجزء مقدمة املغرب، مذكرة-اجلزائر -تونس: االقتصاديات املغاربية دراسة مقارنة
جامعة سطيف، السنة اجلامعية  االقتصادية وعلوم التسيري، يف اطار مدرسة الدكتوراه يف العلوم املاجستري
3111/3111. 

 اجلزائر بني مقارنة دراسة _األجنيب املباشر االستثمار تدفقات يف األعمال مناخ حتسني دور حيي مصلى، -11
 اقتصاديات : االقتصادية ختصص العلوم يف شهادة املاجستري نيل متطلبات من كجزء مقدمة مذكرة _وبولونيا
 .3111/3113اجلامعية السنة ،-سطيف -عباس فرحات ، جامعة الدولية والتجارة األعمال

 -دراسة حتليلية-بقندوز حسني، الشركات متعددة اجلنسية واسرتاتيجياهتا يف التوغل يف األسواق األجنبية -13
 .3113-3111مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف املالية واالقتصاد الدويل، جامعة وهران، السنة اجلامعية 

حممد سارة، االستثمار االجنيب يف اجلزائر دراسة حالة اوراسكوم، مذكرة ماجيستري يف قانون االعمال،  -12
 .3111/3111جامعة اجلزائر، املوسم 

-دراسة بعض دول املغرب العريب-ملالية يف جذب االستثمار األجنيب املباشرالكي سعاد، دور السياسة اس -14
أطروحة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف التسيري الدويل للمؤسسات ختصص مايل دولية، جامعة تلمسان، السنة 

 .3111-3111اجلامعية 
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اسة قياسية حالة اجلزائر، مذكرة در -بن ياين مراد، سعر الصرف ودوره يف جلب االستثمار االجنيب املباشر -12
 .3111/3113ماجيستري، جامعة تلمسان،

 

 االبحاث والمجالت العلمية: 1-3
يوسف مسعداوي، تسيري خماطر االستثمار االجنيب املباشر مع اشارة حلاالت بعض الدول العربية، جملة  -11

 .3112احباث اقتصادية وادارية، العدد الثالث، 
العوامل احملفزة جلدب االستثمارات األجنبية املباشرة وطرق تقييمها دراسة حالة اجلزائر، جملة  بولرباح غريب، -17

 .11/3111الباحث، عدد 
لعلمي فاطمة، كرومي سعيد، االستثمار األجنيب املباشر بني عوامل اجلذب وعوامل الطرد، جملة  -12

 .3113، جانفي 13االسرتاتيجية والتنمية، العدد 
 ملؤشرات حتليلية دراسة اجلزائر يف املباشر األجنيب االستثمار مناخ خماطر ،برباش عنرتة ،برحومة احلميد عبد -11

 .10/3112التجارية العدد والعلوم والتسيري االقتصادية العلوم جملة ،3113-ـ3111للفرتة  البلد خطر
، 11الباحث، جامعة ورقلة، العدد عبد احلميد بوخاري، واقع مناخ االستثمار يف الدول العربية، جملة  -71

3113. 
، 3عليان نذير، حوافز االستثمار اخلاص املباشر، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد  و منور اوسرير -71

  .جامعة شلف
شوقي جباري، تدويل اعمال الشركات متعددة اجلنسيات بني املكاسب واملخاطر على الدول النامية، جملة  -73

 .11/3114اقتصادية، العدددراسات 
 جملة اجلزائر، يف املباشر األجنيب االستثمار جذب يف تفعيلها سبل و الضريبية احلوافز أثر طاليب حممد، -72

 .السادس العدد إفريقيا، مشال اقتصاديات
الشركات متعددة اجلنسيات وأثرها على الدول  امحد عبد العزيز، جاسم زكريا، فراس عبد اجلليل الطحان، -74

 .3111النامية، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد اخلامس والثمانون، 
شوقي جباري، تدويل أعمال الشركات املتعددة اجلنسيات بني املكاسب واملخاطر على الدول النامية، جملة  -72

 .21،21، ص11/3114دراسات اقتصادية، العدد
عبد الرمحان بن سانية، قراءة يف بعض جتارب االنطالق االقتصادي بالدول النامية، جملة الواحات للبحوث  -71

 . 3111 والدراسات، جامعة غرداية
  .22سعيد رشيد عبد النيب، التجربة الكورية اجلنوبية يف التنمية، دراسات دولية، العدد -77
زائرية يف جمال جذب االستثمار االجنيب املباشر يف ظل تداعيات رايس حدة و كرامة مروة، تقييم التجربة اجل -72

 .3113، 13قتصادية وإدارية، العدد جملة احباث ا -دراسة حتليلية-االزمة املالية العاملية
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 تونس اجلزائر، من كل يف املباشرة األجنبية االستثمارات تدفق عبو زريق، نورة بريي، حمددات -71
،جامعة 2جملة االسرتاتيجية والتنمية، العدد ،  1996-2012  الفرتة خالل مقارنة قياسية دراسة:واملغرب

 .3112مستغامن، 
 دراسة-اجلزائري الوطين اإلقتصاد تنافسية وترقية دعم يف اإلستثمار مناخ دور ملياء، وهوام الشريف رحيان -21

 .21العدد  جملة بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العراق،-تقييمية حتليلية
نظرة حتليلية للمكاسب  -جنيب املباشر يف البلدان اليت متر مبرحلة انتقالستثمار األزيدان حممد، اإل -21

 .جملة اقتصاديات مشال افريقيا، العدد األول -واملخاطر
 الملتقيات والمؤتمرات: 1-4

املستدمية، املؤمتر العلمي الدويل حول رمية خلوطة، سلمى قطوف، مسامهة التنمية البشرية يف حتقيق التنمية -23
 .، جامعة سطيف3112افريل17/12التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة،

 االقتصاد حالة-االقتصادي النمو على التكنولوجي التطور أثر قياس مسري، بواعلي الكرمي، دمحان عبد البشري-22
 .املغاربةمداخلة ضمن منتدى االقتصاديني  -اجلزائري

 الدويل ، امللتقى-اجلزائر حالة-املباشر األجنيب االستثمار على القطرية املخاطر البشري عبد الكرمي، انعكاس-24
 .،جامعة الشلف" التحديات و اآلفاق :املؤسسات يف املخاطر إدارة إسرتاتيجية":حول الثالث

 ( اجلزائر يف املستدامة التنمية مؤشر لقياس كأداة البطالة: مداخلة بعنوان خالد، جلول مراد، بن صاويل-22
 يومي قاملة  اإلسالمي جامعة االقتصاد يف املستدامة التنمية حتقيق مقومات :حول الدويل ، امللتقى) قياسية دراسة
 .3113 ديسمرب 30 و 30

   تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية واالقليمية: 1-5

 .، الكويت1111املؤسسة العربية لضمان االستثمار ، تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية  -21
 .،الكويت3111العربية لسنة  الدول االستثمار يف تقرير مناخ،االستثمار لضمان العربية ؤسسةامل -27
 . ،الكويت3114 العربية لسنة الدول االستثمار يف تقرير مناخ،االستثمار لضمان العربية ؤسسةامل -22
 .، الكويت3111املؤسسة العربية لضمان االستثمار، مناخ االستثمار يف الدول العربية  -21
 القوانين: 1-6

املتضمن قانون االستثمارات، اجلريدة الرمسية اجلزائرية  1112جويلية  31املؤرخ يف  377-12قانون رقم  -11
 .12/1112رقم 
املتضمن قانون االستثمار، اجلريدة الرمسية اجلزائرية رقم  1111سبتمرب 12املؤرخ يف  324-11االمر رقم  -11
21/1111. 
 .14املتعلق برتقية االستثمار، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد  13-12املرسوم التشريعي رقم  -13
 .47، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد3111اوت  31املؤرخ يف  12-11االمر  -12
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، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة  3117افريل 32املؤرخ يف  17/111وم التنفيذي رقم رسامل -14
 .3117افريل  32الصادر بتاريخ  37والضبط العقاري وحيدد قانوهنا االساسي، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 

 17/11/1114املؤرخ يف  14/233 رقم التنفيذي املرسوم -12

 االلكترونية المواقع: 1-7
 www .andi.dz: موقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -11

  :موقع املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات -17
 www.worldbank.org: موقع البنك الدويل -21
 www.unctad.orgمؤمتر االمم املتحدة للتجارة والتنمية موقع -11
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البيانات المتعلقة بالدراسة القياسية(: 10)الملحق رقم   
مليون دوالر امريكي: الوحدة  

 

 اجمالي الصادرات السنوات
االستثمار االجنبي 

 االنفاق العمومي المباشر الوارد
الناتج المحلي 

 االجمالي
1991 13303 80 43192 45715 

1992 12144 30 47307 48003 

1993 10888 0.01 50623 49946 

1994 9571 0.01 44041 42542 

1995 10942 25 42934 41764 

1996 13988 270 44211 46941 

1997 14886 260 43567 48177 

1998 10890 607 48157 48187 

1999 13035 292 47120 48640 

2000 22573 280 43930 54790 

2001 2091 1108 46712 54744 

2002 20149 1065 51155 56760 

2003 25923 638 58109 67863 

2004 34214 882 73033 85324 

2005 48709 1145 79326 103198 

2006 57109 1795 85557 117027 

2007 63574 1662 105014 134977 

2008 82080 2632 138062 171000 

2009 48572 2746 138008 137211 

2010 61903 2300 149886 161207 

2011 77605 2580 179643 200013 

2012 77138 3052 191407 209047 

2013 69621 2661 203811 209703 

 
  وليدمؤشرات التنمية االقتصادية للبنك ال: المصدر

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

 فهرس المحتويات

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الصفحة
 شكر وتقدير 

 االهداء 

 ملخص البحث باللغة العربية 

 ملخص البحث باللغة الفرنسية 

 املقدمة العامة 10
االستثمار االجنبي المباشر مفاهيم ونظريات: الفصل االول   

 متهيد 08
مفاهيم حول االستثمار االجنبي المباشر: المبحث االول 09  
مفهوم االستثمار: املطلب االول 09  
 الفرع االول تعريف االستثمار 09
يف اللغة العربية: أوال 09  
االستثمار يف الشريعة االسالمية: ثانيا 09  
االستثمار عند االقتصادين: ثالثا 10  
انواع االستثمار :الفرع الثاين 11  
انواع االستثمارات حبسب معيار اجلنسية: أوال 11  
انواع االستثمارات حسب اسلوب ادارة املشروع االستثماري :ثانيا 11  
انواع االستثمارات حسب اجلهة اليت تقوم هبا: ثالثا 12  
اتمفهوم االستثمار االجنيب املباشر والشركات املتعددة اجلنسي: املطلب الثاين 13  
تعريف ومباديء االستثمار االجنيب املباشر: الفرع االول 13  
تعريف االستثمار االجنيب املباشر: أوال 13  
مباديء االستثمار االجنيب املباشر: ثانيا 14  
االطار التارخيي لالستثمار االجنيب املباشر: الفرع الثاين 15  
الشركات متعددة اجلنسيات: الفرع الثالث 17  
تعريف الشركات متعددة اجلنسيات: أوال 17  



199 
 

اهداف الشركات متعددة اجلنسيات: ثانيا 18  
اشكال االستثمار االجنيب املباشر ومكوناته: املطلب الثالث 20  
اشكال االستثمار االجنيب املباشر: الفرع االول 20  
االستثمار حسب معيار الغرض ايل يسعى اليه املستثمر االجنيب: أوال 20  
االستثمار حسب معيار امللكية: ثانيا 22  
أشكال اخرى: ثالثا 24  
مكونات االستثمار االجنيب املباشر: الفرع الثاين 25  
راس املال السهمي: اوال 25  
االرباح املعاد استثمارها: ثانيا 26  
القروض داخل الشركة: ثالثا 26  
مناخ االستثمار مكوناته ومؤشرات قياسه :المبحث الثاني 27  
تعريف مناخ االستثمار وحمدداته: املطلب االول 27  
تعريف مناخ االستثمار: الفرع االول 27  
حمددات مناخ االستثمار االجنيب املباشر: الفرع الثاين 28  
العوامل السياسية: أوال 29  
العوامل القانونية واالدارية: ثانيا 29  
العوامل االقتصادية :ثالثا 30  
حمددات تكميلية: رابعا 31  
مناخ االستثمار مبادئه االساسية وموقعه يف اسرتاتيجية الشركات متعددة : املطلب الثاين 32

 اجلنسيات
املبادئ االساسية للمناخ االستثماري: الفرع االول 32  
شرط الشفافية والتناسق وقانون االستثمار: أوال 32  
احلركية شرط: ثانيا 33  
شرط االستقرار: ثالثا 34  
موقع مناخ االستثمار يف اسرتاتيجية الشركات متعددة اجلنسية: الفرع الثاين 34  
قرار االستثمار لدى الشركة متعددة اجلنسية ذاختا: أوال 34  
سياسات التخطيط االسرتاتيجي يف الشركة متعددة اجلنسية: ثانيا 35  
مؤشرات قياس مناخ االستثمار :املطلب الثالث 37  



200 
 

املؤشرات الدولية: الفرع االول 37  
مؤشر اداء الدولة يف جذب االستثمار االجنيب املباشر: اوال 37  
مؤشر امكانات الدولة جلذب االستثمار االجنيب املباشر: ثانيا 37  
مؤشر سهولة االعمال: ثالثا 38  
مؤشر احلرية االقتصادية: رابعا 38  
مؤشر الشفافية: خامسا 39  
املؤشر املركب للمخاطر القطرية: سادسا 39  
املؤشر الثالثي املركب لقياس ثروة االمم لالقتصاديات الناهضة: سابعا 40  
مؤشر التنمية البشرية: ثامنا 10  
املؤشرات االقليمية: الفرع الثاين 42  
املؤشر املركب ملكونات السياسات االقتصادية ملناخ االستثمار :أوال 42  
املؤشر املركب ملناخ االستثمار: ثانيا 44  
النظريات المفسرة لحركة االستثمار االجنبي المباشر: المبحث الثالث 45  
التفسري التقليدي: املطلب االول 45  
النظرية الكالسيكية: الفرع االول 45  
النظرية النيوكالسيكية :الفرع الثاين 46  
نطرية احلماية: الفرع الثالث 47  
نطرية عدم كمال االسواق: الفرع الرابع 48  
التفسري احلديث: املطلب الثاين 49  
نظرية دورة حياة املنتوج: الفرع االول 49  
نظرية توزيع املخاطر: الفرع الثاين 52  
النطرية االنتقائية: الفرع الثالث 53  
نطرية امليزة النسبية: الرابعالفرع  56  
حوافز ومخاطر االستثمار االجنبي المباشر: المبحث الرابع 58  
حوافز االستثمار االجنيب املباشر: املطلب االول 58  
تعريف حوافز االستثمار االجنيب املباشر: الفرع االول 58  
انواع  حوافز االستثمار االجنيب املباشر : الفرع الثاين 59  
احلوافز التمويلية: أوال 59  



201 
 

احلوافز املالية: ثانيا 59  
حوافز اخرى: ثالثا 60  
ه احلوافزذمدى فعالية ه: الفرع الثالث 61  
خماطر االستثمار االجنيب املباشر: املطلب الثاين 63  
املخاطر السياسية: الفرع االول 63  
املخاطر االقتصادية: الفرع الثاين 64  
املخاطر التجارية :اوال 64  
املخاطر املالية: ثانيا 65  
سبل مواجهة خماطر االستثمار االجنيب املباشر من طرف املستثمر: املطلب الثالث 66  
تسيري املخاطر السياسية واالجتماعية: الفرع االول 66  
سبل مواجهة خماطر منع أو تقييد حتويل االرباح: الفرع الثاين 67  
التحايل على قيود حتويل راس املال واالرباح :أوال 67  
تقدمي قروض للفرع االجنيب من طرف الشركة االم باسعار فائدة مبالغ فيها: ثانيا 67  
اسرتجاع القروض حني تنخفض قيمة عملة بلد الفرع االجنيب: ثالثا 67  
سبل مواجهة خطر سعر الصرف: الفرع الثالث 68  
املستقبليةالعقود االجلة أو : أوال 68  
مبادلة العملة االجنبية: ثانيا 68  
العقود املتوازية: ثالثا 69  
تعديل نظام املعامالت التجارية واملالية بني فروع الشركة الواحدة: رابعا 69  
اساليب اخرى: خامسا 69  
 خامتة 71

النمو االقتصادي وعالقته باالستثمار االجنبي المباشر: الفصل الثاني   
 متهيد 73
مفاهيم حول النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية: المبحث االول 74  
مفهوم النمو االقتصادي وقياسه: املطلب االول 74  
تعريف النمو االقتصادي: الفرع االول 74  
دعائم النمو االقتصادي:الفرع الثاين 76  
قياس النمو االقتصادي: الفرع الثالث 76  



202 
 

املعدالت النقدية للنمو :اوال 77  
املعدالت العينية للنمو االقتصادي: ثانيا 77  
مقارنة القوة الشرائية: ثالثا 78  
حتليل معيار الدخل كمؤشر لقياس النمو االقتصادي: الفرع الرابع 78  
مفهوم التنمية االقتصادية وقياسها: املطلب الثاين 79  
تعريف التنمية االقتصادية :الفرع االول 79  
عناصر التنمية االقتصادية: الفرع الثاين 80  
قياس التنمية االقتصادية: الفرع الثالث 81  
مقياس نوعية احلياة املادية: اوال 82  
دليل التنمية البشرية: ثانيا 82  
مقياس كوسوف: ثالثا 83  
املفاهيم احلديثة املرتبطة بالنمو والتنمية االقتصادية :املطلب الثالث 83  
التنمية املستدامة: الفرع االول 83  
تعريف التنمية املستدامة: أوال 83  
ابعاد التنمية املستدامة: ثانيا 84  
التنمية البشرية: الفرع الثاين 85  
تعريف التنمية البشرية: اوال 85  
خصائص التنمية البشرية: ثانيا 86  
قياس مؤشرات التنمية البشرية: ثالثا 87  
ج النمو االقتصاديذ نما: المبحث الثاني 88  
مناذج النمو التقليدية: املطلب االول 88  
افكار ابن خلدون: الفرع االول 88  
النظرية الكالسيكية: الفرع الثاين 88  
نظرية شومبيرت: الفرع الثالث 89  
نظرية كينز: الفرع الرابع 90  
دومار-منوذج هارود: الفرع اخلامس 91  
منوذج سولو: الفرع السادس 93  
مناذج النمو احلديثة: املطلب الثاين 95  



203 
 

 ROBELOلـ  AKمنوذج : الفرع االول 96
منوذج رومر: الفرع الثاين 98  
منوذج لوكاس: الفرع الثالث 99  
منوذج بارو: الفرع الرابع 100  
االثار االقتصادية لالستثمار االجنبي المباشر على الدولة المضيفة :المبحث الثالث 102  
اجلدل الدائر حول التاثري التنموي لالستثمار االجنيب املباشر: املطلب االول 102  
وجهة نظر املدرسة التقليدية: الفرع االول 102  
اسهامات باليجا: أوال 102  
اسهامات فرنك: ثانيا 103  
اسهامات بريستيكر :ثالثا 103  
وجهة نظر املدرسة احلديثة: الفرع الثاين 104  
اسهامات كار: اوال 104  
اسهامات ميكسل، فرنون، ويلس: ثانيا 104  
اسهامات استويفر: ثالثا 105  
االثار االجيابية: املطلب الثاين 105  
االثار على تكوين راس املال الثابت: الفرع االول 106  
االثار على نقل التكنولوجيا: الثاينالفرع  106  
االثار على الصرف االجنيب: الفرع الثالث 107  
االثار على ميزان املدفوعات: الفرع الرابع 107  
االثار على العمالة: الفرع اخلامس 108  
االثار السلبية: املطلب الثالث 109  
االثار على ميزان املدفوعات واستنزاف العملة االجنبية :الفرع االول 109  
االثار على نقل التكنولوجيا: الفرع الثاين 110  
التاثري على امناط االنتاج واالستهالك وتوزيع الدخل: الفرع الثالث 111  
استنزاف املوارد االقتصادية احمللية: الفرع الرابع 112  
االثار على العمالة :الفرع اخلامس 113  
االثار احملتملة على هيكل السوق احمللي واملنافسة: الفرع السادس 114  
تجارب بعض الدول النامية في مجال االستثمار االجنبي المباشر: المبحث الرابع 115  



204 
 

التجربة املاليزية: املطلب االول 115  
االقتصاد املاليزي قبل االنطالقة: الفرع االول 115  
بداية االصالحات يف ماليزيا: الفرع الثاين 116  
تشجيع وحتفيز االستثمار االجنيب املباشر:الفرع الثالث 117  
اثار االستثمار االجنيب املباشر على االقتصاد املاليزي: الفرع الرابع 118  

التجربة الكورية اجلنوبية: املطلب الثاين 1198  
بداية التجربة: الفرع االول 119  
احلوافز الضريبية املقدمة: فرع الثاينال 120  
دور االستثمارات االجنبية املباشرة واكتساب التكنولوجيا: الفرع الثالث 121  
االستثمارات االجنبية املباشرة: اوال 121  
االهتمام بالعلوم واكتساب التكنولوجيا: ثانيا 122  
التجربة الرتكية: املطلب الثالث 122  
االصالحات االقتصادية :الفرع االول 122  
االطار القانوين املنظم لالستثمار االجنيب املباشر يف تركيا: الفرع الثاين 123  
نظرة على املناخ والتحفيزات لالستثمار يف تركيا: الفرع الثالث 124  
املناخ االستثماري: اوال 124  
حتفيزات االستثمار: ثانيا 125  
 خامتة 126

واقع االستثمار االجنبي المباشر ومحاولة قياس اثره على النمو  :الفصل الثالث 
 االقتصادي في الجزائر

 متهيد 128
واقع االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر: المبحث االول 129  
تطور نظرة املشرع اجلزائري لالستثمار االجنيب املباشر: املطلب االول 129  
االطار القانوين قبل االصالحات :الفرع االول 129  
0690-0691: املرحلة االوىل: أوال 129  
0690-0690: املرحلة الثانية: ثانيا 131  
0696-0691: املرحلة الثالثة: ثالثا 131  
االطار القانوين بعد االصالحات: الفرع الثاين 133  



205 
 

قانون النقد والقرض: أوال 133  
0661قانون االستثمارات لسنة  :ثانيا 134  
1110قانون االستثمار لسنة : ثالثا 135  
املزايا والضمانات يف طل قانون االستثمار احلايل: املطلب الثاين 136  
املزايا املمنوحة: الفرع االول 136  
النطام العام: أوال 136  
النظام االستثنائي: ثانيا 137  
ضمانات االستثمار واهليآت املكلفة بتشجيعه :الفرع الثاين 139  
ضمانات االستثمار االجنيب املباشر: أوال 139  
اهليآت املكلفة بتشجيع االستثمار: ثانيا 141  
حجم االستثمار االجنيب املباشر الوارد اىل اجلزائر: املطلب الثالث 143  
اجلزائرتدفق االستثمارات االجنبية املباشرة اىل : الفرع االول 143  
مقارنة تدفقات االستثمار االجنيب املباشر بني اجلزائر وتونس واملغرب: الفرع الثاين 146  
توزيع االستثمار االجنيب املباشر الوارد اىل اجلزائر: الفرع الثالث 148  
مقارنة بني االستثمارات احمللية واالستثمارات االجنبية: أوال 148  
املشاريع االستثمارية االجنبية حسب دول املنشأ :ثانيا 149  
تحليل مناخ االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر: المبحث الثاني 150  
حتليل مكونات املناخ االقتصادي ملناخ االستثمار يف اجلزائر : املطلب االول 150  
املؤشرات االقتصادية الكلية : الفرع االول 150  
داخليةمؤشرات  : أوال 153  
مؤشرات خارجية: ثانيا 154  
املوارد والبنية التحتية: الفرع الثاين 154  
املوارد: أوال 155  
البنية التحتية: ثانيا 157  
تقييم مناخ االستثمار االجنيب املباشر يف اجلزائر: املطلب الثاين 157  
لالستثمار االجنيب املباشر مؤشر االداء واالمكانيات: الفرع االول 157  
مؤشر سهولة اداء انشطة االعمال: الفرع الثاين 158  
املؤشرات الفرعية ملؤشر سهولة انشطة االعمال: الفرع الثالث 159  



206 
 

مؤشر احلرية االقتصادية: الفرع الرابع 159  
مؤشر الشفافية: الفرع اخلامس 160  
مؤشر التنافسية: الفرع السادس 161  
املؤشر املركب للمخاطر القطرية: الفرع السابع 163  
معوقات االستثمار االجنيب املباشر يف اجلزائر: املطلب الثالث 165  
املعوقات االدارية والتشريعية: الفرع االول 165  
العوائق السياسية: الفرع الثاين 166  
قياس اثر االستثمار االجنبي المباشر على النمو االقتصادي في  :المبحث الثالث 168

 الجزائر
مفهوم االقتصاد القياسي: املطلب االول 168  
نبدة تارخيية: الفرع االول 168  
تعريف االقتصاد القياسي: الفرع الثاين 168  
طبيعة العالقة بني املتغريات االقتصادية: الفرع الثالث 169  
مفهوم النموذج االقتصادي: الرابعالفرع  170  
االحندار اخلطي املتعدد: املطلب الثاين 171  
طبيعة منوذج االحندار اخلطي املتعدد: الفرع االول 171  
مفهوم وأمهية العالقة املتعددة املتغريات: الفرع الثاين 172  
بناء منوذج قياسي حيدد اثر االستثمار االجنيب املباشر على النمو  :املطلب الثالث 173

1101اىل  0660االقتصادي يف اجلزائر يف الفرتة من   
تعيني النموذج وتقدير معلماته: الفرع االول 173  
حتديد متغريات النموذج:أوال 173  
حتديد الشكل الرياضي للنموذج: ثانيا 173  
القبلية التوقعات: ثالثا 174  
تقدير معلمات النموذج: الفرع الثاين 174  
مجع البيانات: اوال 174  
اختيار طريقة القياس املالئمة: ثانيا 175  
تقييم معامالت النموذج والتنبؤ: الفرع الثالث 175  
اجياد معلمات النموذج اخلطي: أوال 175  



207 
 

اختبار املعامل املقدرة: ثانيا 176  
التحليل االقتصادي لنتائج النموذج :الفرع الرابع 176  
 خامتة الفصل 191
 اخلامتة العامة 091
 املراجع 099
 املالحق 069
 فهرس احملتويات 069
 قائمة اجلداول واالشكال 116

 



209 
 

 فهرس الجداول

 الرقم قائمة الجداول الصفحة
 )1-1( أمناط اخرتاق األسواق األجنبية حسب النموذج االنتقائي 55

(3112-1991)حجم االستثمار االجنيب املباشر الوارد اىل اجلزائر يف الفرتة  143  (2-1)  

 يف الفرتة تونس واملغربحجم االستثمار االجنيب املباشر الوارد اىل  146
(1991-3112) 

(2-3)  

(2-2) توزيع املشاريع االستثمارية حسب نوع االستثمار 148  

اىل  3113من )توزيع املشاريع االستثمارية االجنبية املباشرة حسب دول املنشا  149
3112) 

(2-4)  

(3112-1991)بيانات تطور معدل النمو االقتصادي يف اجلزائر 150  (2-2)  

(3112-1991)تطور معدالت التضخم يف اجلزائر بيانات 151  (2-6)  

(7-2) (3112-1991)بيانات تطور حجم سوق اجلزائر 152  
املباشر  األجنيب االستثمار جذب جمال يف واإلمكانية األداء ملؤشري العاملي الرتتيب 157

  2000-2010 الفرتة  خالل اجلزائر، املغرب و تونس يف
(2-8)  

(9-2) مؤشر سهولة اداء انشطة االعمال بالنسبة للجزائر، تونس واملغرب 158  
(11-2) املؤشرات الفرعية لسهولة اداء انشطة االعمال بالنسبة للجزائر، تونس واملغرب 159  
(11-2) 3113-3112الفرتة  خالل الشفافية مؤشر يف اجلزائر ترتيب 160  
-3113)و ( 3113-3111)تقرير التنافسية العاملي للفرتة  ترتيب اجلزائر يف 162

3112) 
(2-13)  

(12-2) 3113-3113الفرتة  خالل القطرية للمخاطر املركب املؤشر يف اجلزائر وضع 163  
(14-2) 3113-3111القطرية  املخاطر مؤشرات بعض يف اجلزائر وضع 164  
(12-2) معنوية معامل النموذج وفق طريقة ستودنت 177  
(16-2) نسبة معامل حتديد النموذج 178  

 

 

 

 



210 
 

 فهرس االشكال

 الرقم قائمة االشكال الصفحة
 (1-1) تطورها ومراحل السلعة حياة دورة 21
 (1-2) أشكال تدويل الشركات متعددة اجلنسية ألنشطتها خارج حدود الدولة 24
 )AK )1-2منوذج  97

 منحىن تدفق االستثمارات االجنبية املباشرة اىل اجلزائر يف الفرتة  144
(1991-3112) 

(2-1)  

 منحىن تدفق االستثمارات االجنبية املباشرة اىل اجلزائر وتونس واملغرب يف الفرتة  147
                                   (1991-3112) 

(2-3)  

 



 


	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20 (2)
	21
	22
	24
	25

