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 .ت  ؤتي ثمارها الطي   بة بإذن اه
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لشكر والعرف ان إلى كل من أم دني بالع لم، والمعرف ة، وأسدى لَي النصح، أحمل ا كما  
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 . وأخص بالذكر كلية علوم التسيير، والق ائمين عليها
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ي اَستثمار ليل آول: امطلب زائر.................. إ الوارد امباشر آج  98................ا
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 114............................................................................الفصل اصةخ

 .الخاتمة العامة

 .المراجعقائمة 

 .الماحق

زائريالفصل  افسية اإقتصاد ا ي امباشر على ت  الثالث: أثر اَستثمار آج
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امية وخاصة الدول تاج ها ال افسية القدرات من للرفع ضخمة مويل مصادر إ م  عن كبديل إقتصادياها الت

بية، آموال رؤوس جلب أجل من جاهدة تعمل فهي وهذا امديونية،  التسهيات كل توفر خال من آج
واجز كل وإزالة وضمانات، حوافز وتقدم ة والتشريعات القوانن خاصة طريقها تعيق ال والعراقيل ا  ركة الكا

ي، امال رأس ظومات ثقل و آج واجز وامصرفية، امالية ام مركية، وا  عليها ب لذا البروقراطية، والعوائق ا

ا عله احلي التمويل فضعف إقتصادياها، داخل اَستثمارات هذ إنسياب تسهل ال الطرق كل مهيد  كا
مية إنطاق افسية ورقي عموما اإقتصادية الت  عن بالبحث الدول هذ يلزم ما خصوصا، للبلد اإقتصادية الت

افسية القدرات من للرفع خارجية مويل مصادر بية اَستثمارات وتعتر إقتصادياها، الت  مصدر أهم امباشرة آج
ا ما إذا لذلك ي  .البلد لسيادة ورهن اإقتصاد كاهل على ثقل من مله وما امديونية إستث

بية آموال فرؤوس اخ من امضيفة الدول توفر ما مدى مرهون قدومها ولكن كثرة اَستثمار عن الباحثة آج  م

ميها استثماري مية وبالتا إستقرارها، عملية يسهل و ي تج الذي احلي، اإقتصاد ت ه ي  القدرات زيادة ع
عكس الذي الواردات، من لوالتقلي للبلد، التصديرية ابيا ي اتج من يرفع كما التجاري، اميزان على إ  احلي ال

ه، الفرد نصيب ومتوسط الداخلي اصب لق البطالة إمتصاص على أيضا يعمل وهو م  العملة وتوفر شغل، م
افسية من الرفع وبالتا امدفوعات ميزان التوازن تعطي ال الصعبة  .الوط اإقتصاد ت

زائر اخ خلق على عملت وا بية لاستثمارات جاذب استثماري م  القوانن من موعة خال من آج
قد قانون أمها والتشريعات نظمها،  على العميقة اهيكلية اإصاحات من العديد أدخلت كما والقرض، ال

افسية من الرفع إ الوصول هدف زائري اإقتصاد ت  .ا

 :البحث إشكالية

اءا حو على البحث إشكالية صياغة مكن سبق ما على وب  :التا ال

بية ااستثمارات تؤثر أن يمكن كيف افسية على المباشرة آج  الجزائري؟ اإقتصاد ت

 :التالية الفرعية آسئلة إ اإشكالية هذ زئة مكن

ي اَستثمار هو ما  -  دداته؟ هي وما امباشر؟ آج

ي لاستثمار اإقتصادية التأثرات هي ما  -  امباشر؟ آج

افسية؟ امقصود ما  -  مؤشراها؟ هي وما بالت

افسية؟ القدرات دعم سياسات هي ما  - زائر موقع ما الت افسية مؤشرات ضمن ا  ؟ الدولية الت



 مقدمة عامة

 

 ج 
 

 :البحث فرضيات

 :التالية الفرضيات وضع يتم ةاإشكالي على ولإجابة

ي اَستثمار يعتر  -  .اَستثمارية البيئة عوامل دد دولية مويل وسيلة امباشر آج

ي اَستثمار يؤثر  - اب امباشر آج  .امضيفة الدول إقتصاديات على باإ

افسية تتمثل  - صر  الت اصر أو ع  الصعيد على امواقع أحسن إحتال من الوط اإقتصاد مكن ال التفرد ع

 .الدو

زائري اإقتصاد تاج  - افسية مؤشرات ضمن ترتيبه لتحسن اإصاحات من امزيد إ ا  .الدولية الت

 :الموضوع إختيار أسباب

اك ها اموضوع هذا إختيار أسباب عدة ه  :م

 :الموضوعية آسباب

 .التخصص ضمن يدخل اموضوع طبيعة  -

 .الساعة موضوع باعتبار اموضوع أمية  -

 :الذاتية آسباب

بية باَستثمارات الصلة ذات بامواضيع والكتابة البحث  رغب  -  .امباشرة آج

وع ذاه امكتبة إثراء  رغب  -  .البحوث من ال

 :البحث أهداف

 :التالية آهداف قيق إ البحث هذا يرمي

بية اَستثمارات ماهية على التعرف  -  .امباشرة آج

ي اَستثمار جذب أساليب دراسة  - ه امباشر آج زائر  وتوطي  .ا

ظومات مراجعة -  ظم والقوانن التشريعية ام زائرية وال بية اَستثمارات إستقطاب مائمتها ومدى ا  آج
 .امباشرة
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 د 
 

افسية وإسراتيجيات ومؤشرات وخصائص وأهداف وأمية مفهوم تبيان  -  .الت

زائري اإقتصاد ترتيب معرفة  - افسية مؤشرات ضمن ا  .الدولية الت

بية اَستثمارات تأثر نتائج دراسة  - افسية على امباشرة آج زائري اإقتصاد ت  .ا

 :البحث أهمية

بية اَستثمارات على الضوء تسليط خال من البحث أمية ترز         أساسية أداة باعتبارها امباشرة آج

افسية ترقية ، اإقتصاد ت  :أن تبيان  أميته ترز كما الوط

ي اَستثمار  - ع الوسيلة يعد امباشر آج  .الوط لإقتصاد التمويلي العجز تغطية  آ

ي اَستثمار  - افسية، ميزة الوط اإقتصاد يكسب امباشر آج  آسواق إ الولوج السهل من عل حيث ت
 .الدولية اإقتصاديات بن له ريادية مكانة وإكتساب وإخراقها، الدولية

ي اَستثمار  - افسية قدرته من الرفع من الوط اإقتصاد مكن امباشر آج  .الدو امستوى على الت

زائر  اَستثمار قوانن من جاء ما أهم معرفة  - ذ ا قد قانون هو و أمها على الضوء وتسليط اإستقال م  ال

    .والقرض

 :الدراسة وحدود مجال

ة ا اموضوع هذا معا ركز فإن قاط على س  :التالية ال

بية اَستثمارات  -  .امباشرة آج

افسية  -  .الت

زائري اإقتصاد  -  .ا

ي اَستثمار بن التأثرية العاقة إبراز ضرورة مع افسية امباشر آج زائري، اإقتصاد وت  قيق أجل من وهذا ا

ا البحث موضوع للدراسة الزم اجال ص فيما أما سابقا، إليها امشار الدراسة أهداف  على نركز سوف فإن

 .السوق إقتصاد مرحلة
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 :الدراسة أدوات

ا       از لقيام قوم البحث هذا بإ  :اآتية آدوات بإستعمال س

ية ملتقيات تقارير، مذكرات، ات، كتب، من :مراجع عدة إعتماد  - بية وط  باللغتن امراجع هذ و وأج
بية العربية  .وآج

صول أجل من اإنرنيت بشبكة اإستعانة  - ديثة الدراسات على ا ا يتعذر ال ا ادها علي  .امكتبات  إ

ا، مجال عاقة ها وال امتخصصة وامؤسسات اهيئات ببعض اإتصال  - ية الوكالةمثل:  دراست  لتطوير الوط

، وزارة ONSلإحصائيات الوط الديوان ،CNISواإحصاء اآ لإعام الوط امركز ،ANDIاَستثمار
اعة وزارة امالية، ك اَستثمار، وترقية الص زائر، ب از الازمة الضرورية باإحصائيات مدنا هدف وذلك ا  إ

 .البحث

هج  :المتبع الم

اولة الفرعية، واإشكاليات اإشكالية، على اإجابة من نتمكن ح       اة، الفرضيات صحة إثبات و  فقد امتب
هج على إعتمدنا ي ام ديث خال من التار بية اَستثمارات تطور عن ا  عر امؤشرات أهم وإبراز امباشرة آج

وات هج إ باإضافة تلفة، س ليل لتشخيص الوصفي ام ي اَستثمار أثر وتفسر و افسية على امباشر آج  ت
زائري، اإقتصاد ا، خاصة ومعلومات معطيات من نقدمه ما خال من ا هج على أيضا إعتمدنا كما موضوع  ام
افسية اَستثمارية البيئة تقييم  وإستخدامه عليها امتحصل والبيانات امعلومات لتحليل التحليلي  .والت

 :البحث خطة

يد اإمام دفه        البحث موضوع بتقسيم نقوم امطروحة اإشكالية على واإجابة البحث جوانب ميع ا

قسم فصل كل فصول ثاثة إ قسم مبحث وكل مباحث ثاثة إ ي  :كاآي مطالب، ثاثة إ ي

ظري اإطار: آول الفصل ي لاستثمار ال  .امباشر آج

بية اَستثمارات إ فيه نتطرق       خصص به، كما امرتبطة امفاهيم وكل امباشرة آج  ودوافع ٓمية عرض س
ددات بية اَستثمارات و ظريات معرفة وختاما امباشرة، آج ي اَستثمار زايا وعيوبم وكذا وآثار ال  آج

 .امضيفة الدول إقتصاديات على امباشر
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افسية مدخل: الثاني الفصل  .للت

اول       ظري اإطار فيه نت افسية، ال ستعرض فبداية للت افسية، وأمية وأنواع مفهوم س  البيئة نشرح م الت
افسية، افسية مدى نقيس بواسطتها ال امؤشرات نبن وبعدها الت  وبعدها والتحليل، الشرح مع اإقتصاد هذا ت

ظمات تتبعها ال اَسراتيجيات قوم أهدافها، إ الوصول  ام تام  ل  القدرة دعم سياسات بتبيان ا
افسية زائري لإقتصاد الت  .ا

بي ااستثمار تأثير : الثالث الفصل افسية على المباشر آج  .الجزائري اإقتصاد ت

اول       اخ فيه نت ي اَستثمار م زائر،  امباشر آج ظم، إطار ا  برقيته امكلفة واإتفاقيات اهيئات ام
افسية القدرات إ نتطرق م وتشجيعه، زائري لإقتصاد الت  تأثر نتائج وأخرا وموسعة، جزئية مؤشرات من ا

افسية على زائري اإقتصاد ت   .ا

تمه مقدمة تسبقه اهيكل هذا أن كما        .خامة و

  :السابقة الدراسات

اك       ظرية البحوث من العديد ه اولت والتطبيقية ال ي اَستثمار موضوع ت افسية امباشر، آج  اإقتصاد وت
زائري، ، اإقتصاد ا وآثارهم أميتهم عن البحث خال من ا هج حيث من الدراسات إختلفت وقد الوط  ام

ة تائج وامعا ي اَستثمار بن يربط موضوع َيوجد أنه إَ إليها، امتوصل وال افسية امباشر آج  اإقتصاد بت
زائري، ي اَستثمار تربط عديدة وث توجد وإما ا  أمكن ال البحوث سرد ومكن أخرى، بعوامل امباشر آج

ا من والقريبة إليها الوصول  :يلي كما ث

افسية 2004دراسة )سلمان حسين  - بي المباشر والميزة الت وان: ااستثمار آج اعية بالدول أ بع الص
امية.  ال

ي اَستثمار أثر بتحليل الدراسة هذ إهتمت افسية اميزة على امباشر آج اعية الت امية بالدول الص  وهدفت ال
بية اَستثمارات جذب تأثر تبيان إ اعة متغرات أهم على امباشرة آج امية الدول إقتصاديات  الص  ال

تائج بن ومن رمية، ومؤسسات هيئات وإحصائيات معطيات بتحليل  الدول نصيب أن إليها توصلت ال ال
امية ي اَستثمار تدفقات من ال ية، أمريكا ودول آسيا شرق دول من قليل عدد عليه يستحوذ امباشر آج  الاتي

ي اَستثمار أن إ توصل كما الدول، هذ عرفتها ال اإقتصادية اإصاحات موجة بفضل  وسيلة امباشر آج
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اء  موية الدول إسراتيجية ب امية الدول من الكثر وأن الطويل، امدى على الت  غر لية إمكانيات متلك ال
فيذ  الصرامة عدم إ يعود وهذا فعالة، بطريقة مستغلة اطئ وإعتقادها امسطرة، اإسراتيجيات ت  دول بأها ا

افسة  الدخول اهبإمكا ليس ضعيفة ، رغم امستوى على ام امزايا  من الكثر ول أن إستطاعتها  أنه الدو
سبية افسية مزايا إ ال اعتها التصديرية القدرة ها تعزز ت اعي آداء مستوى سن من إنطاقا لص مؤسساها  الص
ي  اَستثمار أن الدراسة هذ إعترت كما الدولية، آسواق  لإندماج الازمة الظروف وهيئة احلية، آج
امية الدول مكن ال الوسائل أهم من امباشر صول من امضيفة ال ولوجيا على ا ديثة، التك حسب  وتكييفها ا

اعي آداء مستوى سن على يعمل آخر هذا وأن امضيف، بالبلد اَستثمارية البيئة متطلبات بالدول  الص
امية قد من امضيفة الدولة رصيد زيادة  الوسائل أهم أحد إعتبار إ إضافة امضيفة، ال ي،كما ال يعمل  آج

الدول  أصبحت لذا احلين، العمال تدريب وعملية العمل سن  كبر بشكل ويساهم امهارات ترقية على
امية افسي وضع  ال ي اَستثمار جذب أجل من ت ها إدراكا امباشر، آج  لق أن مكن آخر هذا أن م

افسية مزايا اعة،  ت فاذ إمكانية وبالتا الص اول م امذكرة هذ أن إَ .الدولية آسواق إ ال  من العديد تت
امية الدول إقتصاديات على الركيز مع العامة، واموازنة الصرف، كأسعار الكلي اإقتصاد مقاييس عامة  بصفة ال

زائري، اإقتصاد معطيات إ التطرق دون ي اَستثمار ربط على ركزت أها كما ا افسية  مع امباشر آج ت
اعي القطاع ا  إليه نتطرق سوف ما وهذا اَستثمار هذا عليها يؤثر ال القطاعات بقية وأملت الص  .هذا ث

مو ااقتصادي: دراسة تحليلية 2007بال  )لوعيل - بي المباشر وعاقته بال وان: ااستثمار آج أ بع
 .2005-1995لحالة الجزائر خال الفترة  

ي اَستثمار بن العاقة الدراسة هذ وضحت مو امباشر آج  اَستثمار ومكانة عامة بصفة اإقتصادي وال
ي زائري اإقتصاد  امباشر آج مو عملية  تأثر ومدى ا  دخول معوقات إ تطرقت كما اإقتصادي، ال

ي اَستثمار زائر إ امباشر آج ديد اإقتصادي التوجه فرة  ا  الدولة تبذها وجهود مساعي من مله وما ا
وافز أن إ توصلت وقد جلبه، أجل من كومة قبل من امقدمة واإغراءات ا زائرية ا  تدفق زيادة إ أدت ا

بية اَستثمارات  امتطورة القطاعات تتبع اَستثمارات هذ وأن احروقات، قطاع  خاصة ما، نوعا امباشرة آج
ال هو كما امضيف، البلد  زائر،  ا بية اَستثمارات أغلب أن حيث ا  إَ احروقات، قطاع و توجه آج

بية اَستثمارات دور عن تتكلم م الدراسة هذ أن افسية سن  امباشرة آج  إ تتطرق م كما اإقتصاد ت
زائر ترتيب افسية مؤشرات  ا ا إطار  يدخل وهذا الدولية، الت  .دراست
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بي المباشر وآثار على ااقتصاد الجزائري خال 2008 )عبد الكريم بعداش - وان: ااستثمار آج أ بع
 .2005-1996فترة 

بية لاستثمارات اميدانية اآثار معرفة إ الدراسة هذ هدفت زائر إ الواردة امباشرة آج اإقتصاد  على ا
زائري مو امدفوعات ميزان وعلى عامة، بصفة ا -1996 الفرة خال خاصة، بصفة والتشغيل اإقتصادي وال
زم مكن َ أنه إ توصلت وقد ديدا، 2005 ي اَستثمار بإنطواء ا ابية آثار على امباشر آج سلبية  أو إ

اك وامكان. بل الزمان عر مطلقة تة دد اَستثمار هذا الطريق ترسم سياسات و أوضاع و ظروف ه  اَت و
شاط ه ال ال  م قيقها. ومن إ يصبو ال وآهداف به احيطة والظروف ها يقام ال والطريقة إقتحامها، مك

ابية – اآثار تصور مكن  كما امضيف، البلد إقتصاد  اَستثمار هذا دثها أن امتوقع من ال -والسلبية اإ
انب  الدراسة توصلت زائر امتعلق ا اعة قطاع أن با وع يتميز الص  جلب  امستمرة الزيادة من ب

بية اَستثمارات صة ذب الذي احروقات قطاع بسبب وهذا امباشرة، آج اعية اَستثمارات من الكبرة ا  الص
ما  لأجانب زائر. بي دمات قطاع ا  فحصته والصيد الفاحة قطاع أما تدفقاته،  كبرة تذبذبات يعرف ا

ار مليون 691 تتجاوز م جدا ضعيفة الذكر السالفة اَستثمارات من وات عشر خال دي ها ثاثة إَ س  فقط م
جم ضعف رغم ولكن بية اَستثمارات من امتدفق ا زائر إ الواردة امباشرة آج ظر مقارنة ا  إ امتدفق ب
 امال رأس تدفقات حجم الدراسة إعترت وعليه متقاربة، التدفقات هذ نسبة أن غر آسيوية. الدول بعض

ي   ودورها اَستثمارية البيئة عوامل أملت الدراسة هذ أن غر آسيوية. بالدول مقارنة مقبَو للجزائر آج
بية، آموال رؤوس جذب زائر إ الواردة اَستثمارات حجم ضآلة سبب تفسر م كما آج  قطاع خارج ا

زائر، ها قامت ال اإصاحات رغم احروقات  وامعاهدات اإتفاقيات دور إ الدراسة هذ تتطرق م كما ا
ائية ماعية، الث هوية اإقليمية وا بية اَستثمارات جذب  والدولية وا اول وم امباشرة، آج  جانب أيضا تت

افسية ي اَستثمار دور خال من الت افسية القدرات من الرفع  آج زائر عموما الدول إقتصاديات الت  وا
ا موضوع هذا وسيكون خصوصا،  .ث

 

 

 



 مقدمة عامة

 

 ط 
 

 :البحث الصعوبات

اك ا ال وامشاكل الصعوبات من العديد ه اء واجهت ا إعداد أث  :يلي ما أبرزها ومن هذا ث

صول صعوبة  - ا وإن امتخصصة، واهيئات امراكز من اإحصائيات على ا         جهيد جهد بعد تكون عليها حصل
 .شحيحة وتكون

ا ال اإحصائيات بعض تضارب  - زائري اَقتصاد حول عليها حصل  .ٓخرى هيئة من واختافها آرقام،  ا

قص  - زائري باَقتصاد عاقة ها ال امعلومات  الكبر ال  .ا
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 تمهيــد

ا عصرنا جعلت العومة  اء و ا دود كل بذلك طمة قرية صغرة، عن عبارة العام العشرين، القرن أث  بن ا

سي الشركات امتعددة أصبحت حيث اَقتصادي، الاج  خاصة ،والقارات الدول افذ عن تبحث اتا  م

تجاها تصريف أو عوائدها تعظيم عن ثا إما واإنتشار، التمركز، للتموقع، جديدة  عن الفائضة خاصة م

اولة احلي، اَستهاك ها و اد أيضا م  أسواق لتشبع ذلكو  آم، ها  الدولةأسواق اف جديدة أسواق إ

اد عليها لزاما وأصبح. اهبلدا  حصول وبالتا تكدسه، من خوفاإنتاجها  من الفائض لتصريف أخرى أسواق إ

ام مصادر امواد قرب للتموقع فرص عن البحث جهة. كذلك من هذا اقتصادي ركود  والسيطرة للتكلفة، تقليا ا

ابع،هذ  على افسن بقية على السيطرة وبالتا ام  اسراتيجيات آسواق، وهي إحدى باحتكار وذلك ام

سي امتعددة الشركات  .اتا

امية الدول فإن أخرى جهة من مية  فضيع لف من تعا بدورها ال رؤوس  انعدام بسبب اَقتصادية، الت
مية، هذ الباعثة آموال ولوجيا إ فقرها إ إضافة الت إ  اهمؤديا  للتسير، الكفؤة واإطارات الدقيقة التك

ا التخلف،  ويغوص ها كاهلها يثقل ما للتمويل، أخر امديونية كملجأ إ اَلتجاء ية، سيادها راه  الوط

 إليها، آموال رؤوس حركة َنسياب تسهيا ىأخر  دولية مويل مصادر عن البحث عليها لزاما كان فإنه وبالتا

بية اَستثمارات جذب على بالعمل إَ هذا ها يكون ولن  تعيق ال والعراقيل العوائق كل إزالة من خال آج

ا البلد، و انسياها طريق وافز من كثرا إياها ما  امضيف، البلد  وموقعها قدومها ال تسهل والضمانات ا

ارها اَقتصادية، نظمها على عميقة هيكلية تعديات إدخال خال من ارجية، رير  ظام  واَندماج ا  ال

دداته  .العامي اَقتصادي ي امباشر وأشكاله و و هذا الصدد سوف نبن  هذا الفصل ماهية اَستثمار آج
 مزايا وعيوبه . وماهيو دوافعه 

تطرق  البداية إ ومن خال ما سبق سوف نقوم بدراسة اَستثمار آ ي امباشر  هذا الفصل حيث س ج
ددات اَستثمار  تطرق إ أشكال و ظريات امفسرة له، أما  امبحث الثا س صائص وال أهم امفاهيم م ا

ي امباشر ودوافعه، و امبحث آخر  ي امباشروحوافز مزايا وعيوب آج   .اَستثمار اَج
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بي المباشر. :آولالمبحث   مفاهيم اساسية حول ااستثمار ااج

قاشات اَقتصادية على الصعيد العامي ي امباشر حيزا هاما من ال حيث  ،لقد شغل اَستثمار واَستثمار آج
افسية و عليه سوف نتطرق  مية و الت قيق الت مو اَقتصادي و  أهم مفاهيم إأصبح من أهم امصادر لتسريع ال

ي امباشر.  اَستثمار و اَستثمار اَج

 . تعريف ااستثمار :المطلب آول

راء اَقتصادين إَ أن هذ التعاريف  د الكثر من ا لقد تعددت التعاريف و امفاهيم امتعلقة باَستثمار ع
 تتضمن الكثر من التشابه.

سبة  فاَستثمار يقوم على التضحية بإشباع رغبة استهاكية خاصة و ال بال رد تأجيلها فقط كما هو ا ليس 
صول على اشباع اكر  امستقبلأ، وذلك لادخار  .1ما  ا

زء ام طع من الدخل القومي و امسمى باَدخار و اموجه ا قتوعموما مكن تعريف اَستثمار على أنه ذلك ا
ديدها هدف مواجهة  وطاما أن امستثمر مستعد لقبول مبدأ  ،تزايد الطلبتكوين الطاقات اإنتاجية القائمة و

ة من امخاطرة. اضرة يكون أيضا مستعدا لتحمل درجة معي  التضحية برغبته اَستهاكية ا

قيق مزيد من ه ديدة امخصصة   ذا ويتكون اَستثمار من وجهة نظر اَقتصاد الكلي من السلع امادية ا
ديدة و التغر  امخزوناَنتاج و هذا التعريف يشمل  ديدة واإنشاءات ا  .2امعدات و اآَت ا

أو أنه اضافة طاقات إنتاجية جديدة إ اَصول اإنتاجية اموجودة  اجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو 
ديد مشروعات جديدة، آمر الذي يرتب عليه زيادة ال اتج التوسع  امشروعات القائمة، أو إحال أو 

دمات  فرة َحقة.  القومي من السلع و ا

ظر حول  اهات، اختلفت باختاف و جهات ال ذ عدة ا تج أن مفهوم اَستثمار ا ومن خال ما سبق نست
ية آساسية مفهوم اَستثمار  اصر ال تشكل الب ظر اتفقت حول الع ماهية اَستثمار، إَ أن كل وجهات ال

اصر هي  : وهذ الع

                                                           
1  " ، خدم التنميمحمد الكا ر في الجزائر  س ااستثم راه، سي ل دكت ي "، رس مع ك ، ج دي الع ااقتص

 .2 ،ص2008الجزائر،
ح قنديل،   2 ت مي،عبد ال هرة، الدخل ال ، ال ض العربي ، دار الن ل  .222 ، ص1979 الطبع اأ
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 .قد بسبب التضخم فاض  قيمة ال  اَ

 .ليه عن أمواله لفرة من الزمن ازله أو   امخاطرة ال يتحملها الشخص بسبب ت

  صول على أصل معن ها صاحبها لغرض ا لى ع الية لأموال ال  رباحا أو فرصة تعطيه أالقيمة ا
 مستقبا.

ا نستطيع أن نعرف اَستثمار تعريفا إجرائي صول من ه ا على أنه التعامل بآموال أو استخدامها من أجل ا
صول على عوائد  امستقبل. مل امخاطرة لغرض ا  على آرباح، ومن خال التخلي عن آموال اآن و

بي المباشر :المطلب الثاني  .وخصائصه مفهوم ااستثمار ااج

بي المباشر أ1   :مفهوم ااستثمار ااج

ي باَستثمار امقصود بية آموال رؤوس انتقال هو امباشر آج ارج  لاستثمار آج  للعمل مباشر بشكل ا
اعية وحدات صورة   هذ الرئيسي احرك الربح حافز ومثل خدمية أو زراعية ،أو إنشائية ،أو مويلية ،أو ص

بية اَستثمارات  .1امباشرة آج

دوق من كل ويعرف  قد ص ظمةأ FMI) الدو ال مية اَقتصادي التعاون وم  اَستثماراتأ OCDE) والت
بية  .   2أخرى دولة  امقيمون عليها ويسيطر ما، دولة داخل مشروعات  اَستثمارات أها على امباشرة، آج

مية للتجارة امتحدة آمم مؤمر) آونكتاد تعريف وحسب ي اَستثمار فان ،أوالت  ذلك هو امباشر آج
فعة ويعكس آمد طويلة عاقة إ يفضى الذي اَستثمار ي للمستثمر دائمتن وسيطرة م  آم الشركة أو آج

تميان ال تلك غر مضيفة، دولة  قائم جأ فرع  سيتها إ ي  .3ج

د يكون وهذا ي اَستثمار لتعريف الفاصل ا  للقطر التابعة الشركة مال رأس  حصة ملكية هو امباشر آج
 فيها امستثمر احلية الشركة وتسمى التصويتية القوة أو العادية السهم من% 10 تفوق أو تساوى امستقبل
 .الفرع أو التابعة بالوحدة

                                                           

د نزيه 1  ص ، عبدالم ر مبر دي اآث را اإقتص جنبي لإستثم كر دار ،ا معي، ال ، الج ، الطبع اإسكندري ل   اأ
 .31 ص ، 2007

2   ، يدر ل "محمد ق رة إل ح مي مع اإش دان الن ق في الب آف شرة  جنبي المب را ا اقع ااستثم يل  تح
مع الجزائر(،الجزائر ، ،"الجزائر ع التسيير ،ج دي  ي الع ااقتص راه ،ك ح دكت  3، ص2005) أطر

مي 3  ي س ي ، ع ت رة ح رجي التج ل، الكت ،التنظي التنظير بين الخ ، المصري الدار اأ ني بن هرة، ال  الطبع ال
، ني  .275  ص ، 1993الث
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ي اَستثمار يتضمن و  وإعادة التابعة الشركات أسهم شراء طريق عن امال رأس  حصة ملكية امباشر آج
 الباطن من التعاقد و التابعة الشركة و آم الشركة بن اَئتمان و اَقراض وأيضا اموزعة، غر آرباح استثمار

دمات و السلع إنتاج الرخيص و اَمتياز حقوق و اإدارة وعقود   .1ا

بي المباشر أ2  :خصائص ااستثمار آج

ي اَستثمار يعتر :امدى طويلة دولية مويل وسيلة -  يستطيع فقد امدى، طويلة دولية مويل وسيلة امباشر آج

حها ال القروض على يعتمد أن القصر امدى  قومي إقتصاد أي ارجي، العام له م  من رصيد على أو ا

بية، العمات  القومي اَقتصاد هذا بد فا الطويل، امدى  أما مستوردة، سلع من إليه تاج ما شراء  آج

ارج من الشراء يستطيع لكي للخارج البيع من  بتوليدها إَ ،أالصادرات) هذ البيع قدرة للدولة تتوفر ولن ،2 ا

بية اَستثمارات طريق عن  .امباشرة آج

ارج  اَستثمار على الصا العائد كان إذا امضيفة للدول الدو اَستثمار يتجه -  معدل خصم بعد ا

ه أعلى امخاطر  مضيفتن دولتن بن امعدلن تساوي حالة و .امستثمر بلد أي الداخل  اَستثمار على م

 التدخل واحتماَت آرباح ويل وحرية احلية العملة وقيمة اإضافية امخاطر أساس على القرار يكون فسوف

كومي  . 3الوافد الدو اَستثمار  ا

افسة والضرائب البيئة مشكات با امضيفة للدولة الدولية ستثماراتَا تتجه - ة وام  الدول  الطاح

 .الشمالية أمريكا من اهوقر  أسواقها لسعة الدو لاستثمار مستقبل ذات والرازيل امكسيك وتعتر.امتقدمة

بية للمشروعات احلية امشروعات حاكاة نتيجة ككل الوط اَقتصاد إنتاجية إرتفاع -  مشروعات وبقية آج
هاية  يؤدي ما آخرى اَقتصاد مو معدل إرتفاع ال اتج وزيادة اَقتصادي ال  .اإما احلي ال

ارجية، امديونية مشاكل عاج - ي اَستثمار حيث ا  رج َو أعباء أي امضيفة الدولة تتحمل َ امباشر آج
د إَ آموال رؤوس مو زيادة على تساعد طويلة لفرة بقائها وبعد معن ربح قيق ع  ا.معه ال

                                                           

ي  1  ي، ع را لط بل العربي اإستثم ن مست د التع هرة، ،العربي اإقتص ن ال ،  بد  . 7ص ،  2009طبع
ر ،عمر حسين 2  لم اإستثم هرة، الحديث، الكت دار ،الع ، الطبع ال ل  . 105 ص ، اأ

ر، فريد  3 ر النج لي اإستثم سس ،الضريبي التنسي الد ، شب م مع ، الج ن اإسكندري ، بد   ص ، طبع
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بية امشروعات من الصادرات وزيادة آموال رؤوس تدفقات طريق عن امدفوعات ميزان  العجز فيض -  آج
ولوجية وسائل تستخدم وال قامةما  .اإنتاج  حديثة تك

افع  - مية اَقتصادية، وذلك من خال الوفرات اَقتصادية وام ي امباشر  عمليات الت يساهم اَستثمار آج
قق نتيجة لتواجد  .اَجتماعية ال 

تج، فهو بالضرورة استغال أمثل ما يستعمله من موارد، حيث َ ا - ي امباشر بطبيعته استثمار م َستثمار آج
دوى يقدم امستثم ي على استثمار أمواله وخراته  الدول امتلقية إَ بعد دراسات معمقة عن ا ر آج

ية امتاحة   .اَقتصادية للمشروع وكافة بدائله التكتيكية والف

ظريات المفسرة لاستثمار آ :المطلب الثالث بي المباشرال  .ج

ي امباشر با ، فقد حاولت كل واحدة هتملفد حظي اَستثمار آج ذ نشوء ام العديد من امدارس اَقتصادية م
ظريات  تلف ال حاول إبراز  ها تفسر هذ الظاهرة ما ترا صحيحا من وجهة نظرها، و هذا الصدد س م

ي امباشر.  امفسرة لاستثمار آج

ظرية الكاسيكية1  :أ ال

و اَ       افع يرى معظم اَقتصاديون الذين عا ي امباشر من وجهة نظر الكاسيك أن معظم ام ستثمار آج
بية امباشرة من وجهة  سيات، إذن فاَستثمارات اَج ي، أو على الشركات متعددة ا تعود على امستثمر آج

ا نظر الكاسيك هي مباراة من طرف واحد، و الفوز فيها مؤكد لصا الشركات العابرة للقوميات، وليس لص
ازها فيما يلي  :1الدول امستقبلة لاستثمار، وتدعم وجهة نظر الكاسيك عدة مررات مكن إ

امية، بدرجة َتب رر أمي    ة ه      - بية امتدفقة إ الدول امضيفة خاصة الدول ال ذا صغر حجم لرؤوس آموال آج
وع من اَستثمار؛  ال

تائج و آرباح احققة من عملياها إ الدول   ة  ميل - ويل اكر قدر مكن من ال سيات إ  الشركات امتعددة ا
 آم بدَ من إعادة استثمارها  الدولة امضيفة؛

                                                           

دي قحف، أب السا عبد 1  ر اقتص لي، ااستثم ، الحديث، العربي المكت الد ني الطبع اإسكندري  .ص ،الث
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تجه  - سياتما ت ، قد يؤدي إ إفراز أماط جديدة لإستهاك  الدول   ة امضيفة َ الشركات امتعددة ا
مية؛  تتاءم مع متطلبات الت

ص هيك    ل توزي    ع  - سيات اتساع الفجوة بن أفراد اجتمع فيما  قد يرتب على وجود الشركات متعددة ا
 الدخول من خال تقدم أجور مرتفعة للعاملن فيها؛

سيات قد يؤثر بصورة مباشرة على سيادة الدولة امضيفة؛ -  إن وجود شركات متعددة ا

سيات. -  تكريس التبعية اَقتصادية للدولة آم لشركات متعددة ا

ظرية  أ2  الحديثة:ال

ظرية على افراض أساسي مؤدا أن كل طر سيات و الدولة امضيفة  تقوم هذ ال اَستثمار الشركات متعددة ا
موعة من اَهداف  هما يعتمد او يستفيد من اآخر لتحقيق هدف أو  يربطهم عاقة امصلحة امشركة، فكا م
عزلة عن بعضها  تلف الدول غالبا ما تكون م ظرية على أساس آسواق امالية   احددة، كما تقوم هذ ال

، و أيضا نظرا ٓن أسواق رأس امال ليست بالقدر العا من التطور  كثر من الدول و خاصة امتخلفة البعض
ديثة تشرح تدفق رأس امال على استجابة َختاف سعر الفائدة من دولة إ أخرى،  ظرية ا ها، ومن م فإن ال م

اطق ال يتحصل فيها على عائد أع دد ان اَستثمار 1لىفرأس امال سيتدفق إ ام ، وبذلك يرى امفكرين ا
ي امباشر يساعد على  :2آج

 اَستغال واَستفادة من اموارد امادية والبشرية احلية امتاحة و امتوفرة لدى هذ الدول؛ -      
دمات داخل هذ الدول؛ -        امسامة  إقامة عاقات اقتصادية بن قطاعات اإنتاج و ا
اد أسواق  -        ؛جديدة للتصديرإ
تجات جديدة؛ -       صول على م  تقليل الواردات بسبب ا
اَت اإنتاج، و مارسة آنشطة اإدارية و غرها؛ -       ولوجيا    نقل التك
 سن ميزان امدفوعات للدول امضيفة؛ -      

                                                           
ض، "   1 يي محمد العيد بي دت شر ع النم ااقتص جنبي المب ر ا مع ااستثم رة، ج جيسر غير منش ل م " رس

 .،ص سطيف،
2   ، مر د الس نيدريد محم ن ن ال ق  الضم جنبي المع ر ا ، الطبع ااستثم ، بير حدة العربي ، ال

، ني  . ،صالث
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 لية؛امسامة  تدريب القوى العاملة اح -      
 قيق التقدم اَقتصادي و السياسي و اَجتماعي. بتحقيق آهداف السابقة؛ -      
وضه                            -       افس الكبر الذي  يوكاسيكية تؤيدها أدلة من الواقع مثل الت دير بالذكر أن وجهة نظر ال وا

امية َستقطاب اكر قدر مكن من اَستث بية امباشرة.الدول ال  مارات آج
ظرية: -   نقد ال

تلفة عن اآخر، باإضافة  م هما  ي امباشر و غر امباشر فآثار كل م ديثة بن اَستثمار آج ظرية ا ميز ال
ارج دون باقي الشركات. كما م تشرح ماذا  ها لاستثمار  ا ظرية م تشرح ماذا قد تتوجه شركة بعي إ أن ال

ي امباشر  .1عوضا عن التصدير تار بعض الشركات اَستثمار آج

 السوق: كمال عدم نظريةأ 3

ظرية هذ تفرض افسة غياب ال  امعروضة السلع  عجز ذلك إ باإضافة امضيفة، الدول أسواق  الكاملة ام

افسة على امضيفة الدول قدرة وعدم بية الشركات م  ال للقوة نتيجة وذلك امختلفة اَقتصادية اجاَت  آج

سي متعددة ات     شرك ها تتمتع ولوجيا ة     الي      ام وارد    ام حيث من ات   ا .اإدارية امعارف و والتك  ....ا

بية الشركات هذ ملكها ال احفزات هذ إن اذ إ أدت ال هي آج  بالعمليات القيام و باَستثمار القرار ا

 .امضيفة الدول  التسويقية و اإنتاجية

ظرية هذ تفرض كما  للمستثمر بالكامل امملوكة امشروعات هذ تكون أن على، اجاَت كل  اَستثمار ال

ي  .2آج

ظرية الموجهة اانتقادات -  :السوق كمال عدم ل
ظرية هذ افراض - سيات متعددة شركات معرفة ال ي لاستثمار الفرص بكل ا  ولكن امضيفة الدول  آج

 مكن؛ غر العملي الواقع  هذا

                                                           
1  " ، ر باصك زكري تشجيع ااستثم ديترقي  يل التنمي ااقتص داة لتم شر ك جنبي المب ل الجزائر-ا " -دراس ح

ستر مع سكيكدة  -مذكرة م  .، ص -ج
 . ص ،مرجع سب ذكره قحف، أب السا عبد  2
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ظرية هذ افراض - سيات امتعددة للشركات بالكامل امملوكة اَستثمارات هي اَستثمارات أفضل أن ال  ا

بية الشركات هذ اَحتكارية امزايا استغال م إذ مقبولة، براهن تقدم دون   اَستثمار خال من آج

 .لاستثمار آخرى آشكال

سيات متعددة شركات أهداف لتحقيق أن نقول آخر       ي اَستثمار  ا  عدم نظرية ظل  آج

ي لاستثمار امضيفة الدول تضعها ال اإجراءات مرونة مدى يرتبط السوق كمال  ال اإجراءات وخاصة آج

 .والتجارية اإنتاجية بعمليات ترتبط
 : الحماية نظريةأ 4

ماية يقصد        آسرار و امعلومات تسرب عدم لضمان اَستثمار شركات ها تقوم ال الوقائية اممارسة با

ية اصة الف ديد باَبتكار ا هات إ وغرها التسويق و اإنتاج اَت  ا  امضيفة الدول آسواق  احلية ا

وات خال من ية فرة ٓطولوذلك  أخرى ق ة زم  .1مك
سيات متعددة للشركات تسمح ال الطريقة أن القول مكن عليه ارج، باَعتماد عوائدها تعظيم من ا   ا

اصة أنشطتها ماية  قدرها على ديثة ابتكاراها :مثا ا اَت ا  عدم تضمن ولكي التسويقية، أو اإنتاج و

فيذ القيام عليها يستلزم تسرها اصة آنشطة هذ بت  الدول  والفروع آم الشركة بن أو آم، الشركة داخل ا

عا وذلك امضيفة د امعلومات لتسرب م ديدة اَخراعات وماية التقليد من وا ة فرة ٓطول ا  عدم وبالتا مك

  .مباشرة آسواق عر مارستها

سيات متعددة للشركات مكن ماية قق أن ا  فعالية أكثر تكون قد ال اآن امتاحة بآساليب اَستثماراه ا

 متفق مواثيق خال من وهذا العام مستوى على أنواعها مختلف اَخراع براءات ماية ضوابط  امتمثلة و

فيذها على يقوم ال و عليها ظمات ت  .مستقلة أو امتحدة آمم هيئة التابعة دولية م

تج: حياة دورة نظريةأ 5   الم

ظرية هذ اول       اد ال بية اَستثمارات قيام تفسر إ امية الدول  آج صوص على ال  امتقدمة والدول ا

بية اَستثمارات هذ  الشركات هذ دوافع أيضا وتبن العموم، على  أخرى جهة ومن جهة من هذا آج

ديدة واَخراعات اَبتكارات انتقال أسباب توضح  .آم الدولة خارج ا

                                                           
ف،    1 يح حسن خ زيعف نشر  الت را ل سس ال لي، م يل الد ن،التم ، ، عم ني  .18، ص  2004 الطبع الث
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د ظرية هذ مفهوم يست توج أن على فارنون ريمون قدمها ال ال  مراحل بأربع مر ال و ها مر حياة دورة له ام

توج إعداد مرحلة: 1وهي متتابعة رئيسية مو، مرحلة تقدمه، أو ام ضج، مرحلة ال  .التدهور مرحلة ال

توج تقدم أجل ومن آو امرحلة ففي  اليد توفر وكذا التطوير و للبحث ضخمة مصاريف صيص يستلزم ام

ه ,امؤهلة العاملة توج هذا إنتاج ب ولذلك امرحلة هذ تكاليف اَعتبار بعن آخذ ب وم   مرة ٓول ام

ه، فيه الطلب ارتفع كلما السوق حجم كر ما كل أن باعتبار الكبرة، آسواق ملك ال امتقدمة الدول  وم

تجات هذ نشوء مرحلة تكون سوف  على التسويق مرحلة تكون وبالتا الفعال الطلب ذات الدول  ام
 .احلي امستوى

ضج مرحلة  يتم و      توج امتعلقة التكاليف فيض ال ه، عليه الطلب ويزداد بام  سلوكيات ليل إن وم

تج متاز أها على يؤكد قد الشركات ولوجيا ذي م ارجية آسواق إ بتصدير ها يسمح ما عالية تك  ويتم ا

 .امتقدمة الدول  إنتاجه

دما      ولوجي احتكارها الشركة تفقد ع  دقيقة معرفة امرحلة هذ تتميز حيث ،التدهور مرحلة إ يصل التك

ولوجيا توج لتك تقل حيث، آخرى الشركات طرف من التسويقية وشروط ام توج هذا إنتاج ي امية الدول إ ام  ال

ي اَستثمار قيام يفسر ما وهذا متدنية، العاملة اليد تكلفة تكون أين تطورا آقل  .الدول هذ  آج

سيات متعددة لشركات العملية اممارسات هذ خال من       تج حياة دورة نظرية مبادئ تأكد ا ، الدو ام
اعات أن د امثال سبيل فعلى اسبات :مثل اإلكرونية الص يات  بدأت اآلية ا  قبل آمريكية امتحدة الَو

وع هذا إنتاج امتد ذلك بعد م ،واليابان الغربية وأمانيا وفرنسا امتحدة امملكة  إنتاجها انتشار اعات من ال  الص

امية الدول  وبية كوريا تايوان، :مثل  أخرى ال  .2ا...كونج وهونج ا

  الموقع: نظريةأ 6

ي اَستثمار قرار إن      ي امستثمر طرف من آج  ومن أ،آم الدولة) لية وأخرى دولية بعوامل مرتبط آج

طلق هذا   أنشطتها ومارسة َستثماراها مركز ستكون ال امضيفة الدولة اختيار بقضية هتم اموقع نظرية د ام
سيات، امتعددة بالشركات وامتعلقة ،ا...التسويقية أو اإنتاجية  البيئية العوامل على تركز أها أخرى وبعبارة ا

                                                           

هر 1  ، مرسي ط ل إدارة عطي عم ، ا لي ض دار الد هرة، ،العربي الن ، الطبع ال ني  .250 ص  2001الث
 . 402ص  سب ذكره، قحف، مرجع أب السا عبد 2
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سيات متعددة لشركات اَستثمارات قرارات  امؤثرة امضيفة للدول  .ا

ظرية آساسية العوامل فان عليهو      سيات متعددة شركات قرار على تؤثر ال اموقع ل  اَستثمار ص فيما ا

 الدول هذ والتصدير امباشر اَستثمار بن امفاضلة ثانية جهة ومن جهة من هذا ،امضيفة الدول  امباشر

 :1 ومثلت ,امضيفة

افسة، درجة: مثل التسويقية العوامل - افذ ام ولوجي، التقدم التوزيع، م  السوق، مو معدَت السوق حجم التك

؛...أخرى لدولة التصدير احتماَت السابقن العماء على احافظة  رغبة  ا

 متدنية، بأجور و العاملة آيدي توفر و آولية امواد نقل تكاليف فيض: مثل بالتكاليف مرتبطة عوامل -

 آموال؛ رؤوس توفر ذلك إ إضافة

مركية القيود فرض: مثل الجبائية اإجراءات - صص؛ نظام و التصدير، على امفروضة ا  ا

اخ المرتبطة العوامل - بي ااستثمار بم وحة اَمتيازات: مثل آج ي لاستثمار امم  الدول قبل من آج

بية اَستثمارات ملكية على امفروضة القيود و الضريبية آنظمة الصرف، أسعار استقرار ومدى امضيفة  آج

بية؛ العمات ويل طرق ذلك إ إضافة لأجانب،  آج

ها أخرى عوامل إ باإضافة ، اموقع: م غرا   القيود و اإجراءات الطبيعية بالثروات أراضيها غ مدى ا

 .ا...الضريي التهرب إمكانية امتوقعة، وآرباح امبيعات ،آم الدول إ آرباح ويل عملية

  المعدلة: الموقع نظريةأ 7

ظرية هذ        ظرية تطوير و امتداد ال  اَستثمارات على تؤثر ال العوامل بعض إضافة  تساهم يث اموقع ل

بية،  :الثانية اجموعة أما ،الشرطية امتغرات تشمل:آو اجموعة: العوامل من موعات بثاث تتأثروال  آج
اكمة اجموعة امتغرات بعض  الثالثة اجموعة تتمثل أخرا و، دافعة عوامل فهي  .الضابطة ا

 :2ييل فيما العوامل هذ ذكر مكن و

 الكاملة؛ غر امضيفة الدول بأسواق تتعلق عوامل - 

                                                           
 .403 ص ،سب ذكره مرجع قحف، أب السا عبد 1
ب 2 س المرجع الس  .408 ص ،ن
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سيات متعددة الشركات تكتسبها ال امطلقة باميزة تتعلق عوامل - ظرها مقارنة ا  امضيفة؛ الدول  ب

 ؛أ  آم الدولة) الدول بأهداف تتعلق عوامل -

شاط تتعلق عوامل -  آرباح؛ أو التكاليف جانب من سواء اإنتاجي، بال

سيات؛ امتعددة الشركات اخراعات ماية تتعلق عوامل -  ا

امية البلدان ملكه ما تتعلق عوامل -  أولية؛ موارد من ال

سيات متعددة الشركات بأهداف تتعلق عوامل - امية الدول أسواق غزو  ا  القيود على بالتغلب وذلك ال

 .الدولية التجارة على امفروضة

 :المعدلة الموقع نظرية انتقادات

ظرية هذ تعتر ظريات ملخص ال سيات متعددة شركات تدفع ال العوامل كثرة خال من وهذا السابقة لل  ا

بية لاستثمارات ظريات  إليها اإشارة م حيث آج  .السابقة ال

ظرية هذ  العوامل هذ كثرة إن سيات متعددة للشركات تصعب قد ال اذ  ا  القيام ص فيما قراراها ا

 .1امضيفة الدول  التسويقية و اإنتاجية نشاطاها مارسة و باَستثمار

بي محددات ااستثمار آ اشكال :المبحث الثاني  .وأهميته المباشر دوافعهج

ي امباشر عدة أشكال تصب كلها  رافد واحد هو اَستثمار آلاستثمار آ ي امباشر، كما ج ن قرار أج
دد وجهة اَستثمار آ ضع جموعة من احددات  ي امباشر الاَستثمار  موعة من ذج توي على  ي 

ه.  الدوافع ال تبي

بي المباشراشكال ااستثمار آ :المطلب آول  . ج

طوي اَستثمار آ ي امباشر على عدة اشكال ي  : 2مهاأج

                                                           
يل نظري ،السا عبد قحف أب 1 ى  التد ، الحديث، العربي المكت ،جد ،  الطبع اإسكندري ني  .72،ص 1993الث
ف محمد، 2 ل الجزائر" اخ ح دراس ح اقع  الطم شر بين ال جنبي المب ر ا ب  "،ااستثم دم ضمن متط مذكرة م

نس، يس دة ال دي  ع التسيير نيل ش ي الع ااقتص مع الجزائر ك  .9 - 8ص  -ص، 2012/2013ج
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 :الشراكة أو المشترك ااستثمار أ1

وع هذا على عادة يطلق ي استثمار وهو امشرك، امشروع اسم اَستثمار من ال  مع أساس امشاركة على يقوم أج

، امال رأس  للدولة امضيفة. ويتخذ الداخلي القانون ضوء  امشروع رأمال  امشاركة نسبة وتتحدد الوط

ا، قانونيا شكا امشرك امشروع شأ ٓطرافه. كبرة فائدة قق أنه كما معي   آقل على مسامة شريكن عن وت

أ) لي أحدما طرفن بن يتم أنه أي اَستثمار. ي)خارجي اآخر و وط  التسير ويكون البلد،عن أ أج

هة بن امشاريع إدارة  مشرك بية امستثمرة ا هة آج اذ يكون وبالتا ،اَتفاق حسب احلية وا  القرار ا

هتن بن مشرك   .طرف كل مصا يضمن ما ا

بية ااستثمارات أ2 بي للمستثمر بالكامل المملوكة آج  :آج

وع هذا  ي اَستثمار أشكال من ال  امضيفة الدولة  امقام امشروع أي امال رأس ملكية تكون امباشر آج

ي، للمستثمر ومطلقة كاملة ملكية  امضيفة، الدولة من تدخل دون والتسير، اإدارة إ ذاته بامشروع بدءا آج

اءا آصل  الطريقة هذ وتقوم  نقل بعبارة أخرى أو معن دو سوق إ بأكملها للمؤسسة نقل عملية على ب

ية اإدارية اهمهارا ت شكل  مستهدف بلد إ أخرى ومهارات والتمويلية والتسويقية والف  اهسيطر  مؤسسة 
افسية اهخر  استغال امؤسسة تستطيع ح الكاملة، وع هذا من امضيفة الدول كثرا تتخوف إذ بالكامل، الت  ال

ة اَقتصادية، التبعية معه لب كونه اَستثمارات، من  .للباد السياسي القرار على واهيم

صل سي امتعددة الشركات و  : التالية الطرق بأحد امضيف البلد  للمشروع الكاملة املكية على اتا

 اء  .ماما جديد مشروع ب

 بالفعل قائم مشروع شراء. 

 ري .بالفعل الشركة هذ ملكها ال التوزيع شبكة على لتستحوذ امضيف البلد  توزيع شركة شراء  و
 .البلد هذا  إنتاجيا مشروعا ملك الدولية الشركة كانت إذا ذلك

اطق في ااستثمار أ3 اطق) الحرة الم  :1أالحر التجارة م

ي اَستثمار أشكال من شكل هو اطق امرتبط امباشر آج دود قرب عموما تقع ددة م  البحرية، أو الرية ا
                                                           

1 Brahim. G, Relations Economiques Internationales, , Editions el Maarifa, Alger, Sans 
édition, 2008,p54. 
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مركية، اإعفاءات من تستفيد شاطات ا قوق من معفية فيها اإنتاجية وال  على الرقابة إجراءات ومن الرسوم و ا

ارجية التجارة اطق" وتعتر ال،جا هذا  تدخل ال وامدخات آولية امواد ص فيما ا رة ام  صور أهم من ا

ي اَستثمار  فقد :للعمل الدو امكتب إحصائيات وحسب ،1 "اَقتصادية الشراكة اتفاقات  امباشر آج

اطق انتقلت رة ام طقة 79 من ، 2002و 1975س بن ما ا  3000 دولة إ 25  للصادرات حرة م

طقة اطق بإنشاء امضيفة البلدان تقوم حيث بلد، 116  حرة م طقة دد أي حرة، م  أو التجارة فيها تكون م

يع مركية الرسوم الضرائب، الرسوم مثل أنواع من نوع ٓي خاضعن غر التص  وغرها، اَجتماعية، والتعويضات ا

اطق  واَستثمارات رة ام  تكون كما التصدير، وإعادة التخزين واَستراد، التصدير عمليات  سهولة تلقى ا

اطق هذ قل وخطوط اموانئ بقرب عادة ام ديدية بالسكك ال قل وخطوط ا  هذ أسعار عل ما العادية، ال

خفضة السلع اطق، هذ خارج بأسعارها مقارنة م طقة ذلك ومثال ام رة بارة م زائر وإنب يجل ا  كانت ا

 .بامائة مئة عملية غر

 :ااحتواءأ/ااستياء)ااستحواذ  و ااندماج أ4

اد باَندماج  يقصد  د جديد، كيان تكوين بغرض أكثر أو شركتن مصا ا شأ ع  قيام أما اَستحواذ في

ما آو قائمة الشركة تظل حيث أخرى، شركة على باَستياء الشركات إحدى  ولقد. الثانية وتذوب تفي بي

افسية، قدراها تعزيز الشركات خاها من تستهدف حيث بارزة، مة واَستحواذ اَندماج عمليات أصبحت  الت

، امتدادها وزيادة غرا  أخرى شركة على تسيطر شركة       ب كما تعرف. 2العامي السوق  حصتها وتوسيع ا

شاط ميزة مة واَبتاع اَندماج عمليات آقل وتشكل على رأماها من % 50 على باَستحواذ وذلك  ل

 للقوميات. العابرة الشركات

 :ااستراتيجي التحالف أ5

ي، وآخر لي مستثمر بن الف قيام هو اَسراتيجي التحالف افسة  التعاون أجل من أج  من التعاون أو ام

افسن بن باَتفاق أخرى أسواق على السيطرة أو خام، مواد استغال أجل  .ام

                                                           
ز 1 عز ي بن ب ت ع لي الم ر"الد س آث د ع الشراك ات انعك م ع الجزائر ااقتص سس منظ  الم

سط الصغيرة ي ،"المت دي الع ك مع التسيير، ع ااقتص س، فرح ج فمبر، 13سطيف، عب  . ص ، 2006ن
يدر  2 يل " محمد ق را اقع تح جنبي ااستثم شرة ا ق المب دان في آف مي الب رة مع :الن ل إل اإش  ،"الجزائر ح

ح راه أطر ، الع في دكت دي يل :تخصص ااقتص ، تح د رة، غير اقتص ي منش دي الع ك  التسيير، ع ااقتص
مع  . ص ، 2004/2005 الجزائر، ج
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بي المباشرمحددات ااستثمار آ :المطلب الثاني  .ج

بي ااستثمار محددات أ1 بي للمستثمر الراجعة المباشر آج  :آج

اءا باَستثمار قرار امستثمر يب ها ددات على ب  :م

 جذب  والرئيسية اهامة العوامل أحد اَستثمار على العائد معدل يعتر :ااستثمار على العائد أ معدل1-1
ي اَستثمار ي امستثمر أن هي العامة القاعدة ٓن امباشر، آج ي اَستثمار إ يتجه َ آج ارج  آج  ا

اصة آخرى احددات أخذ مع التجارية، وغر التجارية امخاطر معدل تعديله بعد آعلى للعائد توقعا إَ  ا

اخ اَستثمار افسية والقدرة م د اَعتبار،  الت اذ ع ة دولة  باَستثمار قرار ا  .1معي

دد :الفائدة سعرأ 1-2 ي اَستثمار لتدفق رئيسي يعتر  ما تتجه آموال فرؤوس امباشر، آج  كانت أي

ما تتوطن َ افإه صحيح، والعكس مرتفعة، الفائدة أسعار خفضة الفائدة أسعار كانت أي  .م

 امتعددة الشركات يساعد إذ عامة، بصفة الدو اَستثمار  هاما دورا التسويق يلعب :أ التسويق1-3

سي تجا على الطلب حجم معرفة على اتا  ومتطورة، عالية تسويقية إمكانيات الشركات تلك متلك حيث ا،هم

ها الذي وبالشكل تجا مييز على القدرة من مك  عالية وبكفاءة امختلفة آسواق إ دخوها سهولة وبالتا ا،هم

ويع مع تجا ت  .2اهم

فاض مثل :اإنتاج تكاليف أ1-4  امباشر، باَستثمار للقيام للمستثمرين جذب عامل اإنتاج تكاليف ا

جم اقتصاديات مزايا من اَستفادة الضخم إنتاجهم خال من يستطيعون حيث  .ا

ولوجي الذاتية القدراتأ 1-5 سي امتعددة الشركات متلك :للتطوير التك ولوجية قدرات اتا  وهي هائلة تك

صيص واَكتشافات، البحوث على الكبر إنفاقها إ راجع وهذا التفوق، وتعطيها اه متاز ال اميزة  ميزانيات و
 ات    رغب وتلبية وق    الس ات  احتياج تغطية ل    أج من متواصلة، اكتشافات إ الوصول دفهلذلك  كبرة

روج امستهلكن، تجات باستمرار وا ولوجيا هذ. جديدة م  هي امضيفة، الدول إليها تفتقر ال الدقيقة التك
 .عليها السيطرة لسهولة آسواق هذ  تستقر الشركات هذ عل الذي الدافع

                                                           
ر ،قبان أحمد فريد 1 جنبي ااستثم شر ا ل في المب اقع العربي الد رن دراس  "التحدي ال ري" م بي ك - الجن

ليزي نس -اأردن -مصر -المكسي -م ض دار البحرين،-ت ، الن هرة، العربي ، الطبع ال ل  .12 ص ، 2008 اأ
ب 2 س المرجع الس  .14 -13ص  -ص ،ن
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بي ااستثمار محددات أ2  :1آم الدولة لدى المباشر آج

 أو امواقع الطبيعية اموارد ذات الضعيفة الدول على عسكريا السيطرة تفضل امتقدمة الدول كانت بعدما
 استعمارها أصبح و اهنظر  فتغرت التحررية، العسكرية امقاومات ضغط ت ذلك عن تراجعت اَسراتيجية،

سي امتعددة الشركات ذلك  وسيلتها اقتصاديا،  هذ آم دان    للبل احددات م    أه نوجز أن ومكن ،اتا
 الشركات  :

ة السيطرة  آم البلدان رغبة -  ؛السياسي قرارها توجيه أجل من امضيفة الدول على واهيم

 ؛حدودها خارج لعمالتها عمل فرص خلق  رغبتها -

 يسهل وبالتا ها، دائمة تبعية  امضيفة الدول تبقي ح واَجتماعية، السياسية أو أنظمتها ثقافته نشر -

 ؛احتواءها

تجا فائض تصدير أجل من جديدة أسواق فتح -  ؛الداخلية أسواقها تشبع بعد امضيفة الدول إ اهم

 ؛آم الدولة  بتوظيفها مقارنة أمواها لرؤوس أعلى عوائد قيق -

سية امتعددة الشركات تقوم -  امساعدات، أو اَقراض،  آم الدولة على تعتمد ال الدول  باَستثمار ا

هما والتصدير اَستراد عمليات تتم ح  ؛بي

ة - لل معا  .اَستثمار من احققة العائدات من اهمدفوعا موازين  ا

بي ااستثمار محددات أ3  : المضيفة الدول لدى المباشر آج

ساب ح بية اَستثمارات ت اصر على بيئتها تتوفر أن ب امضيفة البلدان و امباشرة آج  :التالية الع

ك دراسات إحدى  ورد السياسية: المحددات أ3-1  ( 21 ) من شركة ( 400 ) ملت ال الدو الب

سبان امستثمرون يأخذها ال العوامل لدراسة متقدمة دولة اذ  با امية الدول  اَستثمارية القرارات ا  أن ال

ابعة امخاطر أن يعترون امستثمرين من %61   اَستثمار قرارات  هاما دورا تلعب سياسية أسباب من ال

امية البلدان ظام استقرار مدى فإن لذلك. ال  اممكن من ال السياسية التغرات وطبيعة واَجتماعي السياسي ال

اطر حدوثها كومي والتدخل ومصادر التأميم و شط ا  ال امتغرات أهم من تعتر اَقتصادية العمليات  ال

د بعن امستثمرون يأخذها اذ اَعتبار ع ك ان تقارير ذلك إ تشر كما اَستثمار، قرارات ا  الدو الب

                                                           
1
 .15، مرجع سب ذكره، ص قبان أحمد فريد  
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سبة أساسيا يعتر السياسي اَستقرار فإن لذا. 1الاج هذا  امتخصصة والدراسات  .آجانب للمستثمرين بال
اك -1979-1976الفرة  خال نامية دولة 54 غطت أFrey et Schneider (1985 ل    دراسة وه

طر أن أكدت اقتصادية وسياسية، متغرات حوت1980 امسة امرتبة  يأي السياسي ا  فاَستقرار، ا

ي اَستثمار جذب  هام دد امضيف البلد  السياسي  اإرادة رم دمقراطي نظام وجود ٓن امباشر، آج

ي اَستثمار جذب على تشجع ددات كلها السلطة، على داخلية صراعات وجود وعدم الشعبية،  آج

  .امباشر

 ااقتصادية: أ المحددات3-2 

ي تدفق ددات من دد امضيف للبلد السوق حجم يعتر :السوق أ حجم3-2-1  امباشر، اَستثمار آج

بية اَستثمارات فإن التوسع، إمكانيات كل ملك وواعد ونشط كبر السوق هذا كان فإذا  تتدفق امباشرة آج

اهه  متوسط وما مهمن مقياسن السوق حجم قياس نستطيع .صحيح والعكس عائد أقصى قيق  أما با

اتج من الفرد نصيب ، احلي ال  للطلب مؤشرا اعتبار مكن آول فامقياس. السكان عدد ومقياس اإما

اري،  متوسط كان فإذا امستقبلية، َحتماَته وبالتا للسوق امطلق للحجم مؤشرا فيعد الثا امقياس أما ا

اتج من الفرد نصيب دمات، و السلع على آفراد من اإنفاق من مزيد يؤدي هذا مرتفع اإما احلي ال  ا

اك فإن السكان عدد أي آفراد عدد وبارتفاع  السلع على كاإنفاق آسواق، هذ  ستضخ ضخمة مبالغ ه

دمات تج الذي وا ه ي سية، امتعددة الشركات أرباح تعظيم ع  واحتماَت السوق حجم دد يعتر كما ا

مو بية استثمارات شكل على الدولية آموال رؤوس تدفق جذب  مهم دد ال  .امضيف البلد و مباشرة أج

 باَستقرار وتتمتع باَستثمار مرحبة كلية اقتصادية بيئة وجود إن :مستقرة كلية اقتصادية أ سياسات3-2-2
اصر من و الثبات ي عامة، بصفة اَستثمار تشجيع  آساسية الع  ٓها خاصة، بصفة امباشر واَستثمار آج

ي، فضا و احلي امستثمر من لكل سليمة إشارات  العام على اَنفتاح و اَقتصاد بتحرير اهتمامها عن آج
ارجي برامج  تطبيق خال من البيئة هذ إ الوصول ويتم اَستثمار، لتدفق أساسية متطلبات تعد وال ا

 هذا يتحقق .َو التجاري العجز وتقليل اموازنة، وعجز التضخم  التحكم على تعمل ال اَقتصادي اإصاح

فزة واضحة قوانن بوجود إَ  التسهيات من امزيد امضيفة الدولة تقدم بأن ذلك له، وجاذبة اَستثمار على و

                                                           
، زكري أحمد  1 را جذ آلي "صي رجي ااستثم ل إل الخ لم ظل في العربي الد ردن -الع ذج ا  مج ،"-كنم

دي ل اقتص ، شم ي مع إفري ي، بن حسيب ج ع ف، ب لث، العدد الش  . - ص -ص ، 2005 ديسمبر الث
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 ح وصصتها اَقتصادية للمؤسسات وتسيرها من ملكيتها وتتخلص آجانب، للمستثمرين والتحفيزات

اك تكون ظم كمراقب الدولة دور يصبح إذ آجانب، و احلين بن امستثمرين عدالة ه  كما فقط، لاقتصاد وم

ي اَستثمار لتدفق امعوقة العقبات ميع إزالة الدولة على ب ظام عصرنة خاصة امباشر، آج  امصر ال

كي ديدة وامتغرات يتماشى وجعله والب  والشفافية الوضوح إ باإضافة وامعاماتأ، التحويات  )سرعة ا

 وذلك اَقتصادي لإصاح صحيحة برامج تطبيق وأخرا آجانب، امستثمرين طرف من امعلومات إ للوصول

 .1التجاري العجز وتقليل اموازنة، عجز و التضخم  بالتحكم

ي ميل :الخارجي العالم على ااقتصادي اانفتاح درجةأ 3-2-3  و التوجه إ اَستثمار آج

ا امغلقة، اَقتصاديات عن وبعيدا امفتوحة اَقتصاديات ارجي العام مع للتعامل اَقتصاد وا ا ا  عدم مع

اصر أو التجاري التبادل حركة على قيود أية وجود   اَقتصادية الكفاءة حسن يضمن الذي آمر اإنتاج ع

اصر آسواق هذ  اختاَت أية وجود وعدم توجيهها، ي امستثمر أن وما اإنتاجأ، )ع  لتحقيق يسعى آج

ية أفضل ة، ر بية فاَستثمارات القيود. فرض عن وبعيدا اَقتصادية، بالكفاءة يهتم فإنه مك  ميل امباشرة آج

ارجي، العام على امفتوحة اَقتصاديات إ بطبيعتها فر الكبر، للعائد ضمانا ا  امغلقة، اَقتصاديات من وت

اصر حركة وعلى التجاري، الدو التبادل حركة على قيودا تضع بطبعها ال  اإنتاج. ع

هوية و اإقليمية التكتات إنوالدولي:  والجهوي اإقليمي ااقتصادي التعاون أ تعزيز3-2-4  خاصة ا

سبة امية للدول بال ية، التبادَت وترقية مواردها تعبئة على الدول هذ قدرة تعزز ال  اَستثمارات فرص يعزز ما البي

ية مية دفع إ تؤدي ال البي بية اَستثمارات تدفق إ وأيضا البلدان، اَقتصادية هذ الت  إليها، امباشرة آج

ها، امشركة السوق رحابة  طمعا  فيها. امتاحة للفرص وطلبا بي

افسية أ القوة3-2-5 ي الت افسية القوة : مثللاقتصاد الوط   العوامل الرئيسية أحد القومي لاقتصاد الت

بية، اَستثمارات جذب افسي امركز سن كلما أنه ذلك آج  مدعاة ذلك كان كلما القومي لاقتصاد الت

بية، اَستثمارات من للمزيد افسي امركز ازدياد أن إ يرجع هذا ولعل صحيح، والعكس آج ا الت  قوة ازدياد مع

 اَستثمار فرص من امزيد على يشجع ما وامتصاصها، خارجية ظروف أية مواجهة على القومي اَقتصاد وقدرة

ية قيق لضمان ي. امستثمر أجلها من يسعى ال امطلوبة الر  آج

                                                           
د عبدا نزيه  1 ص ر ،مبر لم دي اآث را ااقتص جنبي لاستثم كر دار  ،ا معي، ال ، الج ل الطبع اإسكندري  اأ

 .، ص 2007
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ي: إدارة على أ القدرة3-2-6 بية اَستثمارات انتقاَت ااقتصاد الوط سن تدفقها واستمرار آج  مرهون 

تهجه وما امتغرة، اَقتصادية الظروف مواجهة على والقدرة القومي اَقتصاد إدارة  من اَقتصادية اإدارة ت

 اَقتصادية اإدارة قدرة على التعرف خاها من ال مكن امؤشرات أهم الظروف. ومن هذ مواجهة سياسات

 ثباها ومدى اَحتياطات، من مجموعة باَحتفاظ اَقتصادية اإدارة قيام القومي، اَقتصاد إدارة على

 القومي، اَقتصاد إدارة على القدرة على القوية امؤشرات من تعتر عليها للمحافظة الدولة وجهود واستقرارها،

بية اَستثمارات من امزيد تشجيع شأنه من الذي آمر  .1آج

بي المباشر :المطلب الثالث  .أهمية و دوافع ااستثمار ااج

بي المباشر: -1  أهمية ااستثمار آج

ي اَستثمار أمية تكمن سبة امباشر آج  : للدول بال

ي يعتر - سبة امباشر اَستثمار آج امية للدول بال ارجي، مصادر من رئيسي مصدر ال  خاصة التمويل ا

سبة  العام من اَستدانة على تعتمد اهاقتصاديا و طبيعية مصادر من مداخيل أي ملك َ ال للدول بال

ارجي  ؛فقط ا

ي اَستثمار يعتر -  تسويق على والسيطرة التحكم من أكر درجة لتحقيق الفرصة إتاحة"ل   كوسيلة امباشر آج

تج  ؛2 "ام

سبة - ي اَستثمار ،هامدفوعا موازين  عجزا تعا ال للدول بال ة  مصادر من مصدرا يعتر امباشر آج معا
لل هذا  ؛3يوفرها ال الصعبة العملة خال من ا

 ؛امضيفة الدول َقتصاديات التصديرية القدرة زيادة على يساعد -

سبة التكلفة فيض - اصر بعض توفر طريق عن احلية للمضاعفات بال  من متوفرة غر كانت ال اإنتاج ع
 ؛قبل

                                                           
د عبد نزيه  1 ص ، الم  . 89 - 88ص  - ص ذكره، سب مرجع مبر

2 UNICTAD, World investment report, Transnational Corporation, Agricultural Production and 
Development, United Nations, New York, 2009, p 11. 

ش  3 ر، كت ش رين ع ج ق يدر، ح ر "ق جنبي ااستثم شر ا جي في المب ل م تكن ل المع ل في ااتص ل د  شم

ي اقع بين إفري ل ال م رة مع :الم ل إل اإش ت"الجزائر ح لي ، الم ل الد ل اأ ر  ح ل اأجنبي ااستثم  ن
جي ل ل إل التكن ، الد مي معي المركز الن ر، الج ي28 بش ن  .6ص 2008ج
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ي اَستثمار - مية  دور له امباشر آج ية املكية ت  امستقبل  آعمال رجالمن  جديدة طبقات وخلق الوط
 مشروعات إنشاء أو اَستثمار، مشروعات  بامسامة مثا آعمال رجال أو تمعجا أفراد قيام طريق عن

ام امواد وتوريد جلب أو مساعدة، خدمات بتقدم تقوم جديدة تجات توزيع أو ا  اَستثمارية امشروعات م
بية  ؛1ا...آج

ي اَستثمار -  واكتساب العمل، تقسيم نظام وتقوية امضافة، القيمة لسلسلة فعالة بتجزئة يسمح امباشر آج
ي اَستثمار أن كما التخصص، ميزة  ؛2امدفوعات ميزان التوازن إعادة على يساعد امباشر آج

ي اَستثمار إ اللجوء - فاض إ أدى امباشر آج امصدر  كانت ال الدولية والقروض امساعدات حجم ا
بية اَستثمارات دور ما حيث للتمويل، آساسي  ؛الرمية امصادر دور ضعف حن  كبر بشكل امباشرة آج

بية اَستثمارات - افسية القدرة من الرفع  مهما دورا تلعب امباشرة آج  ويظهر امضيف، البلد َقتصاد الت
 ؛الواردات وتراجع الصادرات ارتفاع قوة مدى  ذلك

مية  اإسهام - ية املكية ت اص القطاع مسامة ورفع الوط اتج  ا  رجال من جديدة طبقة وخلق القومي ال
 جديدة مشروعات استحداث أو اَستثمار مشروعات  بامسامة تمعجا أفراد قيام طريق عن وذلك آعمال

بية اَستثمارية للمشروعات مساندة  ؛آج

 أو مواردها، الفاعل طريق اَستخدام عن سواء امضيفة، وللدول له مشركة فوائد قيق  امشروع مسامة -
ية أرباح قيق مقابل هاية  قق يث امضيفة للدولة أو للمستثمر سواء بي  عجلة  ملحوظا ركا ال

 اَقتصاد.

ي اَستثمار أمية تكمن حن   :نظر وجهة من امباشر آج

ظرية رية عن الكاسيك دافعوا اَقتصادين إن :الكاسيكية ال ارجي التجاري الجا  اَقتصادية ا  ا
وا وقد. والداخلي رية هذ عن دفاعهم ب البلدان  من بلد بكل يؤدي أن مكن حرة ارية سياسة إتباع أن على ا

                                                           
ح عبد بن  1 ت ن، ال د دحم ، محمد م دان تحدي" إبراهي مي الب ط في الن ر است جنبي ااستثم شر ا  المب

ب ي متط ائده تح ت ،"ف مي الم لي الع ني الد ر اأجنبي " الث شر ااستثم را المب د اأداء م ل ااقتص  ح
ل بعض مي الد مع ،"الن قرة، أمحمد ج مرداس، ب بر 22ب  .2 ص ،2007أكت

سف   2 ، ي ر آف اقع "مسعدا جنبي ااستثم شر ا ل في المب ت ،"العربي الد مي الم لي الع ني الد ل الث  ح
ر شر اأجنبي ااستثم را المب د اأداء م ل:ااقتص ل بعض ح ، الد مي مع الن قرة، أمحمد ج مرداس، ب  ب

بر22  .4 ص ،2007أكت
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ة سلعة إنتاج  التخصص إ تج أن دولة كل تستطيع وهكذاسلع.  عدة أو معي فسها ت  الدول، من ولغرها ل
رية سبية امزايا أساس على اإنتاج  بلد كل صص من عليها يرتب وما التجارية فا  الرفاهية من يزيد سوف ال

ظرية هذ نظر وجهة ومن .1اَقتصادية ي اَستثمار فإن قحف أبو السام عبد حسب ال  هو امباشر آج
 ونتيجة اموظفة، آموال رؤوس تدرها ال من العوائد فائدة أكر صد امضيفة للدول احلية اإمكانيات استغال

ي اَستثمار سية امتعددة الشركات على الكبرة بالفائدة العودة وهي معروفة مسبقا امباشر آج  فقط والقليل ا
 .امضيفة للدول

د سية امتعددة أن: الشركات هي امررات من عدد إ الشأن هذا  الكاسيك نظر وجهة تست  تستثمر ا
دود إ أرباحها كامل بتحويل تقوم أها كما الفائدة، أكر لتأخذ القليل  الدول  استثمارها بدل خارج ا

ولوجيا إَ معها تستقدم الشركات َ هذ ٓن البلد، إمكانيات استغال وهذا امضيفة  بلداها  امستهلكة التك
تفظ آصلية، يات و ديثة اإنتاج بتق ولوجيا. كما اختيار إطار  أوطاها  ا  اَستثمار عن يعيب التك

ي اعات  اَستثمار بدل اَستهاكية امواد إنتاج إ اميل امباشر آج  امضيف عل البلد ما اَسراتيجية الص
ارجي العام إ تبعيته ربط وبالتا استهاكي، بلد صوص، هذ وإ ا  هذ اقتصاديات ٓن الشركات با

 وذلك اجتمع  الطبقية إحداث الشركات هذ أيضا على يعاب كما استهاكية، اقتصاديات إ تتحول البلدان
ية الشركات موظفي بأجور مقارنة موظفيها تقدمها ال آجور خال من طبقات إ اجتمع بتقسيم  يزيد ما الوط

 .اجتمع أفراد بن اهوة

ظرية ظرية فإن قحف أبو السام عبد حسب الحديثة: ال ديثة ال ظرية عكس هي ا  تقوم حيث الكاسيكية، ال
ظرية هذ سية امتعددة الشركات اَستثمار أي طر من كا أن هو أساسي افراض على ال  امضيف البلد و ا

 طرف كل استفادة أن غر لْخر، أحدما استغال يوجد َو مشركة، بصفة اَستثمار عملية من مستفيدين

سبة نسبية هي ظر ال للجهة بال سبة واسراتيجية، سياسة كل حسب كذلك العملية، هذ إ ها ي  للطرف فبال
ولوجيا و آموال رؤوس إ تاج امضيف يات و الدقيقة التك ديثة التق  ال التسويق و والتسير اإدارة  ا

ي الطرف متلكها  والتسهيات آسواق و الرخيصة العاملة آيدي و الطبيعية اموارد إ اجة بدور الذي آج
 آهداف. فأصحاب اختاف رغم واشركت امصا فالتقت امضيف، البلد  تتوفر عوامل وهي التحفيزات، و

ظرية هذ ي اَستثمار بأن يرون ال  اموارد مثلى من استفادة قيق على يساعد امضيفة الدول  امباشر آج

                                                           

، إبراهي 1  ر دئ مش د في مب سي ااقتص ل دار  ،السي ني، المن بن ل الطبع، بير ال  . ص ، ،اأ
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دمات و اإنتاج قطاعات بن اَقتصادية العاقات دمج  وامساعدة البشرية، و الطبيعية  الدولة داخل ا

ه احلية، الدولة سوق أمام الدولية آسواق فتح إ باإضافة ها، اقتصادي تكامل قيق وبالتا  فيض وم

ارجي العام من وارداها اهه التبعية تقليل إ يؤدي الذي ا ا صادراها مقويا الذاي، اَكتفاء ققا ا  العام ا

ارجي مؤديا  أن إ إضافة مي زان امدفوعات،  التوازن قيق وبالتا الصعبة، العملة من رصي دها زيادة إ ا

ي ساب الدولية آموال رؤوس تدفقات عل مصدر هو امباشر اَستثمار آج  احلية، الدولة اقتصاد إ ت

ولوجية لب أنه إ باإضافة ديثة التك  اإدارية الوظائف و آنشطة ومارسة التسويق و اإنتاج اَت  ا

افع تعود كلها وهي احلية العاملة آيدي وتدريب  .1امضيف البلد اقتصاد على بام

بي المباشر: أ2  دوافع ااستثمار آج

ل من الرغم على و السياسي اَستقرار إن وااجتماعي: السياسي أ الدافع2-1  الباحثن بن جدل أنه 

دود عر اَستثمار قرار أميته  و درجته حول ية، ا اك أن إَ الوط صرا بوصفه أميته على إماعا ه  أساسيا ع

قل اطر امستثمر لن أن ذلك القرار، هذا   آوضاع استقرار إ اطمأن إذا إَ ما دولة إ خرته أو رأماله ب

ي. يبحث امال فرأس فيها، السياسية ه َو واَستقرار آمان عن بطبيعته آج  ظل  باَستثمار يقوم أن مك

 جذب  ترغب ال الدولة  السياسي اَستقرار فإن آخر، جانب من .2امختلفة آزمات تسودها أجواء

ي، اَستثمار مية  وامسامة اإقبال على اَستثمار هذا تشجيع  فاعا عاما يعد آج  تلك اقتصاديات ت

عكس اَجتماعية العوامل الدول. أما تج تفضيل من ما بلد  امستهلكن مهور ما لدى فت  على الوط للم

، ابيا دورا العوامل هذ تؤدي قد اميسر، امفهوم وهذا غر بية، آموال رؤوس استقطاب  إ  خال من آج

 للتمكن أو حليفة، دول مساعدة إما الدافع هذا يكون آموال. لذا هذ امستورد البلد  إنتاجية وحدات إنشاء

بية اَستثمارات تدفقات خال من ياحظ ما وهذا معن بلد على الضغط مارسة من امية،  الدول إ آج ال
 الدول. هذ السياسي القرار وتوجيه والسيطرة التوسع هدف

 

                                                           
ئ  1 ،" حسن ص د ر م جنبي ااستثم ره ا ي في د دي التنمي تح دسي مج "،ااقتص ع ال  اإداري ل

دي ، ي ااقتص د، اإدارة ك مع ااقتص ، ج دسي ، ال د  العرا  .119 ص ،2009السن  11المج
مرائي، دمحم دريد 2  ر الس جنبي ااستثم ن ا ني الضم ن حدة دراس مركز ،ال ، ال  الطبع ،بير العربي

، ل  .82 ص ، 2006اأ
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 بلداهم  سواء وعوائدهم، فوائدهم وتعظيم الربح إ آجانب امستثمرون يهدف: ااقتصادي أ الدافع2-2

سبة امضيفة، البلدان  أو آصلية  التشبع، درجة ح أسواقها على سيطروا قد فإهم آصلية للبلدان فبال

افسة درجة زيادة أو اإنتاج، لتكدس فوقه. ونتيجة الزيادة مكن َ حد أقصى إ العوائد بلوغ وبالتا  بن ام

تجاها، لتصريف دوها، خارج جديدة أسواق عن البحث عليها لزاما كان الدول هذ شركات  رؤوس وتوظيف م

امية الدول أسواق تعتر إذ أمواها،  .1مهم دافع اَقتصادي الدافع ولذا أهدافها، قق جديدة أسواق ال

مو في الرغبة أ2-3 اك :والتوسع ال سية هدف امتعددة الشركات إليها تسعى أخرى دوافع ه  تطوير ا

ة حصص أكر و اَستحواذ على التجاري اَستغال مو التوسع إ إضافة آسواق، من مك  والقضاء على وال

افسن اك ام افس أن تستطع م شركات امشاهن. ه تج نفسه، السوق  أخرى شركات ت  اضطرت نفسه، وام

مو  الشركات هذ فرغبة بلدها آصلي، حدود خارج أخرى أسواق  امباشر اَستثمار إ  هو والتوسع ال

مو لذلك ونتيجة أخرى، أسواق  امباشر اَستثمار إ يدفعها ودافع عامل  وهو وعرضيا، طوليا وتتوسع ت

 الشركات. هذ إليه تسعى أساسي هدف

ي اَستثمار يسعى واحدة: اقتصادية سوق على ااعتماد مخاطر من التخفيفأ 2-4 ويع إ امباشر آج  ت

شاطات  اقتصادية سوق على فاَعتماد امال، رأس تصيب قد ال من امخاطر التخفيف خال من وآسواق، ال

هي خطر هو واحدة ي امستثمر اول لذا امال، رأس قد ي  أسوق دول  استثماراته بتوطن ذلك تفادي آج

 لأزمات السلبية لانعكاسات أيضا وتفاديا ماله رأس تصيب قد ال وامخاطر اهزات من د كي تلفة،

ا الواحدة، السوق ها تتعرض قد ال اَقتصادية سية امتعددة تلجأ الشركات وه ويع إ ا  فروع وفتح آسواق ت

سي امتعددة الشركات أن كما تلفة، بدول ها وشبكات  أسواق إ التفضيلي الدخول من ستستفيد اتا

ا آسواق، بأحد خسارة الة نتيجة تكون وقد امضيف، البلد معها متعامل أخرى  لتغطيتها الشركة تسعى ه

ون هكذا أخرى، أسواق بأرباح  حالة  أو واحدة، سوق  تركزها حالة  استثماراهم كل خسارة عدم يضم

ون بذلك فإهم ما، هزة إ الواحد السوق تعرض  من فف دافع هو وبالتا آخرى، آسواق  بقائهم يضم

 اقتصادية واحدة.  سوق على اَعتماد اطر

سيما الدول من كثر تضع الخارجية: التجارة أ قيود2-4 امية َو ها ال  اَستراد عمليات على القيود بعض م

تجاها ماية هدف والتصدير ية م افسة من الوط بية السلع م صول آج  العامة للخزانة إضافية موارد على وا

                                                           
د دريد  1 مرائي، مرجع سب ذكره، محم  .83  ص الس
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مركية الرسوم فرض ذلك على وامثل بية السلع بكمية أقصى حد وضع أو امستوردة السلع على ا  ال آج

بية، السلع استراد من التقليل هدف اإدارية اإجراءات من سلسلة فرض أو باسترادها يسمح  شأن من آج

ي امال رأس أمام اجال فسح اإجراءات هذ واجز هذ لتخطي آج   له إنتاجية وحدات إنشاء خال من ا

ارجية التجارة قيود أصبحت هكذا .1التقييدية آساليب هذ مثل ال تطبق الدول تلك  الدول تفرضها ال ا

سية امتعددة الشركات تدفع امضيفة واجز، هذ لتفادي ا  هذ إنتاج طريق عن من الداخل أسواقها باخراق ا

ها ضع إنتاجية وحدات بإقامة وذلك داخلها السلع ية إنتاجية وحدة أي مثل مثلها الداخلية، لقواني  تسوق وط

ارجية التجارة تقييد أصبح وبالتا الفائض، تصدر و احلية آسواق داخل ي لاستثمار دافع ا  امباشر آج

 الدول. للتموقع هذ

 على الكرى شركاها تشجيع وراء من امتقدمة الدول هدف المتقدمة: للدول ااقتصادية أالسياسة2-6

ة بغية أسواقها، اخراق آخرى إ الدول  اَستثمار السياسي  قرارها  التحكم و أسواقها، وعلى عليها اهيم
ام امواد على للحصول السعي إ باإضافة وتوجيهه،  سوقها توسع ٓن صادراها ها، لرفع رخيصة، بأمان ا

 دوافع من دافع امتقدمة للدول اَقتصادية تعتر السياسة وبالتا الدول، هذ أسواق  شركاها توسيع إ يؤدي

ي اَستثمار انتشار  امباشر. آج

سية امتعددة الشركات رغبة هي أ ااحتكار:2-7 ة  ا  واحتكار امضيفة، الدول أسواق على والسيطرة اهيم

افسن بقية إزاحة والتسويق اإنتاج  اسراتيجياهم من واسراتيجية هذ الشركات مسري نظرة وهيواحتوائهم،  ام

امية: الدول في العمالة أ رخص2-8 ي اَستثمار تواجد دوافع من دافع هو ال  الدول، هذ  امباشر آج

 فارق من اَستفادة وبالتا الشركات، هذ آصلية البلدان  العاملة آيدي تتطلبها ال الباهظة آجور عوض

 .والتكاليف آجور

 مكن آولية امواد مصادر من بالقرب التموقع خال من آولية: المواد من بالقرب التموقع و أ التواجد2-9

ها بالقرب التواجد وبالتا لبلداها، امواد هذ نقل تكاليف خاصة التكاليف تقليل للشركات  وحدات وإنشاء م

ة يسمح بالسيطرة إنتاج، ي اَستثمار دوافع من دافع عليها. فهو واهيم  .امباشر آج

 :التالية الدوافع نضيف أن مكن ذلك إ باإضافة

                                                           
د دريد  1 مرائي، محم  .79  ص ذكره، سب مرجع الس
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اد - افذ إ اَت م  وارتفاع الدخول ارتفاع نتيجة امتقدمة الدول  وبالذات الفائضة امالية اموارد َستخدام و
امة اَدخارات ها ال اجة تفوق مالية فوائض قق م ومن ع  بسبب امتقدمة، الدول داخل َستخدامها ا

فاض ديدة، اإنتاجية امشروعات إقامة حاجتها ا ية مشروعات أو ا  اَجتماعي امال رأس ومرافق التحتية الب
فاض افسة نتيجة امتقدمة الدول  اَستخدام هذا ققه أن مكن الذي العائد وا ادة ام  فيها امشروعات بن ا

ي اَستثمار مشروعات خال من آخرى الدول  امالية اموارد هذ استخدام و يدفع الذي آمر  آج
 ؛1امباشر

 ؛احلية الضرائب دفع لأفراد، احلي اَستخدام خال من احلية الشركة مزايا امتاك -

سبية التغرات -  الدول إ تتجه أن إ آموال رؤوس تدفع أن مكن ال الصرف وأسعار الفائدة أسعار  ال
ي اَستثمار مشروعات طريق عن آخرى  امباشر. آج

بي المباشر :المبحث الثالث . مزايا وعيوب ااستثمار ااج  وحوافز

ارجي يتطلب ي بالتدفق اما من احيط الداخلي و ا تلف اميادين  يتميز اَستثمار آج توصيفه  
ابية و سلبيةاَقتصادية. ف د له أثار ا  .قد 

بي المباشر :المطلب آول  .مزايا ااستثمار ااج

اهج التسويقية و هذا عن طريق إنشاء  تعتر ولوجيا و طرق و م قل التك بية أهم مورد ل اَستثمارات آج
ية  .الشركات الفرعية  البلد امضيف و احتكاكها مع امؤسسات احلية واكتساب معلومات تق

ابيات وفقا  ف  هذ اَ  :و تص

 :2 من وجهة الدول المضيفة أ1

ركة امالية ما يسمح بتطوير امؤسسات امالية امسامة –     شاط أو ا  ؛ زيادة التدفق آموال و بالتا زيادة ال

صول على الفن اإنتاجي امتقدم –     ديثة. وا  ؛اَستفادة من أساليب و طرق اإنتاج و اإدارة ا

                                                           
ش  1 ر، كت ش رين ع ج ق يدر، ح  . -ص  -مرجع سب ذكره، ص ق
 .-ص  -ص ،مرجع سبق ذكره، السامأبو قحف عبد   2
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ب –     كومة. نتيجة لزيادة نشاط امؤسسات آج  ؛ية عن طريق فرض الضرائب على ارباحهازيادة إيرادات ا

اصب  امسامة –      ؛جديد خلق م

مية مهاراها –     ية. وت  ؛تدريب آيدي العاملة الوط

 ؛إقامة عاقات تكاملية اقتصادية –    

رة و ترقيتها –     اطق ا امية إ حجم توسع ام  ؛تطور وجهة نظر البلدان ال

ارجية و زيادة حجم  امسامة –     رير التجارة ا افسة   ؛ام

ال الطاقة. سن ميزان امدفوعات عن طريق زيادة  –      حجم الصادرات خارج 

 :1من وجهة نظر الشركات المستثمرة  أ2

امة إ شركة آم –      ي أهم مصدرا لتحول امواد ا   ؛اعتبار اَستثمار آج

شاط –        ؛إمكانية  اَستفادة من القروض احلية  توسيع ال

فاض تكلفة عوامل اإنتاج امتوقعة يعظم من حجم آرباح العائدة من امشروع    اَستثماري –         ؛ا

امية، و يسهل عملية  يعتر –      مركية امفروضة بالدول ال وسيلة من وسائل التغلب على القيود التجارية و ا
 ؛دخول أسواقها من خال اإنتاج امباشر بدَ من التصدير

كومة بالتملك امطلق  –      بية  حالة عدم السماح من طرف ا يعتر اَستثمار امشرك لدى الشركة آج
ساسةللمشروع، خ شاط ا اَت ال  ؛اصة  بعض 

 فيض حدة التلوث و امشاكل البيئية  البلد آصلي، و نقلها إ البلد امضيف.  –     

 

 

                                                           
، مرجع سب ذكره، ص   1  .  368 - 367ص  -أب قحف عبد السا
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بي المباشر :المطلب الثاني  .عيوب ااستثمار ااج

افسة     شاط و كذلك ام ي من حيث ال تج هذ اآثار من الركيبة أو توجه اَستثمار آج       البيئة كما ت
حو اآي  يف اآثار على ال  :مكن تص

 :1وجهة نظر البلدان المضيفة أ1      

ي و لتحسن  –      اصة بتوفر رأمال أج امية ا قيق آهداف الدول ال إن مسامة مشروعات اَستثمار  
ي ميزان مدفوعاها  ؛اقل بكثر بامقارنة مع امشروعات امملوكة ملكية مطلقة من طرف امستثمر آج

بية و التدخل  الشؤون الداخلية للبلد امضيف –      ة اَقتصادية و السياسية للشركات آج   ؛اهيم

. فقد يؤدي إ صغر حجم امشروع. و بالتا  نظرا –      فاض القدرة امالية للمستثمر الوط لاحتمال ا
ص زيادة فرض قيق أهداف الدولة خاصة  ما  ولوجي  تقليل من إسهاماها   التوظيف و التحديث التك

بيةو  فاض معدل العمات آج تجات وا  ؛إشباع حاجات السوق احلية من ام

ويلها للبلد آم –      زاف اموارد امتاحة والثروات الطبيعية و   ؛است

يات إنتاج كثيفة رأس امال وقليلة العمالة وهو ما َ  –      بية على تق زيادة البطالة بسبب اعتماد الشركات آج
امية اسب مع طبيعة اقتصاديات الدول ال  ؛يت

ويل –      ياستغال الطاقات العمالية و  ؛ها للمستثمر آج

 تركيز امستثمرين على القطاعات اَسراتيجية دون مراعاة القطاعات ال هدف الدول امضيفة ترقيتها. –     

بية أ2  :2وجهة نظر الشركات آج

  ؛قيمة امشروع وحجمه و احتياجه إ رأمال كبر –   

ي من امشروع ما يؤدي إ ارتفاع درجة  –    ية إ إقصاء الطرف آج قد يسعى الطرف الوط بعد فرة زم
مو و اَستقرار  السوق ي  البقاء و ال ا مع أهداف امستثمر آج طر غر التجاري و هذا يت  ؛ا

                                                           
، مرجع سب ذكره، ص 1  . 369 أب قحف عبد السا
س 2 ، ص  ن ب  .370 المرجع الس
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ية س –    فاض قدرات امستثمر الوط امالية و الف قيق آهداف تأثر ا لبا على فعالية مشروع اَستثمار  
    ؛الطويلة و القصرة آجل

 ؛ضياع فرص العمل  البلد آم –   

 ؛خفض فرص التصدير للدولة اَم –   

قيق أهدافه الطويلة  –    ية، قد يؤثر سلبا على فعالية امشروع اَستثماري   فاض  القدرات امالية و الف ا
 ؛متوسطة و القصرة آجلو ا

ه من نزع املكية –    تج ع  .احتمال التأميم و ما ي

بي المباشر. الحوافز المقدمة من اجل استقطاب :المطلب الثالث  ااستثمار آج

افسية  ج ي امباشر، فإن حكومات الدول امضيفة سوف ذياحظ  ظل العومة تزايد الت ب اَستثمار آج
افسة، د  وافز ال تقدمها الدول ام ي من ا صعوبات متزايدة لدى تقدمها حوافز اقل جاذبية لاستثمار آج

وافز قد تؤدي إ مزيد من آعباء على الدول امضيفة و من أهم ه ذ ومن ناحية أخرى فإن اإفراط  تقدم ا
وافز ما يلي:  ا

 الحوافز مالية: أ1

ح  حكومات وتتضمن قيام ي بآموال مباشرة، و قد تكون  شكل م الدول امضيفة بتزويد امستثمر آج
ية و استثمار أو تسهيات إمائية مدعمة، و هذا اجال تشر بعض التجارب للدو  امية  أمريكا الاتي شرق ل ال

كومات بتلك الدول بتقدم حوافز تتضمن ما  يلي: آسيا و الشرق آوسط إ قيام بعض ا

فيض معدَت الفائدة –     ية، و وك الوط صول على قروض من الب  ؛تقدم تسهيات ا

تقدم مساعدات مالية إجراء البحوث و الدراسات الازمة إقامة امشروعات والتوسعات  امستقبل   –    
شاط امختلفة  .1اَت ال

 

                                                           
ديعبد المط عبد الحميد،   1 لم ااقتص ، الطبع الع ، اإسكندري معي ، ، الدار الج ني  .، ص الث
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 الحوافز الجبائية: أ2

طوي  ود ت اك عدة ب ي، وه سبة للمستثمر آج فيض أعباء الضرائب بال وافز هدف  وع من ا يتم تقدم هذا ال
ام و امدخات  اءات من رسوم اَستراد على امواد ا وع مثل اإعفاءات الضريبية و اَستث ت هذا ال

فيض معدَت الرس مركي على الصادرات، وكذا إعفاء صادرات الوسيطية و السلع الرأمالية و إعفاء أو  م ا
مركية، وضرائب التصدير مدة تصل إ  رة من الرسوم ا اطق ا عاما بعد مرحلة تشغيل  15امشروعات بام

 .1امشروع

 الحوافز غير مباشرة: أ3

ية للمستثمر  يث تؤدي إ تعظيم الر وافز يتم تصميمها  وعية من ا ي مختلف وقد لوحظ أن تلك ال آج
ي بآراضي الوسائل غر امباشرة، حيث تقوم حكومة الدول امضيفة على سبيل امثال بتز  ويد امستثمر آج

بية امتيازا فيها و  ح الشركة آج كومات م ية آساسية بأسعار أفل من أسعرها التجارية و رما تقوم تلك ا الب
حها مركز  يتعلق مركزها  السوق وقد يكون ذلك كومية أو م صوص امشريات ا  صورة امعاملة التفضيلية 

 احتكاري  السوق.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
طرزيدان محمد، "  1 س  المخ يل المك ل تح دان التي تمر بمرح انت شر في الب جنبي المب ر ا "، مج ااستثم

، العدد ي ل إفري دي شم ف، اقتص مع ش  .، ص ، ج
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 الفصلاصة خ

ا خال من ي لاستثمار دراست ا يتضح امباشر آج   امضيفة الدول طرف من كبرة أمية له أعطيت قد أنه ل

وات سبة خاصة امديونية، عن بديل الدو التمويل مصادر من مصدر كونه ذلك آخرة، الس  َقتصاديات بال
امية الدول سية امتعددة الشركات فرزت اَقتصادي، واَنفتاح العومة ظل  ال  اإقليمية التكتات و ا

هوية ارجية، التجارة وحررت العامي، اَقتصادي اَندماج فرضت ال اَقتصادية، والدولية وا  سياسة واتبعت ا

صار تراجع إ أدت ال السوق، اقتصاد مركية، القيود وا  نظمها وهيكلة مراجعة على امضيفة الدول ألزم ما ا

ها بية اَستثمارات لب والتحفيزات الضمانات من مزيدا وتقدم الداخلية، وقواني  دفعت كما امباشرة، آج

 كل من الظاهرة هذ وتشريح دراسة إ امهتمن وعموم واإعامين السياسين كذا اَقتصادين، من العديد

وانب، اطر وعيوب مزايا من ا ظام خدمة أدوات من أداة اهأ على اَتفاق كان وإن وآثار، و  .الرأما ال

ي فاَستثمار يكن مهما لكن امية، للدول فعالة دولية مويل وسيلة هو امباشر آج  لتصحيح وآلية ال
تجات أمام الدولية آسواق آفاق وفتح البطالة على للقضاء ووسيلة ا،همدفوعا موازين  اَختاَت  احلية ام

تجات فعالة وآلية ية للم اب يعود الذي. و الدولية آسواق َخراق الوط  امضيفة الدول اقتصاديات على باإ
بية. آموال لرؤوس  آج
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 تمهيد

افسية   تعظيم اَستفادة ما أمكن من اميزات ال يوفرها اَقتصاد العامي والتقليل من سلبياته، تكمن أمية الت
افسية من الدول  افسية العامي إ أن الدول الصغرة أكثر قدرة على اَستفادة من مفهوم الت ويشر تقرير الت

افسية  ،الكبرة روج من لحيث تعطي الت دودية السوق الصغر إ رحابة شركات  الدول الصغرة فرصة ا
ديات  السوق العامي، ظام، بصفته إحدى  رة على مواجهة هذا ال امية أصبحت  ٓن هذ الدول الصغرة وال

 القرن الواحد والعشرين.

افسية عالية تكون قادرة على  افس وليس الدول، فإن امؤسسات ال ملك قدرات ت وما أن امؤسسات هي ال تت
جاح امؤسسات ا مهمة  رفع مستوى معيشة أفراد دوها، كون مستوى معيشة أفراد دولة ما مرتبط بشكل كبر ب

ي امباشر، حيث ياحظ  العاملة فيها وقدرها على اقتحام آسواق العامية من خال التصدير واَستثمار آج
ي امباشر  الع اتج العامي.مو التجارة العامية واَستثمار آج و هذا الصدد سوف  ام بوترة أسرع من مو ال

افسية نبن  هذا الفصل افسية لاقتصاد ، و واسراتيجياها، امؤشراهو  ،، بيئتهاماهية الت سياسات دعم القدرة الت
زائري  .ا
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افسية  .المبحث آول: ماهية الت

ضع  داثة َو  افسية با ظرية اقتصادية عامة، وأول ظهور له كان خال الفرة يتميز مفهوم الت -1981ل
يات امتحدة آمريكية )خاصة  تبادَها مع اليابانأ  1987 ال عرفت عجزا كبرا  اميزان التجاري للَو

ارجية ظام ،وزيادة حجم الديون ا تاج لل ات ك افسية مع بداية التسعي ددًا مفهوم الت  وظهر اَهتمام 
ديد وبروز ظاهرة  العومة، وكذا التوج  ه العام لتطبيق اقتصاديات السوق.اَقتصادي العامي ا

افسية  .المطلب آول: مفهوم الت

ديث عليها دوماً على  افسية يتم ا افسية، تشرك كلها  كون الت يوجد العديد من امقاربات امعتمدة لتعريف الت
، أحد هذ امق موعات :امستوى الدو  اربات تقسم التعاريف إ ثاث 

ارجية للدول فقط بعناجموعة آو وتتضمن كل التعاريف ال تأخذ   .اَعتبار حالة التجارة ا
ارجية وكذا مستويات امعيشة  بعناجموعة الثانية وتتضمن كل التعاريف ال تأخذ  اَعتبار حالة التجارة ا

 .لأفراد
 .اَعتبار مستويات امعيشة لأفراد فقط بعنلثة وتتضمن كل التعاريف ال تأخذ اجموعة الثا

شاطات،  افسية على مستوى امؤسسات أو قطاع ال واَنتقاد اموجه هذ امقاربة كوها َ تتعرض إ تعاريف الت
ديث  ل ا افسية حسب اختاف  فيما إذا كان عن شركة أو لذا سوف نعتمد امقاربة ال ميز بن تعاريف الت

 قطاع نشاط أو دول.

افسية حسب المؤسسات: أ1  تعريف الت

افسية للشركات حول قدرها على تلبية رغبات امستهلكن امختلفة، وذلك بتوفر سلع  يتمحور تعريف الت
فاذ إ آسواق الدولية، فالتعريف الريطا  ص وخدمات ذات نوعية جيدة تستطيع من خاها ال افسية ي للت

اسب وهذا يع  اسب و الوقت ام يدة والسعر ام وعية ا دمات بال على أها : "القدرة على إنتاج السلع وا
شآت آخرى"  .1تلبية حاجات امستهلكن بشكل أكثر كفاءة من ام

اك تعريف آخر :  وه

                                                           
ن،  1 ا" ديع محمد عدن س ر العربي في ا فسي لأقط درة التن قش محددا ال من ث  ، بح لي نس  ،"الد ت

ان  /  .، ص ج
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تجات وخدمات بشكل أكثر كفا   افسن اآخرين  تع القدرة على تزويد امستهلك م ءة وفعالية من ام
ماية من قبل  احًا مستمرا هذ امؤسسة على الصعيد العامي  ظل غياب الدعم وا السوق الدولية، ما يع 

كومة، ويتم ذلك من خال رفع إنتاجية عوامل اإنتاج اموظفة  العملية اإنتاجية  )العمل ورأس امال ا
ولوجياأ  .والتك

شاط:ت أ2 افسية حسب قطاع ال  عريف الت

اح مستمر   قيق  اعي  دولة ما على  فس القطاع الص تمية ل افسية لقطاع ما قدرة امؤسسات ام تع الت
كومية، وهذا ما يؤدي إ ميز تلك الدولة  هذ  ماية ا آسواق الدولية دون اَعتماد على الدعم وا

ديد القط ب  اعة، و اعة امو الص صات َ مكن خلطه مع قطاع اإلكرونيات، ٓن ااع بدقة فمثا قطاع ص
تلف  .1اَت وظروف اإنتاج 

افسية على مستوى الدول : أ3  تعريف الت

افسية على مستوى الدول أكثر من تعريف ا ظمات واهيئات الدولية بتعريف الت هتم الكتاب واَقتصادين وكذا ام
افسية على اك الت د أن ه شاط، لذلك  تلف حسب الزاوية  مستوى امؤسسات وقطاع ال العديد من التعاريف و

ا ها الت تطرق ٓهم هذ التعاريف.ال ترى م  فسية وس

افسية :أ 3-1  تعريف المجلس آمريكي للسياسة الت

افس  آسوا افسية على أها "قدرة الدولة على إنتاج سلع وخدمات ت قق يعرف الت ق العامية و نفس الوقت 
 .2مستويات معيشة مطردة  آجل الطويل"

 : 3تعريف المجلس آوربي ببرشلونةأ 3-2

ة  افسية آمة على أها "القدرة على التحسن الدائم 2000عرف اجلس آوري  اجتماعه برشلونة س  ت
يم  ل  ص ك   ع و   ال واس    ي     ي تغط  اعي وه     ك اجتم     ا وماس    ها وتوفر مستوى تشغيل ع    ستوى امعيشة مواط

 السياسة اَقتصادية".
                                                           

ن،  1  .52 ، صمرجع سب ذكره ديع محمد عدن
2   ، ر ير ط ل مصرن : ح فسي تن م الداع ل ر الحك ،د ي لك تخطيط ب د العربي ل ،، المع ن طبع  .5، ص2002بد

3 Debonneuil .M, Fontagné.L , Compétitivité, conseil d’a alyse é o o i ue, Paris,2e édition  
,2003, p . 
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ميةأ 3-3 ظمة التعاون ااقتصادي و الت  أ:OCDE) تعريف م

مية تعرف ظمة التعاون اَقتصادي والت تج الدولة و ظل شروط  م افسية على أها: "امدى الذي من خاله ت الت
قيق زيادة الدخل  افس  آسواق العامية، و نفس الوقت يتم  تجات وخدمات ت رة والعادلة، م السوق ا

قيقي ٓفرادها  آجل الطويل  ".1ا

 تعاريف بعض ااقتصاديين : -4

افسية ٓمة ما هو قدرها على توليد اموارد الازمة مواجهة  Aldingtonيرى  ية، بأن تعريف الت اجات الوط ا
ا افسية لبلد ما هي قدرته على خلق   and Lodge   Scott وهذا التعريف مكافئ لتعريف تب وهو "إن الت

ما يكسب عوائد متزايدة موارد دمات  التجارة الدولية بي تجات أو ا  ".2وإنتاج و توزيع ام

افسية أها قدرة البلد على تولي افسيه  آسواق و إذا كان أحد تعاريف الت د نسي مزيد من الثروة بالقياس إ م
تجات قابلة للتسويق،  اد م تج والعمليات ذات الصفة العامية هي القدرة على إ افسية العامية للم العامية، فان الت

يث أن امشري يرغب بشرائه تج إ السوق، وبسعر معقول،  ودة، وسرعة إيصال ام ا  أي جديدة وعالية ا
 مكان  العام.  

تتمركز بعض التعاريف أساسا على ميزان امدفوعات، وأخرى تطبق عدة مئات من امؤشرات اموضوعية والذاتية 
فاظ  افسو و القدرة على ا لتقييم ما إذا كان البلد يولد نسبيا من الثروة  آسواق الدولية أكثر ما يولد م

سن امعاير اَجتماعية  على حصص آسواق،  الوقت ذاته القدرة على توفر مداخيل مستدمة أعلى وعلى 
 والبيئية.

فاذ إ آسواق  تشرك اغلب التعاريف امستعرضة آنفا  نقاط مشركة تتمثل  قدرة امؤسسات على ال
ات سن ال ودة وبأقل التكاليف، وأن يظهر أثر ذلك   تجات عالية ا ارجية م ام والذي بدور ا ج الداخلي ا

افسية هي  افسية يتلخص  الت اول إعطاء تعريف للت ا  ن، لذلك فإن سن الظروف امعيشية للمواط يزيد  
تجاها إ  فاذ م كومات على توفر ظروف مائمة تستطيع من خاها امؤسسات العاملة  إقليمها ال قدرة ا

ارجية، بغية ز  ام.آسواق ا اتج الداخلي ا  يادة مو معدل ال
                                                           

1   ، ر ير ط  . ، صمرجع سب ذكرهن
ن،  2 س ديع محمد عدن قي فسي  درة التن ن،ال العشر ، العدد الرابع  ي تخطيط ، الك د العربي ل  الطبع ، المع

، ني  .5 ، ص2003ديسمبر   الث
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قد آكثر جوهرية كان نقد  الذي أنصب على تقييم Lall (1997) و Oral & Chabchoub لكن ال
تدى اَقتصادي العامي، و انتقادات  افسية الكونية الذي يصدر ام عن ابتعاد هذ  Lall (2001)تقرير الت

ه امؤشرات امركبة عن  تعري ف  و قياس وا افسية وم يث  أن كل  شيء  تقريبا يؤثر  الت افسية   ضح  مفهوم الت
دداها، افسية  امعهد العري للتخطيط هذ اَنتقادات   م مييع مفهومه ا و وقد درس فريق مشروع الت

عن  وأستخلص عدة جوانب جوهرية، و لتفادي هذا التعميم فإن امعهد حاول خال عمله  إعداد تقرير
افسية اَقتصاديات العربية تب مفهوما واضحا افسية يركز ت ارجية واَستثمارية أساسا على  للت آسواق ا

افسية العربيةو  ي امباشر كميادين أساسية لتطوير الت  .1اَستثمار آج

افسية  وأهميتها. المطلب الثاني: أنواع الت

افسية -1  :أنواع الت

افسية هي: ميز  العديد من الكتابات بن عدة أنواع من الت

افسية التكلفة أو السعر: - ارجية  ت فالبلد ذو التكاليف آرخص يتمكن من تصدير السلع إ آسواق ا
ا أثر سعر الصرف.  بصورة أفضل ويدخل ه

افسية غير السعرية: - ية و غر السعرية، فإن  الت افسية معرفة بالعديد من العوامل غر التق باعتبار أن حدود الت
افسية.   بعض الكتاب يتكلمون عن امكونات غر السعرية  الت

وعية: - افسية ال تجات  الت ولوجي، فالبلد ذو ام صر اإبداع التك وعية وامائمة ع وتشمل باإضافة إ ال
ة   امبتكرة وذات س يدة، و آكثر مائمة للمستهلك و حيث امؤسسات امصدرة ذات السمعة ا وعية ا ال

افسة.  السوق، يتمكن من تصدير سلعة ح ولو كانت أعلى سعر من سلع م

ية: - افسية التق ية.  الت اعات عالية التق وعية  ص افس امشروعات من خال ال  حيث تت
افسية -2  :أهمية الت

اد  ا   مهم دورا افسية  الت تلعب ية  ال ة  اَقتصادي للمؤسسات انة    مك إ تج دولية،    واق ال آس  وط  ذات ات  م
افسي، وسعر أقل وتكاليف عالية جودة افسية من ترفع بذلك فهي ت ، اَقتصاد ت   اَندماج وبالتا الوط

افسية تقرير يشر و. مزايا من يوفر ما بكل لاستفادة العامي اَقتصاد  أكثر الصغرة الدول أن إ العامي الت

                                                           
ن  1  . 6 -5 ص -ص مرجع سب ذكره، ،ديع محمد عدن
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افسية مفهوم من اَستفادة على قدرة افسية تعطي حيث الكبرة، الدول من الت  الصغرة الدول  الشركات ت
افسية .1العامي السوق رحابة إ احلي السوق دودية من للخروج فرصة  بل امؤسسات على حكرا ليست والت

افس آمم أن ها فيما تت افس الذي الشكل نفس على بي شآت فيه تت اك إن و ام  خاسرين لوجود احتماَ ه
ن ية إ الشركات تدفع فالدولة .2ورا تجات خلق الوط  آسواق َخراق أقل وتكاليف عالية جودة ذات م
توج تثبيت فيها، وبالتا والتموقع الدولية ه آسواق، هذ  الوط ام افسية القدرات من الرفع وم  لاقتصاد الت

.  الوط

افسية أ2-1 افس و الت افسية لكلم الظاهري التشابه رغم :الت افس الت  جوهري، أن اَختاف إَ والت

افسية تجات وصول كيفية  تبحث فالت  تسويق اه تستطيع ال اآلية و الدولية الزبائن بآسواق إ ما بلد م

تجا افس أما آسواق، هذ  اهم  وبن. امع البلد  والتسويق اإنتاج وفقها يتم ال وامعاير الشروط فهو الت

افسية افس الت ظمة تبقى والت افسة، درجة تتحدد أساسها على ال آساسي العامل هي ام  ذلك معرفة ومكن ام

 :3هي عوامل بثاثة

تج من امعروض  تتحكم ال امؤسسات عدد -  شدة ازدادت كلما امؤسسات عدد زاد فكلما معن، م
افسة هما ام  .صحيح بالعكس والعكس بي

ديدة امؤسسات دخول بعض السهل من كان فكلما السوق، إ امؤسسات بعض دخول صعوبة أو سهولة -  ا

تج وتسويق إنتاج افسة، شدة زادت كلما معن، م  .صحيح والعكس ام

تجات حجم بن ة العاق -  ا     ه   تقدم ات     امؤسس تستطيع ي     الت ة   الكمي ك   وتل وق    الس  راد  آف يطلبها ال ام

تجات، هذ من وعرضها تجات من امعروض زاد فكلما ام ها امطلوب عن ام افسة شدة زادت كلما م  ام
 .صحيح والعكس

افسيةأ 2-2 مية و الت افسية أن ما :الت تجات إ الوصول هي الت افسي، وبسعر أعلى جودة ذات م  بغية ت

 واستخدام امتاحة، الطبيعية اموارد ميع باستعمال إَ ذلك يتم َ حيث آسواق، من حصص على السيطرة

                                                           
سف   1 ،" ي درا مسعدا فسي ال شرات التن ت "،م مي الم لي الع ل الد منظم المتميز اأداء  ح  ل

، م مع الحك ، ج رس 08 رق  .126ص  2012م
ن محمد  2   .19، مرجع سب ذكره، ص ديع عدن
قحف، عبدالسا 3  فسي أب اعد تغير التن عب ق ي، ال ي ر ب ، الدار ،مست معي ، الج ن ،اإسكندري   1997،طبع بد
 .26 ص ،
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ولوجيا  الدقيقة اث على )اإنفاق التك افسي مركز إ العلميةأ، للوصول آ  آفراد معيشة مستوى من يرفع ت

ا اَقتصادية، الرفاهية إ هم ويصل  من البلد رجا اإنتاجية، الكفاءة من رافعا اجتمع،  امعيشة بذلك س

افسية بن طردية العاقة أن ناحظ لذا التقدم، وضعية إ التخلف وضعية مية الت  اَقتصادية. والت

افسية أ2-3 افسية مفهوم إن :المعرفة و الت قيقية الفاعلة الشراكة خال من فكرة طرح الت كومة بن وا  ا

اص، والقطاع اذ ا  امعلومات ميع خال من معرفة إ امعلومة ويل تكفل آلية من َبد الصحيح، القرار َو

طقي عام إطار  دفعها م من و دراستها و ليلها و آولية  كمرجع استخدامه وبالتا استيعابه يسهل و م

موية اَسراتيجيات يربط  وبالتا امضافة، القيمة مستوى لتحسن توظيفه فيتم البعض، ببعضها امختلفة الت

افسية سن هوض و الدولة ت مية ت تصرف امعرفة وضع . ٓن1باقتصادها ال ية الت  فعالة أداة جعلها الوط

، اَقتصاد قدرات من للرفع ه الوط افسية تكون وم شر وسيلة الت امهتمن.  عموم بن وإشاعتها امعرفة ل
يات  كانت مثا فامعلوماتية مسي  اآن أما الدولة، أسرار من سرا وتعتر آمريكية، الدفاع وزارة على حكرا ا

 .مشاع علم إ مغلق سر من ولت

افسية2-4 افسية العومة مصطلح ربط لقد :والعولمة أ الت  ما البعض، ببعضها آسواق ربطت العومة كون بالت

افس فتيل أشعل  من للرفع أداة العومة أصبحت وبالتا آسواق، هذ من حصص كسب على الدو الت

افسية القدرات  للحدود مراعاة دون أعماها الشركات فيها تدير متقدمة مرحلة تعتر اَقتصادية فالعومة للدول، الت

غرافية ية السيادة أو ا  واحدة وحدة العامية السوق فيها تصر إذ التدويل مرحلة من أوسع بذلك فهي الوط

افس مفتوحة اسوب ثورة ظل  خاصة قيود أو حواجز دوما وامؤسسات اَقتصاديات فيها تت ولوجيا ا  وتك

ظمة الدولية اهيئات وشروط عن قوانن فضا وآنرنت، امعلومات دوق للتجارة العامية كام قد وص  .2الدو ال

افسيةأ 2-5 تجات من كمية أكر الشركة قق أن هي اإنتاجية :واإنتاجية الت  دودة كمية باستعمال ام

 على التأثر دون امدخات، من كمية بأقل امخرجات من كمية أكر قيق أخرى بعبارة آولية، امواد من

                                                           
سف  1 ، ي  . 127 ص مرجع سب ذكره، مسعدا
ديزالميأحمد بالي، "  2 سس ااقتص م فسي ل ترة -ة التن لجزائر ال ل ب تف الن ع ال سس قط ل م دراس ح
ره في الع ("، 2000/2006) ح دكت مع أطر ، ج دي ي الع ااقتص ل، ك : تخصص إدارة أعم دي ااقتص

 .48 ص ،2007/2008الجزائر،
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افسية وبأسعار اهجود ة حصة أكر اكتساب بغية السوق،  مطروحة ت  اإنتاجية تكون وبالتا السوق، من مك

اصر قدرة على مؤشر افسية ميزة قيق على امختلفة اإنتاج ع  .1ت

افسية أمية أن نقول خاصة  من واَستفادة الدو اَقتصاد  اَندماج من الوط اَقتصاد مكن  تكمن الت
، اخ وتوفر التجاري، اميزان  فائض قيق وبالتا الصادرات زيادة  امتمثلة مزايا  لتدفق امائم ام

بية اَستثمارات افسية من يرفع ما وهو امباشرة، آج .               اَقتصاد ت  الوط

افسية  .المطلب الثالث: محددات الت

افسية ددات تعتر  ال اهامة آمور مارسه، من الذي اَقتصادي الفكر أو توجهه، كان ومهما اقتصاد أي ت

افسيته، ومدى وقوته متانته دد  ددات كتابه  يرى ميث فآدم العامي،  اَقتصاد اَندماج على وقدرته ت

افسية، آساسي احدد هو العمل وتقسيم التخصص أن آمة ثروة   اإبداع من الدولة اميزة هذ مكن إذ للت

تجات من معن نوع افسية ميزة وكسب احتكار وبالتا اآخرين، على التفوق به تستطيع ام  .فيه ت

ما افسية ربط احدث الكاسيكي اَقتصاد بي ية التحتية، امادي الرأما باَستثمار الت  الركيز الدولة فعلى والب
اء القوية الرأمالية اَستثمارات على تجات إنتاج على قادرة مؤسسات لب  من تستطيع عالية، جودة ذات م

افسية ميزة كسب خاها  الوحيد احدد هي امال قوة أن من الكاسيك يرا ما عكس اها،  رائدة علها ت

افسية  .للت

ظريات أن غر ديثة اَقتصادية ال ولوجي، التقدم والتدريب، التعليم :التالية العوامل على ركزت ا  اَستقرار التك
اكمية الكلي، اَقتصادي قل، شبكة والتشريعات، آنظمة الرشيدة، ا  شبكات امؤسسات، تطور درجة ال

افسية، ميزة اكتساب إ تؤدي عوامل كلها السوق، حجم الطلب، ظروف آعمال، عكس ما ت تجات  على ي م
ما ا.هشركا افسية اميزة صاحب بورتر مايكل اَقتصادي وضع بي افسية القدرة لقياس موذجا الت  امستوى على الت

ية اماسة) الوط افسية، اميزة ددات :ب  يعرفأ الوط اصية حيث الت ا اهامة ا ظام تعمل أنه ه اميكي ك  دي
ها العاقة وطبيعة العوامل هذ دراسة فإن وعليه. بعضها مع احددات كل وتتشابك تتفاعل خاله من متكامل   بي

افسية القدرة دد شاط الت لول عن والبحث والضعف، القوة نقاط بتحديد معن ل اجحة ا  على للحفاظ ال
شاط مقدرة افسة على ال                                              :ذلك يبن التا اوزها. والشكل أو الضعف نقاط على والتغلب ام

                                                           
 .49 ص ذكره، سب مرجع بالي، أحمد  1
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افسية اميزة ددات أ:1الشكل رقم)                                   .الت

            
ولوجي اإبداع "مسعود، مويزة بن المصدر: مية التك افسية القدرات لت  الشراكة اتفاق ظل في الجزائري لاقتصاد الت

زائري اَقتصاد على الشراكة وانعكاسات اتفاق آثار" حول الدو املتقى ،" آوروجزائرية ظومة وعلى ا  الصغرة امؤسسات م

 .5ص ، 2006 نوفمر، 14-13سطيف، عباس، فرحات جامعة ،"وامتوسطة

اميكي العمل آلية و موذج هذا الدي  :1كالتا هي ال

 امورد الرأمال) العادية اإنتاجية العوامل إ إضافة تتضمن العوامل هذ أن بورتر يرى :اإنتاج عوامل ظروف -
اعات، خاصة اجات امرتبطة امختصة اموارد ،أالطبيعية واموارد البشري  العلوم من امعرفية اموارد خاصة للص

اصة امعارف ية إ إضافة السوق، ودراسات البحوث مراكز بالسوق، ا  نأ ويضيف. واَتصاَت التحتية الب
اعات  كبرة ميزة مثل َ آولية امواد مصادر أو العاملة اليد على اَعتماد  بصفة العلم تستعمل ال الص

 .كثيفة

خفضة أولية مادة أو رخيصة عاملة يد توفر فإن وعليه  عليها الكلي اَعتماد دون مهمة مزايا تشكل التكلفة م
خفض تتوفر ما مقدار إليها امؤسسات وصول وسهولة وماءمتها اهوفر  مدى العوامل هذ فعالية ترتبط كما  وت

افسية للميزة ققة تكون ما بقدر اهوكفاء فعاليتها وتزداد تكلفتها  لاقتصاد. الت

ية واَقتصاديات امؤسسة تستطيع :الطلب ظروف - افسية، ميزة قيق سواء حد على الوط  استجابت ما إذا ت
 للحاجات وامتفهمة امتواصلة امتابعة يع وهذا وأماطه، وتأثراته وأميته حجمه حيث من الطلب ظروف إ

امية ه لتلبيتها، أسرع اإبداع إ إياها دافعة عليها ضغطا تشكل وال السوق  للزبائن امت  مزايا استخاص وم

                                                           
يزة بن  1 د م  . ص ،مرجع سب ذكره ،مسع
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افسية ظيما فعالية أكثر ت افسيها من وت ارجين م انب على ركزت ما إذا خاصة ا وعي ا  وميز جودة) ال
تجا انب من أكثر أاهم  .أللمستهلكن كبرة كميات بتوفر اَهتمام) الكمي ا

اعات وضع - اعة وجود يعتر :والمساندة المرتبطة الص اعة مرتبطة ص  تلك أي امؤسسة، اه تعمل ال بالص
اعة تج أو امدخات نفس تستخدم ال الص اعة، عاما مكملة مواد ت  جيدة مدخات توفر على مساعدا للص

هيزات مكونات على حصوها أن حيث للمؤسسة، أقل بتكلفة اعات تقدمها ميزة ذاته حد  هو جديدة و  الص
ات اإبداع ال  خصوصا) امرتبطة  بن والتقارب العمل عاقات فعالية على اميزة هذ وترتكزأ. والتحسي

اعة مؤسسات اعة ومؤسسات الص  امستقر والتبادل للمعلومات، والفوري السريع الدوران يسهل ما امرتبطة، الص
ية التوجهات ال  والتعاون واإبداعات لأفكار ولوجيا التق ديدة. والتك  ا

افسي ااستراتيجي الوضع - ظيم إعادة ها، العاملن وأهداف امؤسسة أهداف اختاف أن بورتر ويؤكد :والت  ت
افسية امقدرة  هاما دورا كلها تلعب امؤهلن، العمال على والركيز العمل  مزامن وجود أن ما للمؤسسة، الت
اعة  أقوياء  من للزيادة واإبداع والتطوير التحسن و وسعيها وكفاءها، قدراها تطوير على امؤسسة فز الص

افسي الوضع كان ما كل إنتاجيتها. وباختصار على  ذلك ساعد كلما قويا، للمؤسسة واَسراتيجي الت
افسية ميزات استخاص افسيها على للمؤسسة التفوق تعطي هامة ت  .م

افسية. المبحث الثاني: البيئة، المؤشرات، ااستراتيجيات  الت

افسية مفهوم إن شآت برغبة دائما مرتبط الت  واَنتشار التمركز أجل من الدولية آسواق باكتساح أامؤسسات) ام

اب يعود الذي مية على باإ  موحد عامي سوق  البلدان اقتصاديات دخول سن خال من اَقتصادية الت

افسية تقوية خال من مر أن ب الذي تجات ت افسية واختيار ، 1توالشركا ام يدة للبيئة الت وامعرفة ا
افسية  اسبة.اَسراتيجية الت  ام

افسية البيئة :آول المطلب  .الت

 أثر    وتت ؤثر  ت إذ وق، الس  ا   وحده ليست ي    فه ،أيطها) بيئتها لظروف ا  باستغاه مرتبط مؤسسة أي بقاء إن
 واق    آس إ ول     الدخ ٓن دات،     ديه أو ون فرص   تك وقد ارجية،    خ أو داخلية تكون قد العوامل من مجموعة

                                                           
1 Chris. P, Isobel. D, Robin. L, International Marketing Strategy: Analysis development and 

Implentation, Routledge, New York, First edition, 1994, p 19. 
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ارجية تجا امستورد البلد سوق وقدرات وإمكانيات الشركة موارد على يتوقف فيه القرار ا  على وجب لذا ،1اهم

شأة  أنب مطالبة فهي التهديدات، مع مرونة والتعامل الفرص استغال خال من بيئتها ظروف مع التكيف ام

ظر بغض العماء احتياجات مع تتكيف  اَعتبار بعن آخذ مع بفعاليتهم، اإضرار ودون أصلهم عن ال

افسن شط الذي السوق وظروف ام افسة وشروط السوق، هياكل  تؤثر امؤسسة ٓن فيه، ت  باسراتيجيتها ام

افسية.  الت

افسية البيئة مفهوم -1  :الت

افسية البيئة تتضمن افسة تشكل ال آساسية القوى الت اعة  ام افسية البيئة ليل يهتم. الص  شركة ٓي الت
ة اعة جاذبية على القوى هذ تأثر كيفية بتقييم معي اعة جاذبية تشر. الص ية إمكانية إ الص  اول ال الر

اصها الشركة افس من اقت اعة  الت اعة جاذبية لكل الص ية اإمكانية أو ص  بيئية قوى لتفاعل مباشرة وظيفة الر
افسة. فدور طبيعة دد وال متعددة افسية البيئة  امؤسسة ام  بدراستها القوى هذ مع التعامل كيفية معرفة الت

ليلها ه. أهدافها و وتوجيهها واستقرائها و افسية للميزة مؤسسةا امتاك : أن القول مكن وم  اهقدر  يع الت
اعة، بيئةل الدقيق وفحصها السوق  البيئة متغرات مواجهة  اموضوعية  اآخرين مواجهة  اهقدر  وبالتا الص

 عددا يضم الذي امكان هو الدولية التسويقية البيئة باعتبار  ،2وجلية واضحة ستكون واَستمرار البقاء وإمكانية

شط أن للشركة ومكن البلدان من  وامؤثرات. العوامل من موعة لوجود به وتتأثر فيه، ت

اعة لجاذبية الخمس القوى نموذج -2  :أPorterنموذج ) الص

افسة إن ها، فيما امتداخلة القوى من مجموعة تتحدد الشركات بن ام افسي اإطار دد ال بي ها الت  من بي
افسة، أساليب توضيح خال افس كيف أي ام ها كل الشركات تت اعة  آخرى مع م ة ص  . معي

 .بورتر مسة عوامل حدد وقد

مس القوى هذ ية دد ا اعة ر  التكاليف ال وعلى الشركات، طرف من امطبقة آسعار على تؤثر اهٓ الص
افس وضع إ وصول  ال أجل من احققة اَستثمارات عن فضا ملتها،  وى    للق Porter وذج    م ى   يبق لذا ي   ت

                                                           
1 KUMAR. N , MITTAL. R, International Marketing, Anmol Publications Pvt. Ltd, New Delhi, 
First Edition,  2002, p 10. 

مر 2  سر ث ، استراتيجي ،البكر ي ي د دار التس ز مي الي نشر الع زيع، ل ، الطبع اأردن، الت  ، 2008العربي
 .191 ص



ني صل الث فسي                                                      ال تن مدخل ل  

~ 50 ~ 

 

مس ماذج أهم من ا افسية البيئة ليل  واقعية وأكثرها ال اعة الت شآت واضحة صورة إعطاء بغرض للص  للم

 .القوى بقية على تأثرها ودرس حدى، على قوة كل فكك يطها. حيث عمل بظروف

 :يلي فيما موذجه ويتلخص
مس للقوى Porterبورتر  موذج أ:2رقم) الشكل                   اعة اذبية احددة ا  .الص

 

كم عبد ترمة :.ديفيد– بتس .أ.روبرت: المصدر زامي، ا اء اإسراتيجية اإدارة ا افسية اميزة ب  الفجر دار طبعة، بدون ،الت
شر  .139،ص 2008مصر، التوزيع، و لل

مس القوى للون و ددون كيف معرفة إ امديرون تاج جيدا، آداء يكون لكي اهيكل  دد ال ا
افسي اعاهم. بتطبيق الت اعاهم، علىPorter موذج لص حاَت  و القوة حاَت قياس امديرون يستطيع ص

اعة فجاذبية ،أ2)الشكل  يظهر كما شركاهم،  امستقبلية الفرص و الضعف  قوى مس وفق تتحدد الص
اعة اعة و آرباح، قيق نسبيا عليها السهل من ال هي جاذبية آعلى فالص  ال تلك هي جاذبية آقل الص

يتها تكون خفضة عادة ر مس، القوى هذ بن التداخل م اعة كل يعطي بدور الذي ا افسية بيئتها ص  الت
اصة  .1ا

اعة إلى الجدد الوافدين تهديد -2-1 افسة شركات دخول إن :الص  هذ سعي يع السوق إ جديدة م
 تعتمد و بالفعل، القائمة للشركات ديداه مثلون فهم م ومن السوق من معن نصيب على للحصول الشركات

                                                           
بر  1 يد  - بتس . أ . ر  .140 ص ذكره، سب مرجع الخزامي، الحك عبد ترجم :لي.دي
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افسن من امتوقع الفعل رد على و للدخول عوائق وجود مدى على التهديد ذلك درجة الين ام . 1السوق  ا
دد ية و افسن بعدد شركة كل ر افسة وقوة ام ية فتكر السوق،  اموجودة ام افسن عدد قل كلما الر  ام

افسن، عدد وجود  تتحكم العقبات أن كما صحيح، والعكس دد الوافدون قل كثرة كانت فكلما ام  ا
جم، إقتصاديات امال، رأس متطلبات : العقبات هذ وتتمثل صحيح، والعكس  هوية التكاليف، ويل ا

صول سهولة التجارية، العامة وات على ا  .التوزيع ق

صول إ العميل يسعى :للعماء التفاوضية القوة -2-2 ة كمية أقصى على ا تجات من مك  وبأقل ام

 العميل ٓن رغباته قيق دفه العميل سلوك دراسة على تعمل امؤسسة فإن وبالتا جودة، وبأعلى آسعار

شأة وجود أساس دمة وجودة السعر صوص التفاوضية مهقدرا كل يستخدمون فالعماء أهدافها قق وبه ام  ا

شأة طرف من هم امقدمة والسلعة افسن ضرب إسراتيجية إستعمال مع ام  أقصى لتحقيق ببعض بعضهم ام

شأة مه تقدم خدمات تجات بتوفر العماء من عدد أكر كسب إ تسعى وام افسية م  .ت

ظمة فايول يعتر :للموردين التفاوضية القوة -2-3  وهي، فيه عضو لكل سر تاج إجتماعي كجسد ام

ولوجيا بن كتقاطع تعتر  مرتبطة امؤسسة حياة دورة فإن لذا، امادي واهيكل الثقافة اإجتماعي، اهيكل التك

 مويل وسيلة هو وبالتا اإنتاجية العملية  تاجها ال باموارد امؤسسة بإمداد يقوم الذي هو فامورد مورديها،

 على يؤثر ما السوق وظروف وأسعار طه لشرو ضع وردما يوفرها ال آولية فامواد امؤسسة، بدوام دائمة

علها للمؤسسة اإنتاجية العملية  من وامورد امؤسسة بن التفاوضية العملية فإنطاق الشروط، هذ خاضعة و

ود كانت فإذا للمورد، التفاوضية للقوة ضع الطرفن بن توريد عقد إ الوصول أجل  القوة نتاج العقد ب

وعية والكمية آسعار يفرض فإنه للمورد التفاوضية عكس وبالتا يريدها، ال وال  اإنتاجية العملية على سلبا ت

ودة التكلفة حيث من هم بذلك والكمية، وا اعة ى عل التأثر مك  أو آسعار رفع على مهقدر  خال من الص

دمات أو السلع نوعية فيض هم امشراة ا  . 2م

افسة طبيعة -2-4 اعة في الم دد الزبائن من مزيدا جذب على بإستمرار امؤسسة تعمل :الص  احافظة و ا

ها على افسيها طرف من قوية فعل ردة يولد ما ، الطرق بش إرضائهم خال من التقليدين زبائ  عن للدفاع م

هم  والرفع آسعار فيض أي مضادة، إسراتيجيات بذلك مستعملن السوق،  حصصهم على واحافظة زبائ

                                                           

في  1  س المحسن، عبد محمد ت دة قي س  الج ي رن ال كر دار ،الم ن  مصر، العربي، ال ، بد  ،/ طبع
 .ص 

س المرجع    2 ،ن ب  . ص الس
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تجات، جودة من افسة إشتداد إ الوضعية هذ تؤدي وبالتا ام   الشركات تعتمد إذ الشركات، هذ بن ام

اعة افسية حركة فإن م من و بعض، على بعضها الص اعة، داخل البقية على يؤثر سوف إحداها من ت  الص

ركة هذ ا آخرى كاتر الش من فعل رد هذا يسبب قد وبالتا افسية، ا افسة فإشتداد الت  مدى مهم دد ام

ية جاذبية اعة ور افسة كثافة أن كما .1الص  وعلى اموردين تكاليف على وتؤثر بل آخر، دد أيضا هي ام

ية على مباشرة تؤثر وبالتا العماء، وجاذبية التوزيع  .الر

تجات إحال باإحال يقصد :اإحال حاات تهديد -2-5 تجات ل ما مؤسسة م شأة م  أخرى، م

فس وعية ب تجات هذ تصبح وبالتا وها، الزبائن هجرة إ يؤدي ما أقل، بسعر و ال  أهداف على خطر ام

شأة، ه، حصص فقدي السوق  وجودها وعلى بل ام  .الزوال أو باإستحواذ إما مهددة تصبح وبالتا م

افس الواقع ففي اعة  العاملة الشركات كل تت اعات مع الص  دد لبورتر ووفقا بديلة خدمات تقدم أخرى ص

تجات تلك دمات و ام اعة احتملة العائدات من البديلة ا  أن اممكن من ال آسعار على سقف بوضع للص

اعة  الشركات تطلبها  .أرباحا ها قق أن اممكن من ال و الص

افسية اإستراتيجية الثاني:  المطلب  .الت

شأة أي إن افسية، بيئة أي  بالعيش ملزمة م طق ضع  لكوها ت تج، م للعمل، د موارد أن ب فعال، م  ت

 ديد عليها وجب لذا والطويل، القصر امدين على هذا كل وتفعل امسامن، على لتوزعها آرباح تولد تبيع،

ها ال اَسراتيجيات من موعة باستخدام الطويل امدى على ها مستقبلية رؤية افسية.  مزايا اكتساب من مك ت
ططات ما، لشركة جديدة إدارة اختيار" هي اَقتصادي بامفهوم فاَسراتيجية ظيمية، مع   وتصميمات ت

افسة أحسن وتسير إدارة وطرق وأنظمة، افسن وضرب م  ضرورية هي وبالتا ، "2اجال نفس  امشاهن ام

شأة مسار لتحديد  .مستقبا ام

افسية ااستراتيجية مفهوم أ1  :الت

اد موقعPorter يعرفها  افسية، أو إ اء وإقامة دفاعات ضد القوى الت اعة أين لكل مؤسسة على أها ب   الص

                                                           
في  1  . ص ذكره، سب مرجع المحسن، عبد محمد ت

Market entry& -International Marketing: Strategy PlanningB,  .B, Jim .Roger- 2
 

., Kogan page limited, USA, Third Edition, 2002, p 14Implementation 
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افسية شاملة، وال مثل خليطا من آهداف امستخدمة والوسائل لتحقيق هذ آهداف، أي  إسراتيجية ت
افسن، وهذ قيق ميزة متواصلة ومستمرة عن ام تتحدد من خال  اإسراتيجية موعة من التصرفات تؤدي إ 

افس. افس و أساس الت افس، حلبة الت  ثاث مكونات أساسية، وهي طريقة الت

قيق ميزة متواصلة ومستمرة موعة متكاملة من التصرفات تؤدي إ  افسن. ومكن أن نعرفها على أها :  عن ام

افسية وقدرة  و تعرف أيضا على أها خطط طويلة آجل و شاملة تتعلق بتحقيق التوافق واَنسجام بن البيئة الت
قيق آهداف، كما أه افسية للمؤسسة ضمن إطار ال  اإسراتيجية ااإدارة العليا على  لق اميزة الت هتم 

تجات، خدمات  قطاع آعمال الذي تعمل فيه و مكن أن يتحقق ذلك من خال الركيز على قطاع أعمال، م
ددة فعة سوقية    .1أو م

افسية اإستراتيجية أهداف أ2  :الت

افسية اَسراتيجية أهداف تلخيص مكن  :يلي كما الت

افسية الميزة على أ الحيازة2-1 افسية اميزة تعتر :الت افسية لاسراتيجية الرئيسي اهدف الت شأ فهي الت  ت

افسن، قبل من امستعملة تلك من فعالية أكثر جديدة طرق اكتشاف إ امؤسسة توصل مجرد  يكون حيث ام

 فهي بالتا و الواسع، مفهومه إيداع عملية إحداث مجرد آخر ومع ميدانيا، اَكتشاف هذا سيد مقدورها

اميكية عملية ة تستهدف مستمرة و دي ارجية، الداخلية امشاكل من الكثر معا  امستمر التفوق لتحقيق وا

افسن على أي اآخرين على للمؤسسة  معهم تتعامل الذين آطراف من وغرهم امشرين و اموردين و ام

 .2 امؤسسة

افسية اميزة كانت فإذا لكون  أهدافها، قيق إ وتؤدي غرها، عن ميزها ميزات للمؤسسة يكون أن هي الت
شأة اَقتصادي آداء هاية  يتوقف للم   ا      وفق ا       اه  نشاط وتكييف السوق، ات    متطلب لاستجابة ا   قدره على ال

ولوج طرفمن  امتاحة اإمكانيات وفق آسواق، لتطور  ى     عل افظة     واح اكتساب كيفية هو م     آه فإن ،3يا  التك

شآت إليه تسعى رئيسي هدف تبقى ال اميزة، هذ افسية. اَسراتيجيات تلف وتطبيق بإتباع ام  الت
                                                           

هيم :اإستراتيجي اإدارة الحسيني، عداد حسن فاح 1  ي-مداخ- م صرة عم نشر، ائل دار ،المع ن ل ، عم
، الطبع ل  .12ص  اأ

2 PORTER .M, Avantage Concurrentiel des nations, Inter Edition, Paris, 1993, P 48. 
3 Martine. G- S, Marc. V, Etudes de Marchés: Méthodes et Outils, Editions De Boeck 
Université, Bruxelles, 2e édition,  2005, p 12. 

http://kenanaonline.com/users/khaldiabouj/tags/50386/posts
http://kenanaonline.com/users/khaldiabouj/tags/50386/posts
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 من مكن مستوى بأقل وأعماها نشاطها امؤسسة قق أن مع :الكفاية من عالية درجة تحقيقأ 2-2

ولوجي التطور ظل و التكاليف افسية. به امسموح التك  .كفاءة آكثر امؤسسات بقاء  تساهم فالت

ولوجية اإبداعات قيق على الركيز خال من: لأداء المستمر والتحسين التطورأ 2-3  واَبتكارات، التك
افسة امؤسسات قبل من احاكاة صعبة أها إَ نسبيا، مرتفعة تكلفتها تكون وال  .ام

 تعظيم من راتطو  وآكثر آعلى الكفاءة ذات امؤسسات تتمكن إذ: لأرباح مفيد نمط على الحصولأ 2-4
 أدائها  وتفوقها ميزها عن امؤسسة مكافأة تعد فآرباح أرباحها،

افس العامة ااستراتيجيات أنواع -3  :للت

وع تلف افس اسراتيجيات وتت افسية البيئة  الت  والقوى احيطة هم والظروف طرف كل وضعية حسب الت

هم واإمكانيات آهداف باختاف فتختلف اَسراتيجيات قيقها، إ يسعون ال وآهداف فيهم امؤثرة  فم

هم حصص سوقية، على للحصول يسعى من هم دائمن، زبائن اكتساب إ يسعى من وم  إ يسعى من وم

افسية، ميزة اكتساب هم ت اك هذا. وعموما كل إ يسعى من وم افس اسراتيجيات ثاثة ه  وضعت لتحليل للت

افس، قوى افسن بقية عن أداء أفضل إ الوصول بغية وذلك الت اعة،  ام به  الص  أن كل إ Porter وي

فاظ خلق إ يهدف متميز وتوجه أسلوب مثل الثاث اَسراتيجيات من واحدة افسية اميزة على وا  لدى الت

شأة، ق موقف  الشركة تكون َ أن أمية على ويشدد ام  واحدة من اسراتيجية تتبع أن أي الوسط،  امخت

لط دون اَسراتيجيتن هما ا  : 1وهي بي

تجات إ الوصول إ التكلفة قيادة إسراتيجية دفه :التكلفة قيادة استراتيجية -أ افسية م  أقل تكلفة ذات ت

افسن ببقية مقارنة ظمة قدرة مدى اإسراتيجية هذ سد أي ها، نهامشا ام  على آعمال وحدة أو ام

تج وتسويق وإنتاج تصميم افسن من أعلى كفاءة بدرجة مقارن م  .2ام

افسية امزايا قيق إ الوصول هو هدفها فإن وبالتا  :التالية الت

تج ال امؤسسة - افسة حيث من أفضل موقع  تكون أقل بتكلفة ت  ؛السعر أساس على ام

                                                           
ض،" عبده بن محمد  1 ي إستراتيجي الع فسي التس ر :التن ت "،ع لم جديد إط ي الم ل: التس  في اأ

طن اقع ال ير، آف العربي، ال ، العربي المنظم التط تنمي اإداري مع ل ل ج ، الد ، العربي رق را الش  العربي اإم
بر، 15/16 المتحدة،  .02  ص ، 2002 أكت

يد 2  ، سعيد م ل سي س نشر، ائل دار  ،اإستراتيجي اإدارة أس ن، الطبع ل ل ،  عم  .145 ،  ص2005اأ
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تجة امؤسسة تتمتع - هم َ حيث آقوياء، العماء ضد صانة أقل بتكلفة ام  فيض على امساومة مك
 ؛آسعار

افسن بدخول يتعلق فيما - تجة فامؤسسة السوق، إ احتملن ام افسيا موقعا تل أقل بتكلفة ام ها متازا ت  مك

افسن من هجوم أي مواجهة و السعر فيض من دد ام  .ا

ه توج إ الوصول دفه امؤسسة تتبعها إسراتيجية هي التكلفة قيادة إسراتيجية فإن وم ة تكلفة بأقل م  مك

شاط ل البيئة داخل افسية ميزة كسب أجل من ال ة بوضعية الوضعية هذ وتعرف بالسعر، مرتبطة ت  اهيم
 .بالتكاليف الشاملة

ظمة قدرة"تع التمييز إسراتيجية إن التمييز: استراتيجية -ب فردة قيمة توفر على آعمال وحدة أو ام  م

تج  مثلة للمشري وعالية  تع كما ".1البيع بعد ما خدمات أو ميزة، خاصة مواصفات أو عالية، جودة ذو م

فردة قيمة توفر على امؤسسة قدرة اإسراتيجية هذ تج  مثلة للعميل، عالية و م  أو عالية جودة ذو م

صول أجل من البيع بعد ما خدمات أو ميزة، و خاصة مواصفات افسن من أجدر و أعلى قيم على ا  ام

  :2أمها أبعاد التمييز وإسراتيجية .اآخرين

تجات عن ميز تصميم -   افسة ام  ؛ام

ولوجيا -    ؛متميزة تك

تج ميزة خصائص -    ؛للم

 .التوزيع  ميزة طرق أو البيع بعد ما خدمات -  
توج  اآخرين على التميز من الشركات اإسراتيجية هذ مكن ء يكسب معن م  الزبائن، طرف من له الَو

تجات، بقية عن ميز ميزة لوجود ذلك افسن دخول أمام حاجزا تصبح وال ام توج صاحبة للشركة جدد م  .ام

يد التموقع إ اإسراتيجية هذ دفه التركيز: استراتيجية -ج اعة داخل ا   اهنشاطا تركيز خال من الص

ة إستهداف أي السوق، من جزء ة شر ة خصائص بإدخال امستهلكن، من معي تج معي  أذواقهم، و تتوافق للم

، فض أو افسية إسراتيجية هي أي سعر ة موعة إ أو امستهدف السوق من دود قطاع إ موجهة ت  معي

 هذ تتبع ال امؤسسة تسعى حيث ككل، السوق مع التعامل من بدَ ذلك و غرهم، دون العماء من

افسية ميزة من اإستفادة إ اإسراتيجية تجات تقدم خال من امستهدف السوق  ت  من أقل أسعار ذات م

                                                           
يد  1 ل سعيد م  .146 ص ،ذكره سب مرجع، س
ي 2  مي، ع س الس م عصر في اإداري السي ، دار ، ،المع ن غري هرة، بد ،  ال  .،ص  1995طبع
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افسن تجات تقدم خال من أو التكلفة، خفض على الركيز بسبب ام ودة حيث من متميزة م  امواصفات أو ا

 .1التميز على الركيز بسبب العماء خدمة أو

افسية الثالث: مؤشرات المطلب  .الت

توج شراء الزبون يستطيع واحدة سوق عن عبارة العام أصبح اك ومكان، حيث زمان أي  ما م  من العديد ه

تجات مليء السوق باعتبار له، متاحة البدائل تجها امتشاهة بام شآت تلف ال ت افسة ام ها فيما امت  بي
ئه لكسب افسية وبدورها الطرق، مختلف َو تجات ت سبة هام دد أصبحت ام  العديد تشمل كوها للدول، بال

 على الدول هذ تساعد معلومات توفر ال ،2امختلفة امؤشرات من بسلسلة قياسها مكن ال آبعاد من
مية ديات مواجهة  امتواصلة. الت

افسية مؤشرات أهمية أ1  :الت

افسية مؤشرات تلعب على  مساعدها امعلومات عديد بتوفر ذلك الدول، اقتصاديات مساعدة  هاما دورا الت
مية ديات مواجهة  ومعدَت اإنتاجية من الرفع بغية اَقتصادية قدراها كل ميع خال من امتواصلة، الت

مو اء تقوية و مائمة، اقتصادية سياسات تب و اَقتصادي، ال  فهي هيكلية، تصحيحات وإدخال امؤسسي، الب

 وإرساء وضع إ هي هدف إذ وامستثمرين، وآعمال، امال ورجال اَقتصادية، السياسة لصانعي مهمة أداة

يفية معاير ريات حجم وتبيان لقياس تص  لقوة تبعا الدول هذ وترتيب العام، دول ها تتمتع ال اَقتصادية ا

رية مو  تؤثر ال العوامل لكل دقيقا نظريا ليا تقدم فهي ها، تتمتع ال ا  أن كما للدول، اَقتصادي ال

سبة أميته  :3 تكمن لاقتصاد بال

اعة أو الوط اَقتصاد حالة رصد -  الدول بن امقارنات إجراء و الزمن عر أدائه ومقارنة ما فرة  الص
اعات  .امختلفة والص

مية تعيق ال العوامل ديد و تشخيص -  .اموارد صيص وكفاءة اَقتصادية الت

                                                           

ب 1  ن ث ل إدريس، عبدالرحم هي: اإستراتيجي اإدارة المرسي، محمد الدين جم ذج م ، نم ي ، الدار تطبي معي   الج
 ، ل  .، ص مصر، الطبع اأ

2 Laurent. B, Guy. S," les Indicateurs synthétiques de compétitivité 1995-2005", Économie et 
Statistiques, n°: 11, Août 2006, p 3.  

يدر 3 ف  محمد، ق ، ص ير مرتكزا" سعيد فسي الميزة تط د التن عي الع مج ،"الجزائر لإقتص  اإجتم
، ني مع اإنس ، ج تن ، ب تن  . ص ، 2003 ديسمبر ،9 العدد ب
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اع - كومات و آعمال رجال اقت  اَقتصادية اإصاحات أمية و تمية امسامن و امقرضة امؤسسات و ا

مات تستخدم امؤشرات هذ أن إ باإضافة هذا وامؤسسية،  احلين للمستثمرين اموجهة اإعامية  ا

اخ عن وآجانب  .اَستثمار ل البلد  السائد اَستثمار م

تجات بعض  ما بلد فتخصص افسية مدى مرتبط ام  حصص كسب  قدرها مدى أي قطاعاته، شركات ت
ظمات اهيئات من بالعديد أدى ما هذا .1آسواق   مدى تقيس ال امقاييس من العديد وضع إ الدولية وام

افسية ها فيما الدول أو الشركات ت  مواجهة على مساعدها إ فباإضافة امؤشرات، من العديد على باَعتماد بي
مية ديات توج، تقانة و جودة من الرفع إ تؤدي كذلك فإها امتواصلة الت توج، تكلفة فيض ام وبالتا  ام

، فيض توج تسويق و انتشار و توسع سعر ولوجيا إدخال الدولية، آسواق مستوى على خاصة ام  الدقيقة التك
توج، مرافقة خدمات توفر اإنتاج،  اء للم ية ب افسية أساسية ب  .الدولة َقتصاد ت

افسية مؤشرات أنواع أ2  :الت

 الجزئية: المؤشرات أ2-1

 رؤوس إستغال وحسن الطبيعية، واموارد الثروات إستعمال ترشيد إن :للفرد الحقيقي الدخل نمو أ2-1-1

ية، آموال بية اإستثمارات وتشجيع ليا، وإستثمارها امدخرات، ميع خال من الوط رير امباشرة، آج  و

ارجية التجارة قطاع ية، اجموعة دم ما ا قد تدفق زيادة من البلد، ثروة تعظيم إ تؤدي عوامل كلها الوط  ال

ي ، آج سن و  اميزان  فائض قيق وبالتا الواردات، من والتقليل الصادرات، وزيادة احلية، العملة قيمة و

قيقي الدخل  تزيد ل عوام كلها امدفوعات، ميزان التوازن إعطاء إ يؤدي الذي التجاري،  وبالتا للفرد، ا

عكس الذي الداخلي اإستهاك حجم زيادة مو آفراد. رفاهية على ي قيقي الدخل ف  على مؤشر هو لأفراد ا

مو وعلى اإقتصاد، ومتانة قوة اي ال افسية من الرفع وعلى اإقتصادي، واإزدهار اإ ، اإقتصاد ت  وبالتا الوط

قيقي الدخل مو فإن افسية على هام مؤشر هو لأفراد ا ية. الت  الوط

تائجأ2-1-2 تائج رئيسية مقاييس ثاثة امتخصصة الدراسات تقرح :التجارية ال  ما لبلد امواتية التجارية لل

 و ادرات      الص تركيب ور   تط دولية،    ال وق   الس من متزايدة أو مستقرة حصة التجاري، اميزان  مطرد فائضهي:

                                                           

 1 Michel .B, Rémi .L, Jean-Louis .R, L'Essentiel sur l'Economie , BertiEditions, Alger,4ème 
Edition, 2007, p 230. 
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تجات  .1امرتفعة امضافة القيمة أو العالية الثقافة ذات ام

افسية قدرة الدولة إقتصاد إكتساب إن :التجاري الميزان رصيد -أ  على الطلب إرتفاع إ يؤدي عالية ت

تجات ارج و البلد صادرات إرتفاع وبالتا شركاته، م  البلد واردات من يقلل ما احلي، الطلب تلبية بعد ا

مؤشر  هو التجاري اميزان فرصيد للبلد، التجاري اميزان  فائض قيق إ يؤدي الذي الصادرات زيادة لصا
افسية على هام  .الوط اإقتصاد ت

افسية القدرة على هامة دَلة ما لبلد الصادرات ونوعية جم إن :السوق حصة و الصادرات تركيب -ب  الت

سبة للبلد، ، اإقتصاد  أميته مدى دد قطاع كل صادرات ف اية مرافقته وبالتا الوط وتوفر  والتشجيع، بالع
وافز الضمانات من مزيد بتوفر له الرعاية سبية اميزة هذ على احافظة خال من والتسهيات، وا هذ  ال

افسية للقدرة الداعمة القطاعات  .للبلد الت

تجات قدرة أن كما ية ام  تدعم فيها حصة يكسب و اإنتشار فيها و التمركز الدولية آسواق إخراق على الوط

افسية القدرة على مؤشر السوق وحصة الصادرات تركيب ليصبح الصادرات ية الت  .الوط

اك الموسعة: المؤشرات أ2-2 ظمات وامؤسسات وامعاهد اهيئات من العديد ه هوية وام  واإقليمية ا

افسية عن تقارير دوريا تعد والدولية  ترتب ددة، ومقاييس ومعام ددات على ذلك  معتمدة العام،  الت

افسية إثرها على  .امهتمن وعموم والسياسين وامستثمرين اإقتصادين أمام دليا لتكون الدول، ت

يفات الصدد ذاه  نذكر هات تص   :التالية ا

يف أ2-2-1 مية الدولي المعهد تص ة كل يقدم سويسرا، امعهد هذا مقر أ:IMDاإدارة ) لت  تقريرا س

يفا يتضمن ويا تص ف س افس ال الدول يص افسية الدولية امعاير قيق على تت  يعتمد ال والبيانات العامية، للت

لية، وإقليمية، عامية مصادر من عليها صل والتقييم الدراسة  عليها  عليها صل ال امعلومات إ إضافة و

وات مس متد فهو الدراسة ال أما مستقلة، عامية ومؤسسات معاهد قبل من  .س

 :2هي عوامل أربعة  امؤشرات ميع م 2002 عام تقرير  و

از -  اإقتصادي. اإ
                                                           

ديع، مرجع سب ذكره، ص   ن    1 .18محمد عدن
ب  س المرجع الس . 21، ص ن 2  
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كومة فاعلية -  .ا

 آعمال. قطاع فاعلية -

ية -  التحتية. الب
اصر، العوامل هذ من لكل و اصر هذ من ولكل ع  عام متغرا 244 عددها بلغ متغرات أو مؤشرات الع

 رأي مسوحات عن قياسات أخرى و مباشرة كمية قياسات بشكل بعضها ، 2000عام 314 و1997
سبة ة وبال ف امعهد فإن 2009 لس اعية دولة 57 ص فت معيار 329 على وإشتمل ونامية ص  أربعة إ ص

كومية، السياسات كفاءة اإقتصادي، هي: آداء رئيسية اور ية آعمال قطاع كفاءة ا  إضافة التحتية، والب
 العام عر ايد شريك 54 وإشراف مع بالتعاون مشارك 3960 على وزعت إستبانة إستخدام م ذلك إ

قسم الرئيسية آربعة امعاير من معيار كل أن .كما1امعلومات ودقة جودة لضمان  فرعية معاير مس إ ي
 معيار. 20إ لتصل

يف أ2-2-2 تدى تص تدى تقرير يركز )سويسراأ: WEFالعالمي  اإقتصادي الم  العامي اإقتصادي ام

مية ديات على اذ وجهوية، ودولية، إقليمية برامج وضع  ويساهم العام،  الت  فرص توفر جريئة قرارات إ

 العمل. ومن سوق وقضايا اإستثمارات على الشاملة الرامج هذ تركز ذلك إ باإضافة للشباب، العمل

اوها ال الفرعية آخرى اموضوعات تدى يت  وكيفية العام،  وآمن السام ملتقياته  أو إجتماعاته  إما ام

سبة. واهوية والثقافة الشباب وقضايا الدولية والعاقات اإقتصادية، الرفاهية قيق  2010-2009 لتقرير بال
 دولة. 133متغرا، وملتالدراسة  110ركن و 12على توي مؤشرا قدم

افسية تقرير إعتمد و سبة العامي الت ة بال افسية ليله  2010 لس  على دولة 133 دراسة مل الذي الدول لت

 : هي و البيانات من رئيسين نوعن

ولوجية، القدرة و اإقتصادي بآداء تتعلق ال البيانات تلك وهي :الكمية البيانات - صول يتم و التك  على ا

وع هذا شرات خال من امعلومات من ال شورة الدولية و احلية اإحصائية ال  .ام

وعية البيانات - صول يتم بيانات وهي :ال  ماحظات و آراء يعتمد الذي اميدا امسح خال من عليها ا

اع و آعمال رجال اءا إختيارهم يتم يث امشاركة، الدول  القرار ص ة أسس على ب  قبل من دد معي

                                                           

 www.iad.gov.qo  :قع الشبكي ل قطر، من الم د التنمي اإداري ، د   1 مع
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تدى، افسية ترتيب و تقييم بغية و ام  يع رئيسين مؤشرين على اإعتماد يتم التقرير، هذا  امشاركة الدول ت

زئي باإقتصاد اآخر يع حن  الكلي باإقتصاد أحدما  .ا

يف أ2-2-3 ك تص ها فيما الرابط وثيقة مؤسسات مسة من مؤلف وهو :الدولي الب  :هي بي

ك -  والتعمر. لإنشاء الدو الب

امية. البلدان أفقر إ فائدة بدون قروض تقدم مهمتها :الدولية اإمائية امؤسسة -  ال

مو تشجيع على تعمل :الدولية التمويل هيئة - امية البلدان  ال اص. للقطاع الدعم بتوفر ال  ا

د آجانب للمستثمرين ضمانات بتوفر تقوم: آطراف امتعدد اإستثمار ضمان وكالة - سارة ع امة  ا  عن ال

 .التجارية غر امخاطر

ازعات لتسوية الدو امركز -   والتحكيم التوفيق طريق عن الدو اإستثمار تشجيع مهمته :اإستثمار م

ازعات شأ ال اإستثمارية ام  .امضيفة والبلدان آجانب امستثمرين بن ت

ها دولة 100 تغطي مؤشرا، 64 على يعتمد ها من عربية دولة 11 م زائر ضم  : 2وهي عوامل 5  ،1ا

از - اتج اإما اإ مو معدل للفرد، اإما القومي )ال وي ال  ؛امتوسطأ الس

اميكية- اميكية الكلية الدي مو) السوق ودي ، التجارة حجم اإنتاجية، واإستثمار، ال افسية اإما  ؛أالتصدير  ت

اميكية -   ؛امالية الدي

ية - اخ التحتية الب ية واإتصاَت، امعلومات شبكة) اإستثمار وم  السياسي اإستقرار امادية، التحتية الب
  ؛ واإجتماعيأ

 .والفكري البشري امال رأس -

افسية مؤشر أ2-2-4 افسية تقرير دوريا بالكويت للتخطيط العري امعهد يعد :العربية الت  الذي العربية الت

افسية مركب مؤشر صمم ا تع قيمته إرتفاع أن حيث موضوعية، بيانات حسب العربية الدول فيه يرتب للت  س

                                                           
در،" بريش محمد، زيدان 1 ر عبدال م د فسي تدعي في الحك ل التن تمر الجزائر("، )ح مي الم لي الع ل الد  ح

منظم المتميز اأداء ، ل م ي الحك ، الع الح ك دي مع التسيير، ع قس ااقتص صد ج ح، ق ، مرب  رق
رس،09  .17 ص ، 2005 م

ل 2 ، كم ر رزي زعر ر، ب فسي" عم عي التن سس الصن م دي ل ت "،الجزائري اإقتص طني الم ل ال ل  اأ ح
د ي في الجزائر اإقتص ، األ لث ي الث دي الع ك مع التسيير، ع اإقتص ، سعد ج يدة، دح ، 22 .الب  م
 .4  ص ، 2002
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افسية   والصفر، الواحد بن ما صورة امؤشرات قيم كل أن كما ، صحيح والعكس الرتيب صاحبة للدولة الت

 .أداء أقل الصفر يع كما أداء أفضل الواحد يع إذ

دوق مؤشرات أ2-2-5 قد ص دوق يعتر (FMI):الدولي ال  آمم مؤسسات من متخصصة مؤسسة الص

ظمة هذ  عضوا الدولة تكون أن لعضويته يشرط َ أنه إَ امتحدة  الوقت  أعضائه عدد ويبلغ الدولية، ام

اضر دوق ويضم آخر، عام من ويتزايدون دولة، وثاثن مائة من أكثر ا  ال الدول هم أصلين أعضاء الص

دوق إ بإنضمامها الدبلوماسية الوثائق أودعت وال وودز برين مؤمر حضرت  ، 1946ديسمر آخر ح الص
دوق إ إنضمت ال الدول أما  فرق َ أنه بالذكر وجدير. آصلين آعضاء من تعتر فا التاريخ هذا بعد الص

قوق  شر و ،1آصلين وغر آصلين آعضاء بن اإلتزامات و ا دوق ي  امؤشرات من دود عدد الص

قيقية الصرف أسعار: مثل دة ا عة، للسلع التصدير وحدة قيمة امستهلك، أسعار مؤشرات إ امست  السعر امص

سي اعات  العمل وحدة تكلفة امتداولة غر و امتداولة للسلع ال  ية.التحويل الص

افسية القدرة دعم سياسات :الثالث المبحث  .الجزائري لإقتصاد الت

زائر عملت  بغية إقتصادها على عميقة هيكلية إصاحات بإدخال القيام على آخرتن العشريتن  جاهدة ا

روج  على واإنفتاح العامي، اإقتصاد  اإندماج ذلك  هدفها السوق، إقتصاد إ امخطط اإقتصاد من ا

 الدولية آسواق

اعي القطاع تأهيل وإعادة المحروقات، قطاع تأهيل الخارجية، التجارة تحرير: آول المطلب  .الص

 :الخارجية التجارة تحرير أ1

ارجية التجارة قطاع يشكله ما نسبة إرتفاع بسبب الدولية، اإقتصادية العاقات أمية تعاظمت  من لكثر ا

اتج (GNP) الدولية آعمال صور أقدم من بإعتبارها ، 2التجارة  امشركة الدول  ال اإما القومي ال

ها إختاف على الشعوب مارستها ارجية التجارة حجم أن اماحظ أن إَ. تار ا الوقت  الدول بن ا  ا

اء تعريفها،  امختلفة الصيغ تعددت فلقد ، 3كبرة بصورة وزاد تضخم قد  الفكرية، امدارس توجهات على ب

                                                           
د 1 نس، محم دي ي لي إقتص ، الدار ،د معي ، الج ن اإسكندري ، بد  . ص ،  طبع
ي حس 2 د، ع ، أحمد خضير، أب أيمن دا زايم ن، ه عبد ال ف دي ص رة إقتص رجي التج نشر المسيرة دار ،الخ  ل

زيع ، الت ع ، الطبع اأردن، الطب ل  . ص ،   اأ
مل، مصط 3 مد، الغني عبد ك ل إدارة ح عم لي ا سس ،الد رد م لمي ل ن الع ش ، ل معي ن البحرين، الج ، بد   طبع

 .10  ص ، 2006



ني صل الث فسي                                                      ال تن مدخل ل  

~ 62 ~ 

 

ارجية التجارة أمية إزدادت الوقت ومرور دراستها، من اهدف أساس على وكذا  توفر ال فهي العام لدى ا

دمات السلع امختلفة للمجتمعات ارج من عليها صل ال تلك أو ليا، إنتاجها مكن َ ال وا  بتكلفة ا

ارجية التجارة فإن ولذا. ليا إنتاجها تكلفة من نسبيا أقل صول إمكانية العام لدول تتيح ا  من امزيد على ا

دمات، السلع ارجية التجارة قطاع. العام دول رفاهية مستوى زيادة  تسهم م ومن وا  القطاعات من ا

ياة شريان يعتر إذ إقتصادي، نظام ٓي آساسية ، لإقتصاد ا  اإقتصادية العاقات عليه تب قطاع وأهم الوط

 اإقتصاد مكانة وبالتا اهواردا كثرة من يعرف إقتصادها وضعف ا،هصادرا قوة  تكمن الدولة فقوة الدولية،

ارجية، التجارة ددها الدولية التجارية العاقات ضمن الوط  اإنتاجية للطاقة مؤشرا الصادرات مثل حيث ا

ارج على الوط اإقتصاد إعتماد مدى عن الواردات تعر كما حاجياته، وتلبية للباد  لقطاع نظرنا فإذا ،1ا

ارجية التجارة  ذاتيا مكتفية العام  دولة توجد فا إقتصاديا أما الدولة، سيادة عن يعر فإنه سياسية نظرة من ا

 هو ذلك ودليل العامي، اإقتصاد  اإندماج إ تسعى الدول كل لذا أ،العام بلدان بقية عن مستقلة أي)
ظمة نشأة  .الدولية التجارة رير إ تسعى ال للتجارة العامية ام

سبة أما ارجية التجارة قطاع فإن للجزائر بال  البرول من مشكلة صادراته أن حن  الواردات، على كليا يعتمد ا

 إستحداث بأمية اإقتصادين، آعوان بعض تأثر ت السلطة إعتقدت لذا عموما، احروقات وقطاع خصوصا

اد الدعم توفر على يعمل احروقات، خارج الصادرات لرقية جديد مؤسساي إطار  التصدير لقطاعات واإس

كومة سياسة تطبيق على ويسهر ويع ال  ا زائر عملت هذا ، 2الصادرات ت وات  ا  على آخرة الس

ويع الواردات من التقليل  لإقتصاد امخطط التسير إلغاء: مثل اإجراءات من بالعديد بقيامها ا،هصادرا وت

واص مشجعة جديدة وتشريعات قوانن إصدار السوق، إقتصاد بإتباع ذلك العامي، اإقتصاد  واإندماج  ا
 الوكالة        :ك خاصة وهيئات وكاَت إنشاء مثل احروقات، قطاع خارج التصدير على العمومية وامؤسسات

ية د وغرها، الصادرات لرقية الوط ح عدم طريق عن وذلك الواردات من ا  السلع خاصة اإستراد، رخص م
تجة بية اإستثمارات قدوم تشجيع مايتها، ليا ام  للرقي آهم الوسيلة بإعتبارها إستقرارها و امباشرة آج

ية بالصادرات تجات أمام الطريق تفتح لكي ودولية، إقليمية جهوية إتفاقيات و الفات  الدخول و الوط  ام
ية جل هذا، كل ٓجل. الدولية لأسواق للدخول الوط ارجية، التجارة  الوط اإقتصاد إندماج ٓو ه ا   وم
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ظام ديد،، العامي اإقتصادي ال ويع إ أساسا دفه إسراتيجية رؤية إعتماد م ا  حيث ترقيتها و الصادرات ت
 :1التالية احاور على ترتكز

 .مركية و ضريبية فيزات على تشمل و :الجبائية التحفيزات أ1-1

 :مثل إعفاءات عدة على تشتمل :الضريبية أأ التحفيزات

اعية آرباح على الضرائب من اإعفاء سبة فيها اإعفاء نسبة دد حيث التجارية و الص  آعمال رقم إ ك

اتج  .آعمال برقم بامقارنة التصدير عن ال

زا الدفع من اإعفاء شاط على الرسم من و ا اعي و التجاري ال  .الص

 .امباشرة الضرائب من اإعفاء

 :يلي فيما أمها نوجز اإجراءات، من موعة تشمل حيث :الجمركية بأ التحفيزات

ظام به يقصد و :المؤقت القبول - مركي، ال مركي اإقليم  تقبل بأن يسمح الذي ا  امستوردة البضائع ا

ة مدة خال التصدير إعادة امعدة و معن لغرض قوق وقف مع معي  ذات احظورات تطبيق دون و الرسوم و ا

 إستوردت ال بالعمليات للقيام الضرورية امدة حسب القبول نظام ت البضائع مكوث مدة اإقتصادي الطابع

 .أجلها من

ظام به ويقصد: باإعفاء التموين إعادة - مركي ال قوق من باإعفاء تستورد، بأن يسمح الذي ا  والرسوم ا
د يع  مستعملة بضائع اإستراد، ع  .امصدرة البضائع تص

د التحسين نظام - ح حيث المؤقتأ: )التصدير التصدير ع تجا بعض تصدير إمكانية للمؤسسات م  اه  م
يعها أو ويلها بغرض مؤقتا ارج، تص تجا التجارية القيمة من الرفع دفه با  .نوعيتها سن طريق عن اهم

وك إعتمدت حيث: الخارجية التجارة تمويل في المصرفي الجهاز دورأ 1-2  أكثر جديدة إسراتيجية الب

ية تتعلق مرونة طر تسير و الدفع، بتق  .التغطية عمليات ص إسراتيجيات إ باإضافة ا

وعية و الجودة مراقبةأ 1-3 قل تكاليف تخفيض و ال تجات إخضاع يشرط حيث: ال  للسوق اموجهة ام
ارجي وعية معاير ا زائري امركز إنشاء م اإطار هذا  و تفتيش، بشهادة ترفق بذلك و عاميا، اه امعمول ال  ا
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ودة مراقبة اعية امؤسسات مساندة و دعم على يعمل الذي الرزم و ا تجا جودة سن  الراغبة الص  اهم

ارجية، آسواق إقتحام تأهيلها لغرض ومراقبتها ودة مراقبة مديرية خال من التجارة وزارة تعمل كما ا  رسم ا

سيق للجودة الكرى احاور ية امؤسسات عدد بأن نشر و آخرى، اهيئات بقية مع بالت اصلة الوط  على ا

 .سريعا إرتفاعا يعرف َ اإيزو شهادات

فط) المحروقات قطاع تأهيل أ2  :أالغاز-ال

زائر إستقال وبعد قبل سية، امتعددة الشركات سيطرة ت احروقات قطاع بقي ا ها الفرنسية خاصة ا  م
قول آبار مستغلة زائرية، للحكومة إستفادة أي دون والغازية، البرولية ا قيب حق ظل كما ا  والبحث الت

زائرية، الدولة وحق ت الشركا هذ حق واإستكشاف زائر فقامت ا ية شركة بتأسيس ا  شركة هي جزائرية وط

ة من التقليل بغية، 31/12/1964: بتاريخ ذلك "سونطراك"  واإنفراد القطاع،ا هذ على الفرنسية الشركات هيم

رير فيه، مستقلة بسياسة قيب: التالية امهام ها أوكلت. اإحتكار و اإستغال من و قل، اإنتاج، ،الت  ال

سي امتعددة الشركات إحتكار قوة لكن .التسويق التوزيع، افسة وصعوبة احروقات مصادر اتا  سونطراك شركة م

كومة إضطر ها زائرية ا ي قرارها بإعان 1971فيفري  24 بتاريخ ا -برول) احروقات قطاع بتأميم التار

اجم قطاع تأميم قرار ليتبعه ،أغاز  .ام

يفة اإقتصادية اهزة بعد و زائر ا له تعرضت ال الع ر السقوط بفعل ا ة البرول ٓسعار ا  ارتهإ) 1986 س

ر 39 من البرول أسعار ة للرميل دَو ر 14 إ 1981 س ة للرميل دَو زائر فكرت أ، 1986 س  بإدخال ا

ها رغبة اإسراتيجي، القطاع هذا على تعديات افسيته من والرفع القطاع هذا دولية إستثمارات جذب  م  ت

كومة فقامت .إقتصادها تضرب قد أزمة أي مستقبا تتفادى ح زائرية ا  قطاع لتحرير قانون مشروع بإعداد ا

ها رغبة الطاقة، فط قطاع إعطاء بغية القطاع هذا إصاح  م زائر  والغاز ال ها جديدا وضعا ا  من مك

رات من اإستفادة يات ا فط الدولية السوق  امتاحة والعروض والتق  ترقى ح عاميا تأهيله وبالتا والغاز، لل

افسية بقدرته  :التا الزم التسلسل حسب التشريعات من موعة خال من الدو امستوى إ الت

  الذي مادة، 115 من امتكون باحروقات يتعلق الذي 2005 أفريل 28  امؤرخ 07-05 القانون جاء
 :1يلي ما ددا احروقات قطاع تأهيل إعادة إ يهدف
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ظام شاط القانو ال ويل وتكريرها آنابيب، بواسطة ونقلها إستغاها و احروقات عن البحث ل  وتسويق و

زين تجات و شآت اهياكل وكذا البرولية، ام شاط هذا ممارسة تسمح ال وام  .ال

شاط هذا ممارسة يسمح الذي امؤسساي اإطار . امذكور ال  أعا

شاطات من العديد أو نشاط ممارسة آشخاص إلتزامات و حقوق . امذكورة ال  أعا

أفريل 28امؤرخ   07-05:رقم للقانون وامتمم امعدل ، 2006 يوليو 29  امؤرخ 10 -06 آمر أما
جاء ها  115مادة قانونية من اصل  19امتعلق باحروقات، قام بإدخال تعديات على تسعة عشر 2005
ملها  تعزيز قدرات شركة سوناطراك وكان اهم تعديل قد جاء  امادة 07-05القانون  من  68، صبت 

ية امؤسسة ىأعط ذيالآمر،  قل إمتياز من اإستفادة حق سوناطراك الوط  بذلك متحملة آنابيب، بواسطة ال
سائر والتكاليف آخطار سي متعددة شركات مع بشراكة مارسها أو ذلك، على امرتبة وا  تبسط بذلك ،اتا

زائر،  احروقات قطاع كامل على اهصاحيا سوناطراك شركة  أعا امذكورة امادة نص  صراحة ذلك ومثل ا

 : 1خال من

قل نشاط مارس أن مكن - ية امؤسسة طرف من آنابيب بواسطة ال  كل أو ،أسهم ذات شركة سوناطراك، الوط

زائري للقانون ضع أخرى شركة ية امؤسسة من وتتكون ا  أن عليها ب ال أسهم ذات شركة سوناطراك، الوط

سبة امذكورة الشركة  تساهم  %.51عن تقل َ ب

اعي القطاع تأهيل إعادة أ 3  :الص

اذ بالتأهيل نقصد افسة ظل  امؤسسة أداء سن قصد اإجراءات من موعة إ  مع التكيف و الدولية، ام
ت ، اإقتصاد  اإندماج قصد الدولية اإقتصادية التحَو افسة اإستعداد و الدو تج ال للم  ول  الدخ عن ست

ر زائري، السوق و آوروبية للسلع ا افسية أكثر امؤسسات تصبح بذلك و ا ودة آسعار مستوى على ت  وا

احية من التأهيل مفهوم أن كما. 2آسواق تطور مواكبة على وقادرة زئية اإقتصادية ال  فكرتن على يرتكز ا
 على تصبح لكي تتقدم جعلها يع قد ما مؤسسة فتأهيل، امعايرة أو امقارنة وفكرة  التقدم فكرةأساسيتن ما: 

افسية مستوى نفس  آقل  .امؤسسات من اهنظرا وفعالية وكفاءة ت
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 الرفع أجل من التجديد هدفه للمؤسسة، جزئية أو كلية إما هيكلة إعادة التأهيل إعتبار مكن ماسبق خال من
ة اإقتصادية، اهكفاء من ارب رات مستعي ة دولية و  وتشخيص معرفة إَ ذلك يتم ولن ال،ا هذا  متمك

لل الضعف مواضع  .لتداركها امؤسسة  وا

 وقطاع التأمين. والمصرفي المالي القطاع إصاح: الثاني المطلب

مو معدل قياس خال من فيه امراكمة الثروة بقيمة لفه ومدى ما إقتصاد تطور مدى قياس مكن  هذ  ال
ادا ،أ واإستثمار اإدخار عملي تطور خال من أي)  الثروة  وامصرفية امالية امؤسسات تلعب ذلك إ وإست

ويلها امدخرات هذ ريك  رئيسيا دورا امالية وآسواق اإستثمار وشركات التأمن وشركات  إستثمارات إ و

 . 1العجز ذات امؤسسات إ وتقدمها الفائض ذات مؤسسات من آموال من الفائض ميع على تعمل حيث
هود إنصبت آسباب هذ كومية ا وات  ا زائر  وامصر اما القطاع وتطوير إصاح على آخرة الس  ا

شاط شريان يعتر الذي  وإصاح وامصرفية امالية اهأجهز  وتطوير هيكلة هوداتا هذ بن ومن اإقتصادي، ال

ظمة القوانن وتشريع وتعديل هود هذ أبرز من و له، ام  :يلي ما نذكر ا

 :المصرفيالمالي و  القطاع إصاح أ 1

رب إ مرجعها مهمة ول فرة امصر العام يعيش ولوجيا وإنفجار امالية آسواق رير اإقتصادية، ا  تك
 فيها اإندماجو  التطورات هذ إستيعاب أجل فمن. اما التجميع و اإقتصاد عومة ذلك إ نضيف اإتصال،

بغي قدي اإقتصاد  علميا نتحكم أن ي ظام تسير طريق عن الوط واما ال  لذا ،2 كم بشكل امصر ال

ظام كان شاط الرئيسي احرك هو دولة أي  يعتر امصر ال  وتوجيه دفع على امساعد والعامل اإقتصادي، لل

مية ت مع خاصة اإقتصادية، الت  أصبحت فقد العومة، مصطلح وسيادة العام، يعرفها ال اإقتصادية التحَو

ارجية امصرفية العمليات  مع طرديا آماط هذ تطورت وقد الدولية، امدفوعات تسوية بأماط مباشرة تتأثر ا
ظومة أصبحت فقد وعليه ، 3الدولية وامالية التجارية العاقات تطور ظام قدرة مدى مهم دد امصرفية ام  اما ال

ظام  اإندماج  الوط ، اما ال  إذا وفاعلية اعة أكثر فتكون الدولية، للمالية مسايرته قدرة مدى أو الدو
شاط ريك و توجيهها  والفاعلية والكفاءة امالية، اموارد ميع على القدرة ها كانت  للباد اإقتصادي ال

                                                           
د 1 ن، محم د سحن د اإقتص نشر الدين دار ، المصرفي الن زيع، ل ل الطبع ،قسنطين الت  . ص ، ،اأ
ني فريدة، يعدل بخراز 2 س ت ان ،المصرفي التسيير سي ع دي ، المطب معي   الجزائر، الج

، الطبع لث  . ص ، الث
هر 3  ، م ي شكر رجي المصرفي العم مد دار ،الخ نشر الح زيع، ل ن اأردن، الت ، بد  . 9 ص ،  طبع



ني صل الث فسي                                                      ال تن مدخل ل  

~ 67 ~ 

 

جاح وبالتا ظام ف ظام وفاعلية قوة مدى مرهون اإقتصادي ال ، ال ظام فعالية ٓن امصر كي ال  أي  تقاس الب
صرين كان إقتصاد صر: أساسن بع ظام هذا قدرة مدى  ويتمثل آول الع  وبآخص امالية اموارد تعبئة على ال

قدي، اإصدار من تأي َ ال اموارد صر ويتمثل ال  القابلة آموال صيص على قدرته مدى  الثا الع
ة الصيغ أفضل وفق لإقراض اخ وجود أن كما . 1اممك افسي م كومي التدخل من أقل درجة يوفر ت  امباشر ا

وك بدخول ويسمح السوقي، والركز بية، الب كومية القيود أما آج هاز على ا دود) امصر ا  القصوى كا
 اموجه اإئتمان برامج التضخمية، الضرائب إرتفاع و اإلزامي لإحتياطي امرتفعة وامستويات الفائدة ٓسعار
وك العامة امؤسسات بن التواطئية والعقود ، التطور كبح إ تؤدي أوالب ظوم كانت لذا اما ديثة امصرفية ة ام  ا

فيذه بسرعة ك     وذل انب،     وآج احلين للمستثمرين مصداقية اء بإعط كفيلة   ا        وإحرافيته ات     للعملي ا   ت
 .امعامات

زائرية السلطات بذلت اإستقال مع   حقها ذلك  ما اهسياد حقوق كامل إسرجاع وسعها  ما كل ، ا

قد إصدار ية، عملة وإنشاء ال ك بإنشاء فباشرت وط زائري امركزي الب ة ا ار 1963 س زائري والدي ة ا  س

وك بتأميم تتغر آمور بدأت م .1964 بية الب ة آج وك اهمكا وبظهور 1967 س  الدولة، ملكها ارية ب

ك ظهر زائري الوط الب زائري الشعي القرض م ا ك م ا ارجي الب زائري ا زائر وصبت. 2ا  كامل ا

اء إهتمامها ية، السيادة ذات امؤسسات وإسرجاع اإستعمار ماخربه لب هج إطار و الوط  الذي اإشراكي ال

ته زائر تب  تولدت وقد قائمة، كانت ال امصرفية امؤسسات تأميم م حيث التأميم، عملية  الشروع م آنذاك ا

وك ثاثة ذلك عن ك :هي ب زائري الوط الب زائري الشعي القرض ا زائري.  ،ا ارجي ا ك ا وات و الب بعد س
ا ظام اَشراكي الذي كانت تتب زائر من التسير اإداري امخطط اَقتصاد )تبعا لل  إدخال عليها تم ،أا

ظومة على التغير  مع فعالة أداة القطاع من هذا عل لكي أخرى أولوية هو حيث من نفسها امصرفية ام
صيص اَدخار بغي وشفافة موضوعية أسس على اموارد و شود هو ما انسجام مع على تكون أن ي  غايات من م

مية  قدرة على الدالة امؤشرات أحد أهم لكونه امصر جهازها تطوير على عملت لذا ومقاصدها، اَقتصادية الت
افسية  :ها قامت ال اإجراءات أهم بن ومن اقتصادها، ت

                                                           

هر 1  ني لطرش، الط د إستخدا طر في دراس :البن ت رة مع البن طرف من الن ، التجرب إل إش  الجزائري
ان ع دي ، المطب معي ، الطبع الج  . ص ، 2005 الرابع

 
د حسين، رحي 2  هي :المصرفي اإقتص ليل- م ني -تح ء دار ،ت نشر الدين ب زيع، ل ، الطبع الت ،  قسنطين ل اأ

 .، ص 
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وك والقرض. 1986أوت  19المؤرخ في  12-86إصدار القانون رقم:  - ظام الب وقد ج            اء  المتعلق ب
ظيم هذا القانون وك عمل لت زائر،  الب ديد ا ك صاحيات و ه       ذا  تك      رة الدولة بقيت ولكن امركزي، الب

وك وبقيت القطاع، فذ الذي امخطط اإداري للتسير ضع الب كومة برامج ي موية ا أي  ع        ن بعي     دا فقط الت
 .التجارة لقواعد مسايرا أو احرافية،

 12-86المعدل والمتمم للقانون رقم:  1988جانفي  12المؤرخ في  06-88إصدار القانون رقم:  -
وك والقرض.  1986أوت  19المؤرخ في  ظام الب ظيم إعادة هدف قانونال هذا جاء وقدوالمتعلق ب  ت

ظومة نشاط زائر  امصرفية ام  للدولة اإدارية السلطة ورفع واما التسير امادي  اَستقالية وإعطائها ا
 خاضعة تبقى أن على السوق، قواعد وحسب حرية بكل واَقتصادي التجاري دورها تلعب يركها ما عليها،

ك لرقابة -86من القانون رقم  15"تعدل امادة  ب      : ذلك على صراحة الثانية امادة نصت وقد امركزي فقط، الب
ظام امتعلق 1986أوت  19امؤرخ   12 وك ب رر والقرض الب ك: يلي كما و القرض،  ومؤسسات امركزي الب

وية بالشخصية تتمتع اقتصادية، عمومية مؤسسات ، واَستقال امع  اَعتيادية، وظيفتها مقتضى وتقوم اما
كومة ها قامت هامة خطوة وهي " 1امصرفية بالعمليات زائرية ا  لركه اإدارية السلطة من القطاع هذا رير  ا

سارة، الربح معيار إَ ضع َ حيث قواعد السوق، مع يتماشى  البحث هو وجودها هدف يصبح وبالتا وا
كومة برامج ومويل خدمة وامردودية وليس العائد عن  .ا

قد و القرض. 1990أفريل  14المؤرخ في  10-90القانون رقم: يعتر هذا القانون ثورة  المتعلق بال
ظيم ظام حقيقية  ت زائري امصر ال ت فرضته ا زائر عرفتها ال العميقة التحَو  بعد القانون هذا صدر وقد. ا

ة الدستوري التعديل ول القانون هذا  م كما ،1989 لس  آجانب امستثمرين أمام اَستثمار ال فتح مرة ٓو
ذ مرة ٓول وذلك زائر، استقال م  أن مكن" ذلك على صراحة القانون هذا من 130 امادة نصت وقد ا

زائر  فروع بفتح اجلس يرخص وك ا بية، امالية وامؤسسات للب  امعاملة مبدأ ضع الرخيص وهذا آج
 ". 2بامثل

                                                           
ري - 1 راطي الجزائري الجم ، الديم در ، 35رق العدد، الرسمي الجريدة  الشعبي ريخ الص  الب ،أ  بت

لث د الترخيص :الث دة  ،اإعتم  . الم
دذكره سب مرجع، الرسمي الجريدة 2 لث، الترخيص  اإعتم دة، الب الث  .  ، الم
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واص أمام اجال فتح كذلك فيه م كما ص وذلك ا بتأسيس كل  اجلس يرخص نفسه القانون من 129 امادة ب
ك زائري للقانون خاضعة مالية مؤسسة وكل ب واص أمام اجال فتح ما وهو. ا بفتح  آجانب وامستثمرين ا

وك من العديد ظام دعمت الب افسية قوة وأعطت القائم ال زائري لاقتصاد كبرة ت  . ا

قد القرض قانون أهداف أهم بن من وكان  :1التا وال

 ؛وامصر اما القطاع  إداري تداخل لكل حد وضع - 

ك لدور اَعتبار رد -  قد تسير  امركزي الب  ؛والقرض ال

 ؛الوط اَقتصاد دم ما العملة تقييم إعادة - 

ية مصارف بإنشاء والسماح اَستثمارات تشجيع -  بية خاصة وط  ؛وأج

 .أبورصة) حقيقية نقدية سوق إنشاء - 

 :التأمين قطاع إصاح أ 2

 البيئة يوفر فهو وآفراد، للمؤسسات اَقتصادي آمان يوفر إذ الوط اَقتصاد  مهم قطاع التأمن أصبح
اعة، التجارة حركة َزدياد امائمة امي والص  .اإنتاجية وامؤسسات الشركات عدد وتزايد آموال، رؤوس وت

سبة أما وات السائد التأمن نظام كان فقد للجزائر بال  التأمن قطاع مر وقد الدولة طرف من تكرا طويلة ولس
زائر   :التالية بامراحل ا

زائر استقال : بعد1966-1963 الفترة: -أ  شؤون تسير  القائمة امؤسسات الفرنسية اإدارة عن ورثت ا
ها ومن الدولة ات، بي ة ت القطاع هذا ظل حيث قطاع التأمي  من العديد مثل مثله فرنسية شركات هيم

زائرية لكون الدولة آخرى، القطاعات شغلة كانت ا ة  م راب مآسي معا  الفرنسي، اَستعمار تركه الذي ا
اء ا       رب، هذ وأرامل بيتامى التكفل مثل ية وب عها م هذا ولكن لل      باد، التحتية الب  ببع     ض القي        ام من م

ها احتشمة اإجراءات  :م

 عن  وضمانات التزامات بفرض امتعلق 1963 جوان 08:  امؤرخ 201-63: رقم القانون إصدار -  
زائر العاملة التأمن شركات  .مسبقة كفالة وضع مع امالية، وزارة من اَعتماد طلب إ وإخضاعها با

                                                           
ز 1 عز ي، بن ب ضرا ع س النظري في مح دي السي ان ،الن ع دي ، المطب معي ، الطبع الجزائر، الج ني   الث

 . -  ص - ص ،
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زائرية الدولة رقابة بفرض يقضي الذي 197-63: رقم القانون إصدار -   العاملة  التأمن شركات على ا
زائر، زائر  التأمن قطاع على الدولة رقابة بسط  البدء اولة كان وهو با ها رغبة وذلك ا  من للحد م

ح طريق عن نشاطاها مراقبة خال من له، الفرنسية الشركات احتكار  ها موازية مؤسسات وإنشاء اَعتماد، م
 .1القطاع هذا سوق تقامها

زائر  العاملة الفرنسية الشركات عمل مراقبة بدء -    .ا

زائرية الدولة بسط الفرة هذ عرفت: 1995-1966: الفترة -ب  واحتكار التأمن قطاع على سلطتها ا
 :التالية وامراسيم القوانن خال من واَختصاصات آنواع تلف  وذلك

اد وامتضمن ، 1966 ماي 27  امؤرخ 127-66 آمر -   وقد  التأمن، لعمليات الدولة احتكار إس
ه آو نصت امادة اء التأمن، عمليات ميع باستغال الدولة تفظ"  على م  التأمن مؤسسات فإن عليه، وب

 ".2ةامذكور  العمليات مزاولة غرها دون مؤهلة فصاعدا اآن من تكون للدولة التابعة
ات، امتعلق 1980 أوت 09  وامؤرخ 07-80 رقم القانون -   ه آو امادة نصت وقد بالتأمي  على م

 .التأمن لعمليات الدولة احتكار الدولة تأمن مارس شركات
ة 83-11 رقم القانون -   ات وامتعلق 1983 س ة وامعدل اَجتماعية بالتأمي    .1996 س
ة 83-12 رقم القانون -   ة وامعدل بالتقاعد وامتعلق 1983 س  .1996 س
ة 83-13 رقم القانون  -   ية وآمراض العمل وادث وامتعلق 1983 س ة وامعدل امه  .1996 س
زائر عرفت: 2009-1995: الفترة -ج ت الفرة هذ خال ا ها كبرة، اقتصادية َو  التسير عن ليها م

اهها لاقتصاد امخطط  قطاع القطاعات هذ بن ومن القطاعات ميع  تغرات للتها السوق، اقتصاد و وا
 :خال من كثرة تغيرات عليه أدخلت ال التأمن

 .التأمن لقطاع الدولة احتكار بإلغاء وامتعلق 1995 جانفي 25  الصادر 07-95: رقم آمر -  
امس الباب  صراحة نص وقد    تامية، آحكام من ا  .القطاع هذا الدولة احتكار بإلغاء ، 278 امادة ا

زائرية آحكام ملة مرتبط أحكامه جوهر " آمر هذا كان وقد     سيما التأمن ال  قبل من الصادرة ا
، القانون  الواردة وآحكام 1980 قانون ول امد اصة للشركات آمر هذا خال من اجال، يفتح مرة ٓو  ا

ية بية الوط زائر التأمن عمليات ممارسة وآج  ."با

                                                           
ري -  1 ، الجزائري الجم راطي الشعبي ، الجريدة الديم  . : 1963 سن ، 39 رق عدد الرسمي
ري -  2 راطي الشعبي الجزائري الجم ، الجريدة ،الديم درة ، 43 رق العدد الرسمي ريخ الص  .1966 م 31 :بت
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فيذي امرسوم -    .الصادرات بتأمن امتعلق 1996 جانفي 10  الصادر 06-90: رقم الت
ية الوكالة إنشاء -    .الصادرات وتأمن لضمان الوط

در زائري، التأمن قطاع  أساسية طة شكل ،1995 مطلع الصادر القانون أن إ اإشارة و  وضع أنه إذ ا
شاط الدولة َحتكار حدا افسة السوق فتح و التأمن إعادة وعمليات التأمي لل  :1خال من ذلك و للم

د و التأسيس مواصفات ديد بعد جديدة لشركات الرخيص باب فتح -  .امال لرأس آد ا

 .جدد وسطاء لدخول الباب فتح -

 .للتأمن الوط اجلس تأسيس -

زائرية الدولة ها قامت ال اإجراءات هذ كل ت ليواكب التأمن، لقطاع الفعالية إعطاء شأها من ا  التحَو
زائر ها قامت ال العميقة اَقتصادية ، اَقتصاد  اَندماج بغية ا افسية من الرفع  مسامته وبالتا الدو  ت

زائري اَقتصاد  .ا
 .العالمـي ااقتصاد في ااندماج: الثالث المطلب

زائر رغبة إن هوية اإقليمية اَقتصادية للتكتات دخوها  ا  تك    امات إم      ا قيق أجل من والدولية، وا
تجاها جديدة آفاق فتح أو اقتصادية ها رغبة أو الدولية، آسواق  م  العامي اَقتصاد  اقتصادها إدماج  م
 ي  ؤهل       ها ت       افسي اقتصاد إ الوصول أجل من للعمل تسعى جعلها الدولية، اَقتصادية العاقات  وامشاركة

اد وبالتا العامي اَقتصاد  للمشاركة ظم    ات إ اَنضمام  يساعدها ما الدول، بن ها مكانة إ  ام
ها ومن. الدولية وامؤسسات  :بي

ظمة أ 1  :للتجارة العالمية الم

ظمة عليها قامت ال امبادئ ومن  امفاوضات مبدأ الشفافية، مبدأ التمييز، عدم مبدأ: هي للتجارة العامية ام
 .2التبادلية مبدأ التفضيلية، التجارية امعاملة مبدأ التجارية،

سبة أما  زائر إنضمام بال ظمة ا ظمة إ لإنضمام به تقدمت طلب أول كان فقد للتجارة العامية للم   ام
ظمة طرف من عليه الرد يتم م الطلب هذا لكن ، 1987 جوان 3 تاريخ  بدأت حيث ،1997 تاريخ  إَ ام

                                                           
يدر  1 ف محمد، ق ، ص  .136  ص ذكره، سب مرجع سعيد
ني سمير 2  م رة منظم ،ال لمي التج ره :الع بي آث بي الس لن ع اإيج لي أعم ي الح ب ل المست لد يجي ب  الخ

بع ،العربي ر مط ، الدست ري ض، الطبع التج ،  الري ل  . ، صاأ
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زائر بن الرمية امفاوضات أو ظمة ا زائر  1998 أفريل 22 بتاريخ وذلك وام د اآن مازالت ا ، و
ظمة العامية للتجارة لإنضمام إليها.  مفاوضات مع ام

  :المغاربي اإتحاد أ 2

اد اد العري ، هو امغرب إ ة مراكش 1989 فيفري 17 بتاريخ تأسس العري، امغرب دول مع إ  امغربية مدي
زائر،: هي دول مس من ويتألف  وملوك رؤساء التاري  خ ه      ذا إجتمع حيث. موريتانيا ليبيا، تونس، امغرب، ا

اد إنشاء معاهدة على ووقعوا الدول هذ وقادة  اإقليمية التحديات وجود فرضت الذي العري، امغرب إ
اد، دول تواجهها ال والدولية ها ومن اإ هوية التكتات من العديد بروز بي  على ما لزم والدولية، واإقليمية ا

اد دول دود فتح: أهدافه بن ومن. متحدين مواجهتها اإ اد دول بن ا قل للسماح اإ  آف      راد والسلع بت
سيق قيد، أي بدون اد، دول بن واحبة آخوة أواصر متن اإ   اد، ولبد احدقة آخطار مواجهة آم الت  اإ

اد، دول لشعوب والرفاهية التقدم قيق سيق امي      ادين تلف  مشركة سياسة هج اإ هم آم والت  كما  .بي
اد يهدف  :1إ العري امغرب إ

هوية التكتات بقية مواجهة آعضاء الدول بن الوفاق قيق -  واحد وبصوت تمعن والدولية واإقليمية ا
سيق طريق عن وذلك واحدة وبسياسة  .الدبلوماسي الت

مية لتحقيق اد  اإ دول بن مشركة مشروعات بإنشاء القيام - طقة امة    وإق ا،   فيه ة   اَقتصادي الت  رة،   ح ارة     م

ية اَستثمارات وتشجيع مشركة، مغاربية وسوق اد، دول بن البي  دول لشعوب الرفاهية لتحقيق ذلك اإ
اد  .اإ

اد، دول بن الثقا التعاون تشجيع - فاظ والتكوين، التعليم تشجيع طريق عن وذلك اإ  هوية على وا
 .اإسامية العربية امغاربية الشعوب

طقة أ 3  :الكبرى العربية الحرة التجارة م

طقة رة التجارة م  التكامل إ الوصول هدف العربية الدول بن أقيم اقتصادي الف هي الكرى العربية ا
فيض ،أتصدير -استراد) التجاري والتبادل اَقتصادي مركية، الرسوم و طقة مياد عن أعلن وقد ا  التجارة م

رة مسن التاسعة دورته  واَجتماعي اَقتصادي اجلس طرف من الكرى العربية ا عقدة وا  آمانة مقر ام
طقة تكون أن على 19/02/1997بتاريخ بالقاهرة العربية الدول امعة العامة رة التجارة م  الكرى العربية ا

                                                           
ني، مرجع سب ذكره، ص   1 م  .23سمير ال
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وات عشر خال عملية فيذ بدأ" أي ، 01/01/1998تاريخ من إبتداءا وذلك س طقة برنامج ت رة التجارة م  ا
فيذ دد الذي ،1998 مطلع  الكرى العربية وات عشر بفرة ت ي التحرير خال من س  للرسوم التدر

مركية سبة بتخفيضها ا عة السلع على%  10 ل د التام اإعفاء إ ح ليا امص وقد  ،"1احددة امدة هاية ع
 :أهدافها بن من وكان عربية، دولة 17 طرف من اَتفاقية وقعت

 ؛العربية للدول اَقتصادية امصا على احافظة -  

مية -   ارجي العام مع العربية والتجارية اَقتصادية العاقات ت  ؛ا

 ؛العامية اَقتصادية الساحة على مكانته له تكون عري اقتصادي تكتل إ الوصول -  

مية -    ؛العري اَقتصادي العمل مسرة يعزز ما العربية الدول بن التجاري التبادل ت

 ؛العامي اَقتصادية التكتات مواجهة مشركة عربية سوق إنشاء -  
مركية الرسوم فيض -   تجات على ا شأ ذات ام  .العري ام

السل      ع   للتجارة الك    امل التحرير مرحلة امسطر ه        ا، إ الرنامج اإتفاقية حسب وصلت وق    د
مركية الرسوم من الكامل اإعفاء خال من 01/01/2005  الدول ميع بن امماثل آثر ذات والضريبية ا

زائر م آعضاء،  على بامصادقة قامت وقد اإنشاء، إتفاقية على وقعت ال عشر السبعة الدول بن من تكن وا
ة اَتفاقية هذ زائر انضمت و ،2008 ديسمر  اَنضمام ملف إرسال وم ، 2004 س طقة إ رميا ا  م

رة التجارة ة من جانفي الفاتح  الكرى العربية ا  .2009 س

 :آورومتوسطية الشراكة إتفاق أ 4

اد دول بدأت ة من انطلق طموحا و كبرا تكامليا مشروعا 1995 عام آوروي اإ  هدفه اإسبانية برشلونة مدي
وب الواقعة الدول مع وثقافية واقتصادية سياسية شراكة قيق  الشراكة وتشكل. امتوسط آبيض البحر حوض ج

اد مساعي أكثر ،1995 عام تأسست وال" برشلونة عملية" أيضا امسماة آورومتوسطية  أمية آوروي اإ
وب دول مع للتقارب اآن ح  آوروبية الشراكة إتفاقية توقيع م وقد. امتوسط آبيض البحر حوض ج

اد بن امتوسطية زائر و آوروي اإ صر يتعلق وفيما ،2002 أفريل  رميا ا رة التجارة بع  اإتفاقية  ا
زائر تعهدت عة السلع من وارداها عن الضرائب بإلغاء ا اد دول  امص  12 خال  بالتدريج، آوروي اإ

                                                           
، لرق  1 رة منط "جمي ح إل الطري :الكبرى العربي الحرة التج د، جديد مج ،"النج ح ااقتص  إبراهي دالي م
ع ، ل دي مع اإقتص  .231  ص،  ديسمبر ، 02 العدد الجزائر، ج
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ة، زائر وتعهدت س مركية التعريفة فض أيضا ا تجات عن ا اد دول من الواردة الزراعية ام  آوروي اإ
ت اصر اإتفاقية وتضم ويات اَقتصادي التعاون مثل أخرى ع  والتعاون الشركات، وتأسيس امال، رأس و

 1.الثقا و اَجتماعي

اد مع أبرمت قد اإتفاقية هذ كانت وقد زائر آوروي اإ ة وا سيا مدي  ،2002أفريل 22 بتاريخ اإسبانية فال
اد، دول من دولة عشر أربعة مع دا توقيع بعد إَ امفعول سارية اإتفاقية هذ تصبح وم اإ  وهي عليها هول

امس العضو فيذ حيز دخلت وقد عشر، ا ت بعد هذا كل وم. 2005 سبتمر  الت  من عديدة جَو
ية الشاقة امفاوضات اد وخراء جزائرين خراء بن وامض قاط ملت ال آوروي اإ وار: التالية ال  السياسي، ا

دمات، تسويق . الداخلية والشؤون العدالة ال  الشراكة والثقافية، اَجتماعية الشراكة اَقتصادي، التعاون ا
هاية  أدت زائر انضمام إ ال اد دول موعة مع إتفاقيات على اموقعة الدول نادي إ ا   .آوروي اإ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
لمي زهيرة، "   1 سغ د الجزائر انعك رجي ع ااقتص ن الخ دي جيستير في ع الدفع المسب ل ل م "، رس

مع  رة، ج سب  غير منش مح لي   ف، التسيير، تخصص: م ي، الش ع  .173، ص 2007/2008حسيب بن ب
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 الفصل اصةخ

افسية أصبحت افسية متانة دد ال اهامة امعاير أحد الت ت أن إذ الدول، اقتصاديات وت ديدة التحَو  ال ا
ارجية، التجارة رير لاقتصاد، عومة من العام اقتصاديات ها تتسم صار ا مركية، القيود إ  آسواق فتحت ا

 ديث طريق عن قطاعاها وتأهيل اَقتصادية، سياساها تغير الدول على فرضت و البعض، بعضها على الدولية
اخ وتوفر الداخلية، وتشريعاها نظمها اسب ام افسية بيئة لق ام افسية ميزة قيق من مؤسساها مكن ت  تؤدي ت

تجات إ الوصول إ ها افسية، وأسعار عالية جودة ذات م  وكسب الدولية آسواق بإكتساح ها يسمح ت
 قيق وبالتا للبلد التصديرية القدرات من الرفع إ يؤدي الذي واَنتشار، التموقع وبالتا فيها، هامة حصص
 الذي لأفراد الفردي الدخل وزيادة امدفوعات، ميزان  التوازن إ يؤدي الذي التجاري اميزان  الفائض
عكس  مواكبة اَقتصادية امؤسسات لتأهيل أداة فهي الداخلي امستوى على أما. للبلد اَقتصادية الرفاهية على ي

افسية البيئة مع والتكيف العامية التغرات ديدة، الت افسية قدراها بتعزيز ذلك ا  وتأهيل تدريب طريق عن الت
ولوجيا إدخال إ إضافة البشري العامل سن اإنتاج،  الدقيقة التك  هذ تستطيع ح الدو التسويق طرق و

افسن أمام الدولية السوق  التموقع امؤسسات توج بواسطة ام   .أقل وأسعار عالية جودة ذو م
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 تمهيد

وات  العام شهد       انب اَقتصادي،  خاصة امستويات كامل على هامة تغرات آخرة الس  بفعل ا
، الفكر مقابل أفكار وتراجع اإشراكي امعسكر إندثار و العومة تداعيات  ظهور إ أدى الذي الرأما

هوية التكتات دود، فألغيت والدولية، واإقليمية ا ظمات وأنشأت القوانن، وعدلت ا  دم ما الدولية ام
ظام ه بديل إبتكار امتقدمة الدول على لزاما أصبح التقليدي، اإستعمار تراجع فبعد العامي، قتصادياإ ال  ع

سية، امتعددة الشركات يسمى ما فعا سد ة وسيلة أصبحت ال ا  من الدولية آسواق أغلب على للهيم

ابع على السيطرة خال يع وعلى آولية، امواد م تجات، تص ولوجيا ملك هآ ام  ال التسيرية والكفاءة التك

ح تجا م افسية، ميزة هام امية، الدول َقتصاديات الدو للتمويل جديدة مصادر فتح كله هذا ت ه نتج ال  ع

وافز من العديد  رأس جذب بغية آجانب، امستثمرين إ لتقدمها امضيفة الدول تسابقت ال والضمانات ا

فيز الدو امال  .امديونية عن بديلة فعالة دولية مويل وسيلة بإعتبار واإستقرار، التوطن على و

زائر       اذ بادرت لذا العام، عن معزل ليست وا  التشريعات من العديد بسن والقيام اإجراءات من العديد بإ
ها ادة   واإستف اَستثمارات هذ ذب امائمة البيئة توفر فهد والقوانن،  خرات، كسب طريق عن م

تجات إ للوصول هامؤسسا تأهيل بغية اإنتاجية، الكفاءة من والرفع مويل ومصادر افسية م  آسواقها  تغزو ت
سن الدولية  هيئات إنشاء إ باإضافة الضمانات، من العديد بتقدم فقامت للباد، التصديرية القدرةها  و

هوية، واإتفاقيات امعاهدات من بالعديد ودعمتها والتشريعات القوانن هذ تطبيق على تسهر ووكاَت  ا
افسية القدرات من الرفع فهد كله ذلك والدولية، اإقليمية زائري لاقتصاد الت  .ا

اخو هذا الصدد سوف نبن  هذا الفصل     ي اَستثمار م زائر  امباشر آج افسيةو ، ا  اَقتصاد ت
زائري ي اَستثمار تأثر مدىو ، ا افسية على امباشر آج زائري اَقتصاد ت  .ا
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اخ :آول المبحث بي ااستثمار م  .الجزائر في المباشر آج

ذ ذت اقتصاد سياسة العمومية السلطات تب م دية من القرارات العديد السوق، ُأ  قوانن إصدار  مثلت ا

بية، لاستثمارات ومشجعة فزة قد قانون أمها كان آج  متخصصة وكاَت و هيئات والقرض، وإنشاء ال

اَقتصادية،  اإصاحات من العديد رافقتها كما للمستثمرين، العمل لتسهيل البروقراطية من اإجراءات للتقليل
مية إ للوصول الازم توفر التمويل فهد  اقتصادية. ت

ظم اإطار :آول المطلب بي لاستثمار الم  الجزائر. في المباشر آج

ظمة القوانن مرت زائر  لاستثمار ام  هدفها كله اَقتصادية التوجهات باختاف اختلفت عديدة، مراحل ا

ظيم زائر،  اَستثمارية العملية ت وجزها ا  لصدورها. الزم التسلسل حسب س

ة ااستثمار قانون أ 1  :1963 لس

زائر  اَستثمار صوص قانون أول ، 1963 جويلية 26 بتاريخ صدر  و كان هدفه 63/227 رقم  ت ا
زائر،  اَستثمار تشجيع  بإنشائها العمومية اَستثمارات بواسطة تتدخل الدولة أن فيه جاء ما أهم بن من ا

ية مؤسسات ي الرأمال مشاركة تلط اقتصاد ذات مؤسسات أو وط الشروط  مع أجل من والوط آج
شاط ذوي القطاعات  خاصة إشراكي اقتصاد لتحقيق آساسية سبة حيوية أمية مثل الذي ال لاقتصاد  بال

كومة رغبة القانون هذا معه مل قد . و1الوط زائرية ا سية امتعددة الشركات بقاء  آنذاك ا كما  تعمل ا
شاط حركة على افظ لكي هي،  جهة، من هذا لاستقال السابقة الوترة نفس على الباد  اَقتصادي ال

زائر أخرى ومن جهة ة حرب باقتصاد طويلة حرب من خرجت فا  عن للبحث مضطرة كانت لذا فارغة، وخزي

ولوجيا تسيرية وكفاءات وخرات سريعة، سبل مويل   اإعتبار بعن هاأخذ معطيات كلها حديثة، إنتاج وتك
 اَستثمار. لقوانن التشريع

ي امستثمر لصا اإمتيازات من موعة ليجسد القانون هذا جاء لقد  :2التا  نلخصها آج

                                                           
رة  1 ل لمجيد،" عم ي دراس جم ي ييمي تح قي ت ر العربي الشراك إت سطي-ا ح "،مت راه أطر  في دكت
دي الع يل فرع :اإقتص ، تح د رة، غير إقتص ي منش دي الع ك مع التسيير، ع اإقتص  ، الجزائر، ج

 .ص
ز بن  2 جنبي الشراك محمد،" عز ق اقع الجزائر، في ا ل "،آف جستير، رس ي م دي الع ك  ع اإقتص

مع التسيير،  . ص الجزائر، ج
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ظ استقرار ضمان - ة، 15 مدة ي الضريب ام    ال سبة س  مسة عن ارها   استثم يقل َ ي   الت اقدة   امتع ات  للشرك بال

ار جزائري ماين   ؛ دي
ارج، من امستوردة امواد على جبائية فيضات -  .والدولة امستثمر بن مسبق إتفاق يكون أن شريطة ا

وافز اإمتيازات من موعة على أيضا القانون هذا إحتوى كما على  فيزهم بغية للمستثمرين قدمت وا
زائر  واَستقرار اَستثمار  :1يلي كما نوجزها ا

رية من امستثمرون يستفيد - شاط مارسة  الكاملة ا وين أو أشخاصا طبيعين كانوا سواء اَستثماري ال  ؛ مع
قل حرية - سبة واإقامة الت  ؛آجانب للمستثمرين بال
 .وآجانب احلين امستثمرين بن امساواة -

 يلي:  فيما نوجزها إعتبارات لعدة وذلك أهدافه، قق م القانون هذا أن غر

يار انس عدم -  ؛ اَقتصادي الواقع مع آنذاك امتبع السياسي ا
 اهياكل  ونقص مؤهلة، غر وإطارات هشة إرادة بوجود امفسرة امتدهورة واَجتماعية اَقتصادية آوضاع -

 .وغرها...القاعدية،

ة ااستثمار قانون أ 2   :1966  لس

اص 277-63القانون فشل بعد زائرية  السلطات فكرت سابقا، ذكرناها عديدة َعتبارات باَستثمار ا  ا

قائص وتدارك القانون هذا ديث ه ميزته ال ال يي امؤرخ   284-66رقم  القانون فجاء الواقع، مع و
ظم  15/09/1966 دد اإطار الذي ي له، إذا فإن: " هذا القانون  اص ، ليحل  موجبه تدخل رأس امال ا

تلف شاط فروع   امؤرخ   277-63رقم  القانون تشوب ال الثغرات سد يستهدف وهو اَقتصادي، ال
افع الضمانات وبتحديد الرأمال هذا تدخل عليها يقوم ال امبادئ عن ، بالتعريف1963يوليو 26 وحة  وام امم

اص امال للرأس بيا كان سواء ا يا أو أج أو  الطبيعين لأشخاص إعرف قد القانون هذا فإن . وعليه" 2وط
وين، زائرين امع اعي القطاعن  اَستثمار بإمكانية آجانب، أو ا  السلطات هدف وكان ، والسياحي الص

 .للباد اإنتاجية الطاقات مضاعفة ذلك من وراء

                                                           
ري  1 ، الجم ، الجريدة الجزائري در ، 53 العدد الرسمي ريخ  الص ن رق أ  بت ن  .-، ال
ري  2 ، الجم ، الجريدة الجزائري در ، 80 رق العدد الرسمي ريخ  الص ن رق سبتمبر بت ن  .-، ال
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 :1التالية امبادئ على مرتكزا القانون هذا جاء قد

ق إعطاء - واص للمستثمرين ا اء  وآجانب احلين ا اَختيارات  ظل  ولكن الوط اَقتصاد ب
 ؛ للبلد السياسية والتوجهات

اعية القطاعات  اَستثمارات اَت ديد -  ؛والسياحية الص

واص للمستثمرين والضمانات اإمتيازات من ملة القانون هذا جاء ها نذكر وآجانب احلين ا  :م

صول تسهيات تقدم -      دوق من مصرفية قروض على ا مية الوط الص  ؛ للت
زئي أو الكلي اإعفاء -      زئي ي  الكل اإعفاء إ باإضافة العقارية، باملكية امتعلقة التسجيل حقوق من ا  ا

وات 10 مدة العقاري الرسم من          آكثر.   على س
ة  اَستثمار قانون إن        مية ططات مع يتجاوب ، م1966لس العمومية  السلطات طرف من امرسومة الت

زائرية ظام الظروف إ نظرنا إذا وقتها ا ا ال اَقتصادي وال زائر تتب   .آنذاك ا

ة ااستثمار قانون أ 3  :1982لس

بية اَستثم ارات انسياب، إَ أن 284-66قانون  ها جاء ال والتحفيزات التعديات رغم و  امباشرة آج
زائر مط راجع وهذا ،هامكا تراوح بقيت ا أن  إَ الباد،  اَقتصادي القطاع به تسر الدول  ة كانت الذي لل

ظر بإعادة بادرت العمومية السلطات ، وطرق الوط ي، لاقتصاد العامة التوجهات  ال  باإنتقال وذلك تسير

ظ ام من مرحلة ظام إ امركزي ال ي امال رأس على أكثر والتفتح الامركزي  التسير، ال  الراغب احلي و آج

امتعلق باَستثمار اَقتصادي  21/08/1982امؤرخ   11-82رقم  )*أالقانون جاء لذا اَستثمار، 
، ومن  اص الوط  :2ال ح ددها هذا القانون نذكر ما يلي آهداف أهما

اصب وإنشاء الوط اإنتاج طاقة من الرفع -  مسامة وذلك الوط الدخل  والزيادة جديدة شغل م
اصة اَستثمارات تجة ا  ؛ ام

                                                           
رس  1 ضيل،" ف ر ف جنبي اإستثم شر ا ل في المب ، الد مي ل الن ل "،الجزائر ح جستير، رس د م ، الع مع دي  اإقتص

مع   ص الجزائر،  ج
ن عبد  2 مي، الرحم ر آف اقع "ت جنبي اإستثم شر ا ، دراس مج ،"الجزائر في المب دي  البصيرة مركز إقتص

ث بح را ل ، الخدم اإستش يمي يالعدد الجزائر، التع ي  . ص  ، ج
ن)*(   ن رخ في  -رق  ال ، //الم طني، الجريدة الرسمي ص ال د الخ ر ااقتص استثم ، المتع ب

سع عشر، العدد ريخ السن الت درة بت  .//، الص
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اص، العام القطاعن بن التكامل على العمل - مو عجلة لدفع أكثر مساحة آخر هذا وإعطاء وا  ال
 ؛ اَقتصادي

هوي، التوازن سياسة تكريس خال من اَجتماعية العدالة مبدأ قيق- مية والوصول ا اطق إ بالت  ؛ احرومة ام

واص للمستثمرين التحفيزات من امزيد تقدم القانون هذا  م كما   اَستثمار  يرغبون الذين خاصة ا
اطق   امتفشية البروقراطية بفعل كبرة صعوبة وجد الواقع أرض على القانون هذا تطبيق أن إَ احرومة، ام

زائرية، اإدارة دواليب ية ا ، اَقتصاد تسر ال اإشراكي التوجه ذات والذه ظومة ضعف إ إضافة الوط  ام
 .  وامالية امصرفية

ة ااستثمار قانون أ 4  :1986 لس

يفة اَقتصادية اهزة بعد زائر عرفتها ال الع ة البرول ٓسعار الرهيب الراجع بفعل ا  رياح وهبوب ، 1982 س
 تعديل  جديد من العمومية السلطات فكرت ،)*أ" بالرسرويكا" عرف ما بفعل العام على السياسي التغير

 :فجاء الدولية، والسياسية اَقتصادية امتغرات فرضته الذي اَستثمار قانون

 في المؤرخ  13-82 للقانون والمتمم المعدل 1986 أوت 19 في المؤرخ 13-86رقم القانون أ4-1
ها مادة 28 من يتكون :وسيرها المختلطة الشركة بتأسيس المتعلق و 1982 أوت 28  معدلة مادة قطف م

بية اَستثمارات لتوجيه التعديات هذ خصصت ،13-82 للقانون مية ططات دمة احلية و آج  ،الت
درج: "يلي ما على صراحة مكرر 3 امادة ونصت  امخطط إطار  اإقتصاد  امختلطة الشركات إنشاء ي

مية الوط ضع للت  كبرة صعوبات وجد سابقيه مثل القانون هذا لكن". 1وامالية اإقتصادية امردودية ٓهداف و
اء ها:  نذكر تطبيقه أث  م

از ظاهرة اربة من القوانن هذ مكن عدمل -   ؛ آموال رؤوس هريب ومراقبة اإكت

ي الشريك أموال ورؤوس الفوائد ويل عمليات  صعوبات رو ظه -   ؛ آج

بية آموال رؤوس جلب القوانن هذ عدم مقدرة -  .احروقات قطاع عدا فيما امرجوة آج

قيب و البحث عن المحروقات  1986أوت  19المؤرخ في  14-86القانون  أ4-2 يتعلق بأعمال الت
ول حيثبآنابيب:  ونقلها  :ب         القانون هذا جاء مرة ٓو

                                                           
ري  1 ، الجم ، الجريدة الجزائري ريخ 35 رق العدد الرسمي درة بت ن رق 1986أ  27،الص ن  .13-86ن ال

دة هي)*(  يك إع ، هم أ اإصاح أ ال ء قد مع ء كت في ج ، مجيد ضي س صص الم  التصحيح الخ
، ي يك در ال ان عن الص ع دي ، المطب معي س" :أن ، 87 ص ،2001طبع الجزائر، الج دف سي  التعجيل إل ت

د لت عي ب د اإجتم د اإقتص فيتي لإتح ع الس احي جميع في التجديد إش ة" ن   .الحي
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ي للمستثمر السماح قيب أعمال ممارسة يقوم بأن آج   ؛ وإستغاها احروقات عن والبحث الت

سبة تكون أن على سوناطراك، شركة مع شراكة  بالدخول آجانب للمستثمرين السماح  لشركة الغالبة ال
قيب أعمال  وذلك ،%أ  51)  سوناطراك  .احروقات عن والبحث الت

  السابقة القوانن تلف باقي عن وامتميزة القانون هذا ها جاء ال اإصاحات من بالرغم أنه اماحظ من و
ي اَستثمار أن إَ احروقات، ال  العقود عدد أن حيث الطموحات، عن بعيدا ظل احروقات ال  آج

 من  عقدا 15 تتعد م1991-1986 بن آجانب امتعاملن مع شراكة إطار  سوناطراك مؤسسة بن امرمة
ها قيب عقد 13 بي  .1للبحث وعقدين ت

ة أ 5  :1993قانون ااستثمار لس

زائر تب إن ظمة إ اَنضمام  رغبتها و السوق، إقتصاد سياسة ا  مع شراكة  والدخول للتجارة، العامية ام
اد دول ي اَستثمار أمام أكثر الباب وفتح آوروي، اَ  الدولة على أوجبت العوامل هذ كل امباشر، آج

ظر إعادة سد القانونية أطرها  ال ها ال اإجراءات خال من بالفعل ذلك و قد قانون تضم  وكذا والقرض، ال
وافز ملة فإن وعليه. 2اَستثمارات برقية امتعلق ،05/10/1993  امؤرخ 12-93 رقم التشريعي امرسوم  ا

بية اَستثمارات جذب أجل من قدمت ال والتسهيات والضمانات  :التا  ها نتطرق سوف امباشرة آج

قد قانون أ5-1  :والقرض ال

قد قانون يعتر بية اَستثمارات أمام السوق لفتح التشريع و خطوة والقرض ال  القطاعات  خاصة امباشرة آج
 :يلي ما القانون هذا به جاء ما وأهم احروقات، خارج

بية اَستثمارات تأخذ أن مكن - زائر  امقامة آج   شرط ألغى بذلك فهو تلطا، أو مباشرا شكا إما ا
سبية آغلبية  ونسبة العمومي للقطاع امال رأس من% 51 نسبة إمتاك ضرورة  تتمثل وال امال لرأس ال

ي، للمستثمر%  49 ي الرأمال مشاركة أيضا ألغى كما آج  أكدت فقد فقط، العمومي القطاع مع آج
رية امقيمن وغر للمقيمن يرخص أن على نصوصه وي شخص مع بالشراكة للقيام الكاملة با  خاص أو عام مع

 ؛ مقيم

قل حرية - بية آموال رؤوس ت زائر بن آج ارج ا   ؛ اَقتصادية امشاريع لتمويل وا

                                                           
رة  1 ل عم  .366  ص ذكره، سب مرجع لمجيد، جم
س المرجع  2 ب ن  .371  ص ، الس
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وك إنشاء امقيمن لغر السماح -  امادتن نصت حيث امقيمن، مع بامسامة أو لوحدهم مالية ومؤسسات ب
وك يسمح أنه ،11-03 رقم آمر من 85و84 بية امالية وامؤسسات للب زائر  ها فروعا تفتح أن آج  ا

  .بامثل امعاملة تتم أن شريطة

 : 12-93ااستثمار  قانون  أ5-2

ة  1993أكتوبر 5بتاريخ  12-93صدر القانون رقم:      امتعلق برقية اَستثمار، مكما للقانون الصادر س
ت السياسية  1991 ظيما لاستثمارات، ماشت مع التحَو ، وما ميز هذا القانون أنه جاء بقوانن أكثر ت

زائر  تلك الفرة، وأه  :1م ما جاء به ما يليواَقتصادية واَجتماعية ال عرفتها ا

جز ضمن آنشطة هدد  - بية ال ت اصة وآج ية ا ظام الذي يطبق على اَستثمارات الوط ذا امرسوم ال
دمات غر امخصصة صراحة للدولة أو لفروعها اصة بإنتاج السلع أو ا  ؛اَقتصادية ا

از اَستثمارات بكل حرية مع مراعاة التشيع  - ظيم امعمول هما، وتكون هذ اَستثمارات قبل يتم إ والت
ازها موضوع تصريح باَستثمار لدى الوكالة، وتسمى حسب امرسوم رقم  ، بوكالة ترقية اَستثمارات 12-93إ

ية لتطوير اَستثمار.ودعمها ومتابعتها  ، م تغير إسم الوكالة ليصبح الوكالة الوط

  .ااستثمار وتشجيع بترقية المكلفة الهيئات :الثاني المطلب

ي لمجلساأ 1  أجل من العمومية السلطات طرف من حكومية أنشأت هيئة هو (CNI):لاستثمار الوط
سبة العمل وتسهيل آخرى اهيئات عن الضغط وفك اَستثمار، وتطوير ترقية على السهر  للمستثمرين بال

اولة آجانب، اعة وزارة طرف من اجلس هذا أسس. البروقراطية من التقليل و  إعتمادا اَستثمار وترقية الص
 العامة آمانة اَستثمار برقية امكلف الوزير يتو حيث ،2001 أوت 20  امؤرخ 03-01 آمر على

كومة. رئيس سلطة ت موضوع وهو للمجلس،  ا

 :التالية لاستثمار بامهام الوط لسجيقوم ا

  ؛وأولوياها اَستثمار تطوير إسراتيجية إقراح -

 ؛املحوظة للتطورات مسايرة لاستثمار فيزية إجراءات إقراح -

ح ال امزايا  الفصل -  ؛اَستثمارات إطار  م

كومة على يقرح - فيذ الضرورية والتدابر القرارات كل ا   ؛وتشجيعه اَستثمار دعم ترتيب لت

دوق اموجهة اموازنية للمخصصات امتوقع امبلغ بتحديد يقوم -   .اَستثمارات دعم لص

                                                           
رة  1 ل عم  . ذكره ص سب مرجع لمجيد، جم
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ية الوكالةأ 2 قيق استثماراهم، ومواكبة عملية  (ANDI):ااستثمار  لتطوير الوط مرافقة امستثمرين  
فيف الضغط عليها،  اَستثمار، وتقليا للبروقراطية وتذليا لكل العقبات وتدعيما للهيئات القائمة من قبل و

ية لر  قية وإضفاء مزيد من الشفافية على عمل مؤسسات الدول    ة قامت السلطات العمومية بإنشاء الوكالة الوط
 Développement de L'Investissement (Agence Nationale de)اَستثمارات 

ت رقابة وتوجيه الوزير امكلف برقية  ، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع اَستثماراتووضعت 
، تقوم ممارسة مهامها   وية واإستقال اما  : 1اَت بارزة هي 7بالشخصية امع

 .امستثمرين إعام و إستقبال :إعام  -

ظيمية معاير اقراح و اَستثمارات، لتحقيق امعيقة القواعد إ التعرف :تسهيل - ة أجل من ت  هاته معا
 .امعيقة القواعد

زائر،  لاستثمار العام احيط ترقية :ااستثمار ترقية - زائر صورة ودعم سن و ا ارج  ا  .ا

صح تقدم :إرشاد -  .مشاريعهم قيقهم خال آخرى اإدارات لدى امستثمرين مواكبة و ال

 ضمان و العقارية آوعية بوجود امستثمرين إعام :ااقتصادي العقار تسيير مساهمة -

 .العقارات فظة تسير

ها، امعلن باَستثمار امتعلقة للمزايا اإنتخاب أهلية من التأكد :المزايا تسيير -  امشاريع تعريف  امسامة ع
ائية فائدة مثل ال اقشة  امسامة و الوط لاقتصاد إستث  .امشاريع هذ  للتمييز القابلة امزايا م

كوم ة عل ى احمول و السم اع اإحص  اء اماح  ظة، خدم ة ضم  ان :متابعـة -  ب واسط ة امسجل ة امشاري  ع لتق دم ا
 .2006 أكتوبر  امدرج امؤسساي اإنتشار إعادة

ية الوكالةأ 3 تكملة للمجهودات ال قامت ها السلطات : (ANIREF) العقار وضبط للوساطة الوط
صول على  ديدا لصاحيات كل هيئة، باإضافة إ تبديد مش   اكل ا اخ اَستثماري و العمومية  هيئة ام
سبة للمستثمرين والذي يعتر حجر آس     اس  قي      ام اَستثمارات، قامت السلطات العمومية  العق  ار بال

ية للوساطة والضبط العقاري بتأسيس الوكا  Agence Nationale d'Intermédiation et)لة الوط

de Régulation Foncière):ومن مهامه ما يلي ، 

ظيم الوساطة الترقية، التسيير، - وان ت اممارسة امهام هي تلك :العقاري والت  .اَستثمار ترقية ع

ظام يكن مهما امالك ساب و العهدة طريق عن تسر :العقارية الوساطة -  .للممتلكات القانو آساسي ال

                                                           
ل  1 ك طني ال ير ال ر، لتط ع زارة ااستثم ر ترقي الصن قع ع ، ااستثم  :الشبكي الم

http://www.mipi.dz/ar/index_ar.php?page=invest&titre=andi2  ح ي   //تص

http://www.mipi.dz/ar/index_ar.php?page=invest&titre=andi2
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ية الوكالة :إعام و ماحظة - ظيم للوساطة الوط ية احلية القرارية السلطة تعلم العقاري والت  معلومة بكل امع
ت، وغر العقاري والطلب بالعرض متعلقة قَو اهات ام  .امستقبلي آفاقه و العقاري السوق إ

قوات العقاري السوق ضبط -  .لاستثمار موجه عقاري سوق إنبثاق  للمسامة :والم

ائية آطراف المتعددة الدولية واإتفاقيات المعاهدات: الثالث المطلب  وضمان بتشجيع الخاصة والث
 ااستثمار.

افسية من الرفع هدف زائري، اَقتصاد ت  اَستثمارات إستقرار و لقدوم ومشجعة فزة لقوانن التشريع وبعد ا
بية زائر، آج  العمومية السلطات قامت والتشريعات، القوانن هذ مرافقة وكاَت و هيئات تأسيس وبعد با

زائرية، ائي     ة واإتفاقي   ات امعاهدات من ملة على بالتوقيع السابقة، للجهود وتكملة ا  آطراف ددة      وامتع الث
 :كالتا نعرضها

 :آطراف المتعددة اإتفاقيات أ 1

 بلدان قامتالعربي:  المغرب إتحاد دول بين ااستثمار وضمان بتشجيع المتعلقة المغاربية اإتفاقية أ1-1
اد اد إنشاء معاهدة من انطاقا و العري، امغرب إ ها ورغبة امعاهدة، من الثالثة امادة سيما العري، امغرب إ  م

ها، اَقتصادية العاقات توثيق  ح وضرورة التعاون وتكثيف بي  بلد لكل التابعة واَستثمارات آموال رؤوس م
اد بلدان من اعا و تفضيلية، معاملة اإ ها إقت  بن التجاري التبادل وتعزيز اَستثمارات تشجيع ضرورة على م

اد، دول  اإتفاقية نص على التوقيع وم الدول، هذ بن اَستثمار وضمان لتشجيع إتفاقية بإبرام قامت اإ
زائر  امرسوم من آو امادة نصت وقد ، 420-90 رقم رئاسي مرسوم  ،1990 جويلية 23 بتاريخ با

اد بن اَستثمار وضمان لتشجيع اإتفاقية على يصادق: 1صراحة، على زائر  اموقعة العري امغرب دول إ  ا
ة جويلية 23 ل اموافق 1411 عام رم أول بتاريخ شر ، 1990 س ريدة  وي زائرية للجمهورية الرمية ا  ا

 الشعبية. الدمقراطية

 :2هو اإتفاقية هذ به جاءت ما أهم فإن وعليه
اد بلدان من بلد كل تشجيع قل حرية على العري امغرب إ  واستثمارها الدول هذ بن آموال رؤوس ت

                                                           
ري   1 ، الجم ، الجريدة الجزائري در ، 06 رق العدد الرسمي ريخ الص ر 6 بت سي المرس ، 1991 في -90 رق الرئ

. 
رة  2 ل لمجيد، عم  . - ص  - ص ذكره، سب مرجع جم
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 ؛ اإقتصادية آنشطة أو اجاَت كافة 

 عن تلف َ تسهيات بتقدم وذلك رأمال، إستثمار الازمة اإمكانيات توفر على امتعاقد الطرف إلتزام
وحة التسهيات  ؛ الوط للمستثمر امم

قل طبيعته، ها تسمح ال القانونية التصرف أشكال ميع اَستثمار  رية يتصرف أن للمستثمر ق  ك
 ؛تصفيته أو زيادته أو إنقاصه أو كليا أو جزئيا ملكيته

 . إنتاجه ومستلزمات اَستثماري امشروع معدات إستراد على مركية غر قيود أية إ اَستثمار إخضاع عدم

زائر قامت :العربية الدول في العربية آموال رؤوس بإستثمار الخاصة العربية اإتفاقية أ1-2  أكتوبر  ا
 امادة نصت وقد العربية، الدول  العربية آموال رؤوس َستثمار اموحدة اإتفاقية على التوقيع على ، 1995

امسةأ 5)   طرف دولة أية إقليم  باَستثمار القيام رية العري امستثمر يتمتع: "على اإتفاقية من ا
وعة غر اجاَت  املكية  امشاركة نسب حدود  وذلك عليهم امقصورة وغر الدولة تلك مواط على امم

 ،" 1اإتفاقية هذ وفق أحكام والضمانات التسهيات من لذلك يلزم ما يتمتع كما الدولة، قانون  امقدرة
 .اجال هذا  امشرك العري للعمل ضمانا اإتفاقية هذ أصبحت وبالتا

ائية المتعلقة بااستثمار اإتفاقيات أ2  :الث

زائر عملت بية، اَستثمارات تشجيع وهدف ا  ال وآطر آسس توفر خال من احلي اَستثمار وماية آج
شاط وزيادة فيز على امساعدة شأها من ائية اإتفاقيات من العديد إبرام على اَستثماري، ال ها إمانا الث  بأن م

ائي العمل ماعي للعمل مكمل الث  :يلي ما نذكر اإتفاقيات هذ أهم ومن. ا

ااقتصادي  واإتحـــاد الجزائـــر بين لاستثمارات المتبادلــة والحمـاية بالتشجيع المتعلقة اإتفاقيــة أ2-1
زائرية العمومية السلطات قامتاللوكسمبورغي:  البلجيكي  اإتفاق على ، بالتوقيع24/04/1991بتاريخ  ا

اد امرم ماية بالتشجيع اللوكسمبورغي، امتعلق البلجيكي اإقتصادي مع اإ  وذلك لاستثمارات، امتبادلة وا

 امرسوم من صراحة الثانية امادة نصت ، وقد05/10/1991  امؤرخ 345-91رقم ت مرسوم رئاسي

 الطرف مستثمري قبل من إقليمه على اَستثمارات امتعاقدة آطراف من طرف كل يشجع"أعا على:  امذكور

 يقوم اَستثمارات، لتشجيع آخرى اإجراءات بن ومن. لتشريعاته وفقا اَستثمارات هذ ويتقبل امتعاقد اآخر

                                                           
ري  1 ، الجم ، الجريدة الجزائري در ، 59 رق العدد الرسمي ريخ الص بر 11 بت :  المرس ، 1995 أكت سي رق الرئ

-. مس دة الخ  ، الم
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فيذ إبرام برخيص متعاقد طرف كل ية، أو واإدارية التجارية امساعدة وإتفاقيات اإجازة عقود وت  أن على التق

شاطات هذ تكون  ."1باَستثمار عاقة ال

 الجزائرية الحكومة بين لاستثمارات المتبادلة والحماية بالتشجيع الخاص القانوني اإطار أ2-2
زائر قامت :الفرنسية والحكومة  هما، امتعلق الرسائل وتبادل اَستثمارات وماية تشجيع إتفاقية على بالتوقيع ا

 امادة نصت وقد ،1994/01/02 مؤرخ 01-94 رقم ت رئاسي مرسوم اإتفاقية هذ صدرت حيث
 الطرفي      ن من كل اإتف   اق هذا وأحك      ام تشريع اته إطار  ويشجع، ي    قبل" :على اإتفاقية هذ من الثانية

طقته إقليمه على تتم ال امتعاقدي        ن، اَستثمارات  ".2اآخر الطرف وشركات مواط من البحرية وم

افسية القدرات: الثاني المبحث  .الجزائري لإقتصاد الت

زائر أطلقت وصصة متعلقة واسعة برامج ا  للرفع هذا العمومية، وكل اَقتصادية امؤسسات وأهم أغلب ملت با
افسية من تجات السماح و الوط اَقتصاد ت ية للم  .الدولية آسواق بإخراق الوط

 :التالية الثاثة امطالب خال من هذا لكل نتطرق سوف و

 .الجزائري ااقتصاد مؤشرات بعض تطور على نظرة: آول المطلب

حاول وعليه  :كالتا الكلية اإقتصادية امتغرات بعض تشريح س

 : العامة الموازنةأ 1

 تسجل وثيقة: "عن عبارة هي الو  ميزانية على الدولة تعتمد أن ب العام واإنفاق الدولة أمور تسير أجل من
ة الدولة ومصاريف مداخيل فيها زائر  العامة اموازنة وتعتمد ،" 3واحدة مدنية لس سبة ا باية على كبرة ب  ا

اد إ سعت وقد امداخيل، رأس على الدولة تضعها وال البرولية  الصادرات من خاصة أخرى مداخيل إ
ية، السلعية بية اَستثمارات تشجيع خال من ناحظه ما وهذا الوط واجز من والتقليل امباشرة، آج مركية ا  ا

د ة فخال  .الواردات من وا والعجز  امواز بالعجز ترجم قد اميزانية ونفقات مداخيل تطور كان 1420 س
                                                           

ري  1 ، الجم ، الجريدة الجزائري در ، 46 رق العدد الرسمي ريخ الص بر 06 بت سي رق1991 أكت -. المرس الرئ
. ني دة الث  ، الم

ري  2 ، الجم ، الجريدة الجزائري در ، 01 رق العدد الرسمي ريخ الص ي 02 بت ن سي المرس ، 1994 ج -رق  الرئ
. ني دة الث  ، الم

3  Longatte. J - vanhove. p, Economie Générale, Dunod, Paris, 3e édition,  2002, p 90. 
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ة لدى زي ار مليار 3438.0       ب بالتتا مقدرا العمومية ا ار مليار 3301.1 و دي اتج  مقارنة بعجز دي بال
ام الداخلي ا بامائة، 25.0 و بامائة 18.1 التوا على سجل الذيأ PIB)ا القيمة  أن إ اإشارة ب وه

ر 105 ب       2014 عام  امقدر التصدير سعر متوسط على حساها م احروقات لقطاع امضافة   .للرميل دَو
ة عجز مستوى أن كما زي دول  إليه يشار كما إرتفع العمومية ا ار مليار 3301.1 إ التا ا م  وقد. دي

دوق من بالسحب تغطيته دوق ، هذا أFRR)اإيرادات  ضبط ص  14 لغاية مداخيله وصلت الذي الص
ار مليار 7005.1 مستوى 2013،  جويلية  .1دي

دول  أ2014 - 2009الفرة ) خال للدولة العامة اموازنة يوضح التا وا

 أ.2014 - 2009الفرة ) خال للدولة العامة اموازنة :أ1رقم) جدول                       

   2009   2010 
   

  2011 
    

  2012 
    

  2013 
 

  2014 
   

 مليـــار
ـــار  دي

 مداخيل اميزانية

باية البرولية  م.من ا
3275.4 
1927.0 

3056.7 
1501.7 

3473.8 
1529.4 

3469.1 
1519.0 

3820.0 
1615.9 

4218.2 
1577.7 

 نفقات اميزانية
 التسير

 التجهيز

4199.7 
2255.1 
1944.6 

4657.6 
2736.2 
1921.4 

5930.4 
3637.6 
1930.4 

7745.5 
4925.1 
2820.4 

6879.8 
4335.6 
2544.2 

7656.2 
4714.5 
2941.7 

 -3438.0 -3059.8 -4276.5 -2456.7 -1600.9 -924.3 رصيد اميزانية
ة  -3301.1 -2889.6 -4116.5 -2395.4 -1496.5 -1113.7 الرصيد اإما للخزي

 -PIB/ 10.95- 12.42- 16.6- 20.0- 17.9- 18.1رصيد اميزانية %
 -PIBHH/ 18.8- 26.1- 38.3- 30.6- 25.9- 25.0اميزانية رصيد

Source: Ministère des Finances, Rapport de Présentation du Projet de la Loi de 

Finances pour 2014, le Budget de L'Etat, 2014, p 30. 

ة الدولة ميزانية قراءة خال من فقات و امداخيل سر تتبع و ،2014 لس  العامة اموازنة نفقات أن ناحظ ال
ار مليار 3438      ب امقدر العجز خال من وهذا مداخيلها من أكر كانت للدولة ة أن كما. دي زي  العامة ا
ار، مليار 3301       ب يقدر عجزا أيضا سجلت للدولة  أي) العامة اموازنة  امسجل العجز أن إَ يشر ما دي

قص ة من بالسحب تغطيته مأ امداخيل  ال زي كومة، طرف من العمومية ا  سببه اموازنة عجز لكون ا
                                                           

1 Ministère des Finances, Rapport de Présentation du Projet de la Loi de Finances pour 

2014, p - p  -  . 
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راف اتج اإ قيقي السعر مع اموازنة تقدير  امعتمد البرول لرميل امرجعي السعر بن الفرق عن ال  سعر) له ا
سبة أماأ. التصدير ة  امسجل للعجز بال زي دوق من بالسحب تغطيته م فقد العمومية ا  اإيرادات ضبط ص

(FRRار، مليار 7005.1 مستوى 2013 جويلية 14 لغاية رصيد وصل الذي ،أ  اميزانية عجز أن أي دي
وات امسجل للدولة العامة قيقي والسعر امرجعي السعر بن الفرق إ راجع متتالية لس  بإعتبار ، البرول لرميل ا

اء أنه دوق  يصب مداخيل من امرجعي السعر عن الزائد اميزانية إعداد أث  هذا عن قل وما اإيرادات، ضبط ص
سبة مشكلة مثل الذي اموازنة  كعجز يظهر السعر امية للدول بال ها، البرولية خاصة ال  سوى تتبع َ ٓها م

دوق من مباشرة السحب إما العامة، اموازنة  عجز أي لتغطية حلن عكس قد وما اإيرادات ضبط ص  على ي
ارجي، العام من مباشرة اإستدانة أو القادمة، آجيال زائر ا  هذين على كليا تعتمد زالت وما إعتمدت وا

لن ل من خففت كانت وإن ا وات  الثا ا  .آخرة الس

دوق أ 2  :(FRR)اإيرادات  ضبط ص

دوق اديق) اإيرادات ضبط ص اديق هيأ: السيادة ص قيقي السعر بن الفارق إيرادات فيها تسجل ص  لرميل ا
ه السحب يتم َو الدولة، موازنة عليه تب الذي امرجعي السعر و البرول  العامة اموازنة  عجز سجل إذا إَ م

ر 37ب        يق  در مرجع ي سعر عل ى تب للدولة العامة اموازنة أن علما للدولة، ر  19 ك   ان بعدم   ا للرمي  ل دَو دَو
 .للرميل سابقا

دول دوق  آموال حركة يبن التا وا  :2014-2006للفرة  اإيرادات ضبط ص
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دوق أ:2رقم) جدول                    أ2014-2006الفرة ) خال اإيرادات ضبط ص

ار  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 مليار دي
 المداخيل:

 بواقي 31/12لغاية-
باية  -  فوائض من ا
 البرولية  
زائر - ك ا  تسبيق ب

 
    0 

 

623.4 
 

    0 

 
27.9 

 
448.9 

 
    0 

 
320.8 

 
265.0 

 
    0 

 
721.6 

 
1368.8 

 
      0    

 
1852.6 

 
1798.0 

 
      0 

 
2931.0 

 
1738.8 

 
    0 

 
3215.5 

 
1264.1 

 
     0   

 
5633.7 

 
2509.9 

 
    0    

 
7005.1 

 
2023.7 

 
     0 

 
 اإستخدامات:

 تسدييد امديونية -
ك -  تسديد تسبيق ب

زائر  ا
 تسديد -

 مسبق للمديونية
ة - زي  مويل عجز ا
 31/12بواقي لغاية:-

 

 
  170.0 

     
     - 

 
    0 
 

      - 
27.9 

 

 
156.0 

  
     - 

 
    0 
 

      - 
320.8 

 

 
156.5 

   
     - 

 
57.1 

 
     - 

721.6 
 

 
247.8 

    
      - 

 
      0 

 
      - 

1852.6 
 

 
618.1 

     
      - 

 
    0 
 

91.5 
2931.0 

 

 
314.4 

   
607.9 

 
     0 

 
531.9 

3215.5 
 

 
  66.4 
 

     - 
 
   0 
 

500 
5633.7 

 

 
      0 
      
     - 

 
    0 
 

1138.5 
7005.1 

 

 
     0   
      
     - 

 
     0 

 
1802.5 
7226.3 

Source : Ministère des Finances, Rapport de Présentation du Projet de la Loi de 

Finances pour2014, le Budget de L'Etat2014, p36.   

ة  دوق  س دول أعا ان مداخيل الص فاض متتا 2008و  2007ناحظ من خال ا ، سجلت إ
ة  فاض ب       2006مقارنة بس فاض  358.4و  74.51، حيث قدر هذا اإ ار، وهذا راجع إ إ مليار دي

ة  فاض ب          2006سعر الرميل من البرول، أما اَستخدامات فقد تراجعت مقارنة بس حيث كان اإ
ار13501و 14060 ة إ أخرى،   مليار دي اقص امديونية العمومية من س على التوا وهذا ناتج عن ت

ما   اقص امبالغ اموجهة لتسديدها، مع العلم أن هذ اَستخدامات موجهة لتسديد امديونية فقط، بي وبالتا ت
وات  دوق ضبط اإيرادات مقارنة بس2013،2012،2011،2010،2009الس ة ، إرتفعت مداخيل ص

ار على  2244.9، 999.0، 1473.8، 1532.9، 1103.7، حيث سجلت فارق ب        2008 مليار دي
سب  ة  التوا والسبب الرئيسي  هذا هو إرتف  اع سعر الرميل من البرول  السوق العامية، أم      ا بال

فضت  س  ة  2008 و 2007لإستخدامات فقد إ ار  70.6و 14.0ب     2006مقارنة بس مليار دي
ة  فس السبب السابق مع تسديد مسبق للديون س ، وهذا راجع ل ار  57.1قدر ب    2008على التوا مليار دي

ما إرتفعت س  ة السابقة 2010و  2009بي فس الس ملي         ار  1001.3و 539.5ب        2006مقارنة ب
ك  ار على التوا وهذا راجع لتسديد تسبيق ب زائر مبلغ دي ة 607.9ا ار س ومويل عجز  2011مليار دي
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ة  ة  531.9 و 91.5ب    2011 و 2010اميزانية الذي قدر س . لكن  س ار على التوا  2014مليار دي
ة دوق مقارنة بس فاض مداخيل الص فاض سعر برميل البرول أدى إ إ ار،  486.1ب            2013إ مليار دي

ف ةصاحبه إ دوق مقارنة بس ار، وهذا 66.4ب     2012اض  إستخدامات الص  تسديد إ راجع مليار دي
واص عاتق على ديون بقي وما للجزائر العمومية امديونية أغلب ها ا زائرية. الدولة تضم   ا

افسية الجزئية المؤشرات: الثاني المطلب  .الجزائري اإقتصاد لت

افسية قياس  اإقتصاديون يستعمل ية الت  معاير على تعتمد جزئية مؤشرات آو امؤشرات، من نوعن الوط
  سع       ر و ا      ارجي   ة، التج     ارة أداء اإنتاجية،:  ك         امتعددة الت    افسي  ة جوانب تغطي نوعية و كمية ومتغرات

، ...الصرف  صول يتم ال امركبة امؤشرات إ باإضافة ا زئية امؤشرات ميع خال من عليها ا   .1ا

افسية امقرحة امؤشرات أهم من و ية، لقياس الت مو امتعلقة تلك هي الوط قيقي الدخل ب  إ إضافة لأفراد، ا
 .الصادرات على وتأثرها أسعار الصرف

اتج أداء أ 1 اتج من الفرد نصيب ومتوسط اإجمالي المحلي ال  :ال

اتج المحلي اإجمالي:  أ1-1 ا إذاأداء ال اتج أداء على نظرة ألقي سبة اإما احلي ال  العربية للدول بال
سبة تمعة ة بال ارية، وإذا السوق وبأسعار 2013 لس ا ما ا ة جعل ة 2007 س ا أساس س  بأنه ناحظ فإن

وا  حقق قد اتج  ر، مقارنة مليون 1.634.610زيادة  ال مليون 1.534.078وا بزيادة تقدر دَو
ر ر وهي100532  ب       تقدر بزيادة أي ،2012 العام  دَو  العربية الدول حققتها جدا مهمة زيادة مليون دَو

ارية بآسعار مو زيادة أعلى وتعد ذ قق ا سبة احققة الزيادة هذا وترجع ، 2007 العام م ة بال  2013 لس
سبة مو إ العربية الدول إ بال اعات خاصة السلعي اإنتاج لقطاعات امرتفع ال  رأسها وعلى اإستخراجية الص

صف خال العامية آسواق  البرول برميل أسعار فإرتفاع البرول، ة من آول ال  مستوى أعلى إ 2013 س
 . القطاع هذا امضافة القيمة إما زيادة  فعالة وبصفة ساهم له،

دول اتج تطور أكثر يوضح التا وا فردة العري امغرب ودول تمعة العربية للدول اإما احلي ال  .م

         

                                                           
يظي، عبد إبراهي  1 فسي دراس "الح د تن لم ظل في الجزائر اإقتص دي الع ل ،"اإقتص جستير رس  الع في م

دي يل تخصص ) اإقتص د تح ي (، إقتص دي ك مع التسيير، ع الع اإقتص سف بن ج  ، الجزائر خدة، بن ي
 . ، ص-2007
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اتج أ:3رقم) جدول         ارية السوق بأسعار اإما احلي ال  2013-2007الفرة خال ا

رأ                                                                                                       )مليون دَو
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 2.734.061 2.633.529 2.389.234 2.075.461 1.779.781 1.166.512 1.099.451 موع الدول الدول العربية 

زائر   225.933 204.289 199.302 161.159 137.212 103.071 85.352 ا

 47.111 45.242 45.948 44.017 43.433 32.256 21.459 تونس

 64.439 83.195 36.688 73.824 62.107 47.635 34.574 ليبيا 

 105.333 96.187 99.274 90.714 90.533 59.524 36.958 امغرب

 4.166 3.914 4.064 3.629 3.031 1.875 1.072 موريتانيا

اءا الطالب إعداد من: المصدر دوق اموحد، العري اإقتصادي التقرير معطيات على ب قد ص  334ص ، 2013العري، ال

دول خال من زائر أن ناحظ ا اتج  متصاعدة زيادة حققت ا ارية السوق بأسعار اإما احلي ال  عر ا

وات كافة ا ما وإذا الدراسة، س ة جعل ة 2007س اتج  الزيادة مقدار يكون أساس س وات  ال ، 2008لس
، 113.950، 75.807، 51.860، 17.719، مقدرة ب       2013، 2012، 2011، 2010، 2009

ر على التوا ) ومعرفة140.581، 118.937 اتج قيم مليون دَو ارية السوق بأسعار اإما احلي ال  ا

 ، العامية السوق  البرول برميل ٓسعار الكبر لإرتفاع هذا ، يرجع أ01املحق رقم أنظر احلية وبالعملة

ة من الثا السداسي  برنامج أول بوشر حيث العمومي، اَستثمار برامج إ هذا يرجع كذلك ، 2006س
صوص على محت وال القاعدية، للهياكل هامة مشاريع الراهن، الوقت  الرامج هذ وتشمل  بتحسن ا

اخ  .1امؤسسات استثمارات م

اتج مو إنعكس زائري اإقتصاد على اإما احلي ال  تدعم ال الرامج الدولة جموعة من إطاق خال من ا

مو اعات دعم برامج الفاحي، الدعم برنامج :مثل اإقتصادي ال  بعض هيكلة إعادة برامج التقليدية، الص
 السيار كالطريق ضخمة تية ب مشاريع امالية، امؤسسات و الشركات بعض ديون مسح الكرى، الشركات

ات عدل، برنامج غرب، -شرق شاط ركة دعم أعطى ما الشباب، تشغيل برامج سك  اَقتصادي. ال

اتج من الفرد نصيب متوسط أ1-2 اتج من الفرد نصيب متوسط إرتفع :ال ارية بآسعار اإما احلي ال  ا

ر7998 حوا من العربية الدول  ر 8109حوا إ2012 عام  دَو  مسجا ، 2013 عام  دَو

                                                           
سي،" محمد  1 ل لكس رار مع لي اإست ع تنمي الم ط ث مج "،الجزائر في المصرفي ال ، اأبح دي  ،8 العدد اإقتص

ر  .10  ص ،  في
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 هذا ويرجع .2012 عام  امائة  12.3 بلغ مو معدل امائة مقابل  1.38 و بلغ مو معدل بذلك

وسجلت ليبيا و السودان أكر معدَت تراجع  .العربية الدول  كل الفرد دخل مستوى سن إ اإرتفاع
ارية بن عامي  صيب الفرد من آسعار ا زائر وامغرب أعلى  2013 و 2012ل ما سجلت اليمن وا بي

دول. 1العربية الدول ترتيب على كبر تغير يطرأ معدَت مو، وم  من الفرد نصيب متوسط يوضح التا وا

اتج اد ودول تمعة العربية للدول احلي اإما ال فردة. العري امغرب إ  م

اتج احلي اإما  من الفرد نصيب متوسط أ:4رقم) جدول   .2013-2009و2005و2000و1995ال
ر                                                                                                  أمريكيأ )دَو

 
 الدولـــــــــــــــــة

 
1995 

 
2000 

 
2005 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

مو  معدل ال
   (%) 

2012-
2013 

 1.38 8109 7998 7230 6050 5308 3891 2670 2118 متوسط الدول العربية
زائر  8.4 9510 5453 5428 4100 3981 3132 1801 1500 ا
 3.0 4325 4198 4307 4172 4163 3216 2244 2015 تونس

 -25.0 7533 10041 4571 9496 8248 7186 6130 6340 ليبيا
 8.3 3196 2951 3079 2844 2871 1973 1298 1415 امغرب

 3.9 1153 1110 1180 1080 924 623 405 618 موريتانيا
اءا الطالب إعداد من المصدر: دوق بيانات قاعدة من مفرغة معلومات على ب قد ص ، سبق مرجع العري، ال  .19ص ذكر

دول ناحظ سبة الفرد نصيب متوسط أن من خال ا ة من بدءا مو متصاعد  للجزائر بال  حيث 1995س

ر، 1500 كان ر 9510 غاية إ وصل دَو ة دَو ر، 8010 ب          يقدر بفارق ،2013س  إ راجع وهذا دَو

ي اإرتفاع زائر ها قامت ال اإقتصادية واإصاحات البرول برميل ٓسعار التدر ويع ا  حيث مداخيلها، لت

سب تساهم وأصبحت آخرى القطاعات مداخيل زادت اتج  معترة ب  إنعكس الذي اإما احلي تكوين ال

 الفرد. نصيب متوسط على

زائري الفرد نصيب متوسط أما اتج من ا صيب مقارنة اإما احلي ال سبة  وليبيا بتونس الفرد ب بال
وات  حيث دولة، كل سكان عدد إ راجع وهذا وتونس، ليبيا بعد الثالثة امرتبة  ، تأي2010-1995لس

اتج ه أكر للجزائر اإما احلي كان ال سبة م ه الفرد نصيب متوسط أن وليبيا، إَ لتونس بال  وهذا أقل كان م

                                                           
د صند  1  . ص ذكره، سب مرجع العربي، الن
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فس السبب وات  سابقا)عدد السكانأ، أما  ذكر الذي ل زائر امرتبة الثانية  2012-2011س فقد إحتلت ا
ي اإرتفاع إ راجع بعد ليبيا، وهذا  إ أدى بدور الذي العامية السوق  البرول برميل ٓسعار القياسي والتدر

اتج القياسي اإرتفاع مو نسبة وصلت حيثالفرد  نصيب متوسط على إنعكس اإما الذي احلي لل ة  ال س
زائر ققه م قياسي معدل وهو %8.4إ  2012مقارنة ب        2013 ة  من ا فقد  2013قبل، أما  س

صوص . و زائر امرتبة آو  الفرد نصيب متوسط فيتسمان وموريتانيا امغرب :العري امغرب دول باقي إحتلت ا

سبة آقل اد، نظرا دول لباقي بال اتج تكوين  طاقوية غر قطاعات على إعتمادهم اإ ، احلي ال  ال اإما

سبة السكان عدد وإرتفاع احروقات قطاع مع مقارنة نسبيا ضعيفة مداخيل تتسم  .للمغرب بال

ار صرف سعر تخفيض أ 2 افسية تحسين في أثر و الدي  :للصادرات السعرية الت
ة تعتر قيقية اإنطاقة مثابة 1994 س ار، لتحويلية ا رير  خال من التجارية التحويلية بتب وذلك الدي

اصة امدفوعات ك دفع ما وهذا بالواردات، ا أنه  أي الصرف لسعر fixingالتسعر  نظام تب إ امركزي بالب
ارج، من الدولة واردات على الطلب زيادة إ العملة صرف فيض . ويؤدي1والطلب للعرض ضع  وهي ا

بية اَستثمارات تدفق يشجع أنه إ باإضافة الصادرات، لتشجيع الدول تتبعها سياسة البلد  و امباشرة آج
ترقية  إطار و أخرى، جهة من الصادرات حجم ومضاعفة جهة، من الصرف فارق من لإستفادة طلبا

بية اَستثمارات زائر  آج ك أصدر ا للمستثمرين  بالسماح أ والقاضية2000-03التعليمة ) امركزي الب
ة اإيرادات بتحويل آجانب ا اصة امصا موافقة بعد وذلك استثماراهم، عن ال ك   الصرف مراقبة ا الب

دول2امركزي ار صرف أسعار يوضح التا . وا زائري الدي ر للفرة  مقابل اليورو ا  .2013-2007والدَو
ية العملة صرف أ: أسعار5)رقم جدول                         ارأ الوط  أ2013-2007للفرة ))الدي

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ر  78.65 77.55 72.85 74.31 72.64 64.58 69.36 الدَو

 105.73 100.24 101.81 97.59 101.16 93.99 95.18 آورو
قد العري، مرجع المصدر: دوق ال اءا على معطيات ص ، ص،ص سبق من إعداد الطالب ب  .453،454ذكر

دول خال من ر صرف سعر أن ناحظ ا ار مقابل الدَو زائري، الدي خفض حيث عديدة، بتغرات مر ا  ي
سبة مرة ويرتفع سبة وأخرى قليلة، ب قوى   فيه تتحكم الصرف سعر أن على ذلك  السبب يرجعو  كبرة، ب

                                                           

س لح 1  ر م خ س ،ب جنبي الصرف سي س عاقت ا لسي دي ب ي دراس :الن ي ر تح ث دي ل س اإقتص  لسي

جنبي الصرف ع العصري حسين مكتب ،ا طب زيع، النشر ل ، الت ، الطبع بير ل  . ص  اأ
يظي، عبد إبراهي  2  .، ص ذكره سب مرجع الح
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 العملة إحتياطي كحجم آخرى امتغرات بعض إ إضافة العامية، اإقتصادية وآحداث والطلب، العرض

ارجية اإحتياطات على لإطاع ) الصعبة  والواردات، والصادرات، ، أ 02 رقم املحق أنظر للجزائر الرمية ا

بية اَستثمارات وحجم  .امباشرة آج
سبة  فاض ب ر آمريكي شهد ا ار مقابل الدَو دول ناحظ سعر صرف الدي ٪. وبلغ 2.36من خال ا

ر آمريكي   زائري مقابل الدَو ار ا وي الدي ة  78.65متوسط التبادل الس ر  س ار للدَو مقابل    2013دي
ر الواحد  عام  77.55 ار للدَو  .2012دي

ار مقابل اليورو  سبة  زيادةكما عرف سعر الصرف الدي ، من 2012مقارنة مع عام  2013٪  عام 3.21ب
ة 100.24 ار لليورو الواحد س ة  105.73إ  2012دي ار لليورو الواحد س د اماحظ ومن . 2013دي  ع

ا  حساب على آخرة الفرة  ةالدولي امالية التعامات  ثقة إكتسبت قد آورو عملة أن للجدول قراءت

ر اد دول إقتصاديات ٓن نظرا الدَو مو متاز آوروي اإ سي واإستقرار بال  .ال
افسية الموسعة المؤشرات :الثالث المطلب  .الجزائري اإقتصاد لت
زائر أصبحت افسية تقارير ضمن تدرج حاليا ا  اهيئات تلف تصدرها ال آخرى امؤشرات و الدولية الت

 :نذكر امؤشرات هذ بن ومن .الدولية
افسية مؤشرأ 1  :2015-2014لعام العالمي الت

افسية تقرير صدور جاء تدى عن 2015-2014العامي  الت  144دراسة شاما بسويسرا، العامي اإقتصادي ام

غافورة بكل متبوعة عاميا، آو امرتبة سويسرا تصدرت وقد العام، عر دولة يات، و من س  امتحدة الَو

دا، آمريكية، ل دا، اليابان، وهون كونغ أمانيا، من كل جاءت حن  وف دا، والسويد، ضمن ك  قائمة وهول

افسية بلدان عشرة آحسن يف  العام عر ت . وفيما التص  كل تصدرت آخرى، العربية البلدان ص الدو

يف ال        العربية البلدان قائمة وقطر ةامتحد العربية اإمارات من عاميا، وتذيلت ليبيا واليمن  16و12 التص
يف العامي باحتاهما الرتبة ال         ترتيب  على لإطاع )عاميا على التوا 142و126قائمة الدول العربية  التص

 . أ 03 رقم املحق أنظر الدول
يف وإعتمد افسية تص افسية مقاييس من معيارا 12 ل        وفقا دولة كل حالة دراسة على العامية الت  العامية وال الت

ية امؤسسات، جودة أساسا تشمل من  عدد أكر إستفادة مدى جانب إ اإقتصاد، وإستقرار التحتية، والب
ن ، والتكوين العا والتعليم القاعدية، الصحية والرعاية آساسي التعليم من امواط سوق  جودة عن فضا امه
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دمات البضائع ولوجي، التقدم ومستوى امالية، والسوق وا شاطات اإبداع قوة ومدى السوق، وحجم التك   ال

  .اإقتصادية
سبة أما افسية تقرير  عربيا 10 وال      عاميا 79 ال      امرتبة  حلات فقد للجزائر بال  -2013للموسم  العامية الت

تدى عن الصادر 2014 حو متقدمة العامي، اإقتصادي ام افسية تقرير اماضي. وأشاد العام عن نقطة 21 ب  الت

تدى نشر ما حسب 2015-2014للموسم العامية يد  بآداء موقعه اإلكرو عر العامي اإقتصادي ام ا
ية للمؤسسات افسة على ومقدرها الوط نقطة  21 بإكتساب مح للجزائر ما اماضي، العام خال اإقتصادية ام

زائر أن أكد أنه إضافية، غر افسة على قدرة أقل تزال َ ا طقة امغاربية،  جراها من ام  تقرير وأوصى ام

تدى اَقتصادي كومة م اإقليمي  على امستوى ترتيبها لتحسن اإقتصادية اإصاحات مواصلة بضرورة ا
هوي، اخ تطوير ذلك  ما وا زائر،  اَستثمار م ي قواعد ضبط على والعمل ا  .امباشر اَستثمار آج

دول افسية اإمالية امؤشرات أهم يبن التا وا زائري اإقتصاد لت  .2015-2012للفرة ا
افسية اإمالية امؤشراتأ: 6جدول رقم )           زائري اإقتصاد لت  2015-2012للفرة  ا

ة              سبة)         دولةأ144)من بن الرتيب    الس  أ7-1ال
 3.7                110               2013-2012مؤشر 
 3.8                100               2014-2013مؤشر 
 4.1                79                 2015-2014مؤشر 

Source: Construit par nous sur la base des données de:The global 
Competitiveness Report 2014-2015 p106 

دول من ناحظ زائر إرتقاء ا ة 110امرتبة  من ا ، 2015-2014للفرة  79إ امرتبة  2013-2012س
زائر ها قامت ال اإصاحات إ التقدم ويرجع هذا  .ا

ك العالمي أ2  :1مؤشر الب
ك أصدر وي تقرير الدو الب  حفل  ،2015جانفي 10 آربعاء يوم عرض و 2015لعام آعمال ٓداء الس

تدى إفتتاح ك تقرير كان حيث إفريقيا، وب تاون كيب  جرى الذي إفريقيا حول العامي اإقتصادي ام  الب

اي الدو زائرية، اإقتصادية امؤشرات حول إ زائر أن التقرير واعتر ا هوض مستعدة ا  امالية آزمة من لل

اصة بامؤشرات احللون أشاد كما .العامية وك بأداء ا زائرية الب قدية والسياسة ا  وقطاع اما والسوق للباد ال

                                                           
1 arabic.doingbusiness, sit web, http://arabic.doingbusiness.org/reports/global-reports / 
doing - business-2015. Consulté le :27/04/2015.  

http://arabic.doingbusiness.org/reports/global-reports%20/%20doing%20-%20business-2015
http://arabic.doingbusiness.org/reports/global-reports%20/%20doing%20-%20business-2015
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ك تقرير  وجاء .التأمن زائري اما القطاع إصاح أن الدو الب ابية آثارا ّولد ا سبة فقط ليس إ  للقطاع بال

سبة ولكن اما   .أيضا اإقتصاد لباقي بال
دول زائري اإقتصاد ترتيب يوضح التا وا ك مؤشرات وفقا ا  .2015لعام الدو الب

زائري اإقتصاد ترتيب أ:7جدول رقم)               .2015لعام آعمال مارسة مؤشر ضمن ا
   
 المؤشرات الفرعية  

 ترتيب اَقتصاد   
زائري         ا

 2015لعام      

زائري  ترتيب اَقتصاد ا
 2014لعام       

   
 التغر  الرتيب    

 -2 134 136 آعمال أنشطة مارسة
 -2 139 141 امشروع بدء

اء تراخيص إستخراج  5 127 122 الب
 -5 117 122 العاملن توظيف
 6 166 160 اممتلكات تسجيل

صول  -2 169 171 اَئتمان على ا
 -9 132 123 امستثمرين ماية

 0 176 176 الضرائب دفع
دود عر التجارة  -2 133 131 ا

فيذ  2 122 120 العقود ت
 0 97 97 امشروع إغاق

Source:arabic.doingbusines ,SitWeb,http://arabic.doingbusiness.org/ExploreEcon

omies/?economyid=4, Consulté le :01/05/2015. 

دول يبن زائر تراجع أعا ا سبة ا صول العاملن وتوظيف امشروع وبدء ٓعمال، ا أنشطة مارسة مؤشر بال  وا

دود، عر التجارة إ باإضافة امستثمرين، وماية اإئتمان على  البروقراطية لفات بقاء إ راجع وهذا ا

ركة مع امتماشية القوانن إصدار  التأخر إ إضافة اإدارية، اإجراءات وثقل اإدارة،  امتفشية  اإقتصادية ا

ديدة زائر، تعرفها ال ا سبة أما ا اء، تراخيص إستخراج بال فيذ اممتلكات وتسجيل الب  سجلت فقد العقود وت

ا ابيا، س تائج تبقى لكن إ سبة أما .ذلك من امرجو امستوى دون امؤشر  احققة ال بية لاستثمارات بال  آج

اص امؤشر فإن امستثمرين ماية ص وفيما امباشرة  شفافية :امستثمرين ماية من أبعاد ثاثة يصف به ا

 امسامن وقدرة ،أامدير مسؤولية مدى مؤشر) الذاي التعامل عن امسؤولية أالكشف مدى مؤشر) الصفقات

http://arabic.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=4
http://arabic.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=4
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 قيم وتراوح .امستثمر ماية ومؤشر أامسامن قضايا مؤشر) سوء اإدارة بسبب وامديرين اموظفن مقاضاة على

 امديرين، جانب على امسؤولية من وامزيد الكشف من امزيد إ تشر آعلى والقيم ، 10 إ 0 من امؤشرات

ماية الصفقة، معارضة  من للمسا الصاحيات من وامزيد  .1للمستثمر آفضل وا
بي ااستثمار تدفقات :الثالث المبحث افسية على ااقتصادية وآثار المباشر آج  الجزائري.ااقتصاد  ت

زائر عملت ذ جاهدة ا  توفر على السوق إقتصاد مرحلة إ لإقتصاد امخطط التسير مرحلة من اإنتقال م
اخ بية اَستثمارات ذب امائم ام ظم القوانن من مجموعة معززة بيئة وفق امباشرة، آج  احفزة والتشريعات وال

ظمة بية اَستثمارات تشجيع  هامة خطوات تعتر ال لاستثمارات، وام   .امباشرة آج
بي ااستثمار تحليل :آول المطلب  الجزائر. إلى الوارد المباشر آج

زائر عملت  اَستثمارات حج     م من الرف      ع اول       ة إ اهأصدر  ال     والتشريع  ات القوانن موعة خال من ا
بية  شاط دورة و الدولية آموال لرؤوس عالية سيولة توفر بغية وذلك وها، امتدفقة آج  خاصة اإقتصادي ال
افسية من للرفع امائمة الظروف توفر بغية احروقات، قطاع خارج القطاعات    .إقتصادها ت

ي اَستثمار تدفقات عودة 2013 عام شهد سبة اَرتفاع وترة ا العامي امباشر آج  إ لتصل %9 ب

ر تريليون1.45 ي اَستثمار ارصدة معها ولرتفع 2013 عام دَو سبة ايضا العام  امباشر اَج  لتصل %9 ب

ر تريليون 25.5 ا  بلغت ، 2014لعام العامي اَستثمار تقرير  الواردة اَحصائيات آخر وحسب. دَو

ي اَستثمار تدفقات امية اَقتصادات إ الواردة امباشر آج ر، مليار 778 بقيمة جديدا قياسيا رقما ال  دَو

ي اَستثمار تدفقات ارتفاع استمرار آونكتاد ويتوقع هذا. العامية التدفقات من % 54 مثل ما وهو  آج

وات خال العامي امباشر ر تريليون 1.6 ليبلغ امقبلة الثاث الس ر تريليون 1.75 و ، 2014عام  دَو  دَو

صة ، 2016 عام  تريليون 1.85 و 2015 عام   خال امائة  52 ا لتصل امتقدمة للبلدان أكر و

ا ال أن وما  2016.2ام ع زائر هو دراست ا ا حاول فإن بية امباشرة اإستثمارات حجم تطور ليل س  آج

زائر إ امتدفقة : .2014-2002الفرة خال ا دول التا  وذلك من خال ا
 
 
 

                                                           
رير -  1 فسي ت  . ص ،  العربي التن
سسا  2 ن العربي لم ر لضم ن اإستثم ، إئتم درا رير الص خ ت ر من ل في اإستثم ي ،صالعربي الد   ، الك
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بية امباشرة اإستثمارات حجم تطور أ:8جدول رقم ) زائر إ امتدفقة آج  .2014-2002الفرة خال ا
اصب الشغل     %      دج6أ10امبلغ) %     عدد امشاريع امشاريع اَستثمارية  %     م

 88       848302      77     8018771 99    58 324  اَستثمار احلي
ي   12    113879    23     2354099 1     564    اَستثمار آج

 100    962181   100    10372871 100   58 888 المجموع    
ية المصدر: -2002لتطوير اَستثمار، ملخص امشاريع اَستثمارية امصرح ها، بيانات التصريح باَستثمار  الوكالة الوط

2014.  :  www.andi.dzعلى اموقع اإلكرو

 
سبة زائر إ بال بية اَستثمارات من الواردة التدفقات فإن ا أ، قد وصلت 2014-2002الفرة) خال آج

وين وطبيعين، مبلغ إما قدر ب          استثماريمشروع  564إ  ي، ٓشخاص مع ار 2354099أج مليون دي
ققة بذلك  زائرية، ويرجع 113879جزائري،  صب شغل مباشر لأيدي العاملة ا أساسية  بصفة ذلك م

السكة غرب ومشروع -شرق الطريق السيار القرن ومشروع سكن امليون كمشروع العقاري القطاع إنتعاش
ديدية امزدوج اعي، القطاع إجتذها ال التدفقات تضاعف جانب إ ا دمات، وقطاع الص  وقطاع الفاحة. ا

ي اَستثمار شهد كما وات كبرا تطورا الصيدلة و الكيمياء قطاعي  آج  اماضية. خال الس
ي اَستثمار تدفق حجم  الزيادة هذ ترجع و     زائر إ الوارد آج التشريعات  و القوانن طبيعة إ ا

ديدة كومة أقرها ال ا زائرية، ا قد قانون ا وأخرا قانون  1995 قانون ، 1993اَستثمار قانون والقرض، ال
تائج إ إضافة هذا اإدارية، اإجراءات وتبسيط مركية مزايا عدة يتضمن الذي 2006 حققتها عمليات  ال ال

ارجية، التجارة قطاع رير مثل اإقتصاد، لدواليب اهيكلية التصحيحات أدخلت  ال اإصاحات وسلسلة ا
ظومة على ظمات  اهيئات عديد مع عقدها ال وامعاهدات اإتفاقيات عديد إ باإضافة وامصرفية، امالية ام وام

ة من امشاريع لعدد اهام التطور  ناحظه ما هو هذا ونتيجة الدولية، اصب وعدد أخرى، إ س الشغل  م
دول يوضحه كما احلية، للعمالة اموفرة  :التا ا
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ي اَستثمار مشاريع عدد تطور أ:9)جدول رقم زائر  امباشر آج  .2014-2002الفرة خال ا
       

وات اصب الشغل %      دجأ )مليارالقيمة  %     عدد امشاريع الس  %      م
2002     495   0.84       98566   0.95   29586      3.07 
2003    1628   2.76    396209        3.82   34618    3.60 
2004     876   1.49    241768   2.33   24892    2.59    
2005     836   1.42    198839    1.92   32019    3.33 
2006    2102      3.75       486035   4.69     47265    4.91 
2007    4257   7.23    664782      6.41   86733    9.01 
2008    6538  11.10   1327946  12.80   89594    9.31 
2009    6932  11.77    439834   4.24   63488    6.90 
2010    5564   9.45      379834   3.66   59134    6.15 
2011    5688   9.66   1331711   12.84   124004   12.89 
2012    6077  10.32    754025   7.27   76443      7.94   
2013    7991  13.57   1861048  17.94  143446   14.91 
2014    9904  16.82     2192530  21.14    150959   15.69 

 100    962181    100    10372871    100    58888   اجموع
ات باَستثمار، بيانات التصريح باَستثمارالمصدر:  ية لتطوير اَستثمار، تطور التصر على  2014-2002الوكالة الوط

 :  www.andi.dzاموقع اإلكرو

 

دول خال من مشروع إستثماري مبلغ إما  58888إ  2014غاية  إ وصل امشاريع عدد أن ناحظ ا
صب شغل، 962 181مليار دج، موفرا بذلك  10 372 871يقدر ب           وإذا قارنا تدفقات اَستثمار  م

ة زائر س ي امباشر الوارد إ ا احظ صعود عدد امشاريع اإستثماري  2014آج وات السابقة، ف ة بالس
زائرية هذا التطور إ التشريعات ال أصدرها  هذا اجال  قيق أفضل نتيجة، حيث أرجعت السلطات ا و

 .1وال ساعدت على استقطاب العديد من امستثمرين آجانب  عدة قطاعات

                                                           
ل  1 ك طني ال ير ال ر لتط استثم ن التصريح ب ر، بي ني:ع ، 2014 اإستثم قع اإلكتر  الم

consulté:24/04/2015.  http://www.andi.dz/index.php/ar/fonds-d-investissement  

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/index.php/ar/fonds-d-investissement
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بي لاستثمار العامة ااتجاهات :الثاني المطلب     الجزائر.                      إلى الوارد المباشر آج
بي ااستثمار إتجاهاتأ 1  :إقتصادي قطاع كل حسب الجزائر إلى الوارد المباشر آج

شاط اإقتصادي من خال تسهيل إنسي اد وسائل مويل دولية لدورة ال زائر على إ  اَستثم     اراتاب    عملت ا
بية امباشرة، خاصة  القطاعات خارج  ب اَستثماركثرا على تشجيع  احروقات، وركزتآج اشر     ي امب   آج

دمات، وقطاع الص قل، والسياحة، وا اء وآشغال العمومية، والصحة، وال  اعة   قطاع الفاحة، والب
أ هو قطاع 2014-2002) ، وقد كان أهم قطاع جذبا للمستثمرين آجانب خال الفرة1اإتصاَتو 

اعة  دمات ب     324ب       الص وعية جانب إ عدنا إذا أما الكمية، حيث من مشروع، هذا 100يليه قطاع ا  ال
ي اَستثمار اح على شاهد كان قطاع أهم فإن  العدد حيث من كان وإن اإتصاَت، قطاع هو امباشر آج

وعية حيث من فإنه آقل هو جم ال مة جيزي وشرك آهم، يعتر وا  الثورة على شاهدين خر لإتصاَت و
زائرية السلطات إنتهجتها ال السياسة نتاج وهو. اإتصال عام  أحدثاها ال ي اَستثمار ا ا  امباشر آج
بية الشركات حجم  سريع تطور إ أدت ال زائر،   آج   وتوزيعها الشركات، هذ تواجد ص وفيماا

دول والشكل نأخذ، 2014-2002 للفرة اإقتصادية القطاعات  :التالين ا

بية حسب كل قطاع امصرح ها أ:10جدول رقم)   أ.2014-2002لفرة ) توزيع امشاريع اإستثمارية آج
 قطاع    

شاط    ال
 عدد     

 امشاريع  
 القيمة مليون %     

ار جزائري  دي
اصب   %       م

 الشغل        
     % 

 0.54    619     0.23    5495   1.60    09      الزراعة
اء  16.40   18675   2.54    59713  16.84   95      الب

اعة  56.14   63928   68.55   1613708 57.45   324     الص
 1.93    2196    0.58    13573   1.06    06      الصحة

قل  1.44    1639     0.53    12405   3.37    19      ال
 12.36   14080   19.65   462619  1.77    10      السياحة

دمات  9.87    11242   4.13    97145     17.73   100     ا
 1.32    1500   3.80    89441   0.18    01      اإتصاَت

 100      113879 100     2354099 100     564     اجموع
ية لتطوير اَستثمار، بيانات التصريح باَستثمار المصدر:  ، امشاريع اَستثمارية حسب قطاع 2004-2002الوكالة الوط

 : شاط، على اموقع اإلكرو  .www.andi.dzال

                                                           

، بن رشيد  1  جنبي لشركا ي م ا د الدليل الجزائر، في الع عي اإقتص جزائر اإجتم ضعي :ل دي ال ، اإقتص
لم ل، ك ، الطبع الجزائر، لإتص ل  45  ، ص 2011اأ
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بية اإستثمارية امشاريع عدد توزيع نسبةأ: 3الشكل رقم)  .2014-2002ها لفرة   امصرح قطاع كل حسب آج

 

اءا الطالب إعداد من :المصدر دول معطيات على ب  أ.10رقم ) ا

دول لتحليل  :حدى على قطاع كل نأخذ ا

دول إ وبالرجوع قطاع الزراعة: أ1-1  م 2014-2002الفرة  وخال أنه ناحظ ين السابق والشكل ا
يبة مشاريع استثمارية 9 سوى الفاحة قطاع ل   يسج زائر  أج سبة ا من إما امشاريع  %1.60ب

زائر، اَستثمارية بية  ا ار جزائري، وبالتا 5495ب       تقدر بقيمة آج  بعد قطاع أضعف هو مليون دي
بية، اَستثمارية امشاريع جذب حيث من واإتصاَت الصحة  جلب  القطاع هذا فشل يؤكد ما آج

ه امرجوة التطلعات عن بعيدا وبقاؤ امباشرة بيةآج اَستثمارات وعها الزراعية امساحات شساعة رغم م . وت
ح الفاحي القطاع  لاستثمار جديدا قانونا تعد العمومية السلطات لما جع وهو  من كثرا امستثمرين سيم

اعة آمدة الزراعية. cepsaذا القطاع شركة ومن بن اَستثمارات  ه .1واإمتيازات الضمانات  اإسبانية لص

اء قطاع أ1-2 سبة: العمومية وآشغال الب اء لقطاع بال بية اَستثمارات فإن العمومية وآشغال الب  آج

سبة مشروع 95سجلت موع % 16.84 ب ،بقيمة 2014-2002اممتدةمن للفرة اَستثمارية امشاريع من 
ار  59713تقدر ب       ية الشركات سيطرت وقد جزائري،مليون دي  هذا ويرجع فيه، واليابانية وامصرية والركية الصي

                                                           
،" بشير  1 تح هل مصيط ع ي ط احي ال ر ال جنبي لإستثم شر ا ن الشر ؟"،المب قع من اين، أ  :الشبكي الم

http://www.echoroukonline.com/ara/aklam/aklam_elkhamis/bachir_msitfa/50829.html 
consulte :26/04/2015.  

 

2% 

17% 

57% 

1% 

3% 

2% 
18% 

0% 

ع خال فترة  جنبي حس كل قط را ا زيع ااستثم  (.2014-2002)نسب ت

ء الزراع ع البن ل الصح الصن ح الن ا الخدم السي  اإتص

http://www.echoroukonline.com/ara/aklam/aklam_elkhamis/bachir_msitfa/50829.html
http://www.echoroukonline.com/ara/aklam/aklam_elkhamis/bachir_msitfa/50829.html
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بية اَستثمارات حجم  امهم التطور مو دعم برنامج إ آج  العمومية السلطات أن حيث اإقتصادي، ال

ي لاستثمار واسعا الباب فتحت بية امستثمرة  هذا  ال.جا هذا  واحلي آج ومن أهم الشركات آج
 .1اإسبانية repsolالقطاع هي شركة 

اعة: أ1-3 اعة قطاع أخذ قطاع الص جم الص بية اَستثمارات حصة من آكر ا زائر،   امباشرة آج ا
 حجم موع من % 57.45  ب       تقدر نسبة على صل وقد اَستثمارات، هذ آهم جذبا القطاع بإعتبار

بية اَستثمارات زائر امسجلة آج ة لغاية با ي. وتطور  استثماري مشروع 324 مجموع ،2014 س أج
اعي  اَستثمار  وذلك امتخذة اإجراءات وجدية العمومية السلطات له أعطتها ال لأمية راجع القطاع الص

صوص بفضل  امتعلق 1988 جويلية 12  امؤرخ 25-88 رقم القانون خصوصا و والقانونية التشريعية ال

ية اإقتصادية اَستثمارات بتوجيه اصة. الوط وتعتر الشركة الفرنسية هي الرائدة  هذا القطاع ومن بن هذ  ا
اعة إطار  اعات الغذائية، وشركة ميشان لص  ت السيارات. االشركات، شركة دانون للص

زائر الصحة قطاع سجل الصحة: أ1-4 سبة با بية اَستثمارات حصة من آضعف ال زائر إ الواردة آج  ا

ا ي بية استثمارية مشاريع 6سجلت حيث اإتصاَت، قطاع إذا إستث  إ باإضافة الصحية، اهياكل ال  أج

اعة قطاع  احتشم اَستثمار سبة آدوية، ص بية اَستثمارات حجم إما من % 1.06 تتعدى َ ب  آج

زائر،  ة خال آمر تدارك العمومية السلطات حاولت وقد ا  اَستثمار أمام واسعا الباب بفتحها 2012 س

ومثال الشركات امستثمرة   أ.2025-2012) العمومية للصحة التوجيهي امخطط خال من اجال هذا 
زائر الشركة آمريكية للصيدلة  اعة آدويةpfeizerا  2.لص

قل: أ1-5 قل قطاع أخذ قطاع ال بية اَستثمارات حجم من % 3.37 حصة ال  و امتدفقة امباشرة آج
زائر  مغلق شبه قطاع  نوعية استثمارات وهي ،استثماري مشروع 19 مجموع 2014-2002الفرة خال ا

ي اَستثمار أمام قل ال يفتح الذي 1988 قانون ميد بعد خاصة امباشر آج وي ال  اَستثمار أمام ا

اص. وال تعمل على  Mercedesومن بن الشركات امستثمرة  هذا القطاع، الشركة اَمانية مارسوداس  ا
يع قطع غيار   .للمركبات الثقيلة  التبديلتص

                                                           
ري حس م   1 ئ به الغرف التج : ج ني  la turbune26 mars 2014 الجزائري اإسب

2 Le uotidie  d’O a  jou al atio al  du   11/05/2013. 
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ي مشاريع  10، 2014-2002سجل قطاع السياحة خال الفرة قطاع السياحة: أ1-6 كإستثمار أج
سبة ية  %1.77ب ها شركة "سيدار" السعودية بَو بية امباشرة امتدفقة للجزائر، م من حجم اَستثمارات آج

ظمة العامية للسياحة، فإن القطاع السياحي مثل20زرالدة ب      ادا إ ام من قيمة  %3.9ألف سرير، وإست
تجة و من %9.5الصادرات و ام. و  %8.1نسبة اَستثمارات ام اتج احلي ا زائر تسعىمن ال  من للرفع ا

بية اَستثمارات بتشجيع السياحي القطاع قدرات  ال والضمانات التسهيات ملة خال من الجا هذا  آج

زائر واختصاص  laficoوتعد شركة  .آجانب للمستثمرين تقدمها الليبية أيضا من بن الشركات امستثمرة  ا
دقة.  الشركة هو الف

دمات قطاع جاء الخدمات: أ1-7 اعة قطاع بعد الثانية امرتبة  ا بية اَستثمارات جلب  الص  آج

زائر إ امباشرة سبة أي استثماري، مشروع 100 ب       ا بية اَستثمارات حجم من %17.73 ب  امباشرة آج

زائر إ امتدفقة ية إ راجع وهذا ا اولة قطاع  أغلبها تركزت وقد القطاع، هذا مردودية و ر اعة لقطاع ام  الص

دمات اماليةواحروقات رال" لتقدم ا ك الفرنسي "سوسي ج ، ومن بن هذ اَستثمارات الب  .1، والقطاع اما

بية اَستثمارات جذب ناحية من كميا آضعف اإتصاَت قطاع يعتر اإتصاات:أ 1-8  للجزائر آج

سبة أي فقط، واحد استثماري عو مشر ب   بية اَستثمارات حجم من % 0.18 ب ه للجزائر امتدفقة آج  ولك

جاح نظرا الطاقة، قطاع بعد نوعيا آحسن  لاستثمارات موذجا وأصبح اإتصاَت سوق  حققه الذي لل

دية بية ا اجحة آج افسية من رفع الذي ال زائر اإتصاَت قطاع ت ومثل امشروع اَستثماري  الشركة  .2با
قال ية لإتصاَت، بعد شركة أوراسكوم امصرية للهاتف ال  .3الكويتية الوط

بي ااستثمار إتجاهاتأ 2 اطق حسب الجزائر إلى الوارد المباشر آج  :الجغرافية الم

ي اَستثمار تدفقات حجم عرف زائر إ الوارد امباشر آج ة من متزايدا إرتفاعا ا  تل   ف و ٓخرى، س
وافز كثر قدمت ال القوانن بفضل وذلك القطاعات،  م    اخ نلتحس آجانب، للمستثمرين والضمانات ا

زائرية، السلطات أبرمتها ال وامعاهدات اإتفاقيات إ رجعي كما ،اَستثمار فرص  ص    دارة أوروب   ا فإحتلت ا
زائر إ تدفقت ال اَستثمارية امشاريع عدد  العام اد دول ةموع مشروع، تلتها 316ب      ا  آوروي اإ

                                                           
1 Nourredine. A, « L’a ée d’u e Algé ie alade de l’o  oi  », Le Dé at st atégi ue, N ° , 
novembre 2013. 

 27.   ص ذكره، سب مرجع ،ي بن رشيد  2
رير   3 ، الت ا طني لإتص ، السن ال ي ة التغيير، الك  . ، ص، ق
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 171مشروع استثماري، وكان نصيب الدول العربية  امرتبة الثالثة ب      238ب      الشراكة إتفاق بفضل وهذا
زائر للشركاء العرب. ورغم زائر مازالت ذلك مشروع وهو نتيجة التسهيات ال تقدمها ا  ت    د من تع     ا ا

ارتن مقارنة إليها الواردة اَستثمارات حجم  لم    ا ي    زا اَستثم    ارات هذ هيكل كان وإن وامغرب، تونس با
بية لاستثمارات جذبا آكثر القطاع يعتر الذي واحروقات، الطاقة قطاع  صورا دول .امباشرة آج  التا وا

ي اَستثمار تدفقات يبن مصادر زائر إ امباشر آج  أ.2014-2002الفرة) خال ا
ي اَستثمار تدفقات مصادر  أ:11جدول رقم)  زائر إ امباشر آج          أ.2014-2002الفرة ) خال ا

ار جزائري عدد امش   اريع    ام       اطق        اصب الشغل  القيمة مليون دي  م
 66 306     839 295       316      أوربا

اد آوري  33 175    519 485       238      فيما بيها اإ
 7 230     115 219       53       آسيا

 2 933     63 171        10       أمريكا
 35 060    1 243 455     171      الدول العربية

 264       2 974        01       أسراليا
سيات  2 086     89 985        13       متعددة ا

 113 879    2 354 099     564      وعـمـالمج         
ية لتطوير اَستثمار، بيانات التصريح باَستثمار  :المصدر على ، امشاريع ال تشرك أجانب، 2004-2002الوكالة الوط

 :  .www.andi.dzاموقع اإلكرو

 
سيات وبالتفصيل ولتبيان بية الشركات ج ت ال الشركات عدد حسب وترتيبها آج زائر عملت و إستوط   ا

دول نأخذ ،31/12/2013لغاية: : ا  التا
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بية الشركات أ:12جدول رقم)                  زائر  العاملة آج  .31/12/2013:لغاية ا
عدد  الدول

 الشركات
عدد  الدول

 الشركات
عدد  الدول

 الشركات
عدد  الدول

 الشركات
 70 و.م.أ 213 قطر 470 آردن 1870  فرنسا
دا 141 ليبيا 465 امغرب 1613 سوريا  59 ك
ان 1152 تونس  48 العراق 105 الرتغال 407 لب

 43 السعودية 94 بلجيكا 389 فلسطن 838 الصن
د 89 أمانيا 383 إسبانيا 670 مصر  40 اه

 37 روسيا 84 بريطانيا 324 إيطاليا 645 تركيا
     389                                               باقي بلدان العام

 10666                                              اجموع
اءا على أساس امركز الوط للسجل التجاري المصدر:  ، توزيع التجار آجانب 2013اجلة اإحصائية  ، CNRCب

 .18، ص 2013امسجلن  السجل التجاري  هاية 

ي اَستثمار تدفقات مصادر السابق التحليل خال من زائر إ الوارد امباشر آج -2002الفرة خال ا
بية الشركات عرض خال من ، وكذلك2014 زائر  العاملة آج  أن ، ناحظ31/12/2013 :لغاية ا

زائر إ امتدفقة اَستثمارات حجم هذ  السوق وكر أمية إ نظرنا ما إذا امتوقع، امستوى دون كانت ا

زائرية  الضمانات من بالرغم اَستثمارات، هذ من أكر حجم ذب كفيلة ومرافق هياكل من عليه تتوفر وما ا

زائرية السلطات قدمتها ال قد قانون آخرها والتشريعات القوانن خال من آجانب للمستثمرين ا   .والقرض ال

بي ااستثمار دور :الثالث المطلب افسية القدرة من الرفع في المباشر آج  الجزائري. لإقتصاد الت

ي اَستثمار وأهداف وخصائص مفهوم إ سابقا أشرنا اطر أميته، إ باإضافة امباشر، آج ظريات و  وال

افسية، مفهوم إ أشرنا كما له، امفسرة  القدرات دعم سياسات إ باإضافة اإسراتيجيات، و البيئة الت

افسية زائري، لإقتصاد الت انب وهو ا ظري ا ا، من ال  آثار إ امطلب هذا  نتطرق سوف واآن دراست

ي اَستثمار افسية على امباشر آج زائري اإقتصاد ت  .ا
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بي ااستثمار تدفق إنعكاسات أ 1  :المدفوعات ميزان على المباشر آج

بي ااستثمار تدفق إنعكاسات أ1-1  :التجاري الميزان على المباشر آج

 حركة مولدا ، 1الدو الصعيد على والتصدير اإستراد حركة أو الدولية التجارة أو الدو التجاري التبادل ظهر

شاط من ركة هذ ،كفاءة الدول بن اإقتصادي ال  عبارة هو الذي التجاري، اميزان يدعى ميزان تقاس ا
ظورة )امعامات السلع من والواردات الصادرات قيمة بن الفرق"عن  تفوق الصادرات كانت فإذا ،اماديةأ أو ام

اك يكون الواردات و من ".2الواردات من أقل الصادرات قيمة كانت إذا والعكس التجاري اميزان  فائض ه
تائج أن إ امبحث هذا من الثا امطلب  خال اإشارة ارجي التبادل لعمليات التجارية ال خال  للجزائر ا

ة ارجية التجارة حركة إ تطرقال يتم ، سوف2013س زائري اميزان التجاري  امسجلة ا -2009للفرة ا
:  مبن هو ، كما2013 دول التا  ا

 أ.2013-2009اميزان التجاري وباقي الدول امغاربية خال فرة ) أ:13جدول رقم)            
رأ                                                                                              )مليون دَو

    2009   2010   2011    2012 2013 
 557.351.1 620.113.5 516.460.4 320.403.3 189.391.7 موع الدول العربية

زائر  9.316.0 20.237.0 25.953.0 18.200.0 7.790.0 ا
 -5.934.4 -6.105.1 -4.798.9 -4.570.8 -3.701.1 تونس

 9.566.0 35.915.1 7.859.8 24.376.2 15.052.8 ليبيا
 -20.399.7 -20.097.9 -19.288.4 -14.964.0 -16.483.9 امغرب

 -370.1 -460.9 297.3 126.3 -115.4 موريتانيا
اءا الطالب إعداد من: المصدر دوق اموحد، العري اإقتصادي التقرير معطيات على ب قد ص  .440ص ، 2013العري، ال

وات عر متصاعدة فوائض حقق قد للجزائر التجاري اميزان رصيد أن ناحظ أعا الشكل خال من  كامل س

زائري التجاري اميزان قارنا ما وإذا الدراسة، سبة ا  د أ2013-2009) الفرة خال امغاربية الدول لباقي بال
اي الرصيد هذا سجلت أيضا ليبيا أن  تونس امغرب وهي امغاربية باقي الدول عكس الدراسة، لفرة اإ

ها  متتاليا عجزا حققت ال وموريتانيا، اء التجارية موازي  يرجع ، و2011-2010موريتانيا خال فرة  بإستث

                                                           

رة العدلي، أحمد أشرف 1  لي التج ي شرك ،الد طبع ر زيع، النشر ل ، الطبع ،اإسكندري الت ل  .، ص اأ
 

ر، أحمد 2 دم مند د في م لي، اإقتص ، الدار الد معي ، الج ن اإسكندري ، بد  .، ص  طبع
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سبة هذا باية مداخيل إرتفاع إ وليبيا للجزائر بال وات آخرة  خاصة البرولية، ا  أسعار إرتفاع إثر على الس

ي اَستثمار تدفقات حجم و الدولية آسواق مستوى على البرول زائر إ امباشر آج  كانت وإن ح ا

دوق  يصب التجاري اميزان فائض أن علما تشمة،  .اإيرادات ضبط ص

بي اإستثمار تدفق إنعكاسات أ1-2  :المال رأس ميزان على المباشر آج

ساب هذا يسجل  آخرى، الدورة قبل حقوقها أو الدولة أصول على اميزان فرة خال تطرأ ال التغرات كافة ا

ساب هذا  تدخل وهكذا .الدول هذ مواجهة  إلتزاماها أو الدولة خصوم على وكذلك  العمليات كافة ا

ية مركز  تغرا مثل ال  .للدولة آموال رؤوس تدفق حركة اميزان يعكس وبالتا .1للدولة وامديونية الدائ

بية تاَستثمارا تدفقات حركة ومعرفة دول  .2013-2004الفرة  للجزائر اميزان هذا  آج نأخذ ا
:  التا

ي اَستثمار تدفقات أ:14جدول رقم)     زائر إ الوارد امباشر آج  أ.2013-2004الفرة) خال ا
رأ.                                                                                         ) الوحدة: مليار دَو

 2008 2007 2006 2005 2004 البيان
 0.63 1.06 1.2 0.44 0.51 التدفقات الواردة

 رصيد ميزان حركة 

 رأس امال
2.4- 1.36- 0.87- 0.71- 1.37- 

 2013 2012 2011 2010 2009 البيان
 2.64 1.66 1.79 1.08 0.88 التدفقات الواردة

 رصيد ميزان حركة 

 رأس امال
1.87- 4.24- 11.2- 0.99- 2.45+ 

ي َستثمارا عبدالكرم،" بعداش ناصر، عدون :داديالمصدر زائر إ الوارد امباشر آج  خال امدفوعات ميزان على وآثار ا

لة2013-2004الفرة زائر، للتجارة، العليا امدرسة اإصاحات اإقتصادية ،"   .34 ص 2014، 9العدد ا

دول خال من ناحظ زائر إ الواردة التدفقات أن أعا ا بية اَستثمارات من ا  سجلت امباشرة آج

ة من تذبذبا  امال رأس حركة ميزان فرصيد سابقا، ذكرت عديدة إعتبارات وهذا وصعودا، هبوطا أخرى إ س

ة من متتاليا عجزا 2013-2004الفرة خال سجل سب أخرى إ س  العجز هذا إن عكسيا، متصاعدة وب

                                                           

ض حسين زين 1  د ه، ع لي اإقتص مع دار ،الد ، الجديدة، الج ن اإسكندري ، بد  . ،ص طبع
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سبة أما للمديونية، امسبق التسديد إ يعزى الصعبة للعملة خروج  وامتمثل ة بال الفائض  فإن ، 2013 لس
ها يبق م ال امديونية تسديد عن التوقف إ يرجع ر مليارات4 إَ م ا وإذا .دَو  من الواردة التدفقات َحظ

بية اَستثمارات ة  امباشرة آج ر، مليار 2.64 سجلت اهأ ناحظ 2013 س  يؤثر رصيد وهو دَو

اب ه الرأمالية، العمليات حساب على باإ بية اَستثمارات تدفق أن نقول وم اي أثر له آج  حساب على إ

 .1صحيح والعكس امال رأس

بي اإستثمار تدفق إنعكاسات أ 1-3  :التحويات وباقي الخدمات ميزان على المباشر آج

ارج إ امالية التحويات تسجل فذها ال ا زائر  آجانب امستثمرون ي صر ضمن ا  العوامل دخل صا ع
زائري امدفوعات ميزان  زائر سجلت ولقد .2ا ارج إ امالية التحويات  حركة ا  عوائد وهي ا

بية لاستثمارات شط تاَستثمارا وهذ ها، امتواجدة آج دول .احروقات قطاع  أغلبها ت  يوضح التا وا

ة امالية التدفقات قيمة ا ي اَستثمار عن ال  أ.2013-2004الفرة) خال امباشر آج

ة امالية التدفقات أ:15جدول رقم) ا ي اَستثمار عن ال  .2013-2004الفرة  خال الوارد امباشر آج
ر.أ                                                                                        ) الوحدة: مليون دَو

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 البيـــــــــان 
 2646 1662 1795 1081 882 634 1065 1196 438 507 1تدفق إ.أ.م الوارد 

 تحويات مستثمرين
 أجانب في قطاع

 2المحروقات

 
660 

 
1169 

 
1023 

 
1594 

 
2195 

 
3117 

 
4743 

 
5288 

 
3896 

 
4562 

 صافي التدفقات 
 3=2-1المالية 

153- 731- 172 529- 1561- 2235- 3662- 3493- 2234- 1916- 

ي اَستثمار عبدالكرم،" بعداش ناصر، عدون دادي المصدر: زائر إ الوارد امباشر آج  خال امدفوعات ميزان على وآثار ا

لة2013-2004الفرة زائر، للتجارة، العليا امدرسة اإصاحات اإقتصادية ،"   .37ص 2014، 9العدد ا

دول معطيات خال من ارجة الداخلة امالية التدفقات صا  عجز حدوث ناحظ أعا ا  امتعلقة وا
ي باَستثمار وات كامل عر امباشر آج ة ماعدا الدراسة، س  يقدر فائض فيها سجل ال فقط، 2006 س

ر، مليون172ب         ة هذ التحويات حجم كون  السبب ويرجع دَو  امال رأس تدفقات من أقل كان الس

                                                           
ن داد  1 صر، عد  . ص ،ذكره سب مرجع ،عبدالكري بعداش ن
2   ، ب س المرجع الس  .35  ص ن



لث صل الث د الجزائر  ال فسي اإقتص شر ع تن ر اأجنبي المب ثير ااستثم ت  

~ 110 ~ 

 

ي، وات باقي  العجز يفسر كما آج ارج إ ويلها م ال اهائلة إ آموال الس  جم مقارنة ا
بية تاَستثمارا زائر إ الواردة آج  .الدراسة فرة خال ا

بية اَستثمارات أن القول مكن سبق ما خال ومن اصة بأمواها آو :بطريقتن تؤثر امباشرة آج  امستثمرة ا

كومة قامت وقد البلد. خارج و بتحوياها جم والثانية البلد،  زائرية ا ة ا  و آموال ويل مشكل معا
ارج ة امالية قانون  ا ارج إ فوائدهم ويل  الراغبن آجانب امستثمرين على بفرض 2014 لس  ا

ارج، إ احولة آرباح على وتفرض %15 آو ضريبتن، آموالأ )رؤوس وان %20نسبتها والثانية ا  بع

 لعمليات مستقبلية مواجهة سبا الضريبة هذ وتأي الشركات، أرباح على والضريبة اإما الدخل على الضريبة

فذها بيع بية شركة ت بية شركة مع أج كومة إستشارة دون أخرى أج زائرية ا  .1علمها أو ا

بي ااستثمار تدفق إنعكاسات أ 2 كيأ والمصرفي المالي القطاع على المباشر آج  : )الب

مية قيق إن  العامية، اإقتصادية والتغرات يتماشى ونشط، فعال ومصر ما نظام وجود يتطلب اإقتصادية الت

وامقرضن،  امقرضن وبن وامستثمرين امدخرين بن امالية الوساطة طريق عن واَستثمار اإدخار بتشجيع ويقوم
ويل لاستثمار، امتوفرة لأموال آمثل التوجيه على ويعمل دمات والعديد من اَستثمار، وإدارة آموال، و  ا

زائرية العمومية السلطات من . ورغبة2آخرى امالية  مواجهة مهيأة كانت غر بعدما امصارف قطاع ديث  ا

افسة فاض نظرا ام دودية أمواها رؤوس إ بية امصارف مع بامقارنة خدماها وتواضع أحجامها، و افسة، آج  ام

بية اَستثمارات أمام الباب فتحت لذا  طريق عن مائمة استثمارية بيئة توفر خال من وذلك امباشرة، آج

ت يواكب وعصري فعال ومصر ما نظام إ الوصول هدف والضمانات التحفيزات من العديد تقدم  التحَو

 .امالية لأسواق السريعة

كية لذا ظومة الب وات خال تشهد سوف فام امي بعد خاصة كبرا َو القادمة الس وك ت بية الب   آج
زائر، وك حصة تراجع بامقابل ا  .للوصاية خاضع التسير يبقى حيث تغير أي عليها يطرأ م ال العمومية الب

وك حصة بية الب  لإستهاك. وتعد اموجهة القروض من % 90 من أكثر على وتسيطر % 11.5 بلغت آج

وك شبكة وك أكثر من الفرنسية، الب مو تتوسع حيث إنتشارا، الب  إ السيطرة هدف مدروسة إسراتيجية وفق وت

                                                           

ر 1    Consulté le. topic-dz.com/t33520-http://www.mouwazaf .01/05/2015: تدف ااستثم
ي  2 ، ع س ب ر "ق قع اآث رة منظم إل الجزائر إنضم من المت لمي التج ز ع الع ت ،"المصرفي الج لي الم  " الد

رة تحرير مع ،"الخدم تج س، ج  .، ص // ،ليبي طراب

http://www.mouwazaf-dz.com/t33520-topic2014
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كية الوكاَت عدد بلغ فقد أخرى جهة . من1أكر حصة على شطة الب زائر  ال بزيادة  مصرفية وكالة 1278 ا
ها2010-2009بن ما وكالة 50 قدرها اص. متلك للقطاع وكالة 20 ، م  1125حوا العام القطاع ا

اص للقطاع وكالة 153 مقابل وكالة إ أكثر  2012مع هاية  الوكاَت عدد صلو  امبي فرنسية، أغلبها ا
ها 1600من كية وكالة 220وكالة، م اص للقطاع ب  مو وترة أن العمومي. كما القطاع وكاَت تراجع مع ا

وك بية الب امية، آج ويا وكالة 70 إ 60 يعادل ما فتح م حيث مت  جديدة وكالة 20 إ 15 مقابل س

وك إعتمدت إذ ،2013حدود و .العمومي للقطاع بية الب ها الفرنسية وخاصة آج  ار،     اإنتش إسراتيجية م

وكوأصبح  تشرة وكالة 250 من أكثر الفرنسية للب اطق أهم  م اعية ام ك على للجزائر والتجارية الص  رأسها الب

رال سوسي العامة والشركة باربيا الباريسي الوط ها لكل وكالة 220 امعتمد العدد تقارب ال ج  .2م

بي ااستثمار تدفق إنعكاسات أ 3 مو على المباشر آج  :والتشغيل اإقتصادي ال

بي ااستثمار تدفق إنعكاسات أ3-1 مو على المباشر آج  :الجزائري اإقتصادي ال

مو يأي قد ية أساليب إتباع خال من اإقتصادي ال ولوجية ف اصر  ملحوظ مو نتيجة أو متطورة وتك  ع
مو مثل امختلفة اإنتاج صر  ال شاط اإقتصادي قطاعات مو يتطلب . لذا3البشري امال رأس أو العمل ع  ال

 أن ب كما اإقتصادية، الدورة الدولة ها تدعم مضافة قيمة لق فيها، تستثمر أموال رؤوس وجود دولة ٓية
يات وجود هذ امستثمرة آموال رؤوس ترافق ولوجية تق  وأيدي كفؤة، تسيرية وإطارات اإنتاج،  دقيقة تك

تجات إ تؤدي عوامل كلها حديثة، تسويق أساليب إ باإضافة مؤهلة، عاملة ودة عالية م افسية بأسعار ا  ت
عكس ما  الذي امدفوعات، ميزان التوازن يعطي ما وهو التجاري اميزان وبالتا والواردات، الصادرات على ي

مو إ يؤدي اتج السريع ال عكس الذي الدولة،  احلي لل اتج هذا من الفرد نصيب متوسط على بدور ي  ال
ه مية إ الوصول وبالتا اإقتصادية الرفاهية خلق وم  القطاعات هذ تكامل بشرط امتكاملة اإقتصادية الت

بية اَستثمارات وجلب احلية امدخرات بتعبئة يتم التمويل هذا أن كما اإقتصادية،  توفر طريق عن امباشرة آج

اخ  امال رأس متطلبات من عال مستوى وجود بسبب آموال رؤوس تدفق سيحفز الذي مائم، استثماري م

ي اَستثمار تأثرات ومعرفة .امضيفة الدولة موارد فجوة يسد الذي مو على امباشر آج زائر  اإقتصادي ال  ا

:، ن2013-2008 خال فرة دول التا  أخذ ا
 

                                                           
 . ص ذكره، سب مرجع، ي بن رشيد  1
ب  2 س المرجع الس  .20 ص ،ن
بد، سيد محمد 3  رة ع لي التج ع مكتب ،الد ع اإشع طب زيع، النشر ل ن الت ، بد ، اإسكندري ن سن نشر،  طبع  بد
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ي اَستثمار أ:16جدول رقم) سبة امباشر آج اتج من ك -2008امغاربية ) للدول اإما احلي ال
 أ.2013

   2008    2009    2010    2011    2012    2013 
 12.3   11.4   11.1   12.1   12.5   8.4   الجزائر

 27.3   18.5   40.2   20.2   21.0   11.7   ليبيا
  70.7   74.0   68.2   70.4   72.0   63.6   تونس

 47.8   47.1   44.9   49.7   46.8   44.3   المغرب
Source :UNCTAD, World Investment Report, 2014, Annex Table B.7. 

ي اَستثمار حجم نسبة تعكس اتج من امباشر آج مو  اَستثمار هذا تدفق أمية مدى اإما احلي ال  ال

دول اَستثمار، هذا امضيف البلد إقتصاد على ققه الذي آثر مدى وبالتا اإقتصادي  أن يبن أعا وا
ي اَستثمار تدفقات حجم من نسبة أكر حققت تونس ها مقارنة العري امغرب دول إ الوارد آج ا  احلي ب

، سبة اإما ة  %63.6تقدر ب       ب زائر %11.7، وليبيا ثالثا ب      %44.3امغرب ب      ، تليها 2008لس ، وا
ي اَستثمار تدفقات حجم من كبرة نسبة تستقطبان وامغرب تونس كون إ هذا، ويرجع %8.4ب       آج

اخ لتوفر امباشر اسب ام ما الدولتن، هذين  لاستثمار ام هما بي سبة شكلي احلي نا  هذ عوائد من كبرة ب

زائر ليبيا عكس اَستثمارات، بية أموال رؤوس تستقطب م وا سبة أما الفرة تلك  كبرة أج ة  بال  2013لس
سبة إرتفعت فقد زائر وخاصة العري، امغرب دول لكامل ال ي اَستثمار نسبة فيها إرتفعت ال ا  امباشر آج

اتج مقابل ام احلي ال زائر ها قامت ال اإصاحات إ راجع وهذا، %12.3إ  %8.4من  ا  وال ا

بية اَستثمارات ذب سبق فيما ذكرت   .امباشرة آج

بية تاَستثمارا أن ناحظ سبق وما اتج على كبر بشكل تؤثر امباشرة آج عكس الذي اإما احلي ال  ي
مية على بدور افسية القدرة على التأثر وبالتا اإقتصادية، الت  .البلد إقتصاد الت

بي ااستثمار تدفق إنعكاسات أ3-2  :التشغيل على المباشر آج

ية اإقتصادات  مرضية وظاهرة إقتصاديا وهدرا إجتماعيا هميشا البطالة تعتر  معدَت قيق ويرتبط الوط
خفضة مو تتحقق َو .1العمل عن العاطلة القوى إمتصاص على قادرة مو معدَت بتحقيق للبطالة م  معدَت ال

                                                           
س لح  1 ر م خ  .، مرجع سب ذكره، ص ب
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بية آموال رؤوس مع احلية امدخرات بتكامل إَ  توفر ال اَستثمارية للمشاريع الازم التمويل إ للوصول آج

اصب بية اَستثمارات تأثر ولتبيان .احلية العاملة لأيدي شغل م دولن  العمل سوق على امباشرة آج نأخذ ا
 التالين:

 أ2014-2002للفرة ) البطالة معدل أ: تطور17)جدول رقم
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 البيان

  11.8  12.3  15.3  17.7   23.7      25.6   27.3   %معدل البطالة
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 البيان

 09.2 09.3  09.4 09.7 10.07 10.2   11.3  %معدل البطالة
شاط واإقتصادي والتشغيل والبط   ال     ةامصدر: الديوان الوط لإحصاء،  على ام   وق ع  2014ال سبتمر    خ ال

:   www.ons.dz.اإلكرو

اصب عدد تطور أ:18جدول رقم ) ي اإستثمار وفرها ال الشغل م للجزائر خال  امباشر آج
 أ.2014-2002الفرة)

وات  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 الس
اصب الشغل  89594 86733 47265 32019 24892 34618 29586 عدد م

وات  2014 2013 2012 2011 2010 2009 الس
اصب الشغل  150959 143446 76443 124004 59134 63488 عدد م

دول رقم) المصدر: اءا على معطيات ا  أ.9من إعداد الطالب ب

دولن، َ زائر  البطالة معدل أن ناحظمن خال ا فاض مستمر حيث 2014-2001وللفرة  ا ،  إ
ة  ة %9.2ليصل إ  %27.3معدل يقدر ب       2001سجلت  س ، ويعتر %18،أي بفارق2014، س

فاض إ مسامة  ا البطالة هذا الفارق كبر جدا بامقارنة بامدة ال حقق فيها، ويرجع هذا اإ سياسة الدولة 
ي خاصة الذي وفر  صب شغل  ظرف  150959عامة واَستثمار اَج ة. 11م  س

ج ي اإستثمار أن سبق ما نست  اهحد من والتخفيف البطالة ظاهرة على القضاء  مهما دورا لعب امباشر آج
اصب خال من قد الدو أن تراجع نسبة البطالة   يتوقع" حيث احلية، للعمالة وفرها ال الشغل م دوق ال ص

ة  زائر س ي امباشر يلعبه الذي الدور أمية يؤكد ما وهذا ،%4 تصل إس 2017ا  القضاء  اَستثمار آج

 .1"البطالة على
                                                           

ل في الجزائر 1    www.essalamonline.com/ara/permalink/16153.html. consulté lé :11/05/2015 نسب البط

http://www.essalamonline.com/ara/permalink/16153.html.%20consult\303\251
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 الفصل خاصة

افسية مؤشرات تعد  إذ مكن الدول  اإقتصادية اإصاحية السياسات اح مدى تبن ال امقاييس أهم من الت

افسية مصطلح أن إعتبار على قق، م وال حققت ال آهداف هي وما ها والقوة الضعف نقاط معرفة من  الت

ية واحدة سوق خلق إ يهدف والذي هذا، عصرنا  التداول كثر افسة على مب  كان لأقوى، هذا والبقاء ام

افسي مركزها من ترفع وسياسات تعديات إجراء الدول على لزاما افظ الت مي إقتصادياها لكي عليه و  هذا .ت

افسية ميزها ميزة بإكتساب مرتبط امؤسسة فبقاء امؤسسة مستوى على أما الدول، مستوى على  غرها عن ت

ها زائر أسواق إخراق و السوق من حصة إكتساب من ومك افسيةمن  الرفع إ سعت أخرى. وا  إقتصادها ت

افسية مع والتكيف العامية اإقتصادية التغرات مواكبة اإقتصادية امؤسسات تأهيل خال من ديدة البيئة الت  ا

افسية قدراها بتعزيز وذلك ولوجيا إ إضافة البشري العامل وتأهيل تدريب طريق عن الت   الدقيقة إدخال التك

سن اإنتاج افسن أمام الدولية  السوق التموقع امؤسسات هذ تستطيع ح وذلك الدو التسويق طرق و  ام

توج بواسطة افسية وأسعار عالية جودة ذو م ابا تؤثر بدورها ال ت ، على إ  إَ هذا يتأتى َو اإقتصاد الوط

ي اَستثمار أمام الباب بفتح ح هذ وبالتا امقومات هذ كل متلك الذي امباشر آج  .امضيف للبلد امزايا م
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ذ العام عرف     ت عدة العشرين القرن م  امعسكر يارإه أمها لعل وامفاهيم، امعطيات من العديد غرت َو

، امعسكر لصا وتراجعه اإشراكي  اإقتصاد إندماج إ أدت ال العومة، عصر هو جديدا عصرا ليرز الرأما

صار الدولية، اإقتصادية العاقات وترابط العامي دود وإ  وتراجع الدولية، آسواق نطاق وإتساع السياسية، ا

مركية القيود رير ا ارجية، التجارة و سي امتعددة الشركات من بن نتائجها وكان ا  حركة من مله وما ،اتا

بية اَستثمارات أصبحت لذا الدولية، آموال لرؤوس ضخمة مية  مهما دورا تلعب امباشرة آج  القدرات ت

افسية امية خاصة الدول، إقتصاديات الت ها، ال اد فرصتها كونه م  وما امديونية عن بديلة دولية مويل مصادر إ

صول احلي، اإدخار تكمل فهي ا،هإقتصاديا على عبء من مله  العملة من الازمة امالية اموارد على با

ه التجاري للميزان التوازن تعطي وبالتا الصعبة تجا روج فرصتها اهأ كما امدفوعات، ميزان إ وم  من اهم

تجا والتعريف الدولية آسواق رحابة إ احلية آسواق ضيق  فيما اإنتشار و التموقع سبل عن والبحث اهم

صول  امضيفة الدول وسيلة أصبح كما بعد، ولوجيا على ا يات و اإنتاج  الدقيقة التك ديثة، التسير تق  ا

تجات إ الوصول وبالتا افسية، بأسعار عالية جودة ذات م اسبة بيئة بتوفر الدول تسابقت هذا ت  وجاذبة م

ارجية، التجارة حررت والضمانات، التحفيزات من العديد فقدمت اَستثمارات هذ واجز أزالت ا مركية، ا  ا

 الدولية آموال رؤوس وتدفق إنسياب تسهل ح ونظمها اهإقتصاديا على عميقة هيكلية إصاحات َوأحدثت

افسية ميزات وإكتساب ا،هإقتصاديا تأهيل وبالتا إليها ها ت افسي مركزها رفع من مك  .الدو امستوى على الت

ت هذ زائر على فرضت العومة، بفعل العام شهدها ال التحَو  هذ مواكبة اإقتصادية سياستها تغير ا

ت،  السوق إقتصاد إ امخطط اإقتصاد من باإنتقال وذلك اإقتصاد على عميقة تغيرات فأدخلت التحَو

اسبة استثمارية بيئة فخلقت بية اَستثمارات إستقطاب م  وبالتا مزاياها، من اإستفادة بغية امباشرة آج

افسي إقتصاد إ الوصول  .البرول ريع عن بعيدا ت

اءا ا على وب ا السابقة دراست ا الثاثة الفصول خال من حاول تائج من موعة إ الوصول لبحث  من مكن ال ال

ا ضمن امعتمدة الفرضيات صحة عدم أو صحة نؤكد أن خاها  على وال الدراسة، فصول كامل وعلى دراست

اخ سن إ الرامية والتوصيات امقرحات من ملة تقدم مكن أساسها زائر  اَستثماري ام  إزالة دفه ا

بية اَستثمارات من أكر حجم بتدفق للسماح وامعوقات القيود كل ا امباشرة آج شاط دورة إ  اإقتصادي ال

 .الوط
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 الدراسة نتائج: 

ا خال من ا دراست ليل ا البحث موضوع و تائج إ توصل  :التالية ال

ي اَستثمار يعتر -1 امية الدول وسيلة امباشر آج صول  ال  امديونية عن بديل دولية مويل مصادر على ا
 بدون احلي، لإدخار مكمل كونه إ باإضافة السياسيأ، القرار رهن اإقتصادية، الباد )التبعية على وعبئها

 .امضيفة الدولة من إلتزام أي

ي اَستثمار يلعب -2 ية للمؤسسات اإنتاجية القدرات من الرفع  مهما دورا امباشر آج  خال من الوط
رات وإكتساب احاكاة ي امستثمر من ا  .آج

ي اَستثمار يلعب -3  ذلك التشغيل معدَت زيادة خال من البطالة على القضاء  مهما دورا امباشر آج
اصب بتوفر  .احلية للعمالة إضافية شغل م

ي اَستثمار يعتر -4  د امضيف، للبلد التصديرية القدرات من للرفع فعالة وسيلة امباشر آج  قيمة من وا
 .التجاري اميزان  العجز إ تؤدي ال الواردات

ي اَستثمار يلعب -5  ابيا دورا امباشر آج افسية من الرفع  إ سن  خال من الوط اإقتصاد ت
 .الكلي اإقتصاد مؤشرات

ي اَستثمار يعتر -6   وبالتا فيها والتموقع الدولية آسواق إخراق  امضيفة الدول وسيلة امباشر آج
صول ها هامة حصص على ا ها م  .بعد فيما اإنتشار من مك

زائر نصيب يعد -7  ي اَستثمار تدفقات حجم من ا  امغاربية بالدول قورن ما إذا ضعيف امباشر آج
زائر متلكها ال والقدرات واإمكانيات  .ا

زائر تاج -8  ي اَستثمار تدفقات من أكر حجم ذب اإصاحات من مزيد إ ا  الرفع بغية امباشر آج
افسية من  .الوط اإقتصاد ت

بية لاستثمارات جذبا آكر القطاع احروقات قطاع يعتر -9  زائر  آج  .ا

جم رغم -10  بية اَستثمارات تدفقات من الضئيل ا زائر، و امباشرة آج اب نسبيا أثرت أها إَ ا  باإ
 .للجزائر الكلي اإقتصاد مؤشرات على
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 الفرضيات إختبار نتائج: 

ا ا، بداية  الفرضيات من موعة من إنطلق ة أدت وقد ث  نوردها بطاها أو صحتها تبيان إ اموضوع معا

حو على  :التا ال

ي اَستثمار يعتر إذ مؤكدة، وهي آولى: الفرضية -1  اإدخار وتكمل فعالة دولية مويل وسيلة امباشر آج
اسبة بيئة توفرت إذا احلي شاط دورة و اَستثمارات هذ تدفق تضمن م  وما بامديونية مقارنة اإقتصادي، ال
 .الديون خدمات خال من اإقتصاد على عبء من مله

ي اَستثمار يؤثر إذ مؤكدة، وهي الثانية: الفرضية -2 اب امباشر آج امضيفة،  الدول إقتصاديات على باإ
يات احلية، للعمالة العمل فرص يوفر كما امديونية، عن بديل مويل مصدر يعتر إذ ديثة والتق اإنتاج،   ا

 .آحيان بعض  الصعبة العملة ويوفر للباد، التصديرية القدرات من ويرفع

افسية تتمثل مؤكدة، وهي الثالثة: الفرضية -3 صر  الت  أحسن إحتال من الوط اإقتصاد مكن ال التفرد ع
، الصعيد على امواقع افسية ُمَِكن ميزة إكتساب أن إذ وكلية، جزئية مؤشرات وتقاس الدو  إ الوصول من ت

تجات افسية، وبأسعار عالية جودة ذات م افسية من الرفع وبالتا الدولية، لأسواق إخراقها يسهل ما ت  ت
، اإقتصاد ه ما الوط افسية مؤشرات ضمن ريادية مواقع إحتال من مك  الدولية. الت

زائر ها قامت ال اإصاحات رغم مؤكدة، وهي الخامسة: الفرضية -4  آموال رؤوس تستقطب م ا
افسية على إنعكست وبالتا امتوقعة، زائري، اإقتصاد ت  مؤشرات  متأخرة مراتب تل جعلها الذي ا

افسية زائر تاج لذا الدولية، الت بية اَستثمارات تدفقات من مزيد لب أخرى إصاحات إ ا  امباشرة آج
افسية، قدرها زيادة بغية افسية مؤشرات ضمن مركزها سن وبالتا الت  .الدولية الت
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 وااقتراحات التوصيات: 

ا ضوء على تائج السابقة، دراست  :التالية واإقراحات التوصيات نقدم إليها، امتوصل وال

اخ سن على العمل ضرورة 1- زائر  اَستثماري ام قائص تدارك خال من ا  والقوانن التشريعات  ال
ظمة اخ إ الوصول يتم ح له، ام بية اَستثمارات تدفقات حجم من يرفع مائم استثماري م امباشرة  آج

 .الوط اإقتصاد دورة ا

 تسير  التدخل من هائيا الدولة بتخلص وذلك عمقا، أكثر إقتصادية بإصاحات القيام على العمل 2-

 .اموجه بدور واإكتفاء اإقتصاد

ظومة إصاح عملية تسريع ضرورة 3-  امستوى على القطاع هذا تقدم وسرعة يتماشى ما وامصرفية امالية ام
ي للمستثمر وآمان الثقة يعطي ما العامي  .آج

د على العمل 4- اإقتصادي  اإستقرار قيق إ تؤدي إقتصادية سياسات تطبيق طريق عن التضخم من ا
بية اَستثمارات من أكر حجم تدفق إ سيؤدي الذي  .البلد و امباشرة آج

 .البروقراطية اإجراءات من التقليل خال من آجانب، للمستثمرين اإدارية اإجراءات تسهيل 5-

ويع احروقات قطاع خارج قطاعات و امستثمرين جذب اولة 6- ب الدولة، مداخيل لت  تقلبات أخطار و
 .البرول أسعار

زائر  اَستثمار بفرص التعريف 7- ا طريق عن ا ارج الديبلوماسية مثليات  .با

هوية اإقليمية وامعاهدات اإتفاقيات من امزيد إبرام 8-   امستثمرين. من مكن عدد أكر لب والدولية وا

 البحث آفاق: 

ا هاية  ا امكملة امواضيع من موعة نقرح مستقبلية وكآفاق هذ دراست  :يلي فيما نوردها هذا لبحث

افسية القدرات من الرفع  ودورها اهيكلة إعادة سياسات 1- زائري لإقتصاد الت  .ا

اخ هيئة  وامصر اما القطاع دور 2- زائر  اَستثماري ام  .ا

بية اَستثمارات جذب  اإقتصادية اإصاحات أثر 3-  .امباشرة آج

ي اَستثمار أثر 4- زائرية الصادرات على امباشر آج  .احروقات قطاع خارج ا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ئم المراجع  ق



 

 

 قائمة المراجع

 باللغة العربية. أوا:

I- :الكتب 

درية، ،الحديث العربي المكتب جدوى، و التدويل نظريات السام، عبد قحف أبو -1  الثانية، الطبعة اإسك
1993. 

هل دار  ،السياسي ااقتصاد في مبادئ مشورب، إبراهيم -2 ، ام ا ، الطبعة بروت، اللب  .1997آو
دور، أمد -3 امعية، الدار ،الدولي اإقتصاد في مقدمة م درية، ا  .1990 طبعة، بدون اإسك
، أمد أشرف -4 شر للطبع رؤية شركة ،الدولية التجارة العد درية، والتوزيع، وال ، الطبعة اإسك  آو

2006. 
يات لطرش، الطاهر  -5 وك تق قود إستخدام طرق في دراسة: الب وك طرف من ال  التجربة إلى إشارة مع الب

امعية، امطبوعات ديوان ،الجزائرية  .2005 الرابعة، الطبعة ا
ظريات في محاضرات علي، بن بلعزوز -6 قدية والسياسات ال امعية، امطبوعات ديوان ،ال زائر، ا  الطبعة ا

 .2006  الثانية،
يات فريدة، يعدل راز -7 امعية، امطبوعات ديوان ،المصرفي التسيير وسياسات تق زائر، ا  الثالثة، الطبعة ا

2012. 
 طبعة، بدون  مصر، العري، الفكر دار ،المقارن القياس و الجودة قياس احسن، عبد مد توفيق -8

2003/2004. 
شر العلمية اليازودي دار ،التسويق استراتيجيات البكري، ياسر ثامر -9  الطبعة آردن، والتوزيع، لل

 .2008العربية،
 تطبيقية، وماذج مفاهيم: اإسراتيجية اإدارة ،المرسي محمد الدين جمال إدريس، عبدالرمان ثابت -10

امعية، الدار ، الطبعة مصر،  ا  .2003 آو
، الطبعة ،والعولمة اإستثمار عمر، حسن -11 ديث، الكتاب دار آو  . 2000 القاهرة، ا



 

 

 دار ،الخارجية التجارة إقتصاديات صوفان، اه عبد اهزامة، أمد خضر، أبو أمن داود، علي حسام -12
شر امسرة ، الطبعة آردن، والطباعة، والتوزيع لل  .2002  آو

شر الوراق مؤسسة ،الدولي التمويل خلف، حسن فليح -13  .2004 الثانية، الطبعة عمان، التوزيع، و لل
بي ااستثمار قبان، أمد فريد -14 " مقارنة دراسة"  والتحديات الواقع العربية الدول في المباشر آج

وبية كوريا هضة دار ،آردن -مصر -المكسيك -ماليزيا -الج ، الطبعة القاهرة، العربية، ال  .2008  آو
، عدادي حسن فاح -15 سي  وائل دار ،المعاصرة عمليات-مداخلها -مفاهيمها: اإستراتيجية اإدارة ا

شر،  .1998، آو الطبعة عمان، لل
جار، فريد -16 سيق الدولي اإستثمار ال امعة، شباب مؤسسة ،الضريبي والت درية، ا  طبعة، بدون اإسك

2000. 
بي ااستثمار السامري، مود دريد -17  بروت، العربية، الوحدة ،القانونية الضمانات و المعوقات آج

 .2006الثانية، الطبعة
كم عبد ترمة: .ديفيد –بتس. أ.روبرت -18 زامي، ا اء اإستراتيجية اإدارة ا افسية الميزة ب  دار ،الت

شر الفجر  .2008 طبعة، بدون مصر، التوزيع، و لل
يات-تحاليل -مفاهيم: المصرفي اإقتصاد حسن، رحيم -19 شر الدين هاء دار ،تق ة، والتوزيع، لل طي  قس

، الطبعة  .2008 آو
بية الشركات يوب، بن رشيد -20 : للجزائر واإجتماعي اإقتصادي الدليل الجزائر، في العاملة آج

زائر، لإتصال، كاما ،اإقتصادية الوضعية ، الطبعة ا  .2011آو
ب -21 امعة دار ،الدولي اإقتصاد اه، عوض حسن زي ديدة، ا درية، ا  .2004 طبعة، بدون اإسك
ظير بين الخارجية التجارة حام، عفيفي سامي -22 ظيم الت انية، امصرية الدار آول، الكتاب ،والت  اللب

 .1993 الثانية، الطبعة القاهرة،
، مر -23 ظمة اللقما ا على واإيجابية السلبية آثارها: العالمية التجارة م  والمستقبلية الحالية أعمال

، الطبعة الرياض، التجارية، الدستور مطابع ،والعربية الخليجية بالدول  .2003 آو
هضة دار ،الدولية آعمال إدارة عطية، مرسي طاهر -24  .2001 الثانية، الطبعة القاهرة، العربية، ال
ديل، الفتاح عبد -25 هضة دار ،القومي الدخل ق ، الطبعة القاهرة، العربية، ال  .1979 آو
 .2009  طبعة، بدون القاهرة، ،العربي اإقتصادي التعاون ومستقبل العربية ااستثمارات لطفي، علي -26



 

 

ديث، العري امكتب ،الدولي ااستثمار اقتصاديات قحف، أبو السام عبد -27 درية، ا  الطبعة اإسك
 .1993الثانية

ميد، عبد امطلب عبد -28 امعية، الدار ،ااقتصادية العولمة ا درية، ا  .2008 الثانية، الطبعة اإسك
 .1995  طبعة، بدون القاهرة، غريب، دار ،المعلومات عصر في اإدارية السياسات السلمي، علي -29
، عجة -30 يا ظيم في الجزائرية التجربة ا  ،الخواص إحتكار إلى الدولة إحتكار من الخارجية التجارة ت

لدونية دار شر ا زائر، والتوزيع، لل ، الطبعة ا  .2007 آو
بي الصرف سياسة بوخاري، موسى لو -31 قدية بالسياسة وعاقتها آج  لْثار تحليلية دراسة: ال

بي الصرف لسياسة اإقتصادية شر للطباعة العصرية حسن مكتبة ،آج ، الطبعة بروت، والتوزيع، وال  آو
2010. 

شر، وائل دار  ،اإستراتيجية اإدارة أساسيات سام، سعيد مؤيد -32  .2005 ، آو الطبعة عمان، لل
امعية، الدار ،دولية إقتصاديات يونس، مود -33 درية، ا  .2007 طبعة، بدون اإسك
امعية، للشؤون العامية لورد مؤسسة ،الدولية آعمال إدارة حامد، الغ عبد كامل، مصطفى -34  البحرين، ا

 .2006  طبعة، بدون
ون، مود -35 قدي اإقتصاد سح شر الدين دار ، والمصرفي ال ة، والتوزيع، لل طي ، الطبعة قس  آو

2013. 
امد دار ،الخارجية المصرفية العمليات شكري، ماهر -36 شر ا  .2011 طبعة، بدون آردن، والتوزيع، لل
امعية، امطبوعات ديوان ،الجزائري التأمين قانون في محاضرات جديدي، معراج -37 زائر، ا  الطبعة ا

 .2007 الثانية،
شر للطباعة اإشعاع مكتبة ،الدولية التجارة عابد، سيد مد -38 درية، والتوزيع، وال   طبعة، بدون اإسك

ة بدون  .نشر س
بية لإستثمارات اإقتصادية اآثار مروك، عبدامقصود نزيه -39 ، الطبعة ،آج امعي، الفكر دار آو  ا

درية،  .2007 اإسك
افسية الداعم الحكومة دور طارق، نوير -40  بالكويت،بدون للتخطيط العري امعهد ،مصر حالة: للت

 .2002طبعة،



 

 

افسية القدرة عدنان، مد وديع -41  والعشرون، الرابع العدد الكويت، ، للتخطيط العري امعهد ،وقياسها الت
 .2003 الثانية، الطبعة ديسمر،

II- :البحوث الجامعية 

بي ااستثمار" مد، اخلف -1  مقدمة مذكرة ،"الجزائر حالة دراسة الطموح و الواقع بين المباشر آج
زائر جامعة الليسانس، شهادة نيل متطلبات ضمن  .2012/2013التسير علوم و اَقتصادية العلوم كلية ا

، أمد -2 افسية الميزة" با قال الهاتف قطاع مؤسسات حالة دراسة-ااقتصادية للمؤسسة الت  ال
 العلوم كلية أعمال، إدارة صص: اَقتصادية العلوم  دكتور أطروحة ،أ"2000/2006) الفترة بالجزائر

زائر، جامعة اَقتصادية،  .2007/2008ا
فيظي، عبد إبراهيم -3 افسية دراسة" ا  ماجستر رسالة ،"اإقتصادية العولمة ظل في الجزائري اإقتصاد ت

 بن يوسف بن جامعة التسير، وعلوم اإقتصادية العلوم كلية ،أ إقتصادي ليل صص)  اإقتصادية العلوم 
زائر خدة،  .2008-2007 ، ا

بية الشراكة" مد، عزوز بن -4  اإقتصادية العلوم كلية ماجستر، رسالة ،"وآفاقها واقعها الجزائر، في آج
زائر، جامعة التسير، وعلوم  .2010 ا

بي ااستثمار وتشجيع ترقية" زكريا، باصكة -5 مية لتمويل كأداة المباشر آج  دراسة-ااقتصادية الت
 .2013-2012 سكيكدة جامعة -ماسر مذكرة" -الجزائر حالة

بي ااستثمار" حسن، سلمان -6 افسية والميزة المباشر آج اعية الت امية بالدول الص  ماجستر رسالة ،"ال
شورة، غر اإقتصادية، العلوم   جامعة اإقتصادية، العلوم قسم التسير وعلوم اإقتصادية العلوم كلية م

زائر،  .2004ا
بي ااستثمار" ،بعداش عبدالكرم -7 -1996 الفترة خال الجزائري اإقتصاد على وآثار المباشر آج

شور غر دكتورا أطروحة ،"2005 قود صص: اإقتصادية العلوم  م  اإقتصادية العلوم كلية وامالية، ال
زائر جامعة التسير، وعلوم  .2008ا

 أطروحة ،"متوسطية-آورو العربية الشراكة إتفاقيات وتقييمية تحليلية دراسة" جيد، مال عمورة -8
شورة، غر إقتصادي، ليل فرع: اإقتصادية العلوم  دكتورا  جامعة التسير، وعلوم اإقتصادية العلوم كلية م

زائر،  .2013 ا



 

 

بي ااستثمار" فوضيل، فارس -9 امية، الدول في المباشر آج  معهد ماجستر، رسالة ،"الجزائر حالة ال
زائر، جامعة اإقتصادية، العلوم  .2009 ا

بي ااستثمار" بال، لوعيل -10 مو وعاقته المباشر آج  الجزائر لحالة تحليلية دراسة: اإقتصادي بال
شورة، غر ماجستر، مذكرة ،"2005-1995 الفترة خال  جامعة التسير، وعلوم اإقتصادية العلوم كلية م

زائر،  .2007 ا
مية وخدمات الجزائر في ااستثمار سياسة" الكاوي، مد -11 ، رسالة ،"الت  اَقتصادية، العلوم دكتورا

زائر، جامعة  .2008ا
بية ااستثمارات واقع تحليل" قويدري، مد -12 امية البلدان في وآفاقها المباشرة آج  اإشارة مع ال
زائر، ،جامعة التسير وعلوم اَقتصادية العلوم ،كلية دكتورا أطروحة ،"الجزائر حالة إلى زائر ا  .2005، ا

بي ااستثمار تقييم"  بيوض، العيد مد -13 مو على المباشر آج  غر ماجيسر رسالة" قتصادياا ال
شورة،  .2011سطيف، جامعة م

بية ااستثمارات واقع تحليل"  مد قويدري -14 امية البلدان في وآفاقها المباشرة آج  اإشارة مع: ال
شورة، غر اقتصادي، ليل: صص اَقتصادية، العلوم  دكتورا أطروحة ،"الجزائر حالة إلى  العلوم كلية م

زائر، جامعة التسير، وعلوم اَقتصادية  .2004/2005 ا
"، رسالة ماجيستر الدفع المسبق للديون الخارجية على ااقتصاد الجزائري إنعكاساتغامي زهرة، "  -15

شورة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  اسبة  غر م صص: مالية  و  .2007/2008 علوم التسير، 

III- :مقاات ودوريات 

 آردن -العولمة ظل في العربية الدول إلى الخارجية ااستثمارات جذب آليات" صيام، زكريا أمد -1
موذج  .2005 ديسمر الثالث، العدد الشلف، بوعلي، بن حسيبة جامعة إفريقيا، مال اقتصاديات لة ،"-ك

بي ااستثمار" مهدي، حسن صائب -2 مية تحقيق في ودور آج  للعلوم القادسية لة ،"ااقتصادية الت
ة 11 اجلد العراق، القادسية، جامعة واَقتصاد، اإدارة كلية ، واَقتصادية اإدارية  .2009 الس

افسية الميزة تطوير مرتكزات" سعيدي، صاف و مد، قويدري -3  العلوم لة ،"الجزائري لإقتصاد الت
ة، جامعة واإنسانية، اإجتماعية ة، بات  .2003 ديسمر ،9 العدد بات



 

 

ة إنسانية، علوم لة ،"آوروجزائري الشراكة إتفاق نجاح شروط" مراد، ناصر -4 امسة، الس  العدد ا
2007. 

طقة" ميلة، لرقام -5 جاح إلى الطريق: الكبرى العربية الحرة التجارة م  ملحقة اَقتصاد، جديد لة ،"ال
زائر، جامعة اإقتصادية، للعلوم إبراهيم دا  .2009 ديسمر ، 02 العدد ا
بي اإستثمار وآفاق واقع" تومي، الرمان عبد -6  مركز إقتصادية، دراسات لة ،"الجزائر في المباشر آج

دمات واإستشارات للبحوث البصرة زائر، التعليمية، وا  .2006جويلية ،8العدد ا
مية المالي اإستقرار معالم" لكساسي، مد -7 اث لة ،"الجزائر في المصرفي القطاع وت  آ

 .2014 فيفري ،8 العدد اإقتصادية،
بي ااستثمار "عبدالكرم، بعداش ناصر، عدون دادي -8  ميزان على وآثار الجزائر إلى الوارد المباشر آج

زائر، للتجارة، العليا امدرسة اإقتصادية اإصاحات لة" ،2013-2004الفترة خال المدفوعات  ا
 .2014 ،9العدد

بي ااستثمار" مد، زيدان -9  المكاسب تحليل انتقال بمرحلة تمر التي البلدان في المباشر آج
 .2009شلف جامعة ،1العدد إفريقيا، مال اقتصاديات لة ،"والمخاطر

IV- المؤتمرات والملتقيات أ: وقائع التظاهرات العلمية ( 
ظومة وعلى الجزائري ااقتصاد على الشراكة اتفاق وانعكاسات آثار" الدو املتقى علي بن بلعزوز -1  م

 13سطيف، عباس، فرحات جامعة التسير، وعلوم اَقتصادية العلوم كلية ،"والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
 .2006 نوفمر،

امية البلدان تحديات" إبراهيم، مد مادي دمان، الفتاح عبد بن -2 بي ااستثمار استقطاب في ال  آج
ي اَستثمار"  الثا الدو العلمي املتقى ،"فوائد تحقيق ومتطلبات المباشر  آداء ومهارات امباشر آج

امية الدول بعض حالة اَقتصادي مد جامعة ،"ال  .2007أكتوبر22بومرداس، بوقرة، أ
بي ااستثمار وآفاق واقع" مسعداوي، يوسف -3  الدو العلمي املتقى ،"العربية الدول في المباشر آج

ي اَستثمار حول الثا امية، الدول بعض حالة:اَقتصادي آداء ومهارات امباشر آج مد جامعة ال  بوقرة، أ
 .2007أكتوبر22 بومرداس،

افسية القدرات" مسعداوي، يوسف -4 ظمات امتميز آداء  حول الدو العلمي املتقى ،"ومؤشراتها الت  للم
كومات،  . 2012 مارس08 ورقلة، جامعة وا



 

 

افسية التسويق إستراتيجيات" العوض، عبداه بن مد -5 : آول املتقى ،"عام لمفهوم جديد إطار: الت
ظمة التطوير، وآفاق الواقع العري، الوطن  التسويق مية العربية ام  الشارقة، العربية، الدول جامعة اإدارية، للت

 . 2002 أكتوبر، 15/16 امتحدة، العربية اإمارات
افسية" عمار، بوزعرور رزيق، كمال -6 اعية الت  آول الوط املتقى ،"الجزائرية اإقتصادية للمؤسسة الص

زائري اإقتصاد حول . البليدة، دحلب، سعد جامعة التسير، وعلوم اإقتصادية العلوم كلية الثالثة، آلفية  ا
 . 2002 ماي، 22

بي ااستثمار" قويدر، حاج قورين عاشور، كتوش -7 ولوجيا في المباشر آج  في وااتصال المعلومات تك
 اَستثمار  حول آول الدو املتقى ،"الجزائر حالة إلى اإشارة مع: والمأمول الواقع بين إفريقيا شمال دول

ي ولوجيا ونقل آج امية، الدول إ التك امعي امركز ال   .2008جانفي28 بشار، ا
ظمة إلى الجزائر إنضمام من المتوقعة اآثار" قابوسة، علي -8  ،"المصرفي الجهاز على العالمية التجارة م

دمات ارة رير"  الدو املتقى  .16/12/2010 ليبيا، طرابلس، جامعة ،"ا

V- :التقارير   
افسية تقرير  -1  .2014 العربية الت
اخ تقرير الصادرات، وإئتمان اإستثمار لضمان العربية امؤسسة -2  ،2014العربية الدول  اإستثمار م

 . 2014الكويت،
ية -3 وي التقرير لإتصاَت، الوط  .2013 الكويت، التغير، قوة ،2013 الس
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 الملخص

بية اَستثمارات تلعب مية  مهما دورا امباشرة آج افسية القدرات ت َقتصاد الدولة، وهذا اَمر الذي  الت
زائر علىفرض   على عميقة تغيرات فأدخلت آخرى، الدول إقتصاديات مواكبة اإقتصادية سياستها تغير ا

اسبة استثمارية بيئة فخلقت السوق، إقتصاد إ امخطط اإقتصاد من باإنتقال وذلك اإقتصاد  َستقطاب م
بية اَستثمارات  إقتصاد إ الوصول وبالتا ،اَستثمارات هذ تقدمها ال امزايا من اإستفادة بغية امباشرة آج

افسي  .البرول ريع عن بعيدا ت

 :المفتاحية الكلمات

ي اَستثمار افسية - امباشر آج زائري اإقتصاد - الت  .ا

Résumé 

 

Les investissements directs étrangers ( IDE) jouent un rôle majeur 

dans le développement des capacités compétitives des économies des 

pays , l'Algérie s'est vue contrainte de changer sa position et de suivre 

l’évolution des tendances de près et adapter sa politique économique 
en conséquence. Dans ce sens, l’Algérie a introduit des changements 

profonds dans son système en substituant une économie de marché à 

l'ancienne économie planifiée, et en créant un climat d'investissement 

propice à polariser les investissements directs étrangers. L'Algérie a 

vu que les IDE pourraient constituer l’une des formes privilégiées afin 
d'atteindre une économie compétitive, loin de la dépendance périlleuse 

à la rente pétrolière. 

Mot-clé : Investissement direct étranger – La compétitivité – 

L’économie algérienne. 
                                          

 

 

 


	مذكرة تخرج لنيل شهــادة الماستــر أكاديمي
	تخصص: تسيير استراتيجي دولي
	إعداد الطالب:                                                                                  تحــت إشراف
	اللجنة المناقشة:
	أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على تنافسية الاقتصاد الجزائري

