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 العربيةاللغة الملخص ب

 والفرنسية  

 واألنجليزية         



 :الممخص

تزايد في الفترة األخيرة اإلىتمام باإلستثمارات األجنبية المباشرة تزامنا مع تراجع دور الدولة في 
تجاىيا نحو آلية السوق،ومن أجل استقطاب اإلستثمار تسعى  األجنبي المباشر اإلقتصاد وا 

المالئم لو في ظل التحديات المتمثمة في ضرورة  من الدول الى توفير مناخ اإلستثمار الكثير
تكيفو مع التطورات العالمية الراىنة بدءا بالعولمة  وظيور المنظمة العالمية لمتجارة وانتشار 

التكتالت اإلقميمية وانتياء باألزمة العالمية الراىنة والحراك الشعبي المذين ألقيا بظالليما عمى 
 كثير من اإلقتصاديات،

تباع سياسات ولمجاراة  ىذه التطورات قامت الكثير من الدول العربية بإصالحات إقتصادية وا 
إضافة إلى تطوير تشريعاتيا القانونية وتييئة  اقتصادية مالئمة،واستخدام العديد من الحوافز

 اإلطار المؤسسي لجذب أكبرقدر ممكن من اإلستثمارات األجنبية المباشرة،   

من خالل جيودىا  األجنبي المباشر ة في استقطاب اإلستثمارالجزائر رغبتيا القوي وأبدت
المبذولة لتوفير مناخ مالئم لو،والمتمثمة في إصالحات اقتصادية وكذا العمل عمى توفير 

السياسي واألمني إضافة إلى سن القوانين والتشريعات المحفزة ،والمشاركة في  اإلستقرار
في دفع عجمة  األجنبي المباشر الفعاليات الترويجية وكل ىذا في ظل إيمانيا بأىمية اإلستثمار

 .النمو اإلقتصادي

 :كممات مفتاحية

 ،وصصةالمباشر،الخ الجزائر،مناخ اإلستثمار، الشركات متعددةالجنسيات، اإلستثمار األجنبي
 بيئة أداء األعمال

 

 

 



Resumé: 

Un intérêt considérable des investissement directs étrangers a été récemment 

coincidé avec le decline rôle de l'état dans l'économie et son inclinaison vers le 

mécanisme de marché,Beaucoup de pays cherchent à fournir un climat  propice 

aux investissements, sous les défis actuals et la nécessité de s'adapter au 

développement global;commencer par la mondialisation,l'émergence de 

l'organisation mondiale du commerce l'existence des blocs territoriaux et en  se 

terminant par la crise mondiale actuelle. Tous ces facteurs ont influencé sur des 

économies,De nombreux pays arabes ont adopté des réformes économiques et des 

politiques économiques les plus pratiques pour faire face à ces changements,En 

outre,ils ont amélioré leur législation et ont travaillé pour créer un cadre 

institutionnel solide afin d'attirer autant l'investissement direct étranger, L'algerie a 

exprimé un fort désir d'apporter des IDE à travers les efforts faits pour fournir un 

climat propice à lui,Elle a également a adopté de nouvelles réformes économiques 

ainsi que la prévu la stabilité politique et la sécurité,En outre ,Elle a établi des lois 

et a participé à des évènments promotionnels afin de promouvoir la croissance 

économique.     

Mots-clés: 

Algérie, climat d'investissement, les investissements directs étrangers, la 

privatisation, l'environnement des affaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: 

 A considerable interest in foreign direct investment has been recently in creased 

wich coincided with the state's role in economy decline in economy and its 

inclination towards market's mechanism,Many countries seek to provide an 

appropriate climate to investments in the light of the existing challenges and the 

need to adapt with the current global developments;starting in globalization,the 

emergence of the world trade organization,existence of the regional blocs,and 

ending in the current global crisis, All these have influenced  upon a lot of 

economies Many arab countries have adopted economic reforms and the most 

convenient economic policies to cope with these changes,Furthermore,they have 

improved  legislations and worked to create a solide institutional frame work so as 

to attract as much foreign direct investment as possible,Algeria has expressed a 

strong desire to bring the FDI through providing an appropriate climate to it,It also 

has adopted new economic reforms as well as has provided the required political 

stability and security,In addition,it has established laws and has participated in 

promotional events in order to promotional events in order to promote economic 

economic growth. 

Key words: 

Algeria,climate investment, companies, foreign direct investment, privatization, 

Doing business environment. 
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 أ

 

                                :تمهيد 
 لمبمدان الخارجية المديونية أزمة تفاقم منذ المباشرة األجنبية االستثمارات استقطاب عمى الدول بين التنافس تزايد

 المفروضة القيود بسبب الرسمية التنمية مساعدات لتقمص نظرا التمويل مصادر تغيرت حيث 1982 سنة النامية
 الدولي، النقد وصندوق الدولي البنك قبل من عمييا

 ضرورة في المتمثمة التحديات ظل في المالئم اإلستثمار مناخ توفير الى الدول من الكثير سعت لذلك ونتيجة
 اإلقميمية التكتالت وانتشار لمتجارة العالمية المنظمة وظيور  بالعولمة بدءا الراىنة العالمية التطورات مع التكيف
 ،اإلقتصاديات من كثير عمى بظالليما ألقيا المذين الشعبي والحراك الراىنة العالمية باألزمة وانتياء

تباع إقتصادية بإصالحات العربية الدول من الكثير قامت التطورات ىذه ولمجاراة  مالئمة، اقتصادية سياسات وا 
 قدر أكبر لجذب المؤسسي اإلطار وتييئة القانونية تشريعاتيا تطوير إلى إضافة الحوافز من العديد واستخدام

المباشرة، األجنبية اإلستثمارات من ممكن  

 مستوى في تكن لم المباشر األجنبي االستثمار تدفقات أن اال االستثماري المناخ لتييئة المبذولة الجيود ورغم 
 :يمي كما البحث اشكالية لنا تبرز المنطمق ىذا ومن الجزائر، بينيا من والعربية النامية الدول تطمعات

 ؟المباشرةالمناخ االستثماري في جذب االستثمارات االجنبية  دورماىو    

 األسئمة التالية: ىذه االشكالية وتتفرع من

  ماىي شروط المناخ اإلستثماري المالئم ؟ 

  ؟ الفعالة في تحقيق التنمية من الوسائل األجنبي المباشر اإلستثمار ىل يعتبر 

   في المراحل القادمة؟ يالجزائر  تشكل أولوية بالنسبة لإلقتصادستثمارات التي ع اإلأنواما ىي أىم 

  ؟تدفقات االستثمار األجنبي المباشر لو أثر عمى في الجزائر ستثمارىل أن تحسن مناخ اإل 

 الفرضيات:

 ،قمنا بصياغةبعد القيام بتجميع المادة العممية التي نعتقد أنيا ترتبط بالموضوع الذي نحن بصدد البحث فيو 

 وتتمثل في النقاط التالية :عن األسئمة التي قمنا بصياغتيا فرضيات محددة نعتبرىا أكثر اإلجابات إحتماال  



ب  

 

  نجاح في تحقيق التوازناتالوبالتالي فإن بمجال السياسة اإلقتصادية الكمية  مناخ اإلستثمار يرتبط 
 ستثماري مالئم.إالداخمية والخارجية من خالل اإلصالحات اإلقتصادية كافي لتحقيق مناخ  االقتصادية

  البديل األفضل في تحقيق التنمية في الدول المضيفة يعتبر اإلستثمار األجنبي المباشر ، 

 ذات كثافة تكنموجية. التي تكون منتجاتياستثمارات اإل تحتاج الجزائر في المراحل القادمة الى 

  األجنبي المباشر.  ينتج عنو زيادة في تدفقات االستثمارفي الجزائر  تحسن مناخ االستثمار إن   

  مبررات الدراسة:

 :بينيا من الموضوع ىذا اختيار إلى بنا أدت ومبررات أسباب عدة ىناك

  يسمى الربيع العربي وماأالساحة العربية من حراك سياسي  شيدتوما، 

   تطور مصطمح مناخ اإلستثمار ودخول عناصر جديدة في مكوناتو مما خمق أوضاعا جديدة تشكل
 عوامل جذب أو طرد لرأس المال،  

  التحوالت مرحمة تعيش التي لمجزائر بالنسبة الساعة موضوع يعتبر المباشر، األجنبي االستثمار إن 
 األجنبية، االستثمارات عمى نفتاحاإلو  قتصادية،اإل

  عمى يدرس الذي الموضوع ىذا ألىمية وكذلك فيو أدرس الذي التخصص بنوع الموضوع ىذا إرتباط 
 .الدولي واالقتصاد الكمي االقتصاد مستوى

 همية الدراسة:أ

 وكذا ـتأثيرالجزائر، في االستثمار بمناخ والمحميين األجانب المستثمرين تعريفتكمن أىمية البحث  في 
عمى مناخ االستثمار في الدول العربية مع التركيز عمى األزمة المالية  الراىنة الدولية االقتصادية األوضاع

 .والحراك الشعبي في الدول العربية 2008العالمية لسنة

 :الدراسةاهداف 

 : إن الغرض من تناولنا ليذا الموضوع ينصب حول محاولة تحقيق األىداف اآلتيـة

  العربيةالوقوف عمى واقع المناخ اإلستثماري بالدول، 



ت  

 

  عرض وتقديم اإلطار الفكري والنظري لمفيوم اإلستثمار األجنبي المباشر، من خالل ما تناولو المفكرون
 ،اإلقتصاديون في أدبياتيم عبر مختمف المدارس

  وكذا المباشر، األجنبي االستثمار واستقطاب جذب في مجال ،الدول العربية رباتج من االستفادة 
 ،الجزائر في ياوقوع تجنب لغرض مرت بيا التي األزمات من االستفادة

  في الجزائر ،واستعراض جوانب القوة والضعف في بيئة أداء األعمالالجزائر في االستثمار مناخ تقييم 
في ظل األوضاع  وضع استراتيجية تسمح بالمنافسة عمى اجتذاب اإلستثمار األجنبي المباشر بيدف

 العالمية الراىنة.

 :المتبع المنهج

 ، ومنيج دراسة حالة التحميمي الوصفي المنيج عمى تم اإلعتماد البحث موضوع لمعالجة   

   تم إستخدام األدوات التالية::الدراسة في المستخدمة األدوات

  ميزان التضخم، المباشر،وغير  المباشر األجنبي كاالستثمار الكمي، االقتصادي التحميل أدوات 
 .إلخ ... االقتصادي لنموا الداخمي، الناتج الصادرات،الواردات،  المدفوعات،

  والدول الجزائر بين الدولية المبرمة االتفاقياتو  االستثمارات بمجال المتعمقة والتشريعات القوانين 
 .األجنبي االستثمار وتشجيع بترقية يتعمق فيما األجنبية،

  من عمييا تم الحصول التي البحث، بموضوع المتعمقة والنشريات والدوريات والتقارير اإلحصاءات 
 وىي: الجزائرية الرسمية والييئات المصالح مختمف

 االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة .(ANDI) 

  (ONS) لإلحصائيات الوطني الديوان 

  الجزائر بنك  

 :وىيالييئات الدولية والعربية  تقارير إلى باإلضافة

  االستثمار تقرير (UNCTAD)  



ث  

 

 الدولي النقد صندوق تقارير (FMI) 

 العالمي البنك تقارير،  

 االستثمار لضمان العربية لمؤسسةا تقارير، 

 ،تقارير صندوق النقد العربي 

 ومواقع المراجع، مختمف من عمييا محصل وأرقام، إحصاءات من المتوافرة البيانات تحميل 
 االنترنيت

 :السابقة األبحاث من البحث موقع 

 الداخمية والخارجية المتغيرات ىو الجديد بجديد،ولكن ليس لمدراسة كحقل األجنبي المباشر االستثمار موضوع إن
في ظل التطورات العالمية الراىنة،  الدائم التطور والتغير والتي تشكل في مجمميا مناخ االستثمار بو المحيطة

 تناولت ىذا الموضوع: التي الجامعية الرسائل بين ومن

  المباشر االجنبي االستثمار جذب في ودوره االستثمار مناخ تقييم" بعنوان دحماني سامية دراسة "
 شروط مناقشة و تقييم و تحديد إطار في الدراسة تندرج حيث 2001الجزائر جامعة ماجستير رسالة
 خاص، بشكل الجزائر في و عام بشكل النامية البمدان في اإلستثمار مناخ

 :التالية النتائج الى وتوصمت    
 ويمثل, إلستثماره مالئم قانوني و سياسي و إقتصادي مناخ يوجد حيث النزوح إلى المال رأس يميل 

 اإلستثمارية، العالقات في واألمان الثقة تبث التي العوامل أىم السياسي اإلستقرار
 تدفق زيادة إلى حتما تؤدي أنيا يعني ال واإلمتيازات والتسييالت الحوافز وتنوع زيادة إن 

نما المتاحة والضمانات الحوافز عمى فقط يقتصر ال ،فاألمر األجنبية اإلستثمارات  عوامل ىناك وا 
 ، أخرى

  ماجستير،جامعة رسالة" الجزائر المباشرفي األجنبي االستثمار مناخ"بعنوان مفتي البشير محمد دراسة 
 التي اإلقتصادية واإلصالحات السياسات تمكنت ىل:كمايمي اشكاليتيا وجاءت 2005الجزائر

 األجنبي؟ المال رأس تدفقات من حصتيا زيادة رأسياالجزائرفي وعمى النامية تبنتياالدول
 :يمي كما الدراسة ىذه نتائج وجاءت    



ج  

 

 اإلستثمار تدفقات زيادة في لوحدىا واإلعفاءات والتسييالت والتمويمية المالية الحوافز زيادة التكفي 
 . طبيعية وثروات جغرافي وموقع واقتصادي استقرارسياسي ىناك يكن لم المباشراذا األجنبي

 المباشر األجنبي اإلستثمار جمب في والمالية القانونية اإلمتيازات تأثير عدم. 
 في دكتوراه ،أطروحة"الجزائر في المباشر اإلستثماراألجنبي مناخ تقييم" بعنوان يحي سعيدي دراسة 

 الدراسة إشكالية إن: يمي كما إشكاليتيا وجاءت 2007-2006قسنطينة ،جامعة اإلقتصادية العموم
 األجنبي اإلستثمار تدفقات حجم وماىو الجزائر في المباشر األجنبي اإلستثمار مناخ تحميل في تتمثل

 عمى الراىن الوقت في الجزائري اإلقتصاد يشيدىا التي اإلقتصادية التحوالت أثر الجزائروما المباشرفي
 الوطني؟ اإلقتصاد إلى اإلستثمارات ىذه تدفق

 الجزائر في المشكل اإلقتصادية،وأن المعمومات نقص من تعاني الجزائر وتوصمت الدراسة إلى أن   
 .التفاؤل إلى تدعو المبذولة المجيودات أن كما الواقع، أرض عمى القوانين تطبيق في يكمن

 العموم في دكتوراه أطروحة" الجزائر في اإلستثمار لمناخ تحميمية دراسة" بعنوان حسين بن ناجي دراسة 
 اإلستثمار مناخ يشجع ىل:يمي كما إشكاليتيا وجاءت 2007-2006قسنطينة اإلقتصادية،جامعة

 المباشر؟ األجنبي اإلستثمار ويجذب الوطني الخاص اإلستثمار نمو الجزائر في الحالي
 لجذب الجزائر في اإلستثماري المناخ مالئمة عدم ىي الحقيقية المشكمةإلى أن  الدراسة وتوصمت   

 األجنبية. اإلستثمارات
   "تحميل واقع اإلستثمارات األجنبية المباشرة وآفاقها في البمدان النامية دراسة محمد أقويدري بعنوان

 2005-2004الجزائراإلقتصادية،جامعة  العموم في دكتوراه أطروحة"مع اإلشارة إلى حالة الجزائر
 وجاءت إشكاليتيا ضمن مجموعة من األسئمة كالتالي:

  كيف يفسر التوجو العالمي نحو اإلستثمارات األجنبية المباشرة مقابل األشكال األخرى لمتدفقات
 المالية؟

 ماىي اآلثار المحتممة لإلستثمارات األجنبية المباشرة عمى إقتصاديات الدول النامية؟ 
 ر األجنبي المباشر مثبط أم محفز لإلستثمارالمحمي في الدول النامية؟ىل أثر اإلستثما 
 مامدى فعالية المزايا والحوافز المعتمدة في الدول النامية في تكوين مناخ إستثماري جاذب؟ 
  ىل اإلكتفاء بتقديم المزايا والحوافز كافية لجذب رأس المال األجنبي،أم أن ىناك حاجة لمبحث عن

 عوامل جذب أخرى؟
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  إلى أي مدى يمكن أن تكون الحوافز المقدمة لممستثمرين األجانب متسقة مع أىداف التنمية الشاممة
 في الدول النامية؟

 المعتمدة في اإلقتصاد الجزائري إلى جذب اإلستثمارات األجنبية  إلى أي مدى ساىمت التدابير
 المباشرة؟

 ي الجزائر؟ماىي السبل الكفيمة لترويج الفرص اإلستثمارية المتاحة ف 
ومن نتائج الدراسة أن حجم اإلستثمارات األجنبية اليعكس اإلمكانات الكبيرة المتاحة وأن الجزائر تحتاج 

 إلى إستراتيجية ترويجية،
 "سياسة اإلستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات دراسة عبد القادر بابا بعنوان

وجاءت 2004-2003العموم اإلقتصادية، جامعة الجزائر"أطروحة دكتوراه في العالمية الراهنة
 إشكاليتيا كالتالي:

اإلستثمارات المحمية واألجنبية في الجزائر وأثرىا عمى التنمية اإلقتصادية في ظل  دراسة سياسة    
مالئم ولم يعمل عمى  غير في الجزائر ن مناخ اإلستثماروتوصمت الى أالمتغيرات العالمية المعاصرة 

وتشجيع اإلستثمارات األجنبية المباشرة واإلستثمارات الخاصة المحمية بسبب المشاكل والعراقيل جذب 
 بالرغم من التحفيزات الضريبة والضمانات الممنوحة لممستثمرين، الكثيرة التي يعاني منيا المستثمر

  "اإلقتصادية آليات تشجيع وترقية اإلستثمار كأداة لتمويل التنميةدراسة الزين منصوري بعنوان ،
 وجاءت إشكاليتيا كالتالي: 2006- 2005أطروحة دكتوراه في العموم اإلقتصادية،جامعة الجزائر

خالل العشرية  ماىي ياترى األسباب التي حالت دون تحقيق السياسة اإلستثمارية التي رسمتيا الجزائر
 األخيرة وجاءت نتائجيا كالتالي:

 النتائج تحقيق دون حال اإلصالحات وتيرة وتباطؤ ، بيةاألجن و المحمية االستثمارات ركود إن  
  المرجوة،

 الكميـة التوازنات بإعادة ما حد إلى سمحت قد الجزائر، باشرتيا التي الييكمية اإلصالح عمميات أن 
 القطاع تطوير عمى و اإلجمالي الداخمي الناتج عمى باإليجاب انعكست و االقتصاد تحرير و

 المباشر األجنبي االستثمار تدفق وعمى الخاص
 و استقطابيا ضرورة من الرغم عمى لمجزائر، بالنسبة ضعيفة البينية العربية اإلستثمارات إن 

  استيعابيا،
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  الحوافز الممنوحة لإلستثماراألجنبي المباشر في دول المغرب العربي،ساعد بوراوي بعنوان" دراسة 
 إشكاليتيا وجاءت  2008-2007اإلقتصادية،جامعة باتنة العموم في ماجستير " مذكرةدراسة مقارنة

 كالتالي:
الحوافز الممنوحة لإلستثمار األجنبي المباشرعمى مناخ الغستثمار في دول المغرب  ماىو تأثير    

 العربي؟ وجاءت نتائجيا كالتالي:
  اإلستثمار أن بمدان المغرب تعاني الكثير من المعوقات التي تحول دون حصوليا عمى تدفقات من

 األجنبي تكون متوافقة مع إمكانياتيا والفرص المتاحة فييا،
 ألنيا ليست  أن الحوافز الممنوحة في الدول المغاربية لم تسيم في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر

 من المحددات المتحكمة في قرارات اإلستثمار،
 "األجنبي المباشر،دراسة حالة  ردور اإلصالحات في تفعيل اإلستثمادراسة حمزة بن حافظ بعنوان

  2011- 2010اإلقتصادية،جامعة قسنطينة  العموم ماجستيرفي مذكرة "8001-8991الجزائر
وجاءت إشكاليتيا كما يمي:إلى أي مدى أدت اإلصالحات اإلقتصادية إلى تفعيل تدفقات اإلستثمار 

 وجاءت نتائجيا كما يمي: 2008-1998األجنبي المباشرخالل الفترة
  اإلصالحات اإلقتصادية في الجزائر أصبحت تعكس بيئة تشريعية ومؤسساتية مناسبة لإلستثمار إن

 األجنبي المباشر،
 ،إن مناخ اإلستثمارفي الجزائر غيرمؤىل بصفة كبيرة إلستقطاب اإلستثمارات األجنبية المباشرة 
 "ار األجنبي المباشر،دور السياسة المالية في إستقطاب اإلستثمدراسة عبد الباسط بوزيان بعنوان 

مذكرة ماجستيرفي العموم اإلقتصادية،جامعة " 8001-8991دراسة حالة الجزائرخالل الفترة
 وجاءت إشكاليتيا كما يمي: 2007-2006الشمف

مامدى فعالية السياسة المالية في الجزائرفي إستقطاب اإلستثمار األجنبي المباشر؟ وكانت نتائجيا كما     
 يمي:
  أخفقت في تفعيل سياستيا المالية إلستقطاب اإلستثمار األجنبي  النامية ومن بينيا الجزائرأن الدول

المباشر نظرا إلفراطيا في إستخدام الحوافز الضريبية وضعف إنتاجية نفقاتيا العامة األمر الذي 
نخفاض منافعيا،  ساىم في إرتفاع تكاليف ىذه السياسة وا 

 ألجنبي بالجزائر التعكس القدرات والطاقات المتواجدة بالجزائر،إن التدفقات المحتشمة لإلستثمار ا 
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  رغم الجيود التي تبذليا الجزائرلتحسين مناخ اإلستثمار مازالت ىناك عراقيل ومعوقات تشوه مناخ
 اإلستثمار،

 "اإلستثماراألجنبي المباشروالنمواإلقتصادي،دراسة حالة تونس، الجزائر، دراسة رفيق نزاري بعنوان
وتتمحور إشكاليتيا حول  2008-2007اإلقتصادية،جامعة باتنة العموم في ماجستير مذكرة"المغرب
وتوصمت الدراسة إلى النتائج  األجنبي المباشرعمى النمواإلقتصادي في دول الدراسة، اإلستثمار تأثير

 التالية:
 قطاعات لو تأثير سمبي عمى النمو اإلقتصادي نظرا لتركزه في  اإلستثمار األجنبي المباشر

 وصناعات تقميدية وبسبب عدم إنتظام التدفقات الواردة،
 ألن مصدر اإلستثمارات ىو  عمى النمواإلقتصادي كان ضعيفا تأثيراإلستثمار األجنبي المباشر

 الخوصصة،
 اإلقتصادي  أن عوامل النمو جاءت النتائج متوافقة مع النظرية اإلقتصادية بإعتبار بالنسبة لمجزائر

يجابي عمى زيادة معدالت اإلستثمار وخاصة اإلستثمار األجنبي المباشر،ليا   تأثيرا 
 "اإلستثمارات األجنبية المباشرة ودورها في النمواإلقتصادي في دراسة بندر بن سالم الزىراني بعنوان

"مذكرة ماجستير في اإلقتصاد،جامعة 8000-8990المممكة العربية السعودية،دراسة قياسية لمفترة
وتمحورت إشكاليتيا حول دور اإلستثمارات األجنبية المباشرة في  2004سعود،السعودية الممك

 النمواإلقتصادي في المممكة العربية السعودية وكانت نتيجتيا:
 اإلقتصادي في األجل القصير ولكن بشكل ضعيف  أن اإلستثمار األجنبي المباشر يساىم في النمو

في  ات األجنبية إلى السعودية،إضافة إلى حداثة تجربتيا،وىذا راجع إلى ضعف تدفقات اإلستثمار 
 اإلستثمار األجنبي المباشر،

 اإلقتصادي في األجل الطويل، وجود عالقة بين اإلستثمار األجنبي المباشر والنمو 
 "دور اإلستثمار المحمي واألجنبي في تنمية إقتصاديات دراسة زوزان حسن عبد الكريم البرنزجي بعنوان

 2008"مذكرة ماجستير في اإلقتصاد،األكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك العراق-ستانإقميم كورد
وتمحورت إشكاليتيا حول دور اإلستثمار في التنمية اإلقتصادية في إقميم كردستان وتوصمت إلى نتيجة 

 في اإلقميم، أن لإلستثمارات األجنبية والمحمية دوركبيروفعال في عممية التنمية اإلقتصادية مفادىا
 "مداخمة في محددات اإلستثماراألجنبي المباشر في الجزائر،دراسة قياسيةدراسة محمد داودي بعنوان"

وتركزت الدراسة   2011إطارالممتقى الدولي العاشر حول التوجيات الحديثة في تمويل التنمية ،لبنان
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بتدفقات اإلستثماروجاءت  حول محددات مناخ اإلستثمارذات الصبغة اإلقتصادية الكمية وعالقتيا
 نتائجيا كالتالي:

 ،الجباية العادية ليا دور سمبي عمى اإلستثمار األجنبي المباشر 
 عدم فعالية السياسة المالية في إستقطاب اإلستثمار األجنبي المباشرمن حيث اإلنفاق العمومي  
 اإلستثمار العمومي لو دور إيجابي عمى اإلستثمار األجنبي المباشر 
 يجابي عمى اإلستثمار األجنبي المباشر في المدى الطويل فقط،اإلنفت  اح التجاري لو دورا 
 ،األثر المحدود لمنمو اإلقتصادي في الجزائرعمى تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر 
 ،عدم وجود عالقة بين التضخم وتدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر 
 ات اإلستثمار األجنبي المباشر،التأثير الطفيف لممديونية العمومية عمى تدفق 
 ،العالقة السمبية بين معدل الفائدة وتدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر 
ومما سبق خرجت الدراسة بنتيجة مفادىا أن مناخ اإلستثمارفي الجزائر غير مؤىل بصورة جيدة     

 إلستقطاب اإلستثمارات األجنبية المباشرة،

وتختمف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة كانت تقيمية لمناخ اإلستثمار،ويالحظ أن مجمل الدراسات    
 :في  السابقة

 بتناول مجمل عناصره  األجنبي المباشر اإلستثمارو المناخ االستثماري العالقة بين براز إ ةمحاول
 ،عمى تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر قوانين اإلستثمار في الجزائر والتركيز عمى تأثير

 وأحداث الربيع  2008تطرق لتأثير التطورات العالمية الراىنة وخاصة األزمة المالية العالمية لسنةال
 ،العربي في الدول العربية عمى مناخ اإلستثمار

  في موقع الترويج لموكالة الوطنية  الذي لمسناه ضعفال إنطالقا منخريطة ترويجية محاولة إنجاز
 -الجزائرفقرة أستثمر في  -ستثماراإل لتطوير

 :تتمثل حدود الدراسة فيحدود الدراسة:

  وذلك  الحدود الجغرافية ليذه الدراسة تتمثل في الدول العربية مع التركيز في الفصل التطبيقي عمى الجزائر
 ،سمح باإلستفادة من تجاربيامما ي،مكانيات والمستوىمع دول قريبة منيا في اإل لمتمكن من مقارنة الجزائر
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 لألسباب  2002/20010اآلن مع التركيز عمى الفترة ليذه الدراسة تمتد من اإلستقالل الى الحدود الزمنية
 التالية:

 السياسي واستعادة األمن نتيجة لممصالحة الوطنية تزامن بداية ىذه الفترة مع بداية االستقرار، 

  األجنبي المباشربعد أن سجمت  عرفت ىبوط في حجم تدفقات االستثمار 2002أن سنة
 ،عمى مستوى لياأ 2001سنة

 سنة عن بداية مخطط دعم اإلنعاش اإلقتصادي،ونياية البرنامج التكميمي لدعم  تزامنت بتأخير
 لمالحظة مدى تأثيرىما عمى مناخ اإلستثمار. النمو

  صعوبات الدراسة:

 :تمثمت في واجيتنا جممة من الصعوبات

  عمى اإلحصائيات ، رغم التردد عمى الييئات المختمفة،اضافة الى الحصول عمى صعوبة كبيرة في الحصول
 ،تغطي كامل الفترة مما أجبر الطالب عمى أخذ البيانات من مصادر مختمفة إحصائيات ال

 أجبر الطالب عمى محاولة التوفيق والترجيح  عدم تطابق اإلحصائيات بين المصادر الدولية والوطنية مما 

 التي تخص اإلقتصاد الجزائري. رتباطو الوثيق بالكثير من القضاياا  الموضوع و تساع إ 

 البحث: هيكل

في ثالثة فصول  المقدمة الدراسة بعد موضوع معالجة ستتم لمبحث، األساسية واألىداف الفروض ضوء عمى
 عمى النحو التالي:

 ومؤشرات تقييم تحديد مفاىيم ومكونات األول المبحث حيث تناولاالستثماري، المناخ دراسةتطرق ل األول الفصل
العربية بدراسة  البمدان في االستثمار واقع مناخ تحميلعمى  الثاني المبحث شتملإ حين فيمناخ االستثمار،

 مناخلعالقة وكذا بيئة األعمال وفي المبحث الثالث تطرقنا مؤشرات األداء اإلقتصادي الداخمي والخارجي
بدءا بأثر العولمة   عمى المناخ اإلستثماري في الدول العربية ىاومدى تأثير  العالمية الراىنةالتطورات ب اإلستثمار

عمى  التكتالت اإلقميمية ثم أثر اإلنضمام لممنظمة العالمية لمتجارة وأثروتوسع نشاط الشركات دولية النشاط 
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 ة مركزين عمى األزمة المالية العالميةوفي األخير تحدثنا عن تأثير األزمات المالية والسياسي مناخ االستثمار،
 .عمى مناخ اإلستثمار في الدول العربيةالعربي  الربيع وأحداث الراىنة

ثالثة مباحث تناول  حيث تم تقسيمو الى وتناول الفصل الثاني الدراسة النظرية لإلستثمار األجنبي المباشر
ىم النظريات تطرق ألأما المبحث الثاني ف المبحث األول مفيوم اإلستثمار األجنبي وخصائصو وأشكالو وآثاره

 لتحميل تطور اإلستثمار األجنبي المباشر المفسرة لحركة اإلستثمارات األجنبية المباشرة، وخصص المبحث الثالث
تطور  ( ثم الحديث عن2002الفترة السابقة لفترة الدراسة)قبل في ومناطق توزيعو بإعطاء لمحة تاريخية عنو

تجاىات  2010-2002اإلستثمار األجنبي المباشر في العالم لمفترة تجاىاتا  و  ثم تطرقنا لمحديث عن تطور وا 
 ،تطور اإلستثمارات العربية البينية  في نفس الفترة إضافة إلى في الدول العربية اإلستثمار األجنبي المباشر

حيث قسم الى ثالث  األجنبي المباشر عمى اإلستثمار لدراسة تأثير مناخ اإلستثمار الفصل الثالث ناوخصص
 1962ابقة لمدراسة منسلمفترة ال لخمفية تاريخية حول اإلقتصاد الجزائري المبحث األول خصصنامباحث 

لمخوصصة وتشجيع  تجاىوإمراحل تطور اإلقتصاد الجزائري وظروف ومبررات ل تطرقنا فييا، 2001إلى
وحصيمة اإلستثمار في ىذه  2002الى1962من سنة قوانين اإلستثمار ناولنا تطورثم ت،شرماراألجنبي المباثاإلست

بدءا بتقييم المؤىالت والفرص في الجزائر  مناخ اإلستثمار واقع لتحميلالثاني  المبحثالفترة،وخصص 
، ثم قمنا بتقييم الجيود المبذولة لتييئة مناخ في المراحل القادمةاإلستثمارية مع تقديم اقتراحات لمفرص األنسب 

 المعوقات تبيانمع في المؤشرات الدولية واإلقميمية موقع الجزائر تحدثنا عن تطور وفي األخير،اإلستثمار
 اإلستثماري عمى تدفقات مناخ اإلستثمار الوتطرقنا في المبحث الثالث لتأثير ،المستثمرين تواجو التي والعراقيل

 تدفقات اإلستثمار متغيرات األداء اإلقتصادي الداخمي والخارجي عمى تناولنا تأثير  حيث األجنبي المباشر
تم  ،وفي األخيرعمى تدفقات اإلستثماراألجنبي قمنا بدراسة فعالية قوانين اإلستثمار في التأثيرثم  األجنبي المباشر

 األجنبي المباشر. واإلستثمار اإلستثماربناء نموذج قياسي يربط بين مؤشرات مناخ 
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 تمييد:

 االقتصادية لمتنمية تمويل وسيمة باعتباره المباشر، األجنبي االستثمار لجذب النامية الدول غالبية تسعى
 الدولية التمويل عمميات في األجنبية لمقروض حيث يعد بديال رئيسًا، ىدفاً  أصبحت قد التي واالجتماعية

 قتصادي.اال واإلصالح التنمية لسياسات بالنسبة كبرى بأىمية ويتميز

 غنى ال  عالية نسبية ومزايا محددة مقومات توافر عمى األجنبية االستثمارات جذب عمى دولة أي قدرة وتعتمد
 بيئتيا في والضعف القوة نواحي عمى التعرف في الدول تجتيد وليذا ،المجال ىذا في المنافسة لضمان عنيا

 دراسة مصادر أىم ومن االستثمارات، جذب عمى قدرتيا لرفع تنافسيتيا مستوى عمى والتعرف االستثمارية،
 والمنظمات الوكاالت من عدد عن تصدر التي التقارير تمك المختمفة، الدول في وتقييمو االستثمار مناخ

 مدى وقياس االستثمار، مجال في الدول تنافسية مستوى تقييم تركيزىا محور ويكون العالمية، والمعاىد
 أجانب، أو وطنيين واكان سواء لممستثمرين جاذبيتيا

 واالجتماعية االقتصادية الظروف حسب وذلك فييا، االستثمار بيئة وتقييم رصد في الدول جيود وتتباين
 ناجعة وغير قاصرة العقبات وتذليل التحديات عمى التغمب في الدول جيود تبقى لذا تواجييا، التي والتحديات

 اقتصاد كل طبيعة مع تتالءم التي العممية الحمول صياغةو  الدراسة، حيث من ومستمر دوري بشكل تتم لم ما
سنعالج مناخ اإلستثمار في الدول العربية عمى  ولمتعرف أكثر،الحمول تمك لتنفيذ الجادة المتابعة ثم ومجتمع،

في ىذا الفصل المفاىيم الخاصة بمناخ اإلستثمارالمتمثمة في مفيومو ومبادئو ثم مكوناتو ومؤشرات تقييمو في 
بالتطرق الى  بحث األول،أما المبحث الثاني فسنخصصو لتحميل مناخ اإلستثمار في الدول العربيةالم

مؤشرات التوازن الداخمي والخارجي ثم عرض لبيئة أداء األعمال فييامع التركيز عمى الدول العربيةالرائدة في 
 بدءا عمى مناخ اإلستثمار اىنةىذا المجال ،وسنتطرق في المبحث الثالث الى تأثير التطورات العالمية الر 

نبين تأثير التوسع في نشاط الشركات متعددة الجنسيات وتنامي ظاىرة العولمة عمى مناخ اإلستثمار ثم  بتأثير
العالمية لمتجارة عمى مناخ اإلستثمار،وأخير سيتم معالجة  اإلنضمام لممنظمة وكذاأثرانتشارالتكتالت اإلقميمية 

، ونتائج الحراك السياسي في الدول العربية عمى مناخ 2008منذ العالمية الراىنة ةالمالي أثر كل من األزمة
    اإلستثمار فييا.
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                                                          المبحث األول: عموميات حول مناخ اإلستثمار
ددة وقد تطورمفيومو بحسب التغيرات يعتبر مناخ اإلستثمار من المفاىيم المركبةألنو يتعمق بجوانب متع

 السياسية واإلقتصادية  والتنظيمية،ذلك أن الشركات العالمية شديدة الحساسية لكل متغيرات المناخ
 ،مو ومكوناتو وكذا مؤشرات تقييمويىاإلستثماري، ونظرا ألىمية مناخ اإلستثمارسنتطرق لمفا

 تحديد المفاىيمالمطمب األول:

نتيجة لكونو  من أىم عوامل النمو خ االستثمار" مع تطور العالقات االقتصادية الدولية ب"منا االىتمام تزايد
ليذا كان من الضروري التعرض لمفيومو والوقوف  مفاىيمو االقتصادي،غير أن ىناك اختالفات في تحديد

                                                                               عمى مبادئو.

                        نذكرمنيا: ىناك أكثر من تعريف لممناخ االستثماري:تعريف مناخ اإلستثمار :الفرع األول
حسب تعريف المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار ينصرف تعبير مناخ اإلستثمارالى"مجمل األوضاع  -

أثيرتمك األوضاع والظروف سمبا وايجابا عمى والظروف المكونة لممحيط الذي تتم فيو العممية اإلستثمارية ،وت
فرص نجاح المشروعات اإلستثمارية،وبالتالي عمى حركة واتجاىات اإلستثمارات ،وىي تشمل األوضاع 

والظروف السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية واألمنية،كما تشمل األوضاع القانونية والتنظيمات اإلدارية، وىذه 
اخمة ومترابطة،بعضيا ثابت أو شبو ثابت،إال أن غالبيتيا ذات طبيعة متغيرة ومن العناصر عادة ما تكون متد

ببعضيا البعض،مما يخمق بالتفاعل مرة وبالتداعي مرة،أوضاعاجديدة بمعطيات مختمفة تترجم  ثم تؤثر وتتأثر
 1في محصمتيا الى عوامل جذب أونوازع طرد لرأس المال"

مل الظروف السياسية واإلقتصادية والقانونية التي تؤثر في توجيات يربط ىذا التعريف مناخ اإلستثمار بمج
    ،                                                                                          رأس المال

ذب عمى نحو ديناميكي دائم يجت االقتصاديةىو مناخ عام ومستمر يضمن نشاط المنشآت  االستثمارمناخ "-
، بل االستثماراتلجذب بعض   استثنائيةال يحتاج لتشريعات خاصة أو لالستثمار ،فالمناخ الجيد  االستثمارات

وىو يشمل جميع جوانب نشاط الشركة ومحيطيا الذي تنشط فيو منذ لالستثمار تكون مجمل تشريعاتو مشجعة 
و   و مستمزمات التشغيل، التمويل نوتأمين الموافقات و التراخيص وتأمي االقتصاديةإعداد دراسة الجدوى 

         و حتى مجمل الجوانب  تسويق اإلنتاج في الداخل والخارج،والتعامل النقدي و المالي و الضريبي بل

                                                             
 . 5،ص 2004ادلعهد العريب للتخطيط ،الكويت،،34،العددمجلة جسر التنميةعلي عبد القادر علي ،زلددات االستثمار األجنيب ادلباشر، 1
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يجابا "العامة التي تنشط الشركة فييا فتؤثر عمييا سمبا  االجتماعيةو  االقتصادية                        1 وا 
  ،بالمتغيرات المحيطة بالشركة من إمكانيات و معمومات االستثمار يربط ىذا التعريف مناخ

ىو محصمة تمك المجموعة من المتغيرات والعوامل التي تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين ىما:مجموعة  "-
تجاىات سياسية واقتصادية  بما العوامل البيئية المرتبطة بالمجتمع يحتويو من أفراد ومنظمات وقطاعات وا 

المعمنة بما تحتويو من إتجاىات ومؤشرات سياسية واقتصادية  ية ،ومجموعة السياسات الحكوميةواجتماع
جتماعية   عمى مجموعة كل متغيرات عناصر بين بدقة الفصل محاولة في صعوبة العممي الواقع ويظير ،"وا 

 العناصر ىذه ةكاف فيو تتفاعل مفتوح نظام ىي بيئة،والبيئة يعبرعن اإلستثماري المناخ ألن نظرا حدى
 2أيضا، والمتجاورة المتباعدة البيئات من غيرىا مع تتفاعل مجتمعة،كماأنيا

 يربط ىذا التعريف مناخ االستثماربعوامل تتعمق بالمجتمع وعوامل مرتبطة بالحكومة، 

 بأنو"مجموعة الدولي البنك عن الصادر2005لسنة العالمي التنمية تقرير مناخ االستثمار حسب يعرف -
 بطريقة العمل االستثمارية لمشركات تتيح التي والحوافز شكل الفرص تحدد التي محدد بموقع الخاصة واملالع

 تمارس والمصداقية الفساد قضية الحكومية وبخاصة اإلدارة وسموك السياسات أن إلى التقرير ويشير مريحة
 وبدرجة أمام المنافسة والعوائق طروالمخا التكاليف عمى تأثيرىا خالل من االستثمار مناخ عمى قويا تأثيرا
 ونظام والقوانين التنظيمية بالموائح التقيد ودرجة الممكية حقوق أمن وبخاصة واالستقرار األمن توفر أكبر

  3والمخاطر التكاليف عمى األىمية بالغة آثارا تترك الضرائب التي

 جوانب إلى يشير ومتطور، مركب ممفيو  ىو االستثمار مناخ أن نقول أن نستطيع المفاىيم، ىذه خالل من
 األوضاع أو القانونية بالنظم اآلخر والبعض ،التحتية البنية منشآت توافر بمدى متعمق بعضيا متعددة،

 فيذا المفيوم المركب ىو مفيوم ديناميكي دائم التطور ،بالسياسات والرابع بالمؤسسات والثالث السياسية،
 4والتنظيمية يةلمالحقة التغيرات السياسية والتكنموج

 :االستثماري لممناخ األساسية المبادئ:الفرع الثاني

 لترقية اإلستثمارات األجنبية في الّشروط الّتالية : عجل المبادىء األساسية لوضع مناخ استثماري مشثتتم 

                                                             
 .108،ص 2000،دمشق ،سوريا، 21، دار نشر القرن 1،طمقاالت في اإلقتصاد واإلدارة في سوريامسًنسعيفان،  1
 .285،ص1986الدار ادلصرية اللبنانية،القاىرة ، 1، طالتأمين الدوليسامي عفيفي حامت، 2
 .106،ص2012،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة،سنة10،عددمجلة الباحثإلستثمارات األجنبية ادلباشرة وطرق تقييمها دراسة حالة اجلزائر،غريب بولرباح،العوامل احملفزة جلذب ا 3
 .5،ص2011أفريل13 -11ان،،بًنوت،لبن المؤتمر الدولي العاشرحول"التوجهات الحديثة في تمويل التنمية"دراسة قياسية،:زلمد داودي،زلددات اإلستثماراألجنيب ادلباشريف اجلزائر 4
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 1شرط الّشفافية والتّناسق، شرط الحركية، شرط اإلستقرار 

 اإلستثمار : شرط الّشفافية و التّناسق و قانون  أوال:

وسـيمة متوّفرة و منتظـمة،وبـدون تمييز أو تضارب،أين يمكن  ريقتضي أن تكون المعمومات المـتعّمقة باإلستثما
لجميـع المستثمـرين سـواء كانـوا مقيمـين أو غيـر مقيميـن لمحصول عمييا و اإلستفادة منيا، و يتطّمب ىذا 

 الّشرط تحقيق ما يمي :

ة معمومات خاّصة بترقية اإلستثمارات في وثيقة متناسقة ذات طابع تشريعي يدعى تقنين نظام أو شبك-1
و يعّد استقرار قوانين اإلستثمار من الّضمانات األساسية اّلتي يحرص المستثمر ،بقانون اإلستثمار 

ات ال يتوّقع تدّفق اإلستثمار  حيثاألجنبي عمى توافرىا من أجل اإلطمئنان و اإلقدام عمى اإلستثمار، 
                                                 ، 2تشريعاتو بالغموض تمّيزتاألجنبية عمى إقميم بمد 

نظام  أن يتضمنويجب ،إنشاء جياز أو ىيئة شبو حكومية تتوّلى ميّمة ترقية وتشجيع اإلستثمارات-2
ا ميزتين أساسيتين لشرط الّشفافية و مبدئين أساسيين باعتبارىم عمىترقية اإلستثمارات في البمدان الّنامية 

                                                                                        ىما :و 3التّناسق
مبدأ حرية اإلستثمـار: يضمـن تحقـيق إستثمـار مـعين عمومي كـان أو خاص، محّمي أو أجنبي بدون  -أ

بق،وذلك في إطار احترام الّتشريعات القانونية المتعّمقة بحماية الّصحة أّي تمّيز أو تصريح رسمي مس
،                                                                    العمومية و المحيط والمستيمك 

وق مبدأ عدم الّتمييز: يضمن أن تـكون المعاممة نفسـيا بين كاّفة المستثمرين، و ذلك من حيث الحق -ب
                                                                       و الواجبات المرتبطة باإلستثمار، 

وال تعـّد كاّفة اإلجراءات الّتحفيزية شرطًا ضروريًا مقارنة بأىمية ضمان دوام استمرارية مبدأ حرية 
إلستثمار ينبغي تييئة األرضية المالئمة اإلستثمار باعتباره شرطًا كافيا، و لخمق مناخ محّفز عمى ا

قامة نظام تحفيز شّفاف و متناسق، مع عدم الّتمييز بين المستثمرين   ،الستقطاب اإلستثمـارات، وا 

                                                             
ملتقى دولي حول"متطلبات تأىيل المؤسات الصغيرة والمتوسطة في م ادلناخ االستثماري:حالة اجلزائر،دور ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة يف دععبد اجمليد تيماوي،مصطفى بن نوي، 1

 .242،ص2006أفريل 18-17، جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،الدول العربية
 . 126،ص 1990،، مركز دراسات الوحدة العربية،لبنانالنظام القانوني إلنتقال رؤوس األموال بين األقطار العربيةي،علي كرمي 2
لعلوم ،رسالة ماجستًنيف ا8881- 8811تقييم مناخ اإلستثمار ودوره في جذب اإلستثمار األجنبي المباشرحالة الجزائرفي ظل اإلصالحات اإلقتصادية العشرية سامية دمحاين، 3

 .124،ص2001اإلقتصادية)غًن منشورة( ،جامعة اجلزائر،
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 :إّن إقامة نظام خاص لتشجيع اإلستثمار في إطار مبدأ عدم الّتمييز يتطّمب تغطية معيارين أساسيين وىما
 )اإلمتيازات  الممنوحة  (تناسق بين الّنظام الخاص بتشجيع اإلستثمارمعيار الّتطابق: يقتضي وجود :1-ب

                                                        ،و بين األنشطة المستفيدة من تطبيق ذلك الّنظام 
في إطار إقامة  معيار تمقائية الّتعاقد: تّم إدراجو قصد ضمان الّتطبيق الّسميم والّصارم لمعيار الّتطابق:2-ب

                                      ميص من العراقيل التّالية :متقنظـام تشجيـع اإلستثمارات،ول

                                   ،الحذر و الّتحكيم الّمذان غالبا ما يكونان نتيجة لمبيروقراطية و القطيعة -

                                                 ،ود نزاعات ثقل إجراءات التّنفيذ و الّتحكيم في حالة وج -

                                                                                :1 شرط الحركية ثانيا:
يتعّمق أساسًا برأس المال و أدرج ىذا الّشرط لضمان حرية حركات رؤوس األمـوال المستثمـرة و العوائد 

                              الّناجمة عنيا، و يستمزم وضع ىذا الّشرط عددًا معّينًا من المباديء و ىي :
   مبدأ آلية أو تمقائية الّتحويل: يضمن حّرية تحويل رؤوس األموال والعوائد واألرباح المتعّمقة باإلستثمارات -1

ق، كما يمكن ىذا المبدأ رؤوس األموال من الّتمّتع األجنبية إلى البمد األصمي دون ترخيص أو تصريح مسب
                                                        بالّضمانات المنصوص عمييا في اإلّتفاقيات الّدولية .

مبدأ حرية الّدخول إلى سوق العمالت الّصعبة : يضمن تحقيق آلية تحويل رؤوس األمـوال والعوائد   -2
          و يستوجب تحقيق ىذا المبدأ في بمد يعرف مرحمة اإلنتقال إلى اقتصاد الّسوق ما يمي:دواميا، و 
وضع ميكانيزمات تحرير سوق الّصرف اّلذي يشّجع عمى تحقيق القابمية التّامة لتحويل العممة مع معّدل *

                                                                                                  وحيد .
تحرير الّتجارة الخـارجية و ذلـك بغـرض ضـمان الّتمـويـن الّضـروري لتحـقيق و استغالل المشاريع *

                                                                                              اإلستثمارية.
 س األموال األجنبية .إقامة سوق مالي مفتوح لرؤو *

                                                                                   شرط اإلستقرار : ثالثا:
ليذا الّشرط دور بارز في تييئة العالقات اإلقتصادية و الّسياسية و حّتى الثّقافية لبمد ما مع العالم الخارجي، 

الّسياسي و اإلقتصادي و اإلجتمـاعي و القانوني من جية، و دوام الّضمانات عنى ضمان اإلستقرار حيث ي
 الممنوحة لممستثمرين من خالل نظام ترقية اإلستثمار من جية أخرى .

                                                             
 .124سابق ،صالرج  ادل 1
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 المطمب الثاني:مكونات مناخ اإلستثمار

رج عن وتؤثر بقراراتو لكنيا تختعرف مكونات مناخ اإلستثمارعمى أنيا مجموعة متغيرات تحيط بالمشروع 
  مجموعة من المكونات والمقومات واألدوات والمؤشرات وبالتالي فإن مناخ اإلستثمار ينطوي عمى 1سيطرتو 

 2التي يمكن ان تؤثرعمى فرص نجاح المشروع االستثماري في دولة معينة،

 اراخ اإلســـــــــــــــتثم( مكـــــــــــــــونــــــــــــــات منـــــــــ1-1شكل)                               

 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

،مجموعة النيل العربية، القاىرة، 1،طالسياسات االقتصادية عمى مستوى االقتصاد القوميعبد الحميدعبدالمطمب،:المصدر
 .191ص بتصرف، 2003مصر،

                                                                   ويمكن التعميق عمى المكونات كما يمي:

                                                             
 .9ص،2011،العددالفصلي األول،الكويت،نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .5،ص2005قسنطينة،سبتمرب،منتوري ،جامعة24،العدد مجلة الجندولناجي بن حسٌن،تقييم مناخ االستثمار األجنيب ايف اجلزائر، 2

 ارــــــمـــــــــــــــتثــــــــــــاخ اإلســـــــــــــمن

 سيــــــــــــاســــــــات اإلســـــتـــثـــمـــــار

 
 السياسات اإلقتصادية

السياسة المالية 
السياسة النقدية 
السياسة التجارية والدولية 
السياسة السعرية وغيرىا 

 

 

قوانين وتشريعات 
 اإلستثمار

تصاديقاإل النظام 
النظام السياسي 
النظام البيئي 

  واإلجتماعي

المؤسسي النظام 

 النتائج تشير الى أن مناخ اإلستثمار جاذب أو غير جاذب لإلستثمار

 ــــــــكمــــــــــــــــيالمؤشـــــــــــــــــــــرات اإلقتــــــــــــــــــــــصاديــــــــــــــــــــة ألداء اإلقتــــــــــــــــــــــصاد الـــ
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                                           :النظام اإلقتصادي والسياسي والبيئي والمؤسسيالفرع األول
األنظمة ىذه والعكس صحيح وتتمثل كمماأدت إلى جذب اإلستثمار  فكمماكانت ىذه األنظمة مواتية لإلستثمار

                                                                                                فيما يمي:
 :النظام اإلقتصاديأوال:

وفي ىذا  1يمكنيا من ذلك وجود إطارعام لسياسات استثمارية تمعب المكونات اإلقتصادية دورىاالكامل بمجرد
في  لمشركات المتعددة الجنسيات لحافزاإلستثماريتصنيف المكونات اإلقتصادية التقميدية حسب ا اإلطار يمكن

 :2إلى دولة ما

 إلى الوصول عمى والمقدرة السوق، نمو ومعدل الفردي الدخل ومعدل السوق بحجم وتتعمق: السوق عوامل*
،                                          السوق وىيكل المستيمك وتفضيالت واإلقميمية، المحمية األسواق

 توافر وأنواعيا،ومدى وكمفتيا العمالة وحجم المضيف بالبمد وتوفرىا الخام بالموارد وتتعمق: الموارد ملعوا *
،               وغيرىا والجوية والبرية البحرية والمنافذ والطرق االتصاالت من التحتية والبنية التكنولوجيا

 والموارد األصول كمفة التنافسية، والتكاليف اجيةاإلنت استغالل عن الناتجة باألرباح وتتعمق: الكفاءة عوامل*
 اإلقميمية بالتجمعات المضيفة الدولة وفاعمية االستثمار وخدمات الوسيطة اإلنتاج مدخالت وكمفة البشرية

،                                                                                  الثنائية واالتفاقيات
عمى مستوى أداء  الدالة اإلقتصادية ارة الى أن المكونات اإلقتصادية تشمل العديد من المؤشراتوتجدراإلش

 اإلقتصاد القومي وتتمثل في:

                                                       :درجة اإلنفتاح اإلقتصادي عمى العالم الخارجي -1
لعالم الخارجي كمما كان اإلقتصاد القومي جاذبا لإلستثمار كمما زادت درجة اإلنفتاح اإلقتصادي عمى اف

تباع العالمي االقتصاد عمى االنفتاح يساىمحيث  والعكس صحيح  تنشيط في االقتصادية الحرية نظم وا 
ويستدل ، 3االقتصاد في المستثمرين ثقة يعزز ما ،وىو والخارج الداخل إلى والسمع األموال رؤوس تدفقات
حيث كمما 4الى الناتج القومي خالل قياس نسبة الصادرات والواردات ح االقتصادي مندرجة االنفتا عمى

                                                             
 .22،ص2008،دار النهضة العربية،القاىرة،1، طاإلستثمار األجنبي المباشرفي الدول العربية،الواقع والتحديات،دراسة مقارنةفريد أمحد قببلن، 1
 .636-635،ص ص 2010سنة،سوريا،2،العدد26،رللدمجلة جامعة دمشقخزامى عبد العزيز اجلندي،اإلستثماريف اجلمهورية العربية السورية،  2
 ،كلية اإلدارة واالقتصاد،جامعة القادسية،3العدد ،11،اجمللد مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصاديةحسن مهدي صائب ،االستثمار األجنيب ودوره يف حتقيق  التنمية االقتصادية ، 3

 .118،ص2009،العراق
 .23فريد أمحد قببلن ،مرج  سابق ،ص 4
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 ارتفعت النسبة دلت عمى ارتفاع درجة اإلنفتاح التجاري، ويستدل أيضابنسبة الصادرات الى الناتج القومي
 .1دلت عمى جاذبية اإلقتصاد القومي والعكس صحيح حيث كمما كانت كبيرة

                                                                   :لإلقتصاد القوميفسية القوة التنا -2
       كمما كان المركز التنافسي في حالة تحسن كمما كان ذلك مدعاة لجذب المزيد من اإلستثمارات األجنبية

الصادرات ي ألسعار ويستدل عمى ذلك من زيادة معدل نمو الصادرات من سنة ألخرى ،وكذلك الرقم القياس
 إتجو الى اإلنخفاض كمما دل ذلك عمى قوة المركز التنافسي لإلقتصاد القومي في جذب اإلستثمار فكمما

ويمكن اإلستدالل أيضا  بزيادة معدل العائد عمى اإلستثماربشرط أن يكون متوسط معدل  2األجنبي المباشر
 .3وقمن سعر الفائدةالسائد في السالعائد عمى اإلستثمارأكبر 

                                     :مدى القدرة عمى تحمل األعباء المفروضة عمى اإلقتصاد القومي -3
كمما كان  كمما تميزت إدارة اإلقتصاد القومي بالكفاءة والقدرة عمى مواجية الظروف اإلقتصادية المتغيرة

مستوى كن اإلستدالل عمى ذلك من ويماإلقتصاد القومي قادراعمى جذب اإلستثمار األجنبي المباشر 
الدولية الرسمية من الصرف األجنبي لدى البنك المركزي والتي توضح مدى قدرتو في إستخدام  اإلحتياطيات

ساىم في إشاعة درجة من الثقة لدى األسواق في قدرة تأن زيادتيا  كما 4ىذه اإلحتياطيات كمصدرلمتمويل
 األعباء تحمل عمى القدرة مدى عمى كما يمكن اإلستدالل، 5خارجيةالبمد المعني عمى الوفاء بإلتزاماتو ال

لى الناتج المحمي اإلجمالي، إنسبة الدين الخارجي وخدمتو إنخفاض ب القومي اإلقتصاد عمى المفروضة
كمما دل ذلك ا لى معدل تغطية حصيمة الصادرات لمواردات فكمماكانت عددشيورتغطية الواردات كبير إإضافة 

زدياد قدرتو عمى جذب اإلستثمار األجنبي المباشر اإلقتصاد القوميعمى كفاءة   6وا 

حتماالت تقدمو ونموه: -4                                                            قوة اإلقتصادالقومي وا 
تعرف عمى ويمكن التتجو اإلستثمارات األجنبية نحواإلقتصاديات القوية، وتبتعد عن اإلقتصاديات الضعيفة ،

                                         قوة اإلقتصادألي دولة من خالل مجموعة من المؤشرات تتمثل في:
                                                             

 .196عبد ادلطلب،مرج  سابق ،ص عبد احلميد 1
 .25فريد أمحد قببلن، مرج  سابق،ص 2
 .197عبد احلميد عبد ادلطلب،مرج  سابق،ص 3
 -،اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية،مصر،صيف56 -55،العددان مجلة بحوث اقتصادية عربيةاستدامة عجز ميزان احلساب اجلاري لئلقتصاد ادلصري ، رلدي الشورجبي،اختبار 4

 .171،ص 2011خريف
 .15،ص2008،اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية،مصر،شتاء41،العددمجلة بحوث اقتصادية عربيةبلقاسم زايري،إدارة احتياطيات الصرف ومتويل التنمية يف اجلزائر، 5
مؤتمر ( على تطورحركة اإلستثمار األجنيب ادلباشر اىل الدول النامية،TRIMS) تملة إلتفاقدراسة لآلثاراحمل:صفوت عبد السبلم عوض اهلل،منظمة التجارةالعادلية واإلستثماراألجنيب ادلباشر 6

 .  1778،ص 2004ماي 11-9،غرفة جتارة وصناعة ديب،مؤتمر الجوانب القانونية واإلقتصادية إلتفاقيات منظمة التجارة العالميةالنامية،
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 ثقة المستثمرين األجانب في يؤدي إلى زيادة زيادة ىذا المعدل :معدل النمو اإلقتصادي
 1،المباشرة ات األجنبيةاإلستثمار  تدفقات اإلقتصاد،وينتج عنو زيادة

 ثم عمى حركة لتضخم: تؤثرمعدالت التضخم عمى سياسات التسعيروحجم األرباح ، ومن معدل ا
إرتفاع رأس المال،كما تؤثر عمى تكاليف اإلنتاج التي تيتم بياالشركات األجنبية،فضال عمى أن 

يؤثرعمى مناخ اإلستثمار ويصبح طارد لإلستثماروالعكس  معدالت التضخم في الدول المضيفة
 ،2صحيح

 و اإلستيالك:إن إنخفاض معدل نمو اإلستيالك وخاصةاإلستيالك الجاري الحكومي معدل نم
)من خالل  واألسري في أي دولة يعكس مدى التحسن في قدرة الدولة عمى إدارة اقتصادىا القومي

 ضبط اإلنفاق وتوجييو نحواألولويات اإلقتصادية المختمفة(وينعكس انخفاض ذلك المعدل إيجابيا

 ،اإلستثماراألجنبي المباشر عمى تدفقات   

  معدل تغطية الصادرات لمواردات:إن إرتفاع ىذا المعدل يعني المزيد من قدرة الدولةعمى مواجية
وبذلك فإن إتجاه ىذا المعدل نحواإلرتفاع  ذوأىمية في جذب اإلستثمار وارداتيابأقل صادرات ممكنة،

                                                                           . 3األجنبي المباشر

 وتتمثل في:عناصر إقتصادية أخرى-5

 :تسعى المؤسسات لمبحث عن العمالة منخفضة التكاليف من أجل تعظيم الربحية،ونظرا العمالة
مستويات األجور بين  لمقيود الدولية المفروضة عمى تنقل اليد العاممة أدى ذلك إلى إختالف

التي بيا عمالة مؤىمة،مدربة فنيا ورخيصة التكاليف تكون محفزة لجذب  الدول،وعميو الدول
 . 4اإلستثمار إلييا

  :و يتعمق األمر بالطرقات و الجسور و الموانئ و المطارات و مدى صالحيتيا، ألن البنيةاألساسية
 مىع األساسية البنية كفاءة مستوى يؤثر حيثتدفق السمع و الخدمات و المعمومات يتوقف عمييا 

،  5االستثمار من المتوقع العائد عمى ثم ومن والتوزيع النقل خدمات أسعار مثل االستثمار تكاليف

                                                             
 . 173رلدي الشورجبي،مرج  سابق ،ص 1
 .  199 -198ابق ،ص صعبد احلميد عبد ادلطلب،مرج  س 2
 . 31-30فريد أمحد قببلن، مرج  سابق ،ص ص3 
 .102غريب بولرباح،مرج  سابق ،ص 4
 .120حسن مهدي صائب،مرج  سابق ص 5
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 المؤسسات قبل من لالستثمار موضوعا البنية األساسية مع اإلشارة إلى إمكانية أن تكون ىياكل
أىمية  كما اليمكن إغفال ،1المؤسسات الكبيرة مع بالتعاون أو منفردة المتوسطة و الصغيرة

  2القطاع الداعم لمنشاطات اإلقتصادية األخرى حيث يعتبراإلتصاالت كبنية تحتية لمتكنموجيا 
 :تتمثل في مدى قوة القطاع المالي والمصرفي وأداء بورصة األوراق  مدى كفاءة المؤسسات المالية

ية،من حيث العالقة كما أن استقاللية  البنوك المركز 3في إدارة المشروعات الدولية المتنافسةالمالية 
  4بالسمطة السياسية تعتبر جانبا ميما من أي إصالح نقدي مؤسسي،

 :عدم ىذا يعني ال ولكن ، أىميتيا من الكثير فقدت قد الضريبية الحوافزرغم أن الحوافز الضريبية 
 تعمل ىيو إستثناء بدون العالم دول كافة في مطبقة الحوافز فيذه الضريبية، الحوافز بتقديم اإلىتمام

 ذابي وىي األساسية، المباشر األجنبي االستثمار جذب عواملمع بقية   بينيا التفاعل من جو في
 .5 لو مكممة ولكنيا ما دولة في االستثمار قرار إتخاذ في حاسما دورا تمعب ال الشكل

 : النظام السياسيثانيا:
كمي العتبة الضرورية لمولوج الى مناخ يعد توافر مستوى معقول من اإلستقرار السياسي واستقراراإلقتصاد ال

 عدم التعرض ضمانو  األمني النظام السياسي بالديمقراطية واإلستقرار ويستدل عميو بتميز ،6استثماري سميم
وعدم التدخل 8الحروب ،وانعدام المنازعات اإلقميميةالتي تزيد من احتماالت قيام7لمخاطرالمصادرة والتأميم 

ومدى تدخل ، إضافة الى مستوى الدعم الشعبي الذي تحظى بو الحكومة 9ي الحكومي في النشاط اإلقتصاد
 ،10الجيش، ومدى اإللتزام بالمعاىدات واإلتفاقيات الدولية تحت مظمة مؤسسات المجتمع الدولي

                                                             
،   2002أفريل9-8جي،األغواط،،جامعة عمار ثليملتقى حول"المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورىافي التنميةعبد اجمليد قدي،ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة وادلناخ اإلستثماري، 1

 .147ص
 ، 2005،جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،ديسمرب3،عددمجلة اقتصاديات شمال افريقيااإلحتاد األورويب واجلزائر، ما بٌن بلقاسم زايري،السياسات ادلرافقة لنجاح منطقة التبادل احلر 2

 .68ص
 .9ص،،مرج  سابق2011سنة،1العددالفصلي رقم،نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 3
، اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية ، مصر، 58-57،العددان مجلة بحوث اقتصادية عربيةعبد ادلنعم السيدعلي،استقبللية البنوك ادلركزية،م  اشارة خاصة اىل البنك ادلركزي العراقي، 4

 .140،ص 2012ربي  -شتاء
،ص 2009،جامعة حسيبة بن بوعلي،السداسي األول6،عددمجلة اقتصاديات شمال افريقيالضريبية وسبل تفعيلها يف جذب اإلستثماراألجنيب ادلباشريف اجلزائر،زلمد طاليب،أثر احلوافز ا 5

 .319-318،ص ص2009األول
،جامعة زلمد خيضر،بسكرة، 5،العددبحاث اقتصادية واداريةمجلة اعادل عيسى الوزين،دور الغرف الصناعية والتجارية والزراعية العربية يف جذب اإلستثمارات األجنبية ادلباشرة، 6

 .107،ص2009
،جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 3،عددمجلة اقتصاديات شمال افريقيااألردن كنموذج،:أمحد زكريا صيام،آليات جذب اإلستثمارات اخلارجية إىل الدول العربية يف ظل العودلة 7

 .93،ص 2005ديسمرب
 .146ج  سابق ،صعبد اجمليد قدي،مر  8
 .21فريد أمحد قببلن، مرج  سابق ،ص 9

 .9،مرج  سابق،ص 2011،األول ،العددالفصلينشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 10
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أو فسادا سياسيا حيث يشير األول إلى وجود فساد في سموك  ودرجة تفشي الفساد حيث قد يكون الفساد إداريا
في الحكومة الذين يحاولون اإلستفادة من إنتشار البيروقراطية في المؤسسات الحكومية بيدف تحقيق العاممين 

حيث تمثل ىذه األخيرة بنود غير منظورة تؤدي إلى ضياع ما يوفره  1مكاسب خاصة تتمثل في رشاوي
عفاءات ضريبية ليذايطمق عمييا اصطالحا)الضريبة السوداء(  الثاني إلى  ويشير 2المشروع من مزاياوا 

       3ممارسة الفساد عمى مستوى السياسيين لموصول إلى السمطة حيث يرتبط بإختالس األموال العامة
 :النظام البيئي والمجتمعيثالثا:

كمماإنطوى النظام حيث 4يتمثل في القيم والعادات التي تحكم سموك المجتمع واإلحتماالت المتوقعة لتغيرىا
والمواتية لإلستثمار األجنبي المباشركمما كان جاذبا يم والعادات والتقاليد اإليجابية البيئي عمى مجموعة من الق

الت ويشمل مؤشرات عديدة من بينيا:معدالت الفقرومتوسط دخل الفرد السنوي ومعد،لو والعكس صحيح
 التعامل معيا لة،قوانين العمل السارية والتي تنعكس عمى تكمفةالعمالة وسرعة وبساطة إجراءاتالتشغيل والبطا

 وتشغيميا، مستوى ثقة المستيمكين،مؤشرات ذات صمة بالصحة العامة ومعايير السالمة والتعميم والحصول
 5مياه شرب نقية والكيرباء واإلتصاالت وغيرىا عمى
 :النظام المؤسسيرابعا:

  :ويتكون من عدة عناصر وىي
 طار التنظيمي: فكمما كان النظام اإلداري النظام اإلداري واألجيزة القائمة عمى إدارة اإلستثمارواإل

 بسالسة اإلجراءات ووضوحيا وعدم وجود تعقيدات مكتبية ومعوقات إدارية كمما كان جاذبا يتميز
 ،لإلستثماروالعكس صحيح 

 أدى ذلك إلى جذب اإلستثماراألجنبي  كاف من المنظمين األكفاء كمما المنظمون:كمماتوافر عدد
 المباشروالعكس صحيح،

 ام المعمومات اإلستثمارية:كمما أتاح البيانات والمعمومات اإلستثمارية بالصورة التفصيمية المطموبة نظ
 6أدى ذلك الى جذب اإلستثماروالعكس صحيح، وبالدقة المناسبة وفي الوقت المناسب كمما

                                                             
ربي   -عربية للبحوث اإلقتصادية ،مجهورية مصر،شتاء، اجلمعية ال58-57،العددانمجلة بحوث اقتصادية عربيةأمًنة زلمد عمارة،دور التعليم يف مكافحة الفساد يف الدول النامية، 1

 .88،ص2012
 .287-286سامي عفيفي،مرج  سابق ،ص ص 2
 .88أمًنة زلمد عمارة،مرج  سابق، ص 3
 .285سامي عفيفي،مرج  سابق ،ص 4
 .10مرج  سابق،ص،2011،العددالفصلي األول ،نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 5
 .193د احلميد عبد ادلطلب،مرج  سابق،صعب 6
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آليات  لمتمثمة فياأداء األعمال  العوامل التي تتعمق ببيئة القول أن المكونات المؤسسية تشمل كافةويمكن  
ستخراج تراخيص البناء وتوصيل مرافقو وتسجيل الممكية العقارية والحصول عمى  تأسيس المشاريع وا 

المعمومات اإلئتمانية وآليات توظيف العاممين واإلستغناء عنيم ومرونة دفع الضرائب وسيولة التجارة عبر 
ونزاىتو وسرعة بتو  مدى إستقاللية النظام القضائي بإنفاذ العقود التجارية بما في ذلك لتزاماإلالحدود ومدى 

واإلفصاح عن البيانات والقوائم المالية لمشركات ومدى في النزاعات القضائية وأخيرا آليات حماية المستثمر 
غالق مشروعو في حالة فشمو  .1سيولة خروج المستثمرمن السوق وتصفية نشاطو وا 

 : قوانين وتشريعات اإلستثمارالفرع الثاني
باإلضافة إلى مجموعة القوانين والتشريعات المكممة ويالحظ في  ىي عبارة عن القانون الرئيسي لإلستثمار

 نو:أىذا المجال 
 األخرى التشريعات باقى مع التضارب بالوضوح وعدم يتسم لالستثمار موحد قانون ىناك كان كمما 

 حرية ويكفل وخالفو، تأميم أو مصادرة عدم من كافية لضمانات متضمنا كان وكمما 2الصمة، ذات
 جذب االستثمار إلى ذلك أدى كمما األموال، رؤوس وخروج دخول وحرية األرباح لمخارج تحويل

 3المباشر األجنبى
  لى تحريراإلستثمارفي المناطق الحرة من كل القيود وعمل عمى تسييل ادارة كمما إتجو قانون اإلستثمارا 

 ،4ارتمك المناطق كمما كان جاذبا لإلستثم
  كمما أدت القوانين والتشريعات إلى حماية الممكية الفكرية كمما أدى ذلك إلى جذب اإلستثمار األجنبي

 ،5المباشر

 الكمية : السياسات اإلقتصاديةالفرع الثالث

التغير المستمر في السياسات االقتصادية البمبمة وعدم الثقة لدى المستثمرين األجانب الذين ييتمون  يثير
 وأىم ىذه السياسات  6عمييا قدر اىتماميم بمعدالت الربح التي يتوقعون الحصول ألمان واالستقراربعناصر ا

 ىي:
                                                             

 .10،مرج  سابق،ص2011،األول،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
، 2010-2009ة قاصدي مرباح،ورقلة،،جامع7،عددمجلة الباحثموالي خلضرعبد الرزاق،شعيب بونوة دور القطاع اخلاص يف التنمية اإلقتصادية بالدول النامية:دراسة حالة اجلزائر، 2

 .142ص
 .1780صفوت عبد السبلم عوض اهلل،مرج  سابق،ص 3
 .193عبد احلميد عبد ادلطلب،مرج  سابق،ص 4
 104غريب بولرباح،مرج  سابق، ص 5
 175،جامعة دمشق ،سوريا،ص2،العدد 19، اجمللدمجلة جامعة دمشقعدنان غاًل،لبىن ادلسيبلي،دور االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف التنمية االقتصادية يف اجلمهورية اليمنية، 6
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الضريبية تحمل  ةكانت السياس كمما جاذبة لإلستثمار إلييا بأنيا يمكن النظر :السياسة المالية أوال:
كبيرا يثقل  واليحمل عبئا ضريبيا وكمما كان السعرالضريبي مناسباوالجمركية المناسبة، اإلعفاءات الضريبية

 وتكون السياسة المالية جاذبة أيضاأنو من الضروري أن تكون واضحة ومرنة،كما  كاىل المستثمر،
كمما كانت سياسة اإلنفاق العام تتجو الى تقوية البنية األساسية ،وتبتعد عن تشويو ىيكل  لإلستثمار

 ،األسعار،والعكس صحيح

يؤدي الى تضخم مرتفع،واليؤدي  العامة لمدولة وال الموازنة مالية بمعدل من عجزوكمما احتفظت السياسة ال 
 .1إلى انكماش وكساد كبير،كمما كان جاذبا لإلستثمار

كمما كانت السياسة النقدية توسعية كمما كانت جاذبة لإلستثماروالعكس صحيح،ويتم :السياسة النقديةثانيا:
النشاط اإلقتصادي  في حجم ة، والميم أن تكون متوافقة مع التغيرذلك بإستخدام األدوات النقدية المناسب

كما أن روتينية اجراءات التعامل في سوق الصرف تحول دون انسياب  المطموب وتتسم باإلستقرار
 في البمد موقف من يحسن الصرف سعر قيمة انخفاضاضافة الى أن  2الدولة االستثمارات األجنبية الى

 . 3المباشر األجنبي االستثمار زيادة لىإ يؤديو  الدولية السوق

كمما كانت تمك السياسة تحررية،محفزة لتنميةالصادرات ومشجعة لإلستثمار :سياسة التجارة الدوليةثالثا:
كمما كانت جاذبة لإلستثماروالعكس صحيح.وكمما كانت تمك السياسة  األجنبي المباشرمن أجل التصدير

زالة القيود الكمية، وتتجو إلى معدالت منخفضة لمتعريفة الجمركية ومرنة،وتعمل عمى إتحررية لمواردات 
 . 4كمماكانت جاذبة لإلستثماروالعكس صحيح 

جاذبة  كمما كانت تحررية، وعممت بآليات السوق في تحديد األسعار بحرية،كمما كانت:السياسة السعريةرابعا:
 لإلستثماروالعكس صحيح.

  إلستثمارمؤشرات تقييم مناخ االمطمب الثالث: 

 توجد العديد من المؤشرات الدولية التي تعبرعن نظرة المحممين اإلقتصاديين ورجال األعمال الدوليين الى 

                                                             
  194عبد احلميد عبد ادلطلب ،مرج  سابق،ص 1
 286سامي عفيفي ،مرج  سابق،ص 2

3
 Bekhechi Ghaouti&Ali Bouchenna,La politique d'investissement:Cadre d'émergence d'un développement durable, Le premier colloque 

national sur les réformes économiques en Algerieet la pratique du Marketing,centre universitaire,Béchar,le 20-21 Avril2004,sans 

numérotation 
 .195عبد احلميد عبد ادلطلب ،مرج  سابق،ص 4
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كموقع لإلستثمارمن وجية نظر المستثمر األجنبي،ورغم أن ىذه المؤشرات غير دقيقة  األوضاع في دولة ما
  وتتمثل أىم المؤشرات فيمايمي:ت والتخمو من األخطاء إال أنيا ذات فائدة في إتخاذ القرارا

 :تتمثل في:المؤشرات الدوليةالفرع األول 

 مؤشرات تقويم المخاطر القطرية:وال:أ

تيدف الوكاالت والييئات الميتمة بتحميل وتنقيط المخاطر القطرية إلى السماح لممستثمرين بإتخاذ قرارات 
توجد مجموعة و  1المخاطر التي تواجييا  اسبطريقة موضوعية من خالل تصنيف الدول عمى أس لإلستثمار

                                                                                   مؤشرات تتمثل في:من ال
 لممخاطر الدولي الدليل PRS GROUP مجموعة عن شيريا يصدر: القطرية لممخاطر المركب المؤشر- 1

 مع تجاريا التعامل أو في باالستثمار المتعمقة المخاطر لقياس المؤشر ىذا ييدف و 1980 عام منذ القطرية
 تشمل فرعية مؤشرات ثالثة إلى المركب المؤشر يستند ،وسدادىا المالية إلتزاماتو مقابمة عمى قدرتو و القطر
 المخاطر تقويم مؤشر و المركب المؤشر من%  50 نسبة يشكل الذي السياسية المخاطر تقويم مؤشر

المخاطر  ىي المؤشر يايقيسالعوامل التي و ،2%  25 المالية المخاطر تقويم ومؤشر%  25 القتصاديةا
 3السياسية واإلقتصادية والتمويمية

 :  4المؤشر دليل

                                                   ، جدا مرتفعة مخاطرة درجة    نقطة 49,5 إلى صفر من -
                                                        ، مرتفعة مخاطرة درجة    قطةن 59,5 إلى 50,0 من -
                                                          ،  معتدلة مخاطرة درجة      نقطة 69,5 إلى 60 من -
                                                    ، منخفضة مخاطرة درجة    نقطة 79,5 إلى 70,0 من -
 ،                              جدا منخفضة مخاطرة درجة  نقطة 100,0 إلى 80,0 من -

                                                             
، اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية ، 50،العددمجلة بحوث اقتصادية عربيةة:حالة اجلزائر)دراسة قياسية(،زايري بلقاسم،البشًنعبد الكرمي،أثر ادلخاطر القطرية يف اإلستثمارات األجنبي 1

 .34،ص2010مصر،ربي 
 .129ص، 2002، الكويت،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
 .107غريب بولرباح،مرج  سابق،ص 3
 .129ص،،مرج  سابق2002،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةاإلستثمار، ادلؤسسة العربية لضمان 4
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 ،(وسبتمبر مارس) في سنويا مرتين اليورومني مجمة عن يصدر :طريةالق لممخاطر اليورومني مؤشر -2
 عناصر تسعة من ويتكون مالية،ال بالتزاماتو اإليفاء عمى القطر قدرة لجية القطرية المخاطر قياس لغرض

 لمقطر، االئتماني التقويم المتعثرة، الديون وضع المديونية، مؤشر األداءاالقتصادي، السياسية، المخاطر: ىي
 الرأسمالية، توافراألسواق القصير، لممدى التمويل توافر الطويل، لممدى المصرفي القطاع من توافرالتمويل

 مخاطرىا كانت النقاط من الدولة رصيد ارتفع كمما انو إلى المؤشر دليل ويشير ،التنازل عند الخصم معدل
 ،1أقل القطرية

 سنويا مرتين انفستور االنستيتيوشنال مجمة عن يصدر :القطري لمتقويم انفستور االنستيتيوشنال مؤشر -3
 رصيد تفعار  وكمما ، 100 إلى صفر من تدرج وفق الدول تصنيف يتمو  ، 1998عام منذ( وسبتمبر مارس)

 المعتدلة، المخاطرة مجموعة: درجات ثالث الى الدول وتقسم ،المخاطرة درجة انخفاض عمى ذلك دل الدولة
 2.جدا المرتفعة المخاطر مجموعة المرتفعة، المخاطرة مجموعة

 الخارجية التجارة لضمان الفرنسية المؤسسة عن 1996 منذ يصدر :القطرية لممخاطر الكوفاس مؤشر -4
 باالقتصاد لمشركات المالية االلتزامات تأثر مدى ويبرز السداد عمى الدول قدرة مخاطر ويقيس (كوفاس)

 العوامل تقييم في تستخدم فرعية مؤشرات إلى ،ويستند الى3واالقتصادية السياسية وباألوضاع المحمي
 الخارجية،مخاطر ةالمالي بالتزاماتيا اإليفاء عمى الدولة قدرة الصعبة، العممة نقص مخاطر  السياسية،
 القطاع في النمطية األزمات مخاطر ضخمة، رأسمالية سحوبات يعقب الذي المفاجئ العممة قيمة انخفاض

 : إلى المؤشر دليل وصنف،المدى قصيرة العمميات في السداد وسموك الدورية المخاطر المصرفي،

 االستثمار درجةA مستويات أربعة إلى : وتقسم : 

A1:عمى القدرة مخاطرعدم بروز إمكانية وأن ،جدا جيد السداد وسجل مستقرة واالقتصادية السياسية البيئة 
                                                                                 ،جدا ضعيفة السداد

A2:سجل بروز أو ااستقرار  اقل واقتصادية سياسية بيئة وجود في حتى جدا ضعيفا يبقي السداد عدم احتمال 
                                        ، A1 ضمن المصنفة الدول عن نسبيا تقل بدرجة ما لدولة مدفوعات

A3: أصال المنخفض المدفوعات بسجل تؤدي قد المالئمة غير واالقتصادية السياسية الظروف بعض بروز 

                                                             
 .130،ص2001،الكويت،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .78،ص 2003،الكويت،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
3

 .67،ص 2005،الكويت،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةستثمار،ادلؤسسة العربية لضمان اإل 
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،        السداد عمى القدرة عدم إمكانية ستبعادا استمرار رغم السابقة، الفئات من انخفاضا أكثر يصبح ألن
A4: ذلك، ورغم واالقتصادية السياسية األوضاع تدىور مع حاال أسوأ يصبح قد المتقطع المدفوعات سجل 
 .جدا مقبولة تبقى السداد عدم إمكانية فإن

 مستويات: ثالثة إلى وتقسم :المضاربة درجة 

B: الأصً  السيئ السداد سجل عمى أكبر تأثير المستقرة غير اديةواالقتص السياسية لمبيئة يكون أن يرجح    ،
C: ال،        أص السيئ السداد سجل في أكبر تدىور إلى التقمب شديدة واالقتصادية السياسية البيئة تؤدي قد
D: داج السيئ السداد سجل جعل إلى ما دولة في واالقتصادية السياسية لمبيئة العالية المخاطرة درجة ستؤدي 

 1.سوءا أكثر

يقيس المخاطر المرتبطة بعمميات التبادل التجاري  :القطرية لممخاطر برادستريت اند دان وكالة مؤشر -5
 عبر الحدود

                                                                            العالمية التنافسية مؤشرثانيا: 
 ىامة أداة ويعتبر عالمية مؤسسة( 122) مع بالتعاون العالمي قتصادياال المنتدى عن المؤشر ىذا يصدر

وأدا لتفحص  العالمية التنافسية األوضاع عمى وتأثيرىا ستثماراإل وقرارات االقتصادية السياسات توجيو في
 :فرعيين مؤشرين من ويتكون 2نقاط القوة والضعف في بيئة أداء األعمال

 يى و"فرعية مؤشرات ثالث إلى يستند"3 لمتنافسية النمو مؤشر:                               
 الكمية االقتصادية البيئة مؤشر،العامة المؤسسات مؤشر،التكنولوجيا مؤشر

 قدرة الوحدات االقتصادية عمى صعيد المنشأة  تقيس مسوحات إلى يستند"4لمتنافسية األعمال مؤشر
 في تحقيق التنافسية.

 :صاديةالحرية اإلقت مؤشرثالثا:

 وول" وصحيفة" فاونديش ىيرتاج" معيد عن المؤشر ىذا و يصدر1995 سنة منذ المؤشر ىذا إعتماد تم
 ألفراد االقتصادية الحرية عمى ذلك تأثير و االقتصاد في الحكومية السمطة تدخل درجة ويقيس سنويا" ستريت

                                                             
 .80-79ص ،مرج  سابق ،ص 2003،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .145موالي خلضرعبد الرزاق،شعيب بونوة،مرج  سابق،ص 2
 .123،مرج  سابق ،ص2002،لعربيةمناخ اإلستثمارفي الدول اادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 3
 .105ص 2004،الكويت،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4
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 تشمل مجموعات عشر في ضميم يتم اقتصادي متغير خمسين عمى المؤشر ىذا يستند و 1، المجتمع
 المال رأس النقدية،استقطاب االقتصاد،السياسة مجاالت في الحكومي التجارية،الموازنة،التدخل السياسات
 والتشريعات السوداء السوق الممكية، حقوق واألسعار، األجور سياسات المصرفي، والنظام التمويل األجنبي،

 المؤشرات ىذه متوسط بأخذ المؤشر ويحتسب ، متساوية اأوزان العشرة المكونات ىذه تمنح ،2 واإلجراءات
  ، الفرعية

 :3دليل المؤشر -

 ،كاممة إقتصادية حرية عمى يدل( 1,95 – 1)-

 ، كاممة شبو إقتصادية حرية عمى يدل(  2,95- 2)-

 ، االقتصادية الحرية ضعف عمى يدل(  3,95 – 3)-

 ،االقتصادية الحرية إنعدام عمى يدل(  5,00 – 4)-

حماية حقوق الممكية الخاصة لألصول وضمان حرية اإلختيار اإلقتصادي لألفراد  وتعني الحرية اإلقتصادية
 4محكومةالقسري ل تدخلالغياب  معوتعزيز روح المبادرة واإلبداع 

 :5مؤشر اإلستدامة البيئيةرابعا:

 الواليات في كولومبيا لجامعة األرض عموم مركز و العالمي االقتصادي المنتدى عن المؤشر ىذا يصدر 
 تقسم عنصرا 68 تشمل أساسيا متغيرا 20 من المؤشر ىذا يتكون و ، 2001 عام منذ األمريكية المتحدة
 التموث لتخفيف المتخذة اإلجراءات ،الطبيعية البيئة عمى المحافظة أنظمة و قوانين:  التالية المحاور عمى
 ، المؤسسية و التكنولوجية و اإلجتماعية القدرة، جتماعيةاإل األوضاع و التعميم و الصحة مستوى ، البيئي
 .عمييا الحفاظ و البيئة لحماية القائمة العالمية الجيود مع التنسيق مدى

                                                             
 .80،مرج  سابق،ص 2001،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .107غريب بولرباح،مرج  سابق ص 2
 .80،مرج  سابق،ص 2001،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةستثمار،ادلؤسسة العربية لضمان اإل 3
 .143،ص2005،جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،ماي2،عددمجلة اقتصاديات شمال افريقياالزين منصوري،واق  وآفاق سياسة اإلستثمار يف اجلزائر، 4
 .103،مرج  سابق ،ص 2002،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 5
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 دورية بصفة UNDP اإلنمائي المتحدة األمم برنامج عن المؤشر ىذا يصدر:1البشرية التنمية مؤشر خامسا:
 ىي مكونات ثالث متوسط أساس عمى شرالمؤ  ىذا إحتساب ويتم 1990 عام منذ سنويا

،                         سنة 85 و 25 بين يتراوح و الوالدة عند المتوقع العمر بمتوسط يقاس العمر طول  -
 يتراوح و المختمفة التعميمية المراحل في اإللتحاق ونسب البالغين بين األمية محو بمعدل ويقاس المعرفة  -

                                                                              ،   %  100 و%  صفر بين
 دوالر 100 مابين يتراوح و، الحقيقي اإلجمالي المحمي لمناتج الفرد دخل بمعدل يقاس و  المعيشة مستوى  -
 . دوالر 40000 و

% 80 عال بشرية تنمية مؤشر:  المؤشر قيمة حسب مجموعات ثالث في الدول ترتيب يتم:  المؤشر دليل
 .% 50 من أقل منخفض بشرية تنمية مؤشر ،% 79 إلى% 50 من متوسط بشرية تنمية مؤشر ، أكثر أو

 من مرة ألول المؤشر ىذا وضع تم: 2 الوارد األجنبي لالستثمار اإلمكانات مؤشر و األداء مؤشر سادسا:
 ىذا وييدف 2001 لعام الدولي اإلستثمار تقرير في التنمية و لمتجارة  المتحدة األمم مؤتمر أمانة طرف

 جديد منظور من المباشر األجنبي االستثمار إستقطاب في القطر جيود نجاح مدى عمى لمتعرف المؤشر
 في المباشر األجنبي االستثمار مساىمة درجة مع ذلك توافق ومدى االقتصادية الدولة قوة مقاربة يحاول
 ىذا تطوير تم 2002 سنة تقرير وفي ،العمل سوق في وظائف خمق و والخارجي المحمي نشاطيا

 مؤشر والثاني ، الوارد لإلستثماراألجنبي األداء مؤشر األول:  مقارنين مؤشرينمكون من  المؤشرليصبح
     ،                                                                           الوارد األجنبي لإلستثمار اإلمكانات

 األجنبي االستثمار تدفقات إلى االستثماراألجنبي تدفقات من القطر حصة قسمة إلى مؤشراألداء يستند
 ثالث متوسط ويؤخذ ،العالمي اإلجمالي المحمي الناتج من لمبمد اإلجمالي الناتج حصة إلى عالميا المباشر
 إلى فيستند مؤشراإلمكانيات أما،واحدة ةلمر  تحدث التي التطورات أو الموسمية العوامل تأثير من لمحد سنوات

 المحمي الناتج إلى الصادرات نسبة ، الفرد دخل متوسط اإلجمالي، المحمي الناتج نمو معدل تشمل عوامل 8
 لدخلمن ا التطوير و البحوث عمى اإلنفاق نسبة الطاقة إستيالك حجم الياتف، خطوط ،عدد اإلجمالي
 . السيادي القطر ،تصنيف لسكانا من لعمياا بالدراسات الممتحقين نسبة الوطني

                                                             
، اجلمعية العربية للبحوث 45،عددمجلة بحوث اقتصادية عربيةزلمد عمر باناجة،اإلصبلحات اإلقتصادية يف اجلمهورية اليمنية وأثرىا يف تدفقات اإلستثمار األجنيب ادلباشر، 1

 .152،ص2009اإلقتصادية،مصر،شتاء
 .120-119مرج  سابق،ص ص،2002،ي الدول العربيةمناخ اإلستثمارفادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
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 مع اإلقتصادية قوتيا إنسجام يعني فوق فما واحد معدل عمى الدولة فحصول األداء مؤشر وفق: المؤشر دليل
 جذب عمى قدرتيا حيث من ضعيف وضعيا أن يعني ذلك دون وما ،األجنبية اإلستثمارات جذب عمى قدرتيا
IDE   .                                                                                                       

 القطر في المتغير قيمة بين الفرق قسمة من يحتسب واحد و صفر بين يتراوح الذي اإلمكانات مؤشر وفق و
 . لممتغير قيمة أدنى و قيمة أعمى بين الفرق عمى لممتغير قيمة أدنى و

 : التالية المجموعات إحدى ضمن تصنيفو يتم اإلمكانات و األداء لمؤشري وفقا لبمدا وضع مقارنة من و

 ،مرتفعة وامكانات مرتفع أداء ذات الدول يالسباقة،أ الدول مجموعة -

 ،مرتفعة وامكانات منخفض أداء ذات الدول أياالمكانات، دون الدول مجموعة -

،                         منخفضة وامكانات مرتفع أداء ذات الدول ياالمكانات،أ من أعمى الدول مجموعة -
 .منخفضة وامكانات منخفض بأداء تتصف يالت الدول تمك يالمنخفضة،وى األداء ذات الدول مجموعة -

 مركز عن المؤشر ىذا يصدر:1الناىضة لالقتصاديات األمم ثروة لقياس المركب الثالثى المؤشر سابعا:
 فى مرتين بمعدل 1996 عام منذ األمريكية العالمية األحداث جريدة مجموعة أسستو الذى المالية ونؤ الش

 عمى قدرتيا مدى وكذلك المتوازنة التنمية تحقيق عمى الصاعدة االقتصاديات قدرة مدى قياس لغرض السنة
 مكونا 63 تتضمن فرعية مؤشرات ثالثة الى المركب المؤشر ويستند،وجاذبة مستقرة استثمارية بيئة توفير
 :ىى

 االندماج الرئيسية،مؤشرات االقتصادية المؤشرات يتغط عنصرا 21يتكون من) االقتصادية البيئة مؤشر - أ
 ،(األعمال أداء بيئة العالمى،مؤشرات االقتصاد فى

 البنية ،مؤشرات التعميم نوعية مؤشرات يتغط عنصرا 21يتكون من ) لممعموماتية التحتية البنية مؤشر - ب
 ،(انتشارالمعموماتية وماتية،مؤشراتلممعم التحتية

 مؤشرات االجتماعى، واالستقرار التنمية مؤشرات يتغط عنصرا  21يتكون من) االجتماعية البيئة مؤشر - ج
 ،(الطبيعية البيئة حماية مؤشرات ،يةالعالم الصحة

                                                             
 .100،مرج  سابق،ص 2001،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
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 1995 منذ لمفساد ةالنظر  أو الشفافية مؤشر سنويا الدولية الشفافية منظمة تصدر: 1 الشفافية مؤشر ثامنا:
 جيود و الشفافية تعزيز لغرض العالمية الشركات و الحكومية اإلدارة ممارسات في التحسن درجة لتعكس
 تفشي مدى تحديد معتمدة معمومات ومصادر المسوحات من مجموعة عبر المؤشر يحاول ،الفساد محاربة
وذلك بتوجيو إلى رجال األعمال ،2 داخميا وقاتالمع كأحد االستثمار مناخ في تأثيره درجة و الدولة في الفساد

ختالس األموال  أسئمةووسائل اإلعالم وغيرىم  تتعمق بالرشاوي التي يحصل عمييا الموظفون العموميون وا 
 فساد درجة يعني الذي الصفر بين المؤشر قيمة تتراوح و ، 3والتحقق من فعالية جيود مكافحة الفساد العامة
 بين فاصال خطا( 5) الرصيد العالمية الفساد منظمة واعتبرت،عالية شفافية رجةد يعني الذي 10و عالية
 تضم قائمتين المؤشر ىذا استحدث وقد خطيرة فساد مشكمة من يتعان ال التي والدول يتعان التي الدول
 .فسادا األكثر العشر الدول الثانية وتضم فسادا األقل العشر الدول األولى

 4األعمال أداء سيولة مؤشرتاسعا:

 ويقيس األعمال، بيئة بيانات قاعدة إطار في الدوليين التمويل ومؤسسة البنك عن سنويا المؤشر ىذا يصدر
 الشركات عمى التركيز مع االقتصادية األوضاع عمى الحكومية واإلجراءات القوانين تأثير مدى المؤشر ىذا

 الدول فى األعمال بيئة أوضاع بين نةوالمقار  لمقياس أسس وضع خالل من وذلك الحجم ومتوسطة صغيرة
 معالجتيا عمى لتعمل العقبات مكامن إلى المعنية الدول تنبيو بيدف المؤشر يغطييا التي والنامية المتقدمة
 بيانات قاعدة بمجمميا تكون فرعية مؤشرات عشرة متوسط إلى المؤشر ويستند االستثمارى مناخيا وتحسن

 انخفضت فكمما المؤشرات، تمك في الدول تسجميا التي ويةئالم النسب متوسط ويرصد األعمال أداء بيئة
 .صحيح والعكس الدولة في األعمال أداء سيولة مدى عمى ذلك يدل المؤشر من المستخمصة القيمة

 تم إستحداث مجموعة من المؤشرات الخاصة بالدول العربية أىميا::قميميةالفرع الثاني :المؤشرات اإل 

                                                                      :كب لمناخ اإلستثمارالمؤشر المر أوال:
ويشيرىذا المؤشر الى أن البيئة  1996تم وضعو من طرف المؤسسة العربية لضمان اإلستثماربدءا من 

 جز في الميزانيةع وجوداإلقتصادية المستقرة والمحفزة والجاذبة لإلستثمار،ىي تمك البيئة التي تتميز بعدم 

                                                             
 .104،مرج  سابق،ص 2004،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .145،مرج  سابق،صار في الجزائرواقع وآفاق سياسة اإلستثمالزين منصوري، 2
 .104أمًنة زلمد عمارة،مرج  سابق،ص 3
 .104،مرج  سابق،ص 2004،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4
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وسعر صرف غير مغالى فيو  لمتضخم ، مقبول في ميزان المدفوعات ومعدالت متدنية العامة يقابمو عجز 
  1وبنية سياسية ومؤسسية مستقرة وشفافة يمكن التنبؤ بياألغراض التخطيط المالي والتجاري واإلستثماري .

                                                                              ثانيا:تقرير التنافسية العربية
 الدول لتنافسية ترتيبو في التقرير عتمداو ، 2003 سنة منذ الكويت في لمتخطيط العربي المعيد عنيصدر 

العوامل  2قسم عوامل التنافسية إلى قسمين  حيث العربية لمتنافسية اإلجمالي المؤشر عمى فيو المشاركة
 الكامنة التنافسية مؤشرب ،والعوامل المستديمة والمعبر عنياالجارية التنافسية مؤشرب والمعبر عنيا الظرفية

 أربعة أعداد 2012لغاية سنة كمتوسط ألحدث ثالث سنوات وقد صدر حساب المؤشر المركب وعادة مايتم
 .من تقرير التنافسية العربية

                                                 العربيةتحميل مناخ اإلستثمار في الدول المبحث الثاني:
تحسين بيئة أداء  قدر من اإلستثمارات األجنبية المباشرة ،من خالل كبرأتتسابق الدول العربية لمحصول عمى 

 البيئة اإلقتصادية تحميل في ىذا المبحثاألعمال والعمل عمى استعادة التوازنات اإلقتصادية الكمية وسنتناول 
أداء  عمى مؤشرات األداء اإلقتصادي الداخمي والخارجي ثم نعرج لمحديث عمى بيئة لمدول العربية بالتركيز

 ،األعمال في الدول العربية

 :المطمب األول:مؤشرات األداء اإلقتصادي الداخمي

ثل وتتم 3نتجت عن أسباب تاريخية  تشترك معظم إقتصاديات الدول العربية في وجود إنحرافات ىيكمية
                                                                                                         المؤشرات الداخمية لمدول العربية في:

                                                                          :الفرع األول: النمو اإلقتصادي
،حيث انخفض معدل نمو الناتج المحمي 2011اط اإلقتصادي في المنطقة العربيةخالل العامتراجع النش
دول بمعدالت مرتفعة نسبيا تراوحت  4وذلك كمحصمة لنمو، 2010عام %4,3مقارنة ب %3,1العربي الى 

 %3وباقي الدول معدالت تقل عن  %4، وتسجيل البعض اآلخر معدالت نمو حول %18,7-%5,7مابين 
من نظيره العالمي مع توقعات  والنمو العربي أقل 2010ومنذ عام، 4دول3ابل انكماش الناتج فيفي مق

                                                             
 .28مرج  سابق ،ص ،2002،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .27،ص2006الشلف،جوانحسيبة بن بوعلي، ،جامعة4،عدد مجلة اقتصاديات شمال افريقياالتنافسية العربية يف ظل العودلة اإلقتصادية،منًننوري،حتليل  2
 ، 8-3،ص ص 2003،الكويت، تقرير التنافسية العربيةانظر: ادلعهد العريب للتخطيط. 
 .138ص،2010ورقلة،قاصدي مرباح، ،جامعة8،عددمجلة الباحثربية،سليمان بلعور،دوراإلستثمارات البينية يف التنمية الصناعية الع 3
 .67ص، 2011،،الكويتمناخ اإلستثمار في الدول العربيةة العربية لضمان اإلستثمار،سادلؤس 4
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حيث لم يتجاوز النمو  2009-2006بينما حدث العكس في الفترة 1 2012 عامبإستمرارىذاالوضع خالل 
تصادات كما جاء معدل النموالعربي أقل من معدل النمو الذي  تحقق في مجموعة إق ،2 %5,2العالمي ل

إال أن األداء العربي جاء أفضل قميال من أداء الدول المتقدمة التي حققت  %6,4الدول النامية والذي بمغ
 )كمايوضحو الشكل التالي( 3%1,92معدل

 
  :                                                           اعتمادا عمى المعطيات المستقاة مناعداد الطالب  :منالمصدر

  6ص،مرجع سابق،2012،األول الفصمي ، العددنشرة ضمان اإلستثمارالمؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، _

سجمت جميع  2011وعمى صعيد معدالت النمواإلقتصادي المحققة لكل دولة عربية عمى حدى خالل العام 
 بمغ العربية بمعدل نمودول،وقد تصدرت قطركافة الدول  3 الدول العربية معدالت نمو ايجابية فيما عدا

وتراوحت معدالت النمولباقي الدول العربية  %6,5والسعودية بمعدل%9,6تمييا العراق بمعدل    18,7%
 2012وعمى صعيد توقعات النمولمعام4المسجمة في مصر%1,2المسجمة في الكويت ونحو%5,7مابين 

( إلى أنو وفقا 2012العالمي)عدد ينايرتشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في تقريرآفاق اإلقتصاد
دولة رصدىا 19دولة عربية من إجمالي 12لمتطورات األخيرة من المتوقع أن ترتفع معدالت النموفي 

                                                             
 .5،ص2012،،الكويتاألول،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .295ص،2010،اإلمارات العربية ادلتحدة،30،عددالتقرير اإلقتصادي العربي الموحد،صندوق النقد العريب وآخرون 2
 .5ص،،مرج  سابق 2012،األول،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 3
 .67،مرج  سابق ص2011،مناخ اإلستثمار في الدول العربيةة العربية لضمان اإلستثمار،سادلؤس 4
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معدل النمو الحقيقي لمناتج المحمي اإلجمالي في الدول المتقدمة ( 2-1)شكل
 2012/2006والنامية والعربية لمفترة

 المتوسط العربي

 الدول النامية

 الدول المتقدمة
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 %3,2إلى  2011سنة %3,1من  االجمالي لممنطقة العربية مناتج المحميل معدل النمويرتفع وس ،1التقرير
البمدان المصدرة لمنفط في زيادة انتاجيا  رالستمرا نظرا 2013-2012وستكون أقوى في، 20122عام 

النفطي ودعم الطمب المحمي فيما يواصل النشاط في ليبيا سرعة ارتداده االيجابي في أعقاب االضطرابات 
لكن توقعات النمو تظل منخفضة في معظم البمدان المستوردة لمنفط بسبب ، 20113سادت في عامالتي 
 4استغرقت وقتا أطول من المتوقع باإلضافة الى البيئة الخارجية المناوئة التحول السياسي التي فترات

 
 :                                                                 :من اعداد الطالب اعتمادا عمى المعطيات المستقاة منالمصدر

  .6ص،مرجع سابق،2012،مي األولالفص،العددنشرة ضمان اإلستثمارالمؤسسة العربية لضمان اإلستثمار،_ 

                                                                               الفرع الثاني:الناتج العربي
                صل الىيل 5 2009مميار سنة 1743,25الى 2000مميار دوالر سنة714,79 ارتفع الناتج العربي من

مميار 2380ممياردوالر ليبمغ 110مع توقعات بمواصمة ارتفاعو بمقدار 2011العامالل خمميار دوالر  2270

                                                             
 .6ص،،مرج  سابق2012،األول،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثماردلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار،ا 1
 .68ص،مرج  سابق،2011،مناخ اإلستثمار في الدول العربيةة العربية لضمان اإلستثمار،سادلؤس 2
منشورة على ادلوق   6ص،2012،واشنطن،جويليةاق االقتصاد العالميمستجدات آفاق االقتصاد العالمي:تحديث ألىم التوقعات في تقريرآفصندوق النقد الدويل،  3

www.imf.org/external/arabic/pubs/.../0712a.pdf  01/09/2012تاريخ الزيارة. 
منشورة على ادلوق   6ص، 2012،واشنطن،جانفييث ألىم التوقعات في تقريرآفاق االقتصاد العالميمستجدات آفاق االقتصاد العالمي:تحدصندوق النقد الدويل، 4

www.imf.org/external/.../ft/.../2012/.../pdf    05/08/2012تاريخ الزيارة  . 
 .286،ص 2011،اإلمارات العربية ادلتحدة،التقرير اإلقتصادي العربي الموحد،صندوق النقد العريب وآخرون 5
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مقارنة معدل النمو الحقيقي لمناتج المحمي اإلجمالي ألحسن الدول      ( 3-1)شكل
   2012/2010العربية مع الدول نامية والمتقدمة لمفترة 

 قطر

 عراق

 سعودية

 الدول نامية 

 الدول متقدمة

http://www.imf.org/external/arabic/pubs/.../0712a.pdf
http://www.imf.org/external/arabic/pubs/.../0712a.pdf
http://www.imf.org/external/.../ft/.../2012/.../pdf
http://www.imf.org/external/.../ft/.../2012/.../pdf
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 %3,24الى 2006عام  %2,7  حيث زادت حصة الدول العربية من الناتج العالمي من،1 2012سنة دوالر 
 %10,5إال أن حصة الدول العربية من إجمالي ناتج الدول الناىضة والنامية تراجعت من  2011عام
، 3والكويت،قطر،الجزائر،مصر،اإلمارات،السعودية وتستحوذ عمى الحصة األكبر،2ل نفس الفترةخال %9إلى

 4 2011من إجمالي الناتج العربي لعام %75ممياردوالر بنسبة 1678حيث يبمغ ناتج تمك الدول نحو

 
                                                              من: :من إعداد الطالب اعتمادا عمى البيانات المستقاةالمصدر

 .11ص،،مرجع سابق2012،العدد الفصمي األول،نشرة ضمان اإلستثمار،المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار _

                                                                            : معدل التضخملثالثالفرع ا
مى أن التضخم المرتفع يشوه القرارات التي يتخذىا القطاع الخاص بشأن يتفق الكثير من صناع السياسةع

من الدول العربية خالل الخمسة عشرة سنة األخيرة بمنح االستقالل  قامت اعداد متزايدة ليذااالستثمارو 
      ،5المؤسسي لمبنوك المركزية وألزمتيا قانونا بتوجيو السياسة النقدية أساسا لتحقيق استقرار األسعار

                                                             
 .6،مرج  سابق،ص 2012،األول،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .69،مرج  سابق،ص2011،مناخ اإلستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
،منشورة على ادلوق   2،ص2011،الدول العربية حسب الناتج احمللي،أوت لعادلية االلكرتوينموق  ا 3

14&catid=.org/index.php?option=com_content&view=article&id=409http://www.alamiya  29/03/2012 لزيارةاتاريخ. 

 .6،مرج  سابق،ص2012،،الكويت1،العددالفصلي رقمنشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4
  pdf-api.org/course30/pdf/P5625-http://www.arab.7  ،ادلعهد العريب للتخطيط،الكويت،على ادلوق األنظمة النقدية واستهداف االقالل من التضخممصطفى بابكر، 5

              .15/05/2012تاريخ الزيارة
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مقارنة الناتج المحمي اإلجمالي ألحسن ست دول عربية لمفترة ( 4-1)شكل
 السعودية 2012/2010

 اإلمارات

 مصر

 الجزائر

 قطر

 الكويت

http://www.alamiya.org/index.php?option=com_content&view=article&id=409&catid=14
http://www.alamiya.org/index.php?option=com_content&view=article&id=409&catid=14
http://www.arab-api.org/course30/pdf/P5625-7.pdf
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                                                                         من: :من إعداد الطالب اعتمادا عمى البيانات المستقاةالمصدر

  .12ص ،مرجع سابق،2012،العدد الفصمي األول،نشرة ضمان اإلستثمار،المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار _

بسبب  2008سنة % 14,8الى 2006سنة %11,3معدالت التضخم منيتضح من الشكل أعاله ارتفاع 
 إلى الحكومي اإلنفاق وزيادة لمنفط المصدرة العربية الدول في يالمحم والطمب االقتصادي النشاط حجم زيادة
 العقار أسعار في ارتفاع إلى بدوره أدى الذي الموزع واالئتمان النقدية المجاميع نمو معدل ارتفاع جانب
األزمة المالية  وذلك نتيجة  2009سنة%4,2ثم تراجع معدل التضخم بنسبة كبيرة الى 1األسيم وأسعار
وترجع  2011سنة%9ثم زادت معدالت التضخم لتصل الى 3وتراجع الثقة في االقتصاد العالمي  2العالمية 

اجع االنتاج معدالت  التضخم المسجمة الى ارتفاع معدالت الطمب المحمي الكمي بصورة طبيعية في ظل تر 
المحمي وانخفاض المعروض وخصوصا في الدول التي شيدت احداثا سياسية وذلك بالتزامن مع ارتفاع فاتورة 

الواردات نتيجة ارتفاع األسعار العالمية لبعض السمع األولية واألساسية المستوردة بدرجة ممحوظة مقارنة 
 2010وت أنقطة في 158,45المشروبات من حيث ارتفع مؤشرأسعار السمع الغذائية و  4 2010بأسعارعام

وتشير التوقعات إلى أن المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول  5 2011نقطة في جانفي 184,77الى 

                                                             
 منشورة على ادلوق   2008،القاىرة،ديسمرب5537،العددمجلة االقتصادية االلكترونيةحتليل تقرير رللس الوحدة العربية االقتصادية،غًن مذكور، 1

aleqt.com/2008/12/08/article_172000.htmhttp://www.   14/04/2012تاريخ الزيارة. 
 .14،ص2011،الكويت،أفريلادلعهد العريب للتخطيط ،102عدد،مجلة جسر التنميةبلقاسم العباس ،تبعات األزمة اإلقتصادية على الدول العربية والنامية، 2
 .11ص2010فريلأ،الرياض،التضخم في المملكة العربية السعودية:محركات التضخم واتجاىاتو وتوقعاتورلموعة سامبا ادلالية، 3
 .79ص،،مرج  سابق 2011،مناخ اإلستثمار في الدول العربيةة العربية لضمان اإلستثمار،سادلؤس 4
 .14ص،2011،دمشق،ماي1188تقرير التضخم كانون الثانياءات العامة،مديرية األحباث االقتصادية واالحص 5
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مقارنة تطورمتوسط معدل التضخم لمدول العربية مع الدول ( 5-1)شكل
 2012/2006المتقدمة والدول النامية لمفترة

 المتوسط العربي

 الدول المتقدمة

 الدول النامية

http://www.aleqt.com/2008/12/08/article_172000.htm
http://www.aleqt.com/2008/12/08/article_172000.htm
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 2012عام%8,3إلى  1في أسعار السمع األوليةتأثرا بالتراجع  2012 سينخفض الى حد ما سنة العربية
 معدالت دولتين،وظمت واستقراره في دول، 7 في فاعووارت دول عربية، 9 كمحصمة لتحسنو المرجح في

دولة عربية  15ل %6,3و  1,8بين  باستمرارىا مع توقعات العربية الدول لمعظم مقبولة حدود عند التضخم
 مع توقعات%20و11بين  ما لتتراوح واليمن والسودان مصر في واضح بشكل ، مقابل إرتفاعيا2012عام

عن الدول  كبير لمتضخم بشكل العربي المتوسط ،ويزيد20122 عام خالل المستويات تمك قرب باستمرارىا
بينما تراوحت  في الدول المتقدمة %3,4حيث لم يتجاوز 2010 -2006في الفترة النامية الدول و المتقدمة 

 تجاوزالمتوسط العربي لمتضخم معدل الدول المتقدمة والنامية  كذلكو  3في الدول النامية % 9,2و %5,2 بين
 ،4 2012 لعام فوق المعدلين باستمراره توقعات مع ، 2011 امع

                                                                              الموازنة العامة:لرابعا الفرع

 لكميا العجز إبقاء األقل عمى أو جيد مالي وضع عمى الحفاظ ضرورة العالمية المالية األزمة تداعيات بينت 
 المرونة المالية السمطات لمنح وذلك اإلجمالي المحمي الناتج من متدنية ونسب منخفضة مستويات ضمن

،وتقوم الدول بتمويل عجز موازناتيا من 5 الوطني االقتصاد عمى الخارجية الصدمات تبعات لدرء الضرورية
صدار السندات لألفراد والمؤسسات إضافة إلى المجو  ء لمبنوك المركزية بيدف خالل فرض الضرائب،وا 

                                         6اإلقتراض منيا

 2000 من الفترة خالل وخصوصا مزمن، عجز من العربية الدول موازنات من العظمى الغالبية وقد عانت  
 موازنات في عجز مقابل مالية فوائض)فيما عدا البحرين( الخميج ودول ليبيا موازنات تحقق حيث 2012الى 
 إلى الموازنة فائض تحول وقد الميزانية عمى الواضح النفطية اإليرادات تأثير يؤكد المنطقة،مما بمدان بقية
،                اليمن في 2006 وعام العراق، في 2007 وعام والجزائر، البحرين في 2008 عام من اعتبارا عجز

 من الفترة خالل سنوي كمتوسط دوالر مميار 33,5 بمغ ئضافا العربية لمدول المجمعة العامة الموازنة وحققت
 مميار 57,3 بقيمة عجز إلى تحول ثم ، 2008 عام دوالر مميار 285 إلى ارتفعو  ، 2005 إلى 2000

                                                             
 .96ص،2011،واشنطن،سبتمربآفاق االقتصاد العالميصندوق النقد الدويل، 1
 .7ص،مرج  سابق، 2012،األول،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
 .276ص،،مرج  سابق2011،قتصادي العربي الموحدالتقرير اإل،صندوق النقد العريب وآخرون 3
 .79ص،،مرج  سابق2011،مناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4
 .134ص،،مرج  سابق2010،التقرير اإلقتصادي العربي الموحد،صندوق النقد العريب وآخرون 5
 عية العربية للبحوث اإلقتصادية ،،اجلم58-57،العددانمجلة بحوث اقتصادية عربيةقود وعجز ادلوازنة،دراسة تطبيقية:حالة األردن،مالك قاسم اخلصاونة،العبلقة بٌن الطلب على الن 6

 .216ص،2012مصر،ربي  
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في االيرادات العامة الذي أفرزه االنخفاض الحاد في االيرادات  بالتراجع الكبير امتأثر  20091 دوالرعام
نتيجة التحسن المالي في  2010 عام دوالر مميار25,5 بقيمة الفائض يعود أن قبل 2ة النفطية لمدول العربي

 3بعض الدول العربية والنمو الجيد في االيرادات النفطية وايرادات الغاز الطبيعي والمواد الخام األخرى 
 نحو إلى 2012سنة الفائض بتراجع توقعات مع  2011 دوالرعام مميار   70,7تواصل الزيادة في حدودتل

                                                                                                                 ،   4دوالر مميار 60,4

 
 .13-8ص ص،مرجع سابق،2012،العدد الفصمي األول،اإلستثمار ضمان نشرة،:المؤسسة العربية لضمان اإلستثمارالمصدر

                                                             
 .70ص،،مرج  سابق2011،مناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 1
 .132ص،،مرج  سابق2010،رير اإلقتصادي العربي الموحدالتق،صندوق النقد العريب وآخرون 2
 .118ص،،مرج  سابق2011،التقرير اإلقتصادي العربي الموحد،صندوق النقد العريب وآخرون 3
 .8ص،2012،األول،العدد الفصلي نشرة ضمان االستثمارادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 4
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عجزأو فائض الموازنة العامة كنسبة مئوية من الناتج في الدول (6-1)شكل 
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( في واالمارات دول مجمس التعاون الخميجي )ماعدا البحرين الشكل أعاله تحقيق  فائض فييتضح من 
باستثناء تحول االمارات   2011مع بقاء الوضع عمى حالو سنة ،2010في سنةمقابل عجز في بقية الدول 

اما بزيادة الدول العربية المصدرة لمنفط نجد تحسن في  2009وجيبوتي من عجز الى فائض،وبالمقارنة بسنة
 بااليرادات النفطية، الفائض او انخفاض العجز وىو مايؤكد االرتباط القوي لموضع المالي في الدول العربية

العربية ذات االقتصادات األكثر  ومن جية اخرى يظيرتأثير األزمة العالمية عمى تفاقم الوضع المالي لمدول
 1تنوعا

    : وتتمثل فيما يميخارجيال األداء اإلقتصاديات مؤشر المطمب الثاني: 

                                                                               :الجاري الحسابالفرع األول: 
تزايد في األعوام األخيرة اىتمام واضعي السياسات العامة واإلقتصاديين بدراسة قضية استدامة عجز ميزان 

فائض الحساب الجاري ىذا السياق ارتفع وفي ،2كان ىذا العجز مستداما أم ال لتحديد ما إذاالحساب الجاري 
مع مالحظة تراجعو 2011مميار دوالرسنة 272الى2006مميار دوالر سنة 262منالدول العربية  لمجموع
  3مميار دوالر224,5 الى2012مع توقعات بتراجع الفائض سنة 2009مميار دوالر سنة 39بشدة الى

                                                             
 .121-120ص ص،،مرج  سابق2011،ي العربي الموحدالتقرير اإلقتصاد،صندوق النقد العريب وآخرون 1
 .168ص،رلدي الشورجبي،مرج  سابق 2
 .8ص، مرج  سابق،2012األول،،العدد الفصلي نشرة ضمان االستثمارادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 3
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     -8ص ص،،مرجع سابق2012،العدد الفصمي األول،اإلستثمار ضمان نشرة،سسة العربية لضمان اإلستثمار:المؤ المصدر

13                

لمنفط لفائض في رصيد الميزان الجاري نسبة الرئيسية مصدرة الدول المعظم يتضح من الشكل أعاله تحقيق  
رتفاع األسعار العالمية إلنتيجة  في بقية الدول مع تحقيق عجز  2010الى الناتج المحمي االجمالي في سنة

                                         1لى رفع قيمة فاتورة الواردات في الدول المستوردة لوإوالمؤدية لمنفط 
 فوائض (الجزائر إلى باإلضافة الخميجي التعاون مجمس دول) عربية دول 7 حققت 2011 عام خاللو 

 الدول لبقية الجارية الحسابات في دوالر مميار 32,3 قيمتو عجز مقابل دوالر، مميارات 304 قيمتيا ضخمة
 ،2دوالر مميار 258,5 إلى 2012 عام الدول تمك في المحقق الفائض بتراجع توقعات مع( دولة 11) العربية

 استيراد السمع في ظل زيادة فواتير  في البمدان المستوردة لمنفط اكبير  الحساب الجاري وسوف يظل عجز 

 
                                                             

 .170ص ،،مرج  سابق2011،التقرير اإلقتصادي العربي الموحد،صندوق النقد العريب وآخرون 1
 .72ص،،مرج  سابق2011،مناخ االستثمار في الدول العربيةسسة العربية لضمان االستثمار،ادلؤ  2
 ان والبلد مارات العربية ادلتحدة،واجلمهورية اليمنية(البلدان العربية ادلصدرة للنفط تشمل )اجلزائر،والبحرين،والعراق،والكويت،وليبيا،وعمان،وقطر،وادلملكة العربية السعودية،والسودان،واال

 (ادلستوردة للنفط تشمل)جيبويت،ومصر،واألردن،ولبنان،وموريتانيا،وادلغرب،واجلمهورية العربية السورية،وتونس
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 .1الحيوية وتناقص تحويالت العاممين في الخارج وانكماش  ايرادات السياحة األولية

 :الخارجية المديونيةالفرع الثالث:

 الخارجي الدين مؤشر تراجع يثح كمجموعة العربية الدول وضع تحسن فقد الخارجية المديونية صعيد عمى
نتيجة ،2 2011 عام خالل%  47 إلى 2007سنة % 59,4 نحو من اإلجمالي المحمي الناتج من كنسبة

االقتصادي الى االرتفاع في معظم الدول المقترضة بعد تأثرىا بتداعيات األزمة المالية  لعودة وتيرة النشاط
 مميار 464 من العربية لمدول اإلجمالية الخارجية المديونية حجم انخفض كما  3 2009العالمية في سنة

 دوالر مميار 768,5 إلى بارتفاعيا توقعات مع لكن ، 2011عام دوالر مميار 726 لىإ 2006 عام دوالر
وساعدت األوضاع المالية المواتية عمى تخمص بعض الدول العربية من مديونياتيا الخارجية   4 2012  عام

  5كحالة الجزائر

 

 

                                                             
 .98ص،،مرج  سابق2011،سبتمربآفاق االقتصاد العالميصندوق النقد الدويل، 1
 .15-10ص ص،سابق مرج  ،2012األول،،العدد الفصلي نشرة ضمان االستثمارادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 2
 .178ص ،،مرج  سابق 2011،التقرير اإلقتصادي العربي الموحد،صندوق النقد العريب وآخرون 3
 .10ص ،مرج  سابق،2012األول،،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4
 ،على ادلوق  لعربية:الفرص والتحدياتالتغير في البيئة االقتصادية الدولية واالقتصادات اجاسم ادلناعي، 5

economics1.pdf-almannai-http://www.almannai.net/documents/pdf/jassim  01/08/2012تاريخ الزيارة 

http://www.almannai.net/documents/pdf/jassim-almannai-economics1.pdf
http://www.almannai.net/documents/pdf/jassim-almannai-economics1.pdf
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-10ص ص ،،مرجع سابق2012،لفصمي األولالعدد ا،اإلستثمار ضمان نشرة،:المؤسسة العربية لضمان اإلستثمارالمصدر

15.  

 نسبة فييا تتجاوز ال ،حيث الخارجية لممديونية اآلمنة الحدود ضمن عربية دولة 11 وجود إلى البيانات تشير
 فييا تتراوح عربية دول 5 توجد حين في ، 2011 لعام%  48 ال حاجز اإلجمالي المحمي الناتج من الديون
 تحسن المتوقع ، ومن% 161,7 و 148,2 النسبة فييما تبمغ ودولتان ،% 71,6 و 49,5 بين النسبة

 عربية، دول 4 في القيمة ناحية من السابق بالعام مقارنة ، 2012 عام في الخارجية المديونية مؤشرات
        .1عربية دول 8 في اإلجمالي المحمي الناتج من النسبة مؤشر وفق وتحسنيا

  

 
                                                             

 .75ص،مرج  سابق،2011،ستثمارفي الدول العربيةمناخ االادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 1
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الدين الخارجي كنسبة من الناتج في الدول العربية ( 8-1)شكل 
 2011-2010لسنتي

 2010سنة

 2011سنة
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 :الدولية االحتياطياتالفرع الرابع:

 تؤثر صادراتيا في لتقمبات تتعرض أنيا حيث لإلحتياطيات مستمرة حاجة في النفطية غير العربية البمدان إن
ويالحظ أن 1البمدان العربية النفطية، فيوينطبق األمر أيضا كما ثبت مؤخرا  عمى إيراداتيا من تمك الصادرات

 مميون 215,2 بمغ سنوي متوسط من قفزت العربية الدول في األجنبية العمالت من الدولية االحتياطيات
 بفضل االرتفاع واصمت ثم ، 2006 عام دوالر مميار 469,4 إلى (2005 - 2000 ) الفترة خالل دوالر

 مميار 1133,4 إلى االرتفاع بمواصمة توقعات مع 2011 عام دوالر مميار 1018 إلى النفط عائدات
 ، 2012 العام خالل عربية دولة 13 في الدولية االحتياطيات يمةق ترتفع أن المتوقع ومن 2012 دوالرعام
وتستثمر معظم ىذه اإلحتياطيات في  ،2واحدة، دولة في وتستقر دول، 4 في وتتراجع السابق، بالعام مقارنة

                                           3لممراكز المالية األجنبيةاألسواق المالية األوروبية واألمريكية واليابانية،مما يدل عمى تبعية مالية 

 
 .10ص،مرجع سابق،2012،العدد الفصمي األول،اإلستثمار ضمان نشرة،:المؤسسة العربية لضمان اإلستثمارالمصدر

 الدولة واردات االحتياطيات فييا تغطي التي المقبولة الحدود ضمن عربية دولة 11 وجود إلى البيانات تشير
 إلى يعود والسعودية الجزائر لمؤشري الكبير االرتفاع أن مالحظة مع شيور، 5 مدةل والخدمات السمع من

 .الدولية االحتياطيات ضمن السيادية الصناديق أموال إدراج
                                                             

 .88-87ص ص،2007، اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية،مصر،صيف39،عددمجلة بحوث اقتصادية عربيةأمحد شعبان زلمد علي، التعاون بٌن البنوك ادلركزية يف البلدان العربية، 1
 .10ص،مرج  سابق،2012األول،العدد الفصلي ، نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
 .88ص،أمحد شعبان زلمد علي،مرج  سابق 3
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 2011تغطية اإلحتياطيات لمواردات في الدول العربية لسنة( 9-1)شكل
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                          2010/2011في الفترة المطمب الثالث:تحميل بيئة أداء األعمال في الدول العربية
 العالمية التجارب تؤكدو  1فيما سبق بعدم توفيرىا لمدعم الالزم لمقطاع الخاصتميزت بيئة األعمال العربية 

 تسعى التي البمدان في األعمال أداء بيئة لتحسين  البالغة األىمية عمى االستثمار جذب مجال في الناجحة
 بسيولةفعندما تتصف االجراءات الحكومية نسبيا العالمية، ستثماريةاإل التدفقات من نصيبيا تعزيز إلى

يتمكن الطامحون من ذوي الموىبة  االجرائية التي يستطيع الجميع االطالع عمييا استيفاء الشروط والقواعد
الصادر من مجموعة البنك  بيئة أداء األعمال يتتبع تقرير 2004ومنذ 2من تأسيس منشآت األعمال وتنميتيا

من خالل قياس السيولة في أداء األعمال االصالحات التنظيمية التي تيدف الى توفير المزيد من  الدولي
 أظيرت قدو 3تأثير ىذه االصالحات عمى المؤشرات الفرعية العشرة المكونة لمؤشر سيولة أداء األعمال 

في السنوات  العربية المنطقة بمدان أغمب في المجال ىذا في كبير تقدم حدوث األعمال أداء بيئة تقارير
بترتيب عالمي متقدم  لمغاية  2012مؤشر سيولة األعمال لعاموتصدرت السعودية عربيا ل،4األخيرة
عالميا( وجاءت دول مجمس التعاون 36عالميا( ثم قطر)المرتبة33عالميا(  وتمتيا اإلمارات )مرتبة 12)المرتبة

واحتل المغرب صدارة البمدان التي حققت  5الخميجي ضمن المراكز السبعة األولى عربيا إضافة إلى تونس
ويعود ىذا  2012في تقرير عالميا 94الى المرتبة 2011عالميافي  115حيث قفز من المرتبة  أكبر تحسن

اصالحات في مجال استخراج  بإجراء حوار مع القطاع الخاص نتج عنو إجراء قيام الحكومة لىإالتحسن 
مارسة اصالحا سيمت بو م 19وقد طبقت الدول العربية نحو 6التراخيص ودفع الضرائب وحماية المستثمر

تأثير ىذه  2012 ويرصد تقريرعام7جراءات جعمت بيئة العمل أكثر صعوبة إ 3نشطة األعمال مقابل أ
 اإلصالحات عمى المؤشرات الفرعية العشرة المكونة لمؤشر سيولة أداء األعمال كمايمي:

                                                                     المشروع بدءمؤشر   الفرع األول : 
ميما لجية التعرف عمى مدى سيولة انجاز المعامالت داخل القطر لغرض  مقياسا بدء المشروع مؤشر يعتبر

  8الترخيص واقامة المشاريع

                                                             
 .52ص، 2010ورقلة، قاصدي مرباح، جامعة،8،عددمجلة الباحثحسٌن عبد ادلطلب األسرج،ادلشروعات الصغًنة وادلتوسطة ودورىا يف التشغيل يف الدول العربية، 1

2 World Bank,Doing business in a more transparent world,washington,2012p1. 
 .14ص،2008،الكويت،الثالث،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 3
 .3ص،2011،الكويت،الثالث،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4
 .9،ص2011،الكويت،الراب ،العددالفصلي ان اإلستثمارنشرة ضمادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 5
،حصة خاصة بالبنك الدويل،منشورة على ادلوق :  ملخص تقرير ممارسة أنشطة األعمالمايا شويري ) مؤلف مشارك،تقرير ممارسة أنشطة األعمال،رلموعة البنك الدويل(،  6

ic.doingbusiness.orgarabhttp://  09/2012/ 12تاريخ الزيارة   
 .172،مرج  سابق،ص2011،مناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 7
 . 8ص،2004،الكويت،الثالث،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 8

http://arabic.doingbusiness.org/
http://arabic.doingbusiness.org/


 اإلطارالمفاهيمي لمناخ اإلستثمارفي الدول العربية
 

35 
 

             :اجراءات بدء المشروع ب ويستدل عمى مرونة 1وقد حققت الدول العربية تقدم ممموس في ىذا المؤشر
 الشركة مؤسسي بين تعامل أي بأنو اإلجراء فر يع حيث الشركة لتسجيل لمطموبةا اإلجراءات عدد.  1

انتاجية  توجد شواىد عمى أن زيادة كفاءة اجراءات تأسيس الشركات تؤدي الى تحسين و2،خارجية وأطراف
                                                                                                3وتعزيز األداء عمى صعيد االقتصاد الكميالشركات 

حيث يؤدي تقميص الفترة الزمنية الى زيادة في عدد ،4الشركات إحدى لتسجيل الالزمة الزمنية الفترة. 2
                                                                                                    5القائمة والتسجيل في الصناعات ذات االمكانات األكبر لمنمو الشركات

 6نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي لالقتصاد المعني مئوية من كنسبة اإلجراءات ىذه إنجاز تكمفة. 3
                                                    7حيث تبين ان خفض تكاليف تسجيل منشآت األعمال يشجع تأسيس شركات جديدة 6المعني

والمطموب ايداعو في حساب مصرفي لدى  جديدة شركة لتأسيس الالزم القانوني المال لرأس األدنى الحد. 4
ويؤدي  8الناتج المحمي االجمالي لالقتصاد المعني من الفرد نصيب من كنسبة احد المصارف المعتمدة

 القانوني مما يمنح لممؤسساتتأسيس الشركات مما ينتج عنو تعزيز اليقين  خفضو الى تقميص تكاليف
                            9القدرة عمى االستفادة من النظام القانوني المندرجة في القطاع الرسمي

 حمت   التي السعودية وىي عالميا األفضل العشرين الدول قائمة في فقط واحدة عربية دولةويالحظ وجود  
مؤشر بدء المشروع نجد:                                    وبالعودة الى مكونات عالميا 10 المرتبة في
 ب عمان وسمطنة لبنان ثم إجراءات 3ب ىي األفضل السعودية:الشركة لتسجيل المطموبة اإلجراءات عدد*
                                                                                              ،إجراءات 5
 سمطنة ثم أيام 7 ب مصر تمييا فقط أيام 5 ب األفضل السعودية :اإلجراءات إلنجاز المستغرق وقتال* 

،                                                                  أيام 9 والبحرين فمبنان أيام 8 ب عمان
 األفضل عمان فسمطنة الكويت ثم البحرين:) %(  المعني القطر في الفرد دخل متوسط من كنسبة التكمفة* 

 عمى التوالي،                                                                 3,1 و 1,2 و 0,7 بمعدالت

                                                             
1

 .45ص،2012،الكويت1181التنافسية العربية تقريرادلعهد العريب للتخطيط، 
 .69ص،2008،واشنطن،تقريرممارسة أنشطة األعمالالبنك الدويل، 2

3 World Bank,Doing business in a more transparent world,2012,Op.Cit,p20.   
 .8صابق،،مرج  س2004،الثالث،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4

5 World Bank,Doing business in a more transparent world,2012, Op.Cit,p20.   
 .14،ص2009،الكويت،الثاين،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 6

7 World Bank,Doing business in a more transparent world,2012, Op.Cit,p20.   
 .14ص،،مرج  سابق2009،الثاين،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثمارسسة العربية لضمان اإلستثمار،ادلؤ  8

9 World Bank,Doing business in a more transparent world,2012, Op.Cit,p20.   



 اإلطارالمفاهيمي لمناخ اإلستثمارفي الدول العربية
 

36 
 

 والسودان والسعودية واألردن مصر:)%( الفرد دخل متوسط من كنسبة المطموب المال لرأس األدنى الحد* 
  1،% 30,6 بنسبة فالجزائر % 10,7 بنسبة المغرب ثم دنىأ حد نبدو  األفضل واليمن واإلمارات وتونس

                                                                     التراخيص استخراجمؤشر الفرع الثاني:
تشترط جميع تشريعات العمران في العالم اتباع اجراءات معينة من أجل الحصول عمى رخصة البناء،وبالرغم 

تتمحور في الحفاظ عمى "المصمحة العامة العمرانية" إال أن ىناك من  تحقق مزايا فإنيا ن طوليا وتشابكيام
لغاء ىذه االجراءات واستبداليا بإجراءات  ينادي بضرورة تبسيطيا وتيسير طرق الحصول عمى الرخصة وا 

 نشاط لممارسة تجاري مبنى تشييد تراخيص استصدار مرونة مدىاستخراج التراخيص يقيس مؤشر و  2أبسط
 والفترة التراخيص ىذه الستصدار الالزمة اإلجراءات عدد رصد خالل من الحجم متوسط أو صغير مشروع
 ذلك في بما رسميًا، المطموبة القانونية الرسوم كافة تمثل التي استصدارىا وتكمفة النجازىا المستغرقة الزمنية
 بمعاينة المتعمقة التحتية البنية مرافق تراخيص كافة صدارالست المطموبة والمستندات اإلشعارات استيفاء
وتوصمت دراسة في المكسيك الى ،3 واالتصاالت والكيرباء الصحي والصرف المياه وتوصيل وتركيب وفحص

                                                  4في عدد الشركات المسجمة%5أدى الى زيادة بنسبة الى أن برنامج تبسيط اجراءات استخراج التراخيص

 واإلمارات والبحرين السعودية عالمياوىي األفضل الثالثين الدول قائمة في فقط عربية دول 4 وجود ويالحظ
                                                                            المؤشرنجد: مكوناتمن حيث و ر،وقط
 البحرين ثم فقط إجراءات 9 ب األفضل السعودية:البناء تراخيص راجالستخ المطموبة اإلجراءات عدد*

إجراء،                                                           13ب  فالعراق إجراء 12 ب واليمن
 وقطر األردن ثم يوما 46 ب تمييااإلمارات فقط يوماً  43 ب األفضل البحرين :(باأليام) المستغرق الوقت*
،                                                                                          يوم70 ب
 الفرد دخل متوسط من%  1,1 تبمغ تكمفة بنسبة األفضل قطر :(الفرد دخل متوسط من)% الرسمية التكمفة*

 الجزائر ثم%  19,4 ديةالسعو  تمييا  %10,7ب البحرين ثم%  5,2 وبنسبة كبير بفارق اإلمارات تمييا
 .                                                                              5  % 23,1 بنسبة

                                                             
1 Ibid,pp78-133.   

 .13ص،2005بسكرة،جوان زلمدخيضر، ،جامعة8،العدداالنسانيةمجلة العلوم عزري الزين،النظام القانوين لرخصة البناء يف التشري  اجلزائري، 2
 .11ص،2006،،الكويت3،العددالفصلي رقمنشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 3
 .21ص،2012،،واشنطنتقرير ممارسة انشطة األعمال،ممارسة انشطة األعمال في عالم أكثر شفافيةالبنك الدويل، 4

5 World Bank,Doing business in a more transparent world,2012, Op.Cit,pp78-134.  
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                                                                  :الممتمكات تسجيل مؤشرالفرع الثالث:
 ولذلك تعد العالم، اقتصادات معظم في الثروة أرباع ثالثة إلى نصف بين ما تمثل العقارات أن من المعروف

بالنفع  سياسة تشجيع أصحاب الممكيات العقارية عمى تسجيمياواإلفصاح عنيا بمثابة سياسة إيجابية تعود
عمى المستثمرين،حيث يساعد تسجيل ممكيتيا عمى إنتقاليا من مستثمر إلى آخرومن قطاع إنتاجي إلى 

، ومن ثم يشجع اإلستثمارالخاص المحمي واألجنبي،كما يمكن المستثمر من وسريعةآخربطريقة سمسة 
 ألن وذلك ، الحصول عمى قروض بضمان ممكيتو المسجمة لمنزلو أو أرضو لبدء نشاطو أوتمويل توسعاتو

خفائيا نقميا لصعوبة حيازة األراضي والمباني كضمانات تفضل المصارف  الممكية تسجيل أن عن ناىيك ، أوا 
سنة  العالم أنحاء فيومن الممارسات الجيدة التي طبقت ،1واستثماراتيا األراضي قيم في إيجابيا يؤثر العقارية
 2دولة 108استخدام قاعدة بيانات الكترونية اللتزامات الرىن حيث طبقت في 2012

                           فصميا كما يمي:ون 3عدد االجراءات،المدة الزمنية،والكمفة  :ب الممتمكات تسجيل بيئة جودة عمى ويستدل
 أو المشترية، الشركة بين تعامل أي ،العقاري األصل ممكية نقل أو لتسجيل المطموبة اإلجراءات عدد .1

والتعتبر التعامالت بين كبارالمسؤولين في الشركة والموظفين اجراءات البائعة لمعقارمع أطراف خارجية 
 مالك أغمبية ستخدمياي والتي المتاحة القانونية اإلجراءات أسرع المشترية ركةالش تتبع أن وُيفترض،منفصمة
                                                                                                   ،العقارات

جراءات الزمنية الفترة .2  كل باستيفاء وتمتزم اقتو  تضيع ال المشترية الشركة أن ويفترض التسجيل إلنجازا 
                                                                                                 ،تأخير دون متبق إجراء

 ضعف 50مع افتراض أن قيمتو تعادل العقار ممكية نقل أو تسجيل إجراءات إلنجاز  الرسمية التكمفة .3
 4،دمتوسط الدخل القومي لمفر 

 حيث العالمي لترتيبفي ا نسبيا أفضل بوضع تحظى نجد أنيا المؤشر في العربية الدول وضعوبمالحظة 
 والثانية عالميا السادسة المرتبة في حمت التي اإلمارات تمييا، وعربيا عالميا المؤشر صدارة السعودية تحتل
 ،عالميا 30 ال المرتبة في حمت التي نفالبحري عالميا 21 ال المرتبة في حمت التي عمان سمطنة ثم ،عربيا

 :نجد  الممتمكات تسجيل مؤشر وبالرجوع لمكونات

                                                             
 .9ص،2009،الكويت،األول،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .14ص،مرج  سابق ،2012،تقرير ممارسة انشطة األعمال،ممارسة انشطة األعمال في عالم أكثر شفافيةالبنك الدويل، 2
 .11ص،،مرج  سابق2006،الثالث،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 3
 .85-84ص ص،2010،،واشنطنتقرير ممارسة انشطة األعمالالبنك الدويل، 4



 اإلطارالمفاهيمي لمناخ اإلستثمارفي الدول العربية
 

38 
 

 ثم ،فقط واحد بإجراء األفضل اإلمارات:العقاري األصل ممكية نقل أو لتسجيل المطموبة اإلجراءات عدد*
                ،    1إجراءات 4 وتونس وسورية موريتانيا ثم، ين إجراءب والسعودية عمان وسمطنة البحرين

 أيام 9 ب السودان ثم، فقط بيومين األفضل واإلمارات السعودية:التسجيل إجراءات إلنياء المستغرق الوقت*
،                                                                                  2ايوم 13 ب قطر ثم
 الكويت ثم%  0,3 قطربنسبة تمييا  تكمفة دون األفضل يةالسعود:(العقار قيمة من) %  الرسمية التكمفة*

 ،3% 0,8 بنسبة مصر ثم%  0,7 فمسطين تمييا%  0,5

                                                                 :االئتمان عمى الحصولمؤشر الفرع الرابع: 

عتماد بدرجة عالية عمى اإلئتمان الشركات عمى اإل يجبر غياب أسواق المال أوعدم اكتمال نضجيا
يجعميا تحجم عن تقديم اإلئتمان لممشاريع  حتى ولو نقص المعمومات لدى المصارف فوليذا  المصرفي،

 قرار اتخاذ قبل لممقترض  االئتماني التاريخ صفحات يقمبون المقرضين أن القول نافمة ومن 4كانت جيدة 
                                                                                  :ويستدل عمى جودةالمؤشرب5الفائدة  سعر وتحديد االئتمان تقديم بشأن

 المقترضين لحقوق واإلفالس العينية الضمانات قوانين حماية مدىتتمثل في : القانونية الحقوق قوة .1
                                                                ،اإلقراض عممية تسييل إلى بدوره يؤدي مما والمقرضين،

 عن المتاحة االئتمانية المعمومات نوعيةو  توافر مدىو تتمثل في نطاق  :االئتمانية المعمومات عمق مدى.2
                                                             سجل عام أو مركز خاص لممعمومات االئتمانية طريق

السجالت  أحد في المسجمة والشركات األفراد عدد يوضح السجل العام لممعمومات االئتمانية:حيث تغطية .3
 السنوات الخمس في االقتراض تاريخ عن حالية معمومات عمى تحتوي التي العامة لممعمومات االئتمانية

                                                                                                   (عاما 15 فوق)ينالراشد  السكان عدد إجمالي من مئوية كنسبة الرقم ىذا حسبيو  ،الماضية 
 والشركات األفراد ىوعدد: (الراشدين السكان عدد من)% االئتمانية لممعمومات الخاصة المكاتب تغطية .4

 تاريخ عن حالية معمومات عمى تحتوي التي مانيةاالئت لممعمومات  الخاصة المكاتب أحد في المسجمة

                                                             
1 World Bank,Doing business in a more transparent world, 2012,Op.Cit,pp112-134 .  
2 Ibid,pp121-128. 
3 Ibid,pp106-123. 

  .5ص،2007،،الكويتالثالث،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4
 .29ص،مرج  سابق،2008،تقرير ممارسة انشطة األعمالالبنك الدويل، 5
  بقاعدة بيانات حول جدارة ادلقرتضٌن )أفراداً كانوا أم شركات( يف النظام ادلايل، كما يسهل يُعرف ادلكتب اخلاص للمعلومات االئتمانية على أنو شركة خاصة ال تستهدف الربح، حتتفظ

 تبادل ادلعلومات عن القروض فيما بٌن البنوك وادلؤسسات ادلالية.
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 الراشدين السكان عدد إجمالي من مئوية كنسبة الرقم ىذا ،ويحسب الماضية الخمس السنوات في االقتراض 
                                     ، 1(عاما 15 فوق)

بفضل قياميا بنشربيانات ائتمانية  2،عالميا 48 ال المرتبة السعودية احتمت االئتمان عمى مؤشرالحصول فيو 
مأخوذة من تجار التجزئة اوالدائنين التجاريين اوشركات المرافق العامة باإلضافة الى المؤسسات 

                                                                        وبمالحظة مكونات المؤشر نجد:    20123دولة سنة 54،وطبقت ىذه التقنية فيالمالية
                                      4 10درجات من 5ب عربيا األفضل السعودية :القانونية الحقوق قوة*
       5 6/6عمى العالمة الكاممة  بالحصول عربيا األفضل والسعودية مصر:االئتمانية المعمومات عمق مدى*
 عمان وسمطنة تونس ثم قطر:(الراشدين السكان عدد من)% االئتمانية لممعمومات العامة السجالت تغطية*

                             ،6التوالي عمى%  16,6 و 18,9 و 27,3 و 32,2 بنسب عربيا األفضل فمبنان
 بنسبة عربيا األفضل البحرين:(الراشدين السكان عدد من)%  االئتمانية لممعمومات الخاصة المراكز تغطية*

 . 7 % 29  بنسبة الكويت ثم%  29,2 بنسبة ماراتاإل تمتيا%  40 تغطية

                                                                          المستثمر حمايةمؤشر  الفرع الخامس:
 8ان البيئة االجرائية األقل ايجابية تعني ضعف سبيل الحماية القانونية لممساىمين أصحاب حصص األقمية

 المديرين قيام ضد األقمية حصص مالكي من المساىمين حماية قوة مدى مؤشر حماية المستثمر سيقيوليذا 
 جودةالمؤشر عمى ويستدل 9 شخصية مكاسب لتحقيق األصول استخدام بإساءة اإلدارات مجالس وأعضاء

                                                                                                       :من العناصر التالية
 تكون التي االعتبارية الشخصية ىي ما: ىي مكونات، خمسة من ويتألف: اإلفصاح نطاق مؤشر .1

 الصفقة تمك عن المباشر اإلفصاح شترطي كان إذا وعما ما، صفقة إلتمام القانونية الناحية من كافية موافقتيا
  تعارض عن اإلفصاح اشتراط وكذلك التقريرالسنوي، في أو المساىمين أو التنظيمية أوالييئة الجميور إلى

                                                             
 .27-26ص ص،مرج  سابق، 2012،تقرير ممارسة انشطة األعمالالبنك الدويل، 1
 .13ص،،مرج  سابق2011،الراب ،العددالفصلي ان اإلستثمارنشرة ضمادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2

3 World Bank,Doing business in a more transparent world,2012,Op.Cit,p41.   
4 Ibid,p123. 
5 Ibid,pp93-123. 
6 Ibid,pp108-133. 
7 Ibid,pp81-134. 

 .2ص،مرج  سابق،2012،في عالم أكثر شفافيةتقرير ممارسة انشطة األعمال،ممارسة انشطة األعمال البنك الدويل،  8
،نشرة ضمان اشرماية المستثمركأحد المؤشرات الفرعية لسهولة أداء األعمال تعريفو،مكوناتو ،أسباب اإلصالح ومجاالتو وعالقتو باإلستثمار األجنبي المبح،مؤلف غًن مذكور 9

 . 8ص ،2007،ر،الكويت، ادلؤسسة العربية لضمان اإلستثماالثايناإلستثمار،العددالفصلي 
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                                     ،إتماميا قبل الصفقة بمراجعة خارجية ىيئة وقيام، عدمو من المصالح
 تحميل عمى المساىمين قدرة: ىي مكونات 7 من ويتألف:اإلدارة مجمس أعضاء مسؤولية نطاق مؤشر .2

 أي لصالح الصفقة بإبطال قضائي حكم إصدار إمكانية ومدى ألحقتياالصفقة التي األضرار مسؤولية اإلدارة
 اإلرباح ورد بالشركة لحقت التي األضرار عن تعويضات دفع عمى اإلدارة إجبار المساىمين،إمكانية من مدع  
مكانية ،جنتيا التي  بصورة المقاضاة المساىمين من ينالمدع إمكانية ومدى ،والغرامة بالسجن اإلدارة معاقبة وا 

،                                    الشركة بيذه الصفقة ألحقتيا التي األضرار بسبب مباشرة أوغير مباشرة
 المستندات نطاق ىو ما: ىي مكونات 6 من يتألف: قيام المساىمين بإقامة الدعاوى سيولة مؤشر .3

 لممدعي يمكن كان إذا ما المحاكمة، أثناء والشيود عميو المدعى جانب من المساىمين من لممدعين المتاحة
 الحصول لممدعي يمكن إذاكان ما المحاكمة، أثناء مباشرة بصورة والشيود عميو المدعى ومناقشة استجواب

 يمكن كان إذا ما منيا، أي تحديد دون الصمة ذات المستندات من مجموعات عمى عميو المدعى من
 لمتحقيق حكومي بمفتش باالستعانة المطالبة الشركة أسيم عدد من أقل أو%  10 حوزتيمب الذين لممساىمين

 يحق كان إذا المحكمة،ما في دعوى إقامة دون بشأنيا والتحقيق والبائعة المشترية الشركتين بين الصفقة في
 ىذه نداتمست وفحص بمعاينة المطالبة الشركة أسيم عدد من أقل أو%  10 بحوزتيم الذين لممساىمين

 ذلك من أقل المدنية لمدعاوى المطموب األدلة مستوى كان إذا وما ،قضائية دعوى أية إقامة قبل الصفقة
 1،الجنائية لمقضايا المطموب

 ال المرتبة في الكويت تمييا عالميا 17 ال المرتبة السعودية تحتل:في المؤشر العربية الدول وضعوبمالحظة 
                                          ،عالميا 46 ال المرتبة في حمتا لمتانا وفمسطين تونس ثم عالميا 29
 وسمطنة ومصر البحرين ثم 10درجات من 9ب عربيا األفضل والسعودية لبنان : اإلفصاح نطاق مؤشر*

                                               ، 2درجات 7 وسورية والمغرب الكويت ثم درجات 8 عمان
 ثم وتونس واإلمارات الكويت ثم عربيا األفضل السعودية:اإلدارة مجمس أعضاء مسؤولية نطاق مؤشر*

   3الجزائر

  وتونس المغرب ثم درجات 7 ب عربيا األفضل فمسطين : الدعاوى بإقامة المساىمين قيام سيولة مؤشر*  

                                                             
 .77-76ص ص ،،مرج  سابق2008،تقرير ممارسة انشطة األعمالالبنك الدويل، 1

2 World Bank,Doing business in a more transparent world, 2012,Op.Cit,pp81-128 .  
3 Ibid,pp78-134. 
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 1،درجات 5 ب ولبنان والكويت مصر ثم درجات 6 ب 

                                                                     الضرائب دفع ؤشرمالفرع السادس: 
آالف السنين،واآلن تتجو اإلقتصادات  تعدالضرائب من أقدم األدوات اإلقتصادية التي عرفتيا الدول قبل

يسجل و  2ضريبية العربية لتحسين البيئة الجاذبة لإلستثمارمن خالل إجراءات تأتي في مقدمتيارسم سياسة
 دفعيا الحجم متوسطة شركة عمى يتعين التي اإلجبارية واالشتراكات الضرائب األعمال أنشطة تقريرممارسة

                 3 الضرائب دفع في إدارياً  عبئاً  تمثل التي اإلجراءات وكذلك ما، سنة فياستقطاعيا  أو
                                                         مرونة أو جمود انظمة تحصيل الضرائب ب: عمى ويستدل

 المستحقة الضرائب لسداد المعنية السمطات عمى التردد مرات عدد وتشمل سنوياً  الضرائب مدفوعات عدد  .1
،                                                           العام خالل الشركة عمى اإللزامية االشتراكات أو
 من كل وسداد الضريبية المحاسبة ممف إعداد مجال في الضريبية السمطات مع لمتعامل المستغرق الوقت .2

 ذلك في بما االجتماعي األمان شبكة واشتراكات( المضافة القيمة) المبيعات ضريبة الشركات، أرباح ضريبة
،                 سنويا الساعات ددبع عنيا معبراً  بالشركة بالعاممين الخاصة األجوروالرواتب عمى الضرائب

 المجموع ويمثل التجارية األرباح إجمالي من الدفع المستحقة اإللزامية واالشتراكات الضرائب إجمالي نسبة .3
 وأية العمل بعنصر المرتبطة اإلجبارية واالشتراكات الضرائب الشركات، أرباح ضريبة من كل لنسب الحسابي
                                  4،التجارية األرباح إجمالي من أخرى لزاميةإ أواشتراكات إضافية ضرائب

 ثم 9 عمان ثم 7 االمارات ثم عالميا الثانيةفي المرتبةقطر  نجدالمؤشر  في العربية الدول وضعوبمالحظة 
                                                نجد: وبالرجوع الى مكونات المؤشر عالميا 10السعودية

        ،5العام خالل مرة 13 و 8 و 3 ب األفضل فالعراق تونس ثم قطر:سنوياً  الضرائب مدفوعات عدد*
 من كل تمييا فقط سنويا ساعة 12 ب األفضل اإلمارات:الضريبية السمطات مع لمتعامل المستغرق الوقت*

                                     ،                            6منيما لكل ساعة 36 ب والبحرين قطر
 الكويت ثم والبحرين فالسعودية اإلمارات ثم قطر:)%( األرباح إجمالي من اإلجمالية الضرائب معدل*

                                                             
 .14ص،،مرج  سابق2011ب ،الرا،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .11ص، 2009،،الكويتالراب ،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
 .30ص،مرج  سابق،2012،تقرير ممارسة انشطة األعمالالبنك الدويل، 3
 .11ص،مرج  سابق، 2009الراب ،،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4

5 World Bank,Doing business in a more transparent world,2012,Op.Cit,pp102-133 . 

6
 Ibid,pp81-134.  
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،                                                     1% 16 من اقل بنسب التوالي عمى عربيا األفضل
  ثم اإلطالق عمى ضرائب بدون األفضل واإلمارات وقطر حرينالب حمت)%(:  األرباح ضريبة معدل*

                  ،التوالي عمى%  6,6 و 6,1 و 4,7 و 2,1 بمعدالت والجزائر ولبنان والكويت السعودية
 تمييا ضرائب بدون األفضل فمسطين جاءت)%(:  اإلجبارية واالشتراكات العمل عنصر ضريبة معدل*

                                              ،% 12 من اقل بنسب عمان مطنةوس وقطر واليمن الكويت
 بدون األفضل والعراق ولبنان والسعودية واإلمارات وقطر الكويت تعد)%(:  األخرى الضرائب معدل*

                        . 2% 0,5عن تقل بمعدالت والبحرين عمان سمطنة تمييا اإلطالق عمى ضرائب

                                                                      :الحدود عبر التجارةمؤشر ع السابع:الفر 
لمتجارة  المؤسسية اتضح أن جيود تبسيط البيئة داء التجارة فقدأتؤدي البيئة االجرائية السميمة  الى تقوية 

عمى تفاصيل تكمفة التبادل تجارة  عبر الحدودويركز مؤشر ال 3اسفرت عن آثار ايجابية عمى حجم التجارة 
التجاري الدولي من خالل تحديد تكمفة االستيراد والتصدير معبرا عنيا بتكمفة تصدير او استيراد شحنة من 

 البضائع المترتبة عمى عدد االجراءات الالزمة لعممية التصديراو االستيراد وبالفترة الزمنية التي تستغرقيا
                                                                 4رسمية بدءا من االتفاق التعاقدي النيائي بين طرفي العممية وانتياء بتسميم الشحنةكافةاالجراءات ال

 بالرجوع لمكونات المؤشرو  عالميا الخامس المركز في حمت اإلماراتنجد العربية الدول وضعوبمالحظة 
،            5فقط مستندات 4 ب األفضل واإلمارات تونس:التصدير عممية إلتمام لالزمةا المستندات عدد*  :نجد
                           فقط أيام 7 ب األفضل اإلمارات(:أيام) التصدير عممية إلتمام الالزم الوقت*
                    ،       6لمحاوية دوالراً  577 ب األفضل المغرب(:حاوية لكل بالدوالر) التصدير تكمفة*
      ، فقط مستندات 5ب األفضل وجيبوتي والسعودية اإلمارات:االستيراد إلتمام الالزمة المستندات عدد*
                                 ،فقط أيام 7 ب األفضل اإلمارات(:أيام) االستيراد إلتمام الالزم الوقت*
 7لمحاوية دوالراً  635 ب األفضل ماراتاإل(:حاوية لكل بالدوالر) االستيراد تكمفة*

                                                             
1 Ibid,pp81-121. 

 .15ص،،مرج  سابق2011،الراب ،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
 .21ص،مرج  سابق،2012،ة األعمال،ممارسة انشطة األعمال في عالم أكثر شفافيةتقرير ممارسة انشطالبنك الدويل، 3
 .11ص،2008،،الكويتالثاين،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4

5 World Bank,Doing business in a more transparent world,2012,Op.Cit,pp133-134. 
6
 Ibid,pp114-134. 

7
 Ibid,pp92-134. 
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                                                                                   دالعقو انفاذمؤشر الفرع الثامن:
 1في االقتصاد العالمي  بينت الدراسات ان قدرة أي بمد عمى انفاذ العقود تعتبر محددا ميما لميزتو النسبية

شك فيو أن غياب كفاءة وفعالية النظام القضائي يثبط اإلستثماروبالتالي يعوق النشاط اإلقتصادي مما الو 
العائمية أو المشاريع التي تربطيا عالقات  ويقمل من إنتشارشركات األعمال بل ويشجع عمى نمط المشاريع

العالقات  نشأعن ىذهتجارية أو عرقيات متشابية تجنبا لمدخول في نزاعات قضائية حول الحقوق التي ت
مرونة أو جمود عمى  ويستدل 3ويقيس مؤشرانفاذ العقود مدى سيولة أو صعوبة انفاذ العقود التجارية2

                                                  النصوص القانونية واإلجراءات اإلدارية المتعمقة بالقضايا التجارية ب:
الى  القضائية لمدعوى المدعي رفع تاريخ من الفترة خالل  التجارية العقود ذإلنفا الالزمة اإلجراءات عدد .1

،                                                                                                      الفعمي السداد تاريخ غاية
صدار القضية في لمفصل الالزمة الزمنية الفترة .2                (األيام بعدد عنيا معبرا) بشأنيا نيائي حكم وا 
 يتمكن حتى بالمحكمة القضية تسجيل إجراءات إلنجاز بدون أي رسوم غير رسمية() الرسمية التكمفة .3

                                                         4 )كنسبة من الديون المتأخر سدادىا(المدينة الشركة من التجارية مستحقاتو تحصيل من الدائن

، عالميا 38 ال المركز في حمت التي اليمن ىي دولة أفضلفي المؤشرنجدأن  العربية الدول وضعوبمالحظة 
                                                                        :نجد المؤشر تفاصيل بمالحظة

 37 ب وتونس واألردن لبنان ثم إجراء 36 ب األفضل اليمن:جاريةالت العقود إلنفاذ الالزمة اإلجراءات عدد*
،                                                                       5عمى التواليإجراء 39 و 38 و
،                     6فقط يوماً  370 ب األفضل موريتانيا:العقد في نيائي حكم إلصدار الالزم الوقت*
   7%13,5  ب األفضل عمان سمطنة(:المطالبة قيمة من)% الرسمية كمفةالت*

                                                                              الكيرباء توصيلمؤشر الفرع التاسع:
 التزود مثل تيةالتح البنية خدمات من غيرىا مع بالتوازي الكيربائية، الطاقة توصيل خدمة أن في شك من ما

                                                             
 .21ص،مرج  سابق،2012،تقرير ممارسة انشطة األعمال،ممارسة انشطة األعمال في عالم أكثر شفافيةالبنك الدويل، 1
 .12ص،2009،الكويت،الثالث،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
 .113ص،مرج  سابق،2004،ستثمار في الدول العربيةمناخ االادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 3
 .13ص،مرج  سابق،2009،الثالث،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4

5 World Bank,Doing business in a more transparent world,2012,Op.Cit, pp104-137. 
6 Ibid,p112. 
7 Ibid,p117. 

  ومت عرض النتائج يف ملحق  2011و 2010حيث ادرجت مؤشرات توصيل الكهرباء على اساس جترييب يف تقرير عام2012مؤشر توصيل الكهرباء ألول مرة ضمن تقريرعاممت ادراج
 .خاص بتوصيل الكهرباء،ولتفادي ازدواج العد جرى شطب اجراءات توصيل الكهرباء من ادلؤشرات اخلاصة باستخراج تراخيص البناء
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 لممشاريع يمكن ال بدونيا التي الضرورية الخدمات من االتصاالت، وشبكات الطرق وتعبيد والوقود بالمياه
مى الطاقة عوخصوصا أنيا تؤثر مباشرة فييا، االستمرار أو أنشطتيا ممارسة في البدء أنواعيا بكافة

دولة حول  89في  ج استبيان لمعديد من الشركاتتؤكده نتائ وىو ما اإلستيعابية واإلنتاجية ليذه المشاريع
ولتوصيل  1 أمام انشاء المشاريع ان الحصول عمى الطاقة الكيربائية تمثل احد أكبر العقبات العالم حيث تبين

2الكيرباء تقوم المؤسسات في بعض البمدان باستيفاء اجراءات شكمية وروتينية
 األعمال ممارسة تقرير يقيسو  

 ستدليو  3،البناء حديث لمستودع نيائية كيرباء توصيمة عمى لمحصول المطموبة والتكمفة توالوق اإلجراءات
                                                                        :ب الكيرباء عمى الشركات حصول سيولة مدى عمى
في عدد التعامالت بين موظفي الشركة وتتمثل ،التوصيل عمميات وتنظيم لتسجيل الالزمة اإلجراءات عدد*  

ان يستوفي موظفو الشركة المعنيون كافة االجراءات بأنفسيم  اوالميندس الكيربائي الخاص بالشركة ويفترض
                                               ،                        ما لم يوجب القانون االستعانة بالغير

 والخبراء الكيرباء مؤسسة ترى التي الزمنيةوتتمثل في متوسط  المدة  ،التيار وصيللت المستغرق الوقت* 
العممية بدال مما يقتضيو القانون الستيفاء أحد االجراءات بأقل قدر من  الناحية من ضرورية أنيا تصونالمخ

                                                                      المتابعة ودون أية تكاليف اضافية،   
وتسجل ،في البمد المعني القومي الدخل من الفرد نصيب متوسط من كنسبة الكيربائي التيار توصيل تكمفة* 

                             4تستبعد الرشاوي من التكمفة، و التكاليف بخالف ضريبة القيمة المضافة

 في حمت التي اإلمارات ىي دولة أفضلكيرباء نرى أن توصيل الفي مؤشر  العربية الدول وضعوبمالحظة 
                                                       :نجد بالرجوع الى مكونات المؤشرو  ،عالميا 10 المركزال

 وتونس والسعودية جيبوتي ثم فقط إجراءات 3 ب األفضل قطر:التيار لتوصيل الالزمة اإلجراءات عدد*
                                                                         ،5إجراءات 4 ب ليمنوا واإلمارات

 ، 6فقط يوماً  35 ب األفضل موريتانيا:التيار لتوصيل الالزم الوقت*

 
                                                             

 .7ص،،مرج  سابق2009،الراب ،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
2 World Bank,Doing business in a more transparent world,2012,Op.Cit,p2. 

 12/09/2012تاريخ الزيارة electricity-http://arabic.doingbusiness.org/data/exploretopics/getting،منشورة على ادلوق  قياس تنظيم األعمال التجاريةالبنك الدويل،  3
 12/09/2012الزيارة

 .37ص،،مرج  سابق2012 ،تقرير ممارسة أنشطة األعمالالبنك الدويل، 4
5 World Bank,Doing business in a more transparent world, 2012,Op.Cit,pp29-137. 
6 Ibid,p112.  

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploretopics/getting-electricity
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ب  فالسعودية %15 ب اإلمارات ثم ،% 4 ب األفضل قطر(:الفرد دخل متوسط من)%  الرسمية التكمفة*
18%،1                                                  

                                              (المشروع إغالق) التعثر حاالت تسوية مؤشرالفرع العاشر: 
من الممكن أن تعمق أية أزمة وأن تطيل ان االجراءات غير الفعالة الخاصة بالتعامل مع قضايا االعسار 

وبينت دراسة  2جراءات المتسمة بالفعالية الى تعجيل استعادة االقتصاد لعافيتوأمدىا وبالعكس تؤدي اال
حيث ارتفع %8,4اجريت في بمجيكا الى أن انشاء أنظمة اعسار محسنة خفض حاالت تصفية األعمال بنسبة

فة ونسبة المدة والتكمب مرونة قوانين اإلفالس عمى ويستدل 3عدد الشركات القابمة العادة التنظيم بدل تصفيتيا
                                                                                     : كما يمي 4االسترداد

 لديونيم( بالشركة والعاممين الضرائب مصمحة المقرضين،)أنواعيم بمختمف الدائنين استرداد معدل* 
 قائم دوالر كل من المستردة السنتات عدد تقدرب) السياإف المعمن أو المتعثرة الشركة تجاه القائمة ومستحقاتيم

                                                                    (الدائنين لصالح المتعثرة الشركة ذمة في
غالق النشاط وتصفية اإلفالس إلعالن الالزمة الزمنية الفترة*                                        ،األعمال وا 
غالق اإلفالس إعالن تكمفة*   المجوء تكمفة وتتضمن، المتعثرة الشركة قيمة من بنسبة عنيا معبراً  األعمال وا 
                                           ،                   5وغيرىا القانونيين والمحاسبين المحاماة وأتعاب القضاء إلى
 بيا، المعمول التشريعات جودة عدم عمىل يد األعمال إلغالق الالزمة كمفةوالت الزمنية الفترة إرتفاع إن

 عمى أنواعيم بمختمف الدائنين قدرة كماأن ،القضائي النظام في وخاصة والبيروقراطية الروتين واستفحال
األعمال  بيئة جودة عمى دليل المتعثرة الشركة ذمة في القائمة مستحقاتيم من قدر أكبر استرداد

بمد وجد تقرير ممارسة أنشطة األعمال  151من عينة تضم %75والجدير بالذكرأنو في حوالي6،تياونمر و 
 7ان المحاكم ايضا ممزمة قانونا بنشرمعمومات عن القضايا المرفوعة بشأن حاالت االعسار 2012لسنة

 ال لمرتبةا في حمت حيث البحرين وىي دولة 30 أفضل قائمة في فقط واحدة دولة توجد:وفي ىذا المؤشر
 :نجد مكونات المؤشر مالحظةبو  ،عالميا 26

                                                             
1 Ibid,pp121-123. 

 .60ص،،مرج  سابق2010،تقرير ممارسة أنشطة األعمالالبنك الدويل، 2
3 World Bank,Doing business in a more transparent world,2012,Op.Cit,p21. 

         .13ص،،مرج  سابق 2006،الثالث،العددالفصلي رنشرة ضمان اإلستثماادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4
 .18ص،2008،،الكويتاألول،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 5
 .19ص،،مرج  سابق2011،الراب ،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 6
 .4ص،مرج  سابق،2012،رسة انشطة األعمال،ممارسة انشطة األعمال في عالم أكثر شفافيةتقرير مماالبنك الدويل، 7
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 المغرب ثم العام ونصف بعام السعودية تمييا فقط عام 1,3 ب األفضل تونس:النشاط لتصفية الالزمة الفترة*
                                      ، عام 2,8 ب قطر ثم عام 2,5 ب والبحرين فالجزائر عام 1,8 ب
 تمييا الشركة قيمة من% 1 بمغت بنسبة األفضل الكويت(:الشركة قيمة من) %  شاطالن إغالق تكمفة*

                           ، % 8 بنسبة اليمن ثم% 7 بنسبة وتونس الجزائر ثم% 4 بنسبة عمان سمطنة
 دوالر لكل سنتاً  66 تبمغ مرتفعة استرداد بنسبة األفضل البحرين(:دوالر لكل بالسنت) األموال استرداد معدل*
 ، 1سنت 52,2 ب تونس ثم دوالر لكل سنت 53,1 ب قطر ثم

                                         المبحث الثالث:عالقة مناخ اإلستثمار بالتطورات العالمية الراىنة

 ضاعاألو  عمى بظالليا ألقت التي المعاصرة، العالمية بالتطورات يتأثر مناخ اإلستثمار أن فيو شك ال مما
 من تمكنت التي لمقوميات، العابرة الشركات بقيادة العولمة مقدمتيا وفي البمدان، جميع في االقتصادية

 العالمية المنظمة بروز إلى باإلضافة ،الدول من العديد في االقتصادي النشاط أوجو من كثير عمى السيطرة
كماان  األوربي، االتحاد رأسيا وعمى إلقميمية،ا االقتصادية التكتالتذلك انتشرت ظاىرة  وبالموازاة معلمتجارة،

األزمة العالمية الراىنة ألقت بظالليا عمى كثير من اإلقتصادات العالمية والعربية،وأدت نتائج الحراك الشعبي 
                                   في اإلستثمار من عدمو في ىذه الدول، إلى إعادة النظر في الدول العربية

                   رألول:أثر التوسع في نشاط الشركات دولية النشاط والعولمةعمى مناخ اإلستثماالمطمب ا
    التي تعتبر المصدر الرئيسي لتدفقات اإلستثمار األجنبي ترتبط العولمة بنشاط الشركات متعددة الجنسيات

                                                   وتؤثركل واحدة منيماعمى مناخ اإلستثماركمايمي: ،المباشر

                              أثر التوسع في نشاط الشركات دولية النشاط عمى مناخ اإلستثمارالفرع األول:
بين اإلقتصاديين فيناك من يرى أنيا  تدفع عجمة  يثير الدور المتنامي لمشركات عبر الوطنية جدال شديدا

تخمق منافسة غير عادلة مع الشركات المحمية  لتمويل الالزم ويرى المعارضون أنياالتنمية عن طريق توفير ا
كما أن أنشطة ،2الى الصناعة األخرى الشركاتنفاذ  أمامئق والعراقيل االعو  ضعمن السوق أوت ومن ثم تطردىا

 وتؤثر 3ءاوممارسات الشركات متعددة الجنسيات من الممكن أن تزيد الوضع اإلقتصادي لمدول النامية سو 
                           الشركات المتعددة الجنسيات عمى اقتصاديات الدول المضيفة من عدة جوانب: 

                                                             
1 World Bank,Doing business in a more transparent world,2012,Op.Cit,pp78-133. 

 . 13،ص2007،العدد الفصلي األول،الكويت،االستثمار نشرة ضمانادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 2
معية العربية للبحوث ، اجل45،عددمجلة بحوث اقتصادية عربيةر باناجة،اإلصبلحات اإلقتصادية يف اجلمهورية اليمنية وأثرىا يف تدفقات اإلستثمار األجنيب ادلباشر،زلمد عم 3

 .139ص،2009مصر،شتاءاإلقتصادية،
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                                                    تتمثل في آثار مباشرة وغير مباشرة:قتصاديةاالثار اآلأوال:
                                                                                تتمثل في:مباشرةالثار اآل-1
     ،توفير بديل لإلقتراض المباشرعن طريق الدولة من خالل قدرتيا عمى اإلقتراض من األسواق العالمية -
                                                                        1من خالل قدرتيا عمى زيادة حجم اإلنتاج والنفاذ الى األسواق الدولية،تعزيز صادرات الدولة المضيفة -
بإستقطابيا لمخبرات والعقول المتفوقة من أبناء  لمتكنموجيا ونقل عكسي2نقل التكنموجيا لمدول المضيفة، -

                                                                        3الدول المضيفة إلى المراكز األم المتقدمة

البنى التحتية إضافة إلى  :تؤثر عمى الروابط التجارية الخمفية واألمامية وعمى تطويرمباشرةالثارغير اآل -2
                                                                                               4،المنافسة تعزيز
                                                      ويتمثل في :األثر العام عمى أداء اإلقتصاد الكميثانيا:

                     ،ر إيجابي بزيادة حصيمة الصادرات السمعية مما يؤدي الى زيادة الفائض التجارييتأث -
بي المباشرالواردة أثناء مرحمة التأسيس بمايساىم نتيجة تدفقات اإلستثماراألجن تأثر الحساب المالي ايجابيا -

                                              ،في ردم فجوة التمويل الناجمة عن عدم كفاية اإلدخارالمحمي
عمى الشركات  زيادة حصيمة الرسوم ومصروفات حقوق اإلمتياز المفروضة نتيجةتحسن الحساب الجاري  -

                                                                                          ،5عبر الوطنية
                                      6،ارتفاع األسعارالعالمية لمموارد الطبيعية يؤدي الى استيراد التضخم -

 أن اه األنياروليا دورايجابي حيثمساحات من الغابات وتموث مي :ليا دورسمبي مثل إختفاءآثار بيئيةثالثا:
 ،7التزاميابمعاييرالبيئة يدفع الشركات المحمية الى إتباع نفس المعايير

 تتمثل في:اآلثار اإلجتماعية والسياسية رابعا:

 اتأثير ايجابي نظر  ليامن خالل تموث المياه واليواء،و  اثر سمبيؤ تحيث  الصحة والسالمة:آثارعمى  -1

                                                             
 .12ص، 2007،كويت، الالراب ،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 12مرج  سابق ص 2
 .14ص،سلوى فؤاد صابر،مرج  سابق 3

4 UNCTAD,world investment  report,Transnational  Corporations,Extractive Industries and Development,New York and Geneva, 2007, 

pp139-142. 
 .14ص ،،مرج  سابق2007الراب ،العددالفصلي ،نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 5

6 UNCTAD,world investment report,2007,Op.Cit,p145. 
 .14ص،،مرج  سابق2007، الراب ،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 7
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 ستخداميا ألساليب تقنية متطورة والتزاميا بمعاييربإاآلثار الضارة بالصحة العامة  لمساىمتيا في تخفيف 
 السالمة واألمان.

كما     اجتماعية:تتمثل في:توفير فرص عمل،تحسين البنى التحتية،رفع مستوى الخدمات اإلجتماعية  آثار -2
حرمان في مقابل متيازات السالفة الذكر تأثيرسمبي يتمثل في استفادة المجتمع المحيط بموقعيا من اإل أن ليا

 ،المجتمع البعيد مما يؤدي الى قيام نزاعات وصراعات

حقوق اإلنسان:تعرضت ممارسات الشركات متعددة الجنسيات إلنتقادات جمعيات حقوق اإلنسان  آثارعمى -3
راضي مقابل تعويض واإلستيالء عمى األ إلتياميابإرتكاب انتياكات شممت إختفاءاألفرادواإلحتجاز التعسفي،

 .1غير مناسب،وانتياك حقوق العمال

المتداخمة تمثل وسيطا  نشاطاتيا المتنوعةبالشركات المتعددة الجنسيات  حيث أنأثر عمى اليوية الوطنية: -4
ناقال  لقوانين ونظم وثقافات تؤكد قيم المجتمع االستيالكي التي تقوم عمى السعي وراء مستويات الرفاه 

 2الوعي بأن ىذه المستويات قد تحققت نتيجة لقرون من التراكم المادي والحضاريالغربي دون 

الفساد والصراعات السياسية:يمكن ليذه الشركات أن تسيم بطريقة مباشرة أوغير مباشرة في تأييد نظام  -5
الفساد ضعف ما بل أحيانا تمارس ،3الحكم القائم والذي قد يكون دكتاتوريا واليتوخى العدالة في توزيع الثروة

 4تمارسو شركات محمية وىو ما يسمى بفساد االستحواذ عمى الدولة

بحسب التزام  قد تكون سمبية أو ايجابية عمى مناخ اإلستثمار وكخالصة فإن المحصمة النيائية لتمك اآلثار
 الشركات المتعددة الجنسيات باألحكام الدولية.

 رالفرع الثاني:أثر العولمة عمى مناخ اإلستثما

عمى مستوى العالم وذلك نتيجة لزيادة عمميات تحرير  اإلقتصادي  يشير مصطمح العولمة الى زيادة اإلندماج
5التجارة في السمع والخدمات وتحرير تدفقات رؤوس األموال بين الدول

 أن قبل اقتصادي مفيوم ىي العولمةو  

                                                             
1 UNCTAD,world investment report, 2007,op.cit,p152. 

 .35ص،1979اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،الكويت ،أفريل ،النفط والمشكالت المعاصرة للتنمية العربيةعبد الفضيل زلمود، 2
 .14،مرج  سابق،ص 2007،الراب ،العدد الفصلي نشرة ضمان االستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 3
،كلية العلوم الملتقى الوطني األول حول:حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي واإلداريايل يف الدول العربية،اذلواري بن حلسن،أثر آليات العودلة على الفساد االداري وادل 4

 ،بدون ترقيم. 2012ماي 7-6االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن،جامعة زلمد خيضر،بسكرة،يومي 
 .88ص،2004السداسي الثاين  الشلف، بوعلي، بن حسيبة جامعة، 1،العددمجلة اقتصاديات شمال افريقيا،نوري، معوقات مسايرة العودلة اإلقتصادية للدول العربية منًن 5
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 ىي العولمة عن الحديث عند الذىن إلى بادريت ما أكثر أن  كما سياسيا، أو اجتماعيا أو ثقافيا مفيوما تكون
 االقتصادية، العولمة

والتفاؤل لما تتيحو  ولئن كانت العولمة مصدر خوف أو قمق،إال أنيا في اآلن نفسو باعث عمى األمل
وتزامن بروز العولمة اإلقتصادية  1وتدنية التكاليف وتشجيع اإلبتكار لمختمف الدول من فرص كثيرة لإلستثمار

 العالمية التدفقات وبزيادة 2فكير الجدي بجذب اإلستثمارات وتحفيزىا بتحديث القوانين وتعديميامع الت
 الدول العربية ذلك شجع ومتواصمة مرتفعة نمو لمعدالت وتحقيقيا الدول بعض في  المباشرة لالستثمارات

 الستثماراتا جذب عمى نافسيةالت قدرتيا وتعزيز العالمي اإلقتصاد في أكبر بدرجة االندماج منافع إدراك عمى
انطالقا من ىذا اعتمدت الدول المضيفة لإلستثمار سياسات مالية واقتصادية وطورت  ،3 المباشرة األجنبية

طرىا المؤسسية والتشريعية لمتعامل مع ىذه التدفقات بمرونة لتعظيم اإلفادة منيا من ناحية وتفادي مخاطرىا أ
سواقيا وتشجيع أ ضية بذلت الحكومات العربية جيودا كبيرة في تحريروفي الحقبة الما ،4من ناحية ثانية

عادة تنظيم وىيكمة لبعض القطاعات االستراتيجية إدخول اإلستثمارات األجنبية وقد تنوعت ىذه الجيود بين 
كمازاد إتجاه البنوك إلى  5القطاع الخاص والمنافسة في القطاعات األخرى، وفتح لألسواق وتدعيم لدور

 تنافسية أكثر بإعتبارىما والصناعية الخدمية القطاعات نحو التوجو تمو  6ول نحو البنوك الشاممة التح
 جذب آليات وشفافية،فتعددت تنافسية من تعنيو وما العولمة ظل في التقميدية التصدير قطاع من وديناميكية

                                                               7العولمة تحديات عمى التغمبىو  المشترك القاسم وبقي العربية الدول الى اإلستثمارات
 العولمة ترسيخ في رائدا دورا العولمة لمواء الحاممة الدولي دنقال وصندوق الدولي البنك من كلّ  ولعب

  الدولية اليةالم المؤسسات قامت التي الييكمي التعديل و التثبيت برامج خالل من أثرالعولمة ويبرز االقتصادية
 سياسة إطار في الدول بيذه االقتصادية األزمة حدة شتدادإ عند بتطبيقيا االلتزام عمى النامية الدول بإجبار

   االقتصادي، النشاط أداء تحسين إلى مجمميا في تيدف شاممة، إصالحية

                                                             
عية العربية للبحوث ، اجلم52،العددمجلة بحوث اقتصاديةالغوث ولد الطالب جدو،سعدبوه ولد سيدايت،التنمية ادلعتمدة على الذات:من مواجهة التبعية إىل التأقلم م  العودلة، 1

 .16ص،2010مصر،خريفصادية ،اإلقت
 الشلف، حسيبة بن بوعلي، جامعة، 3 العدد،مجلة اقتصاديات شمال افريقياأمحد زكريا صيام ،آلية جذب اإلستثمارات اخلارجية إىل الدول العربية يف ظل العودلة األردن كنموذج، 2

 .86ص،2005ديسمرب
)غًن منشورة(،جامعة  ،مذكرة ماجستًنيف العلوم اإلقتصادية1111- 8881بي المباشر، دراسة حالة الجزائردور االصالحات في تفعيل االستثمار األجنمحزة بن حافظ ، 3

 .99ص،2010/2011،قسنطينةمنتوري،
 .1ص،2001،،الكويتالراب  فصليالعدد ال،نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4
 .113ص،منًن نوري، مرج  سابق5
 ،2005الشلف،ديسمربحسيبة بن بوعلي، ،جامعة3عدد،مجلة اقتصاديات شمال افريقيا،'نظرة مشولية'مد الطيب محد النيل ،العودلة وآثارىا اإلقتصادية على ادلصارف عبد ادلنعم زل 6

 .12ص
 .83ص،أمحد زكريا صيام ،مرج  سابق 7



 اإلطارالمفاهيمي لمناخ اإلستثمارفي الدول العربية
 

51 
 

                                                                    :العولمة ظلّ  في فإّنو ذلك إلى باإلضافة
 ستفادةاإل ذلك في وتحاول الدول من كبير عدد عبر نشاطيا تنشر الجنسيات متعددة الشركات أصبحت -
 عمى عمالة من إليو تحتاج وما إطاراتيا تنتقي كما األصل لمبمد أفضمية دون دولة أي في نسبية ميزة أي من

 إليو يمتد بمد كلّ  من محمي تمويل عمى وتحصل الجنسية، عامل عن النظر بغض واألداء الكفاءة أساس
 أومن بنوكو من وتقترض لمواطنيو، أسيميا وتبيع بالكامل، ممموكة شركة أو فرعاً  يكون قد الذي نشاطيا
 البنوك خالل من المتخمفة الدول بمدان من كبيرة مدخرات تجتذب كما سندات، شكل في مباشرة الجميور

                                                                                     .العالمية والبورصات
 أوجدت إذ الوطنية، المصارف لسياسات أو المركزية البنوك لرقابة خاضعة غير الشركات ىذه أصبحت كما-

 وتنفيذ التمويل يف كبيرة إمكانيات تمنحيا أصبحت التي الحالية المؤسسات بمساعدة خاصا محيًطا لنفسيا
                                                                         .واستراتيجياتيا سياساتيا مختمف

 يعيدون الدوليون المستثمرون أصبح الخاص، القطاع إلى العام القطاع من الممكية نقل إلى التوجو ومع
صة خويالحظ زيادة عمميات الخص،1المباشر اإلستثماراألجنبي مام الحواجزأ سقوط مع محافظيم تركيبة موازنة

 فترة تسارع العولمة كما يوضحو الشكل التالي: خاللفي الدول العربية 

:                                                                            :من اعداد الطالب اعتمادا عمى البيانات المستقاة منالمصدر

  .161ص،2002المتحدة، العربية اإلمارات،التقريراإلقتصادي العربي الموحددوق النقد العربي وآخرون،صن _

                                                             
 .14ص،2004د العريب للتخطيط،الكويت ،،ادلعه 32،عددمجلة جسر التنميةحسان خضر،اإلستثماراألجنيب تعاريف وقضايا، 1
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، ارتفعت حصيمة الخصخصة بصورة  1990تحققت في تونس سنة مميون دوالر 2من  أنو من الشكل يظير
تدريجيا في قبل أن تتراجع  1997سنةممياردوالر في 2,5أن بمغت نحو متصاعدة في السنوات الالحقة الى

وفي 2000ممياردوالر في عام 1,8ضوء التباطؤ الذي حدث في النمو اإلقتصادي إلى أن بمغت حوالي
ممياردوالروىوأعمى مستوى تحققو منذ بدء تنفيذ برامج 3ارتفعت ىذه الحصيمة الى نحو  2001عام

 ، 1دوالر مميار2,1الخصخصة ويعود الى حصيمة الخصخصة في المغرب التي بمغت

اتاحة وسيمة ممموسة لتمك  من خالل  تدفقات اإلستثمارفي  برامج الخصخصة تؤثر أن ير بالذكروالجد
تحسين البنية المعين،إزالة كافة العقبات المعيقة لإلستثمار،  البمد اإلستثمارات األجنبية لممشاركة في اقتصاد

ئمة إلستثمارات القطاع ،واعطاء اشارة من الحكومة بإتخاذىا الخطوات الالزمة لتييئة بيئة مالاألساسية
  2الخاص

في  من التدفقات اإلستثمارية في الدول النامية والتي مصدرىا أنشطة الخصخصة ىي%75قرابةويالحظ أن  
 (،1999-1990شكل استثمارات أجنبية مباشرة خالل الفترة )

 ناخ اإلستثمارم المطمب الثاني: أثر اإلنضمام لممنظمة  العالمية لمتجارة والتكتالت اإلقميمية عمى

العالمية والتكتالت اإلقميمية طرفي نقيض فمن جية تسعى المنظمة العالمية لمتجارة لنظام  تعتبرالمنظمة
تأتي التكتالت اإلقميمية لتحد من حرية التجارة وتزيد من الحماية بالمقابل تجاري حردولي متعدد األطراف 

   .فيما يمي تأثير كل منيما عمى مناخ اإلستثماروسنرى 

 ثر اإلنضمام الى المنظمة العالمية لمتجارة عمى مناخ اإلستثمارأالفرع األول: 

 األجنبي االستثمار أمام والعقبات الحواجز وضع في الزمن من عقوداً  العربية الدول من العديد أمضى
 ،المحمية االستثمارات تشجيع بيدف  المباشر،

 في األجنبية الشركة حصة عمى تفرض التي القيود:  ىمياأ العناصر من العديد عمى القيودىذه  اشتممت وقد
 واإلجراءات القيود تمك وأصبحتالمحمية، المستمزمات من محددة نسبة عمى تنص التي والشروط المشروعات،

 المتعمقة االستثمار إجراءات أن المتقدمة الدول رأت حيث التجارة، لتحرير أورجواي جولة في نقاش محور
 كونيا اإلجراءات ىذه إلغاء إلى دعت فقد وبالتالي لصادراتيا، الدول تقدمو التي لمدعم بيةمشا تعد بالتجارة

                                                             
 .160ص،،مرج  سابق 2002،التقريراإلقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العريب وآخرون، 1
 . 18ص،حسان خضر،مرج  سابق 2
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 بمقترح1994سنة  أوروغواي جولة في الصناعية الدول تقدمتو  1العالمية التجارة مسار تغيير إلى تؤدي
 لمعاممة قواعد عبوض يقوم دولي اتفاق أول الذي يعتبر"TRIMS" بالتجارة المتصمة االستثمار إجراءات سمي

 العالمية التجارة ومنظمة لمجات يالتجار  النظام إطار فى المضيفة الدول فى المباشرة األجنبية االستثمارات
 : وىي الجنسيات متعددة الشركات بنشاطات الصمة ذات االتفاقيات الى أضيفتحيث 

 .الفكرية بالممكية المرتبطة التجارية االتفاقية

 .الخدمات في تجارةلم العامة االتفاقية

 يقصدو  2فقط الصناعي االستثمار مع تتعامل االستثمار بتدابير المرتبطة التجارية االتفاقيةوالجدير بالذكرأن 
                                                                                                                مع التعامل تنظم التى واإلجراءات والقواعد والموائح القوانين بالتجارة المتصمة االستثمار بإجراءات

 3الدولية، التجارة عمى تأثيرأوانعكاس ليا يكون حينما المباشرة األجنبية االستثمارات

                       :معينة رابطة بينيما تنشأ نوعين،قد إلى بالتجارة المتصمة االستثمار إجراءات تنقسمو 
 عمى تعمل التى اإلجراءات مجموعة االستثماروىى حوافز شكل تتخذ التى باإلجراءات يتعمق: األول وعالن

لى االستثماراألجنبى وجذب تشجيع  عديدة صورا اإلجراءات ىذه لالستثمارفييا،وتأخذ المضيفة الدول المباشرا 
 االستثمار، ومنح اإلعانات الجمركية، الضريبية،اإلعفاءات ات اإلعفاء: يمي ما أىميا

 األداء بمتطمبات يعرف ما صورة فيتخذ الدولية بالتجارة المتصمة االستثمار إجراءات من الثاني النوع أما
Performance requirements  األىداف تحقيق عمى تعمل التي االجراءات من مجموعة صياغة بمعنى 

 وتشجيع تنمية الواردات،أو محل حاللاال أو جديدة عمل فرص خمق عمى العمل ذلك لمدولة،مثال االقتصادية
:                                الصورالتالية األداء متطمبات إجراءات وتأخذ 4المحمية االنتاجية الصناعات

 يأ من أوالمنشأ محمية منتجات استخدام أو بشراء األجنبى المشروع قيام اشتراطىو  شرط المكون المحمي: -
 كان أو ،لممنتجات مطمقة بقيمة أو معين بحجم أو بعينيا بمنتجات محدًدا راءالش كان سواء ،يمحم مصدر

                                                              المحمي لممشروع، االنتاج قيمة أو حجم من مئوية نسبة شكل في
 لمنتجات استخدامو أو األجنبى المشروع استيراد تقييد ىوفي ميزان المدفوعات: التجاري التوازن شروط -

                                                             
 .16 -15ص ص،مرج  سابق 1
،        جامعة اجلزائر،،اطروحة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية )غًن منشورة(راىنةسياسة االستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية العبد القادر بابا ، 2

 .107ص،2003/2004
 .1790ص،عبد السبلم صفوت ،مرج  سابق  3
 .1793ص،مرج  سابق 4
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               ،محمية منتجات من المشروع يصدره ما قيمة أو حجم من محددة نسبة تمثل، معينة كمية عمى مستوردة
يتفقان مع مبدأ المعاممة الوطنية،                                                       والتدبيران السابقان ال

 ذلك ،سواء كانتقييد قيام المشروع األجنبى بتصدير منتجات أو بيعيا بقصد التصدير :التصدير شروط -
 معينة مئوية نسبة شكل فى أو، المنتجات من معينة بقيمة أو معين بحجم أو ،بعينيا بمنتجات محدًدا التقييد
                                                                                                         ،ويؤدي ىذا الشرط الى التقييد الكمي لمصادرات،لممشروع يالمحم اإلنتاج قيمة أو حجم من
شرط توازن العمالت األجنبية: تقييد استيراد المشروع األجنبى لمنتجات تستخدم فى إنتاجو المحمي او  -

 التى األجنبى النقد قيمة مع يتناسب بمبمغ األجنبى النقد عمى حصولو،عن طريق تقييد اإلنتاج بيذا ترتبط
ويؤدي ىذا الشرط الى التقييد الكمي لمواردات،                                               1المضيف البمد يف إليو تتدفق

 ىذا كان سواء،االنتاج بيذا ترتبط أو المحمى انتاجوفي  تستخدم لمنتجات األجنبى المشروع استيراد تقييد-
 من المشروع يصدره ما قيمة أو بحجم أو منتجات من المشروع يستورده بما يرتبط أو مطمقة بصفة التقييد
                                         لمواردات الكمي التقييد إلى تؤدي التى التجارة توازن متطمبات من التدبير ىذا ويعتبر المحمي، انتاجو

لى إجراءات من وعينالن ىذين بين العالقة وترجع  ال"االستثمار حوافز" األول النوع إجراءات أن االستثمارا 
 زمنيا متالزمة قوية ارتباط عالقة إذن فيناك"األداء متطمبات"الثانى النوع إجراءات تحقق حالة فى إال تمنح
جراءات شروط واستيفاء بحوافزاالستثمار الوفاء بين  الصناعية لدولا عارضتو ما ىو وىذا األداء متطمبات وا 

 2أورجواي جولة مفاوضات أثناء المتقدمة

 يمي  فيما أىميا نورد لالتفاق األساسية األحكام عمى المالحظات من عدد ويوجد

 المتقدمة الدول فى السائدة لمتجارة المقيدة االستثمار إجراءات لمعظم يتعرض لم االتفاق إن 
 وأىميا النامية الدول فى السائدة االستثمار تإجراءا معظم االتفاق شمل بينما والمنح كاالعانات

 عمى الحالتين فى تأثيراإلجراءات تماثل رغم التجاري،وذلك التوازن وشرط المحمي المكون شرط
 اختالل يجسد بذلك الدولية،واالتفاق التجارة حركة تحرير عمى ثم ومن المباشر األجنبى االستثمار
 النامية، لوالدو  المتقدمة الدول بين القوى موازين

 تتخذ والتى المنافسة بشروط والمخمة لمتجارة المشوىة لألنشطةمعالجة  أية يتضمن االتفاق  لم  

                                                             
 .99ص،فريد أمحد قببلن،مرج  سابق 1
  .1798 -1794ص ص ،عبد السبلم صفوت،مرج  سابق 2
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 RBPs  (Restrictiveالنشاط ممارسة بقيود يعرف ما وخاصة الجنسيات الشركات متعددة بواسطة

Business Practicesعمى األم الشركةتفرضيا أوالتى األم والشركة الدولية الشركة بين تتم ( التى 
بالتجارة  المتصمة االستثمار بين إجراءات وثيقة صمة وجود من الرغم عمى وذلكبالخارج شركاتيا

TRIMS النشاط  ممارسة وقيودRBPs ما عادة النامية الدول حكومات أن فى الصمة ىذه وتتمثل 
 لقيود فعل كرد ياتالجنس متعددة الشركات عمى بالتجارة المتصمة إجراءات االستثمار بفرض تقوم

 المتعمقة التجارة اتفاقات فإن وىكذا 1الجنسيات متعددة الشركات تتخذىا التى  RBPs النشاط ممارسة
كما أن 2الجنسيات  المتعددة الشركات مواجية في النامية الدول قوة من ستضعف بتدابيراالستثمار

مية من منافع تدفق اإلستثمارات تكون أكبر ضررا عمى اقتصاديات الدول النا اآلثار التي تتركيا
 3األجنبية

   فقط،  األداء شروط شكل فى بالتجارة المتصمة االستثمار إجراءات عمى ينطبق التريمز اتفاق نإ
 الرئيسى الباعث وىى النشاط ممارسة قيود والعمى اإلستثمار حوافز عمى ينطبق ال فيو وبالتالي
 وبالتالي  االتفاق حظرىا والتى األداء شروط شكل ىف بالتجارة المتصمة االستثمار إجراءات لفرض
 والمنافسة،ىذا التجارة حرية لتشويو الرئيسية لألسباب استيدافو من بدالً  فقط النتائج عمى ركز فيو

 شروط شكل المتخذه االستثمار إجراءات من معينة أنواع بحظر بقيامو التريمز اتفاق أن عن فضالً 
 متعددة الشركات مع تعامالتيا فى النامية لمدول المتاحة سياسةال خيارات من يحد سوف األداء

 الجنسيات،
 زالة بتفكيك العالمية التجارة منظمة فى األعضاء الدول االستثمارالتزام إجراءات اتفاق عمى يترتب  وا 

 سيما ال الجات وقواعد أحكام تخالف والتي بالتجارة المتصمة االستثمار إجراءات من كبير عدد
 عمى المفروضة القيود تخفيف أجل من وذلك الكمية لمقيود العام واإللغاء لمعاممة الوطنيةا مبدأي
 الدولي ،وىذا التجاري التبادل نطاق توسيع ثم ومن الدول بين المباشر األجنبى االستثمار حركة

 4النامية الدول إلى المباشرة األجنبية االستثمارات لجذب المالئم المناخ توفير الى مايؤدي

 دولة عربية حتى اآلن الى المنظمة العالمية لمتجارة وىي:البحرين،و جيبوتي، 12انضمام ىو  والجدير بالذكر
                                                             

 و)بشكل أ)بشكل مباشر( من خبلل تقييد التصدير إىل الدولة األم، تكون وحداهتا التابعة بالدول النامية منافسة لوحداهتا وعملياهتا بالدولة األم، وذلك الشركة األم قد حترص على أال
 .غًن مباشر( من خبلل تقييد التصدير إىل دول أخرى

 .1802-1801ص ص،عبد السبلم صفوت،مرج  سابق 1
 .108ص،بقعبد القادر بابا ،مرج  سا 2
 .138ص، زلمد عمر باناجة،مرج  سابق 3
 . 1805ص،عبد السبلم صفوت ،مرج  سابق 4
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  1واألردن،والكويت،وموريتانيا،والمغرب،وعمان،وقطر،والمممكة العربية السعودية،وتونس،واالماراتومصر، 

، مع مراعاة الفترات اإلنتقالية 1995يناير أول من اعتباًرا النفاذ حيز دخل قد التريمز اتفاق أن وحيث
المتمثمة في سنتان لمدول المتقدمة وخمس سنوات لمدول النامية وسبع سنوات  الممنوحة لتنفيذ ىذا اإلتفاق

 يمي: كما اإلجراءات التي قامت بيا العديد من الدول قبل وبعد نفاذ اتفاق تريمزسنالحظ  لمدول األقل نموا

 العالم األجنبي المباشر في الخاصة باإلستثمار ة الوطنيةالتغييرات في األنظم (1-1جدول )

 (2004/ 1991)رةـــــــــتـــــــلمف

الفترة  البيان
 السابقة

 النفاذ حيز التريمز اتفاق لدخول الالحقة الفترة
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**  

 ادخمت التي الدول عدد
 نظم في تعدبالت

 اإلستثمار
35 64 76 60 63 69 71 70 82 102 

 271 244 248 208 150 140 145 151 112 82 التنظيمية التغييرات عدد
 لإلستثماراألجنبي المالئم
  80 106 135 136 131 147 194 236 220 235المباشر

األقل مالئمة لإلستثمار 
  2 6 16 9 9 3 14 12 24 36جنبي المباشراأل

Source:* Unctad,World Investment Report,The Shift Towards Services, New York and 

Geneva,2004, p8. 

**Unctad,World Investment Report,Transnational Corporations and the Internationalizaion of 

R&D, New York and Geneva,2005, p26. 

A:األسواق،اضافة الى زيادة الحوافز اليادفة الى تعزيز أداء أو التغييرات بما في ذلك التغييرات المتعمقة بالتحرير، 

B:بما في ذلك التغييرات اليادفة الى زيادة الضوابط والتقميل من الحوافز أيضا، 

 دولة سنة 64الى1991دولة سنة  35يالحظ زيادة عدد الدول التي أدخمت تغييرات عمى نظم اإلستثمارمن
 ،2004دولة سنة 102الزيادة لتبمغ ثم واصمت 1998دولة سنة 60وتناقصت الى 1997دولة سنة76ثم1995

                                                             
 .9،ص2010،ادلعهد العريب للتخطيط،الكويت،افريل 92،العددمجلة جسر التنميةمناطق التجارة احلرة،أمحد الكواز، 1
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 1995 سنة تغيير112الى1991تغيير في سنة 82كما لوحظ تزايد عدد التغييرات التنظيمية من  -
 ،1998ي سنةفتغيير مع تسجيل تناقص  271ب 2004لتواصل الزيادة لغاية سنة 

 1995سنة  106الى 1991تغييرسنة 80من  األجنبي تزايد عدد التغييرات المالئمة لإلستثمار -
 ،2004غييرسنةت 235وتواصمت الزيادة الى

 الفرع الثاني :أثر اإلنضمام لمتكتالت اإلقميمية عمى مناخ اإلستثمار

 في البارزة السمات من أصبحت والتي رينالعش القرن من األخير العقد في االقتصادية التكتالت ظاىرة تنامت
في حين لم  تكتل اقميمي جديد خالل التسعينيات 84حيث تم تكوينالجديد، العالمي االقتصادي النظام تشكيل

 1تكتالت السبعة 1989 -1949يتجاوزمتوسط عدد التكتالت الجديدة المقامة كل عشر سنوات خالل الفترة 
 االقتصادي التعاون ومنتدى الشمالية، ألمريكا الحرة التجارة ومنطقة األوربي االتحاد في التكتالتوتتمثل أىم 

 والواليات األوربي االتحاد دول في المتمثمة الثالثة األقطاب بين الصراع بدأ ليذا ،اليادي والمحيط آلسيا
 ،إلييا لنفاذوا والتوسع الدولية األسواق عمى االستحواذ أجل من والتنافس واليابان، األمريكية المتحدة

الجمركية  ةالتعريف تجنبتلاستثماراتيا داخل الكتل االقتصادية،  توجيو الجنسيات متعددة الشركات تفضلو 
                                                                                              تتمثل فيما يمي:عمى مناخ اإلستثمار  آثار متكتالت اإلقميميةلكماأن  ،الخارجية

في  وتساىم ساعد عمى خمق سوق مشترك كبير اتالمنطقة التكاممية أكثر جاذبية لالستثمار، حيث انيتجعل -
وىذا ما يالحظ في االتحاد ، 2في رفع مستويات الدخول في ىذه السوق تساىمتحسين الكفاءة الكمية وأيضا 

واتساع  نظرا الستقراره ،ذبا لالستثمارات األجنبية المباشرةأكثر التكتالت االقتصادية ج الذي يعتبر األوربي
                                                       ،3نطاق السوق اإلقميمي وانخفاض تكاليف الحماية 

وتجنب اآلثار  االقتصادية األوضاع واستقرار االقتصادية السياسات في التنسيق من قدرا  تضمن التكتالت -
كما تسمح ألعضاء التكتل بتبادل الخبرات في مجال ،4مترتبة عمى تطبيق قوانين منظمة التجارة العالميةال

دول مجمس التعاون الخميجي إضافة إلى تونس ضمن السبعة  إصالح بيئة أداءاألعمال، حيث لوحظ وجود
جمس التعاون الخميجي كما جاءت أربعة دول من م 2012 مراكز األولى عربيا في مؤشر بيئة أداء األعمال

  عالميا في نفس المؤشر، 40ضمن المراكز
                                                             

 .32ص،2007، اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية ،مصر،صيف39،عددادية عربيةمجلة بحوث اقتصعابد شريط،اإلقتصاد العريب وحتديات القرن الواحد والعشرين، 1
اطروحة دكتوراه يف العلوم  –دراسة تجارب مختلفة  -التكتالت االقتصادية االقليمية في عصر العولمة و تفعيل التكامل االقتصادي في الدول الناميـة عبد الوىاب رميدي، 2

 .132ص،2006/2007،جلزائرجامعة ا)غًن منشورة(،اإلقتصادية
 .133ص،نفس ادلرج   3
 .16ص،الغوث ولد الطالب جدو،سعدبوه ولد سيدايت،مرج  سابق 4
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" النافتا" اتفاقية إبرام عمى كندا أقدمت فمقد غيرالمتوقعة، األحداث ضد أوالضمان التأمين بمثابة التكتل-
 المتحدة الواليات تفرضيا أن الممكن من كان التي التعويضية والرسوم اإلغراق رسوم ضد لصادراتيا كضمان

 مجال في الكندية السياسات ضد المتحدة لمواليات ضمان يعتبر المقابل وفي ، االتفاق وجود عدم حالة في
                                                        ،1األمريكية المصالح مع تتعارض كانت والتي الطاقة

 فرنسا بين قائمة كانت التي راعاتالص حل ذلك عمى مثال السياسي وخير الخطر تجنبالى  التكتل ؤديي –
                                                    ،1951 عام والصمب لمفحم األوربية المجموعة إقامة بعد وألمانيا

 2أخرى، دول مع بالتعاون سيادتيا عمى المحافظة في الحكومات ورغبة األمني االستقراريرتبط التكتل ب -
 في منو رغبة شراكة واتفاقات ثنائية اتفاقات في المتوسط البحر جنوب دول لضم األوربي االتحاد اتجاه مثل

من احتمال فقدان مركزىا  إضافة إلى تخوفيا،3لو يصدرىا أن يمكن التي لممشكالت وتجنب الجنوب، تأمين
        4في سمم القوى الدولية

 عمى مناخ اإلستثمارالعربية الدول في عبيالش والحراك العالمية الراىنة ةالمطمب الثالث:أثر األزم 

العالمية   االقتصادات عمى بظالليما العالمي االقتصاد في ودكر  من أعقبيا وما العالمية المالية األزمة ألقت
 توطيد إلى وأدتنتيجة لمترابطات اإلقتصادية والمالية التي عززتيا الموجة الحالية من العولمة  والعربية،
منيا،ولم تسمم من ىذا حتى  المالية خاصة األسواق بين فائقة بسرعة اإلقتصادية دماتالص انتقال قنوات

نتيجة تراخي الطمب العالمي عمى  الدول ضعيفة العولمة فقد أتتيا اآلثاربطريقة غير مباشرة من التجارة
،كماأن العربيةلدول صادراتيا باإلضافة إلى إنييارأسعار المواد األولية،كل ىذه العوامل أثرت عمى اقتصادات ا

جاءت لتزيد في محنة بعض الدول العربية بعد أن ظيرت بوادر التعافي من تداعيات الحراك الشعبي 
  تداعيات األزمة العالمية الراىنة، 

 الفرع األول: تأثير األزمة المالية اإلقتصادية الراىنة عمى مناخ اإلستثمار

 م األمريكي القائم عمى الرأسمالية الميبرالية ،واندلعت منالنظا كشفت األزمة العالمية الراىنة عن ىشاشة

 إلى تحولت ثم مالية بدأت التى األزمة ىذه وانعكستالقطاع العقاري نتيجة غموض العمل المصرفي، 
                                                             

 .38صمرج  سابق، 1
لشراكة العربية الندوة العلمية حول:التكامل اإلقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل االطيب داودي،التكامل العريب اإلسبلمي ضرورة حضارية دلواجهة التكتبلت الكربى، 2

 .5ص،2004ماي 9-8سطيف،فرحات عباس،،جامعة األوروبية
 .39ص ،عبد الوىاب رميدي ،مرج  سابق 3
 .48ص ،عابد شريط ،مرج  سابق  4
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 العالم دول اقتصادات معظم عمى اقتصادية 

 الراىنة أوال:أصول األزمة العالمية

المتحدة األمريكية مسببة األزمة المالية،فاألوضاع اإلقتصادية  تفاعمت مجموعة من العوامل داخل الواليات
األمريكية لم تكن مستقرة نظرا لإلختالالت المالية الداخمية والخارجية وازداد األمر سوءا مع تفشي أزمة الرىن 

حيث أظيرت مختمف التوقعات 2001وبدايات 2000وتعود جذوراألزمة إلى نيايات العام 1العقاري 
ية وجود احتماالت كبيرة لحدوث حالة من الركود اإلقتصادي ستمقي بظالليا عمى اإلقتصاد اإلقتصاد

 منح في التوسعإلى  المالية األزمة أصول تعزىو  2سنوات من التوسع واإلنتعاش 10األمريكي بعد حوالي 
 المقامرة عمى ئمةالقا المالية بالمشتقات مفرطة،والتعامل بنسب الودائع بالقروض،وخمق اإلئتمان،والمتاجرة
 ،3التمويمية المؤسسات تحمل وقدرة تتناسب ال عالية مخاطر ذات ستثماريةإ عمميات في والمراىنة،والدخول

مطمع ىذا القرن ومع التوسع الكبير في قيمة األصول وفي مقدمتيا العقارات كانت لدى المصارف  ففي
ذ استثمارية ليا وألن العقار يبدو مالذا آمنا والمؤسسات األمريكية فوائض ىائمة من السيولة التجد مناف

لالستثمار اتجو قدر كبير من تمك السيولة الى قطاع العقارات،وقد اقبل األمريكيون عمى شراء العقارات بيدف 
السكن او االستثمار طويل األجل أو المضاربة واتسعت التسييالت العقارية الى درجة أن المصارف أصبحت 

متجاوزة بذلك شروط التسميف subprime ستناد الى جدارة ائتمانية في اطارما يعرف بتمنح قروضا بدون اال
الفائدة  وىبطت أسعار5 2004سنة % 69,2الى 1996سنة %64وارتفع معدل التمميك السكني من 4واصولو

 لمرىونات الفدرالية الوطنية الجمعية مثل االتحادية الوكاالت كانتو  6 2003في منتصف %1لتصل الى
 الحكومة تكفميما والمتينFreddie Mac    العقارية لمرىونات الفدرالية والمؤسسة Fannie Mac لسكنيةا

 اإلقراض في ممحوظة زيادة إلى أدى مما الرىونات تمويل إعادة في نشيطة الرىن، سوق لدعم األمريكية
                                                             

 .67ص،2010مصر،خريف، عية العربية للبحوث اإلقتصادية، اجلم52،عددمجلة بحوث اقتصادية عربيةبديعة لشهب،األزمة ادلالية العادلية:زلاولة يف الفهم والتجاوز، 1
 ،مجلة بحوث اقتصادية عربية،2010إىل 2007نور الدين جوادي،عقبة عبد البلوي،األزمة ادلالية العادلية الراىنة:حتليل عينة دراسات أعداد رللة "حبوث اقتصادية عربية "مابٌن 2

 .37ص، 2011خريف -،اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية ،مصر،صيف56-55العددان
 .10ص،2010مصر،صيفالعربية للبحوث اإلقتصادية ، ، اجلمعية51،عددمجلة بحوث اقتصادية عربيةصطفى العرايب،تداعيات األزمة ادلالية العادلية على ادلصارف اإلسبلمية،م 3
 (الرىون العقارية األقل جودة أو من ادلستوى الثاينsubprimeيقصد هبا القروض العقارية ذات أسعار الفائدة ادل ) تغًنة،ويتميزىذا النوع من القروض بادلخاطرة العالية لعدم وجود

عر الفائدة على ىذا النوع من القروض تدفقات نقدية متوقعة سواء للمقرتض او ادلشرع ادلمول،ميكن للمصرف االعتماد عليها كمصدر لسداد القرض،ذلذا السبب قامت ادلصارف برف  س
 ض،ومن أجل تغطية جزء من ادلخاطر اليت تندرج حتت ىذا النوع من القروضمن أجل حتقيق أعلى عائد ممكن من القر 

 .67ص،بديعة لشهب ،مرج  سابق  4
االسالمي الملتقى الدولي الثاني حول األزمة المالية الراىنة والبدائل المالية والمصرفية:النظام المصرفي مفتاح صاحل،فريدة معاريف،أزمة النظام العادلي وبديل البنوك االسبلمية، 5

 .5ص، 2009ماي 6-5،ادلركز اجلامعي مخيس مليانة،يومينموذجا
فرحات  ،جامعةالملتقى الدولي حول:األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالميةحسٌن عبد ادلطلب األسرج،األزمة االقتصادية العادلية وسياسات مواجهتها يف الدول العربية، 6

 .5ص،2009وبرأكت21-20سطيف،يوميفرحات عباس،
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 لبيع نتيجة البنوك تمك بحوزة التي يةالمال األوراق من المزيد شراء مقابل لمسيولة المحتاجة الرىن لبنوك المقدم
 والكيانات الشركات قبل من مالية أوراق إلى الرىونات تحويل عممية لعبت آخر جانب وفي ،المساكن

 مالية أوراق صورة في الرىونات توريق تم حيث ،األزمة اندالع في اكبير ا دور  الثانوية السوق في االستثمارية
ببيع محفظة القروض إلى المصارف  وذلك 1معقدة وشرائح مشتقات إلى تقسيميا خالل من تصنيف أعمى ليا

 التقييم ودرجات ،2التأمين اإلستثمارية التي نظمت عممية التسنيد عبر تأمين قسم من المحفظة لدى شركات
AAA سمح   حيث 3المطاف نياية في بالمخاطر محفوفة أنشطة تعكس توريق أموال عمى بسخاء قدمت

مل شرائيا من طرف المستثمرين أوبدون تنظيم بتصنيف جميع انواع المنتجات عمى  لوكاالت التصنيف
 وكاالت أفضل عمى الحصول أجل من المستثمرين لخداع سعىت كو البنحيث كانت  4والمؤسسات واألفراد

                                       5ومعارفيم المالية األوراق ىذه من لممشترين المخاطر وتمرير تصنيف
مما حدا البنك االحتياطي الفيدرالي في الواليات المتحدة  6تشبعت السوق العقارية  2006ومع بداية سنة 

بسبب  2007سنة % 5الى  2004سنة %1قرار مفاجئ برفع سعر الفائدة األساسية من باتخاذ األمريكية
مكن المصارف من تمويل ارتفاع  قيمة الدوالر في محاولة لمحد من ارتفاع مستوى التضخم،وحتى تت

احتياجاتيا رفعت اسعار الفائدة عمى القروض العقارية،ولم يعد المقترضون قادرين عمى السداد بسبب ارتفاع 
قيمة التزاماتيم لممصارف،مما دفع جزءا كبيرا منيم الى عرض عقاراتيم لمبيع من أجل سداد ديونيم مما رفع 

طمب مما أدى الى انخفاض أسعار العقار،وقد بمغت الفقاعة نسبة العقارات المعروضة لمبيع أكثر من ال
حيث ىبطت قيمة العقارات ولم يعد األفراد قادرين عمى سداد  2007العقارية ذروتيا لتنفجر في صيف سنة

ديونيم حتى بعد بيع عقاراتيم المرىونة،ونتيجة لتضرر المصارف الدائنة لعدم سداد  المقترضين 
في البورصة وأعمنت شركات عقارية عديدة عن افالسيا ، وأصبحت المصارف  لقروضيم،ىبطت قيم أسيميا

أنباء  تواجو مشكمة سيولة لعدم سداد المقترضين ديونيم التي ىي في األساس أموال مودعين،ومع انتشار
األزمات التي بدأت تواجو المصارف زاد اقبال المودعين عمى سحب ودائعيم مماعمق مشكمة السيولة لدى 

                                                             
 .13،ص2010،ديوان ادلطبوعات اجلامعية،اجلزائر،األزمة العالمية الراىنةضياء رليد ادلوسوي، 1
 .11،ص2011خريف -، اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية ،مصر،صيف56 -55،العددانمجلة بحوث اقتصادية عربيةزياد حافظ،األزمة ادلالية العادلية:البحث عن منوذج جديد، 2

3 Nagib Bouguessa,La bonne Gouvernance,une reponce a la crise financière, colloque scientifique international sur la crise financière et 

économique internationale et gouvernance mondial,Faculté des sciences économiques et des gestion,université Ferhat Abbas,sétif,le 20-21 

Octobre2009 ,p21. 
4
 Kada Akacem,Deruglation,Regulation et Marche Financiers, Revue du chercheur,n°8,université Kasdi merbah,ouargla,2010,p10.  

5
 Aoumeur Akki Alouani,Crise Financière ou Crise d'éthique:quelle alternative,le,colloque scientifique international sur la crise financière et 

économique internationale et gouvernance mondial,Faculté des sciences économiques et des gestion,université Ferhat Abbas,sétif,le 20-21 

Octobre2009,p12. 
 سطيف، ،جامعة فرحات عباس،الملتقى الدولي حول:األزمة الماليةواالقتصادية الدولية والحوكمة العالميةصاديات العربية، زلمد بوىزة،رفيق مرزوقي،األزمة العادلية وآثارىا على االقت 6

 .3،ص 2009أكتوبر21-20يومي
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(  رابع أكبر مصرف Lehman Brothers)رف وتعدى األمر الى انييار بعض المصارف مثل بنكالمصا
 سبتمبر في إفالسو عن وأعمن لتزاماتوإب الوفاءحيث عجز عن  1استثماري في الواليات المتحدة األمريكية

 شح اضأعر  وظيرت األمريكية المصارف كبرى في الثقة وانعدام اليقين عدم من أجواء شاعتو  ، 2008
 األسواق في المتواجدة العالمية المصارف من عدد قام حيث الناشئة، الدول اقتصادات من عدد في السيولة
 لدى المودعة األموال بسحب المثال، سبيل عمى الشرقية، أوروبا دول في الناشئة لالقتصادات المحمية
 الرأسمالية القواعد بناء إلعادة لكوذ المتقدمة، الدول في الرئيسي مقرىا إلى ونقميا الخارج في فروعيا

كما أن ما  1933-1929ومايمكن مالحظتو أن ىذه األزمة تعتبر األعنف منذ الكساد الكبير2األم لممصارف
يخشى منو تحقق وىو تحول األزمة المالية إلى أزمة إقتصادية مست القطاع الحقيقي مثل صناعة السيارات 

كما أن جميع الدول التي تأثرت باألزمة تباطأ النمو  3عات التحويميةوقطاع البناء والقطاع العقاري والصنا
 4اإلقتصادي فييا دون إستثناء

 :اقتصاديات الدول العربية عمى الراىنةالعالمية المالية األزمة لتأثيرات مقارن ثانيا:تحميل

 غالبية قتصاداتإ في ودرك من عنيا ترتب وما العالمية المالية األزمة آثار إلى العربية االقتصادات تعرضت
 تأثيرات متدتإ التي الرئيسية القنوات تباينت ولقد ، 2009 و 2008 عامي خالل والنامية المتقدمة الدول
 قتصادباإل رتباطياا  و  نفتاحياإ ودرجة قتصاداتياإ طبيعة بحسب وذلك العربية، الدول إلى خالليا من األزمة
 دول وىي األولى فالمجموعة ،مجموعات ثالث إلى العربية الدول تصنيف يمكن التحميل ولغرض ،العالمي
بأسواق مالية منفتحة وحرية نسبية في تحركات رؤوس األموال  تتسم التي ، الخميجي التعاون مجمس

 انكشاف وذات منفتحة وتجارية مالية بأنظمة،و 5واستثمارات معتبرة في األسواق الدولية عبرصناديقيا السيادية
 العالمية وباألسواق العالمي المالي النظام من بكل الوثيق ارتباطيا فإن العالمية، المالية األسواق عمى عال
 إلى العالمية األزمة المتداد الرئيسية القنوات انتك يماويات،كوالبترو  والغاز النفط مقدمتيا وفي لمسمع

 باألسواق مباشراً  ارتباطاً  مرتبطة غير فييا المحمية المال أسواق فتعتبر ،الثانية المجموعة أما ،اقتصاداتيا
 لمنفط العالمية واألسعار العالمي الطمب فإن وبالتالي النفطية، اإليرادات عمى تعتمد اقتصاداتيا إالأن العالمية،

                                                             
 .69-68بديعة لشهب،مرج  سابق، ص ص 1
 .205-204ص،،مرج  سابق 2010،ير االقتصادي العربي الموحد، التقر تداعيات األزمة العادلية على اقتصادات الدول العربيةصندوق النقد العريب وآخرون ، 2
 .67ص، 2009الشلف،السداسي األول حسيبة بن بوعلي، ،جامعة6،عددمجلة اقتصاديات شمال افريقيازلمد بوجبلل،مقاربة إسبلمية لؤلزمة ادلالية الراىنة، 3
 .16ص،مصطفى العرايب ،مرج  سابق 4
 ن، قطر والكويتاإلمارات، البحرين، السعودية، عما. 
 .13ص،2011الكويت،للتخطيط، ادلعهدالعريب ،102العدد، مجلة جسر التنميةبلقاسم العباس،تبعات األزمة اإلقتصادية على الدول العربية والنامية، 5
 .اجلزائر، السودان، ليبيا واليمن 
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 النفقات أن أي العالمية، االقتصادية لمدورة والمسايرة الدول ىذه في المتبعة المالية السياسة عمى كثيراً  تؤثر
 .1الدول تمك معظم في وذلك اإليرادات تمك انخفاض مع وتنخفض النفط إيرادات ارتفاع مع تفعتر  الحكومية

 المحمي، اإلقراض موارد عمى فييا والمالي المصرفي القطاع يعتمد دول فيي ، الثالثة المجموعة أما
 الخارجية الصدمات أن رغي ،العالمية المال أسواق في بالتقمبات مباشرة بصورة تتأثراقتصاداتيا ال وبالتالي
 الرئيسيين التجاريين وشركائيا المتقدمة الدول بأسواق الوثيق التجاري ارتباطيا خالل من اقتصاداتيا إلى تنتقل
 عمى الدول ىذه صادرات تعتمد السمعية، المعامالت جانب ففي ،المتحدة والواليات األوروبي االتحاد في

 السياحة، إيراداتك الخدمات معامالت جانب في األمر وكذلك األولى، بالدرجة المتقدمة الدول أسواق
 االقتصادية الدورة تقمبات وتؤدي ،المباشرة األجنبية االستثمارات وتدفقات بالخارج العاممين وتحويالت
 دول في النمو تباطؤ مخاطر إلى األزمة عن الناجم ودكالر  ضوء في المتقدمة، الدول في النمو ومعدالت
 الدول أسواق عمى االنكشاف عالية التصديرية قطاعاتيا أداء تراجع خالل من وذلك الثة،الث المجموعة
 بالخارج العاممين وتحويالت السياحة وحجم إيرادات تراجع خالل من إلييا المالية التدفقات وتراجع المتقدمة،
                                               ،                                                المباشر األجنبي واالستثمار

زاء  فإن ورة،كالمذ الثالث المجموعات حسب العربية االقتصادات عمى األزمة لتأثيرات مقارن بتحميل القيام وا 
 والمالي المصرفي القطاع انكشاف بدرجة تتعمق مالية عوامل أوليما أساسيين، أمرين إلى يعزى امتداداألزمة

 الرئيسيين التجاريين اءكبالشر  ترتبط التي التجارية العوامل وثانييما العالمية، المال أسواق عمى االقتصاد في
 .2العربية لمدول

:                                                            في الدول العربية ثالثا:آثار األزمة العالمية عمى مناخ اإلستثمار
 مناخ اإلستثمار كما يمي:أثرت األزمة المالية عمى 

وعمى رأسيا النفط والغاز والمعادن وبعض  *التراجع الحاد في األسعار العالمية لمعظم السمع األولية
يؤثرسمبيا عمى تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر الموجية الى قطاعات الموارد  المحاصيل الزراعية

 ،3الطبيعية

                                                             
 .211ص،،مرج  سابق2010،التقرير االقتصادي العربي الموحد، العربيةتداعيات األزمة العادلية على اقتصادات الدول صندوق النقد العريب وآخرون ، 1

 األردن، تونس، سورية، لبنان، مصر، ادلغرب وموريتانيا. 
 .207- 206ص ص،،مرج  سابق2010،التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العريب وآخرون ،تداعيات األزمة العادلية على اقتصادات الدول العربية، 2
 .5ص،2009،،الكويت1العدد الفصلي رقم،نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية  لضمان اإلستثمار، 3
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تجمت في احجام البنوك الخميجية عن االقراض فيما  حادة * تعرض البنوك العربية الى أزمة سيولة
                                                                                                  1بينيا اال بمعدالت فائدة مرتفعة،وعجز الكثير من البنوك عن تمويل المشروعات الكبرى في المنطقة

قدرة الشركات عمى قمص من  مام 2في البمدان المتقدمة لقروضيا الى حد كبيرتخفيض المصارف  *
البيانات الى تراجع  اإلستثمار في الخارج أوتمويل عمميات اإلندماج والتممك عبر الحدود،حيث تشير

قيمة صفقات اإلندماج والتممك بسبب اليبوط في أسعار األسيم وماصاحبو من تقييم غير واقعي 
 ،3روضة لمبيعلمشركات المع

*اتجاه السمطات في العديد من الدول الى فرض وتشديد القيود عمى أنواع محددة من اإلستثمار 
بماعكس مناخا استثماريا غير موات وأقل تحررا من ذي قبل وخاصة في مجال  األجنبي المباشر

الصادر عن  2008صفقات اإلندماج والتممك عبر الحدود، وقد أشار تقريراإلستثمار العالمي لعام
اجراء مقيد لمبيئة  24إجراء إصالحي اتخذتو الحكومات يوجد 98منظمة األنكتاد إلى أنو من بين 

،                                                                                      4اإلستثمارية معظميا يتعمق بالصناعات اإلستخراجية
 والنفط األساسية البنية مجال في وخاصة ائية في عدد من الدول العربيةالغاء وتأجيل مشاريع انم*

 ،5يشيده االقتصاد العالمي من انحسار اثر اختناقات أسواق االئتمان العالمية وما العقاري والقطاع

أثر سمبيا  %1,3بمعدل نمو سمبي بمغ  2009االقتصاد العالمي خالل عام التراجع في معدل نمو * 
اخ اإلستثمار،حيث جعل أسواق الدول المتقدمة التي تييمن عمى الحصة األكبرمن عمى جاذبية من

 اجمالي التدفقات الواردة والصادرة أقل قدرة عمى اجتذاب استثمارات مباشرة جديدة أو تصديرىا الى

باقي دول العالم،اضافة الى تزايد عدد العمال المسرحين)العمال المياجرين( وعودتيم الى بمدانيم  
                                                                                                  6صميةاأل

                                                             
 .6ص،زلمد بوىزة،رفيق مرزوقي ،مرج  سابق 1

2
Ali Dib,Implication of the global financial Crisis on the Algerian Economy, Revue des economies nord Africaines,n°7,Faculté des siences 

économiques et de gestion, université Hassiba ben bouali,Chlef,2èmetrimestre,2009,P3.  
 .81ص،2008،ادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار،مناخ اإلستثماريف الدول العربية، الكويت 3
 .82صمرج  سابق، 4
 .3ص، مرج  سابق،2009الثالث،عدد الفصلي لا،نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية  لضمان اإلستثمار، 5
الملتقى الدولي حول:األزمة صاديات العربية،زلمد زلمود ولد زلمد عيسى،آثار وانعكاسات األزمة ادلالية واالقتصادية على االقتصاديات العربية، األزمة العادلية وآثارىا على االقت 6

 .8ص، 2009أكتوبر21-20سطيف،يوميفرحات عباس، ،جامعةالماليةواالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية
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 فعالية 400 من أكثر من العربية الدول في االستثمار حيث تناقص ترويج ىيئات نشاط تراجع *
 ،1سنويا يةفعال 300 من أقل إلى القطرية المصادر وفق دولة 15 شممت 2009 العام خالل

انييار غير مسبوق في بعض األسواق المالية العربية حيث انخفض مؤشر البورصات العربية بما *
 2في سوق القاىرة وعمان وبنسبة أكبر في سوق دبي 2008في سنة %55يزيد عمى

 راجعت إلى والتنمية لمتجارة المتحدة األمم مؤتمر عن الصادر 2009 لعام العالمي االستثمار تقرير أظيرو 
 دوالر تريميوني بنحو مقارنة دوالر تريميون1,7 إلى%  14,2 بنسبة الوافدة المباشر األجنبي االستثمار تدفقات
 ويمفت المباشر، األجنبي االستثمار تدفقات توزيع خارطة غيرت قد العالمية األزمة أن إلى التقرير وأشار
 والتي العالم حول الوطنية عبر الشركات جانب نم االستثمارات تصفية عمميات تزايد أن إلى النظر التقرير
 القروض سداد أو الشركات، بين فيما العكسية القروض أو الوطن إلى االستثمارات إعادة شكل تأخذ ما عادة

 ،المباشر األجنبي لالستثمار العالمية التدفقات تراجع في أسيمت التي العوامل أىم من تعد األم، لمشركات
 20083 عام في%  25 تجاوزت بنسبة العالم حول وطنية عبر شركة 100 أكبر باحأر  تقمصت عام وبوجو

 الفرع الثاني:تأثيرالحراك الشعبي في الدول العربية عمى مناخ اإلستثمار 

ارتفاع درجة عدم اليقين وصعوبة في  الى أدت سياسية اضطرابات األخيرة الفترة في العربية الدول شيدت 
          4 اإلقتصاد والسياسة وجيان لعممة واحدة ومما الشك فيو أن  عبين الدوليين،التنبؤ بردود أفعال الال

 سياسي نظام بدون أنو يرى فالغرب ،بينيما العالقة وطبيعة شكل صعيد عمى الدائر الجدل استمرار رغم
 عمى والتحديث لمتطور المعوقة القوانين منظومة من كمياً  يتحرر أن لالقتصاد يمكن ال ليبرالي ديموقراطي

 الميبرالي االقتصاد مبادئ مثال،ً  الصين في الشمولي السياسي النظام تبنى بينما والمجتمع، الدولة صعيد
 ،باىرة وتكنولوجية اقتصادية نجاحات وحقق

 تحقيق في السياسي االستقرار أىمية عمى العممية والتجارب الدراسات من الساحقة األغمبية تؤكد حين وفي
 الدول بعض أن إلى تشير التي االستثناءات بعض المقابل في نرى الخارجية، االستثمارات قطابواست النمو
 رصيد ارتفع ، 1980 عام فمنذ السياسي االضطراب حاالت في حتى أجنبية استثمارية تدفقات تشيد قد

                                                             
 .13ص،مرج  سابق،2011،الثالثالعدد الفصلي ،نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية  لضمان اإلستثمار، 1
 .15ص،حسٌن عبد ادلطلب األسرج،األزمة االقتصادية العادلية وسياسات مواجهتها يف الدول العربية،مرج  سابق 2
 .66-65، ص ص2009 ،الكويت ،مناخ اإلستثمارفي الدول العربية لضمان اإلستثمار،دلؤسسة العربية ا 3
 .13زياد حافظ ،مرج  سابق ص 4
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 نصف من قربي ما ،وأن% 1000 تجاوز بمعدل العالم أنحاء جميع في المباشر األجنبي االستثمار وتدفقات
 األمم نشر مع تزامنت كبرى، صراعات شيدت قد لالستثمار المستقطبة المنخفض الدخل ذات الدول ىذه

 تمك شيدت التي الدول عدد إجمالي من%  20 من يقرب ما أي دولة 25 في السالم لحفظ قوات المتحدة
                                                                                         1 ،الصراعات

واليمن والبحرين وليبيا  وأثبتت اإلنتفاضات واإلحتجاجات  والثورات التي بدأت في تونس وامتدت إلى مصر
واألردن وعمان ،وغيرىا رفض الواقع الذي تعيشو المجتمعات العربية ،كما بينت أن اعتماد األنظمة الفاسدة 

سة العسكرية واألمنية وعمى تحالفيا مع الفئات المستفيدة التي نشأت في عمى المؤسفي البقاء في السمطة 
 كنفيا )مايدعى رجال األعمال( لم يعد كافيا لبقائيا في السمطة ،كما تبين من وقائع الثورة في تونس ومصر

في إدخال اإلصالحات عمى األنظمة يزيد من كمفة اإلصالح لألنظمة ولممعارضين  خاصة أن التأخير
بوجود  الد،ويفتح أبواب التغيير الشامل،كما أصبح واضحا ارتباط األوضاع السيئة في البمدان العربيةولمب

 واستقراره السياسي النظام شكل دور عمى النظري الخالف ورغم2 أنظمة موالية لمغرب وتدور في فمكو
 وبشدة تؤثر والمتسارعة لعميقةا السياسية التغيرات ان عمى اتفاقاً  ىناك ان إال االقتصادي بالتطور وارتباطو

 ،3أجنبي أو محمي استثمار من سواء وتدفقاتو االستثمار مناخ والسيما االقتصاد عمى

                                              كما يمي تؤثر  :في الدول العربيةآثار التوترات السياسية عمى مناخ اإلستثمار أوال:
 :عمى المدى القصير-1

 سواء والتممك االندماج صفقات أو المشاريع من عدد تأسيس قرارات وتأجيل الجديدة الشركات ددع تراجع *
                                                            ،الدولية الحدود عبر أو المحمي عمى المستوى

 قصيرة لالستثمارات وخروج الوطنيةالعممة  لقيمة تراجع مع المالية المال واألوراق أسواق أداء مؤشرات *تأثر
 التقييم وقيام مؤسسات والسياسية األمنية التوترات والمضاربية نتيجة الساخنة باألموال يسمى ما األجل أو
 ما إذا أكبر خسائر تشيد وقد ليذه الدول السيادي تصنيفيا وخفض تقييم القطرية بإعادة لممخاطر الدولية

  ،4والعامة الخاصة ونيب لمممتمكات تخريب مالأع الشعبية التحركات صاحبت تمك

                                                             
 .7ص ،،مرج  سابق2011،،العدد الفصلي األولنشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 ،اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية ، مصر،56-55،العددانمجلة بحوث اقتصادية عربيةلثورة"...مث إىل أين؟،منًن احلمش،من"رلتم  ادلخاطر"و"الدولة الرخوة"إىل ال"الغضب"و"ا 2

 .209-207ص ص،2011خريف -صيف
 .7ص،،مرج  سابق2011األول ،،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار،  3
 .63ص،،مرج  سابق2011،اخ االستثمار في الدول العربيةمنادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 4
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:                                                                                المتوسط المدى عمى-2
 التشريعات في لمتغيرات متفاوتة درجات من الحراك عن ينجم ما مع خصوصا واإلدارية السياسية التغيرات*

 الحاكمة األطر في ضبابية حدوث واحتماالت ولينؤ والمس والوزراء والحكومات ةاإلداري واإلجراءات
،                                            القرار اتخاذ في والتسرع القانون سيادة وأسس بيا المعمول واإلجراءات

 تختمف آثار من لطبعبا عمييا يترتب وما األحيان، بعض في األمن غياب عن ينتج وما األمنية التوترات*
 عمى سمبا تنعكس بالطبع والتي ،وحدتو والقطاعي الجغرافي واتساعو االنفالت درجة بحسب ألخرى حالة من

                                                         ،عام بشكل األعمال وأداء االستثمار مناخ
 واإلنتاج العمل تعطيل في ويتمثل سمبي، معظميا اعياتتد من عنيا ينجم وما الفئوية العمالية االضطرابات*

 تؤدي قد عادلة حقوق عمى ىؤالء حصول حالة في ايجابي اآلخر والبعض العمل، عنصر تكمفة وارتفاع
                             ،اإلنتاجية ومعدالت والرضاءالوظيفي االنتماء روح وزيادة االحتقان حدة لتخفيف

 القرارات عمى يترتب قد حيث خاص، بشكل األجانب والمستثمرين عام بشكل الخاص عالقطا من الموقف*
 بالنظم الوثيقة الصمة ذات المؤسسات وخصوصا الحراك، دول في الخاص لمقطاع معادية موجة الحكومية
 وحةالممن والضمانات االمتيازات تمس تشريعية أو إدارية تغيرات من ذلك عمى يترتب وما السابقة، الحاكمة
 حيادية ومدى الخاص، القطاع مع الموقعة بالعقود اإلخالل قضايا من بذلك يرتبط وما الخاص، لمقطاع
 ومن األعمال وأداء لالستثمار الحاكمة الدولية واألطر االتفاقيات إلى االحتكام عمى والقدرة المحمي القضاء
                                                                 ،1 وفعاليتو الدولي التحكيم إلى المجوء بينيا
 عمى يترتب وما، ولينؤ مس أو أجانب أو محميين مستثمرين تخص التي سواء لمخارج األموال رؤوس ىروب*

 الصرف وأسواق المدفوعات ميزان عمى وكذلك واألجنبي، المحمي االستثمار حجم عمى سمبية آثار من ذلك
،                                               عام بشكل فييا االستثمار ومناخ التنافسية، الدولة وقدرات

 عنصر انتقال من إقميمي طابع ذات محمية تأثيرات الشعبي الحراك عن ينتج حيث اإلقميمية؛ التأثيرات*
عادة والسمع األموال ورؤوس العمل  الدول بين افيم سواء الحدود، عبر الحركة تمك وكثافة اتجاىات توزيع وا 
 وبقية حراكا تشيد ال التي العربية الدول بين فيما أو والعالم، األخرى العربية والدول حراكا تشيد التي العربية
 التجارية المعامالت وكذلك العربية، البينية والتجارة واالستثمارات العمالة حركة خريطة ستتغير حيث، الدول

                                                                    ،2 العالم دول باقي مع العربية والمالية

                                                             
 .95-94ص ص، 2010،،الكويتمناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار ، 1
 .9ص،،مرج  سابق 2011، األول،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
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ان التغيرات الحادثة والمتوقعة ستدفع الى اعادة صياغة  : واألجنبي العربي المستثمر اتجاىات تغير*
ية وتختمف التوجيات والخطط  االستثمار  التوجيات االستثمارية لمشركات الراغبة في االستثمار في المنطقة

من شركة الى أخرى، بحسب كونيا تعمل حاليا أو لدييا استثمارات في المنطقة  واألمر يخضع لمعديد من 
 طبقا لمعايير عديدة سموكو يختمف  فالمستثمر الموجود داخل المنطقة أثناء اإلضطرابات السياسيةالحسابات 

 الحقا وخروجو الخسائر اليا بقدرمنح خروجو بين سيقارن ربما األجل االستثمارات قصيرة صاحب المستثمرف
 يقدم فالاألجل  طويمة االستثمارات صاحب أماالمستثمر،رأسمالية بأرباح أو اقل بخسائر المتوسط المدى عمى
 التغيرات اتإنعكاس مخاوف كبيرة من لديو كانت إذا إال القصير األجل في االنسحاب قرار اتخاذ عمى

 عمى يقدم ربما ال الجديد المستثمر فإن المقابل وفي، دائمة رخسائ وتحقيق ونشاط عمى حجم السياسية
 ستشيد التي والدول في األسواق مغرية استثمارية فرص اقتناص في ويفكر القصير، األجل في االستثمار

 ودراسات جدوى واالقتصادية السياسية المخاطر معايير حساباتو في وسيدخل األصول، في قيم كبيرا ىبوطا
 في سمبية بصورة تأثرا االقتصادية القطاعات أكثر ضمن يأتيو ،1 بشكل عام والوضع السوق للمستقب دقيقة
 الدول زيارة في واألجنبي العربي السائح تردد نتيجة السياحي القطاع ،الشعبي الحراك ذات العربية الدول
 وفقاً  واحدة سمة في المنطقة دول كافة الدوليين السائحين من عدد يضع حيث الحراك، دول وخصوصا العربية
 ،2دولة من أكثر تشمل التي السياحية لرحمتو

من المرجح أن تتحسن الصورة العامة لمناخ االستثمار وأن تتمكن اقتصادات  :الطويل المدى عمى -3
المنطقة من استعادة عافيتيا وجاذبيتيا لالستثمارات العربية خصوصا اذا ما تسارعت وتيرة االصالحات 

تصادية واالجتماعية،وتراجعت حدة العوامل التي كانت تؤثر سمبا عمى مناخ االستثمار في السياسية واالق
                                                           ،3والبيروقراطية وغيرىابعض الدول مثل االحتكار 

 ية :نتيجة التوترات السياسية في المنطقة العربتقييم وكاالت التصنيف الدولية  -4

 أعمنت حيث المنطقة السياسي في الوضع بشأنمتشائمة  وكاالت التصنيف الدولية وتقارير إعالنات جاءت

 السيادية الديون خدمة في محتممة مخاطر عن وجود 2011 مارس من السابع في بورز ستاندرد أند وكالة  
 التصنيف بتخفيض ينذر ماالمؤسسات، ب وضعف السياسية أساسية لالضطرابات نتيجةك العربية لممنطقة

                                                             
 .128ص،مرج  سابق،2010،امناخ االستثمار في الدول العربيةن االستثمار،ادلؤسسة العربية لضما 1
 .10صمرج  سابق،،2011األول،،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
 .138ص،2011،مناخ االستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 3
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 عمى األحداث تطور عمى أوقفتيا لكنيا دول المنطقة، في المقترضة الحكومية لمجيات السيادية السيادي
الخميجية  الشركات في المالية األوضاع الذي يتابع األخير لتقريرىا وفقاً  موديز وكالة ذكرت كما، الواقع ارض
 مقارنة درجة واحدة بواقع أي Baa1 إلى خميجية شركة 24 تصنيف متوسط تراجع ، 2011فبراير حتى انو

 لتمك االئتماني تخفيض التصنيف احتماالت بقاء الوكالة وتوقعت،  2010بداية  في التصنيف بمتوسط
 لحاجة نظراً  وذلك االستثماري(، التصنيف المنخفض)غير ذات المقترضة لمشركات وخاصة مرتفعة الشركات

 وحذرت ،انكشافيم العقاري ىيكمة إعادة وكذلك تستحق مستقباًل، سوف ديون لتموي إلعادة الشركات تمك
 يؤثر الذي األمر المناخ االقتصادي، في اضطرابات حدوث أو الحكومي انقطاع الدعم أو نقص من الوكالة
                                             1الحكومية  شبو المؤسسات وخاصة ىذه الشركات أداء عمى سمباً 
 والسندات الديون السيادية عمى التأمين تكمفة رفع السياسي واالقتصادي اليقين عدم أجواء عمى ترتب كذلك

 مؤسسة لبيانات وفقاً . العالمية األسواق والمتداولة في المنطقة دول من عدد عن والخاصة الصادرة الحكومية
                                                       ،2والسندات الحكومية الديون عمى لمتأمين ماركت

 لعدد لمتصنيفات السيادية وخفض بل بمراجعة العالمية الميمة االئتماني التصنيف وكاالت قامت جميع
 4 و ، EIU و لموديز دول 5 و آند بورز، لستاندرد بالنسبة دول 7 مابين تراوح العربية، الدول من متفاوت

     األوروبية االقتصادية بالنسبة لوحدة االستخبارات 4و،لكابيتال انتميجنس نسبةبال دول 2 و دول لفيتش،
 واحدة ودرجة العربية، إلحدى الدول بالنسبة درجات 5 بين ما التقييمات السيادية خفض درجات عدد تراوح

 دولتان مقابل نجدوفي ال،بدرجات متفاوتة شعبيا وحراكا سياسية أحداثا شيدت التي البمدان من بالنسبة لمعديد
   من الكويت بورزتصنيف آند ستاندرد رفعت الفترة حيث خالل السيادي في تصنيفيما تحسنا شيدتا عربيتان

(– AA) لى  قطر تصنيف EIU األوروبية االقتصادية وحدة االستخبارات رفعت كما مستقر، ((AA مستقرا 
 ،3مستقر AA مستقر إلى A من

 

 

 

                                                             
 .11صمرج  سابق،،2011األول،،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارمان اإلستثمار،ادلؤسسة العربية لض  1
 .12نفس ادلرج  ص 2
 . 17ص،،مرج  سابق 2012، األول،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 3



 اإلطارالمفاهيمي لمناخ اإلستثمارفي الدول العربية
 

68 
 

 2011لسنة السياسية األحداث وبعد قبل العربية الدول في السيادية قييماتالت في (التغييرات2-1جدول )

 قطر الكويت لبنان  األردن البحرين تونس ليبيا مصر  

ند 
رد أ

تاند
 س
كالة

و
ورز

ب
 

 2010ديسمبر
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A- 

 مستقر

BBB 
 مستقر

A 

 مستقر
BB 
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B 

 ايجابي
AA- 
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AA 

 مستقر

 2144 مارس
BB 

 سلبي
BB 

 سلبي
BBB- 
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BBB 

 سلبي
BB 

 سلبي
 

AA- 

 مستقر
 

 2012مارس
B 

 سلبي
BB 

 سلبي
BBB- 
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BBB 

 سلبي
BB 
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- 
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Aa2 

 سلبي
Aa2 
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 2011 مارس
Ba3 

 سلبي
- 

Baa3 

 سلبي
A3 
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B1 

 سلبي
 
- 
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 .11ص،،مرجع سابق2011،األول الفصمي ،العدداإلستثمار ضمان نشرةاإلستثمار، لضمان العربية سسةالمؤ  -: المصدر

 .17ص،مرجع سابق،2012األول، الفصمي العدد ،اإلستثمار ضمان نشرة اإلستثمار، لضمان العربية المؤسسة -        
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 خالصةالفصل األول:

مارأنو مفيوم مركب ديناميكي متطوربحسب التغيرات السياسية يتبين من دراسة المفاىيم المرتبطة بمناخ اإلستث
،قوانين وتشريعات إستثمار،سياسات والمؤسسي والبيئي االقتصادي النظام والتكنموجية والتنظيمية ويتكون من :

 التحتية البنى توفر مع والسياسات األنظمة تمك بتكامل إال مشجع لمناخ الوصول يمكن والاقتصادية كمية، 
 واضحة استثمارية سياسة وجود أن إال صعباً  يكون قد واحدة دفعة ذلك إلى الوصول ان ورغم ئمة،المال

 ،لالستثمار إضافية ميزة تمنح االستثمار نحو ومنفتحة مرنة وعقمية مستمر وتشجيع

 ينالمحمم نظرة تعبرعنويتم تقييم مناخ اإلستثماربواسطة العديد من المؤشرات الدولية واإلقميمية التي 
من أجل  يستغنى عنيا ال ووىي وان لم ترق الى الدقة الكافية إال أن الدوليين األعمال رجال و االقتصاديين

 ،اتخاذ قراراإلستثمار من عدمو

دولة عربية في تحقيق توازنات  11في الدول العربية نجاح يتضح من تحميل مناخ اإلستثمار كما     
ة في مجال السياسات اإلقتصادية الكمية،كما تبين لنا من تحميل بيئة المبذول اقتصادية كمية ممايعكس الجيود

أداء األعمال في الدول العربية تحقيق بعض الدول لمراتب متقدمة في ىذا المجال مع وجود ضعف في 
 لتجارية(ا مجال الحصول عمى اإلئتمان وتسوية حاالت التعثر)اغالق المشروع(،وانفاذ العقود)تسوية النزاعات

ل ىذاالفصل الى أن مناخ اإلستثمار حساس لمتطورات العالمية الراىنة حيث تبين التأثير اإليجابي وتوص
لتوسع نشاط الشركات متعددة الجنسيات عمى مناخ اإلستثمار في الدول المضيفة في ظل وجود بعض 

 تحديات عمى مبالتغفي سبيل  العربية الدول الى اإلستثمارات جذب آليات تعددتكما التأثيرات السمبية،
 من اإلستثمار مناخ لو إنعكاسات إيجابية عمى،واتضح أن اإلنضمام الى المنظمة العالمية لمتجارة العولمة
زالة بتفكيك العالمية التجارة منظمة في األعضاء الدول إلتزام خالل  االستثمار إجراءات من كبير عدد وا 

 نظم عمى تغييرات أدخمت التي عددالدول زاديث ح الجات وقواعد أحكام تخالف والتي بالتجارة المتصمة
 عددو  لإلستثمار المالئمة التغييرات عدد زيادة إلى إضافة 1995تريمزسنة اتفاقية تنفيذ بعد اإلستثمار
ن اإلنضمام الى التكتالت اإلقميمية يساىم في ترقية مناخ اإلستثمارفي دول التكتل كماإ ، التنظيمية التغييرات

وتبادل الخبرات  في مجال إصالح ق وضمانو لقدر من التنسيق في السياسات اإلقتصادية بفعل إتساع السو 
 من المراتب السبعة األولىأن تتواجد ض بيئة أداء األعمال حيث استطاعت دول مجمس التعاون الخميجي

ستثماربفعل كماتجمى بوضوح تأثير األزمة المالية العالمية عمى مناخ اإل  عربيا في مؤشربيئة أداء األعمال
 الى الدول من العديد في السمطات اتجاهو  النمو السمبي واإلنكماش الحادفي حجم االئتمان المصرفي ، أثر
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 موات غير استثماريا مناخا المباشربمايعكس األجنبي اإلستثمار من محددة أنواع عمى القيود وتشديد فرض
 إجراء مقيد 24ذ من طرف الحكومات يوجداجراء إصالحي متخ98حيث أنو من بين قبل ذي من تحررا وأقل

  ،العربية الدول في االستثمار ترويج ىيئات نشاط،إضافة الى تراجع لمبيئة اإلستثمارية

 جميع قيام من خالل جميا تأثيره عمى مناخ اإلستثمار الحراك الشعبي بالدول العربية فقد بدا وبخصوص تأثير
 الدول من متفاوت لعدد السيادية لمتصنيفات وخفض بمراجعة الميمة العالمية االئتماني التصنيف وكاالت
ىتمامنا حيث سنتناولو إالذي يشكل محور  ،والشك أن ىذا سينعكس عمى اإلستثمار األجنبي المباشرالعربية

 بالتفصيل في الفصل الموالي. 



 الفصل الثاني :

الدراسة النظرية لإلستثمار 
 األجنبي المباشر
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                                                                                                  :تمهيد
 حدة وتتزايد،التنمية معدالت انخفاض أىميا عديدة، اقتصادية مشكالت مف النامية الدوؿ معظـ يتعان

 والتنمية االستثمار عجمة لدفع الزمةال التمويؿ مصادر توفير عمى الدوؿ تمؾ قدرة عدـ حالة في المشكمة
 االقتراض منيا  بديمة لمتمويؿ خارجية مصادر عف البحث إلى الدوؿ تمؾ اضطرت فقد ،وليذااالقتصادية
                                                       ،المباشر وغير المباشر جنبىاأل واالستثمار الدولية والمساعدات الخارجي
                               ، النامية الدوؿ لظروؼ المالئمة األجنبية التمويؿ مصادر مف أىـ المباشر جنبىاأل االستثمار ويعتبر

 المباشر األجنبى باالستثمار السبعينيات عقد خالؿ كثيرا ترحب النامية دافالبم حكومات مف العديد تكف ولـ
 ،الدوؿ تمؾ اقتصاديات بتحسيف االىتماـ دوف ريعية أرباح قيؽتح الى الجنسية متعددة الشركات اتجاه بسبب
 مف مزيد لجذب البعض بعضيا مع تتنافس الحكومات وأصبحت النظرة ىذه اختمفت الثمانينيات عقد ومع

 لتفيـ بالغا اىتماما النامية الدوؿ فى القرار متخذي مف عديد وأولى المباشر األجنبى االستثمار تدفقات
 ،المباشرة العالمية االستثمارات لتدفقات جاذبة أسواقا بالدىـ مف تجعؿ التى والمحددات ؿالعوام ودراسة

بالحديث عف مفيومو  وسنحاوؿ في ىذا الفصؿ التطرؽ لمختمؼ جوانب اإلستثمار األجنبي المباشر
فسرة خصائصو وأىدافو واشكالو ومزاياه وعيوبو في المبحث األوؿ،وسنخصص المبحث الثاني لمنظريات الم

 لمحددات اإلستثمار األجنبي المباشر،أما المبحث الثالث فسنتطرؽ فيو لتطور اإلستثمار األجنبي المباشر
                                                  واتجاىاتو عالميا وعربيامع اإلشارة الى اإلستثمارات العربية البينية.
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                                                  ار األجنبي المباشرالمبحث األول:عموميات حول اإلستثم
مصادر  بوصفو مف والحكومات الكتاب مف الكثير إىتماـ عمى تحوذيس األجنبي المباشراليزاؿ االستثمار 

،ولضرورة  الوقوؼ عمى الخمفية التاريخية لو مف أجؿ فيـ التمويؿ اليامة لمشاريع التنمية االقتصادية
                                                                                                   االشارة لبعض المفاىيـ والجوانب األساسية المرتبطة بو. المفيدمف  استيعاب التغيرات التي طرأت عميوو 

 : االمطمب األول:تحديد المفاهيم

األىمية التي أصبح ومرد ذلؾ الى ،مكانة ىامة في التحميؿ االقتصادييحتؿ االستثمار األجنبي المباشر  
يحظى بيا لدى الدوؿ النامية والمتقدمة عمى السواء ومف أجؿ الوقوؼ عمى خمفية ىذا االىتماـ سيتـ التطرؽ 

                                                                                                          وأىدافو. الى مختمؼ مفاىيمو وخصائصو
                                                                             :الدولير االستثما مفهوم الفرع األول:

يتمثؿ في التدفقات الدولية لرأس الماؿ والتي تعبر عف تحركات األمواؿ مف احدى الدوؿ الى دولة اخرى 
 شراء األصوؿ مف الدولة الثانية،وتشتمؿ األصوؿ عمى السندات المالية طويمة األجؿ وقصيرة األجؿ بيدؼ

 إلى الدولي االستثمار تصنيؼ يمكفو  ،1باإلضافة الى األسيـ واألصوؿ المادية مثؿ اآلالت والعقارات

                                                                             ـ تناوليما كما يمي:وسيت،مباشرال األوراؽ المالية أوغير في ستثماراالو  المباشر األجنبي االستثمار
 واألسيـ السندات مف دولة مجموعة في فرد أو دولة تممؾ : ىو:تعريف اإلستثمار األجنبي غير المباشرأوال

 المشروع أو الماؿ رأس إدارة في حؽال ألصحابو التسمح بحيث عالية غير نسبة أو ضئيؿ بمقدار االستثمارية
.                                   2المشروع إدارة حؽ يخوليـ الذي لقمة القدر نظراً  عميو واإلشراؼ

:                                                                   :تعريف اإلستثمار األجنبي المباشرثانيا
 األجنبي محض فإف االستثمار مالي طابع ذات نبي غير المباشر يتمثؿ في عممياتاذا كاف اإلستثمار األج

،      األجنبية البمداف في القائمة النشاطات مختمؼ لمراقبة وسيمة لمشركة يمثؿ كونو يتميز عميو في المباشر
 الستثمارا أف قحؼ أبو السالـ حيث يرى عبد المباشر األجنبي لالستثمار التعاريؼ مف العديد ىناؾو 

 ىذا المعيف، المشروع في االستثمارات كؿ مف أو لجزء األجنبي المستثمر تممؾ: " ىو المباشر األجنبي
 أو المشترؾ، االستثمار حالة في الوطني المستثمر مع المشروع إدارة في بالمشاركة قيامو إلى باإلضافة
 المستثمر قياـ عف االستثمار،فضال لمشروعالمطمقة  ممكيتو حالة في والتنظيـ اإلدارة عمى الكاممة سيطرتو

                                                             
 .335،ص1987،ترمجة طو عبد اهلل منصور وآخرون،دار ادلريخ،الرياض،السعودية،العالقات االقتصادية الدوليةندر،مارك ىرياجون ىدسون، 1
 .93،ص2008،،دار اخللدونية،اجلزائردليلك في اإلقتصادبلعزوز بن علي، 2
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 الدوؿ إلى المجاالت جميع في والخبرة والتقنية والتكنولوجية المالية الموارد مف كمية بتحويؿ األجنبي 
.                                                                                            1المضيفة
 االستثمار أنواع مف نوع أنو عمى المباشر األجنبي يعرؼ االستثمار FMI دوليال النقد صندوؽ وحسب
 في مقيمة مؤسسة في دائمة مصمحة عمى ما اقتصاد في مقيـ كياف حصوؿ ىدؼ يعكس الذي الدولي

 والمؤسسة، المباشر المستثمر بيف األجؿ طويمة عالقة وجود عمى المصمحة ىذه وتنطوي اقتصاد آخر،
                                            2المؤسسة إدارة في النفوذ مف كبيرة بدرجة المباشر المستثمر تمتعإلى  باإلضافة
 حيث (األـ البمد) ما بمد في المتواجد المستثمر بيا يقـو عمميةبأنو  OMC لمتجارة العالمية المنظمة وتعرفو
                                         3تسييرىا نية مع( المضيفة الدوؿ) أخرى بمداف في أصولو يستعمؿ
 عالقة ينطوي عمى الذي االستثمار ذلؾ أنو عمىUNCTAD  والتنمية لمتجارة المتحدة األمـ مؤتمر ويعرفو
 إليو، تنتمي األـ القطر في شركة بيف اإلداري، التحكـ عمى ومقدرة دائمة، مصالح تعكس المدى، طويمة
                                                                                  4آخر قطر في ةإنتاجي وحدة أو وشركة
كؿ شخص طبيعي،كؿ مؤسسة عمومية أو خاصة،كؿ مجموعة مف األشخاص :  OCDE الػ منظمة وحسب

المعنوية  الطبيعييف الذيف ليـ عالقة تربطيـ ببعضيـ البعض،كؿ مجموعة مف المؤسسات لدييا الشخصية
فرع أوشركة تابعة  بمعنى المباشر مؤسسة لإلستثمار اذاكاف لدييا تعتبر مستثمرا أجنبيا والمرتبطة فيما بينيا

 .5 ليا تقـو بعمميات استثمارية في بمدغير بمد اقامة المستثمر األجنبي

جنبي بدرجة ميمة مف يتضح أف االستثمار األجنبي المباشر يعني تمتع المستثمر األ السابقة التعاريؼ مف 
                                                                                                         6في ادارة مشروع في بمد آخر غير بمده التأثير

 لي الذيالدو  االستثمار أنواع مف النوع ذلؾ بأنو األجنبي المباشر، لإلستثمار شامؿ تعريؼ صياغة يمكف و
 في مقيمة في مؤسسة دائمة مصمحة عمى اقتصاد ما)المستثمر المباشر( في مقيـ كياف حصوؿ يعكس
                                                                  ،آخر)مؤسسة اإلستثمارالمباشر( اقتصاد

مؤسسة باالضافة إلى تمتع المستثمر والمصمحة الدائمة ىي عالقة طويمة األجؿ بيف المستثمر المباشر وال
                                                             

 . 13،ص  2001مصر، درية،االسكن، مؤسسة شباب اجلامعة،نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية، عبد السالم أبو قحف1
 .251ص،2003،،ديوان ادلطبوعات  اجلامعية،اجلزائرالمدخل إلى سياسات اإلقتصادية الكلية،"دراسة تحليلية تقييمية"عبد اجمليد قدي، 2
)غري  العلوم اإلقتصادية يف ماجستري رةمذك،(4001-4991دور السياسة المالية في أستقطاب اإلستثمار األجنبي المباشر،دراسة حالة الجزائر)عبد الباسط بوزيان ، 3

 .18ص ،2007-2006الشلف، حسيبة بن بوعلي، منشورة(،جامعة
 .4علي عبد القادرعلي،مرجع سابق ص 4
 سعد دحلب، ،جامعة"الثالثة األلفية في الجزائري االقتصاد"  حول األول الوطني الملتقىفاروق تشام،االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف اجلزائر وآثارىا على التنمية االقتصادية، 5

 .6ص،2002 ماي 21/22البليدة،
 .119حسن مهدي صائب،مرجع سابق ،ص 6
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بدرجة كبيرة مف النفوذ في ادارة المؤسسة، ويشمؿ االستثمار المباشر أيضا جميع  المعامالت الالحقة بينيما 
المنتسبة،سواء كانت مساىمة أو غير مساىمة،وجميع المعامالت التي وجميع المعامالت فيما بيف المؤسسات 

 ، 1ارات أو الحفاظ عمى استمراريتيا أو توسيع نطاقيا أوتصفيتياتؤدي إلى إنشاء أو إلغاءاستثم

امتالؾ المستثمر المباشر  ويتخذ دليؿ إعداد إحصاءات ميزاف المدفوعات وخبراء أجيزة االحصاء القطرية 
)في حالة المؤسسة أو أكثر مف األسيـ العادية أو القوة التصويتية %01نسبة  المقيـ في اقتصاد آخر

 و،2واألنواع األخرى مف التدفقات الرأسمالية كمعيار دولي لمتفرقة بيف االستثمار األجنبي المباشر المساىمة(
 المحفظة مستثمري نعتبر لذلؾ المحفظة في كاستثمار محاسبيا ستسجؿ فإنيا% 01 مف أقؿ النسبة كانت إذا
 ،أسيما فييا يمتمكوف التي الشركة تسيير في تأثير أي يمارسوف ال

 اني :مكونات اإلستثمار األجنبي المباشرالفرع الث

 عف الدليؿ الصادر في المدفوعات ميزاف إحصاءات إعداد وتجميع منيجية حددتيا وفقا لممعايير الدولية التي
 التالية: البنود مفاالستثمار األجنبي المباشر  تكوفي الدولي النقد صندوؽ

 إقامة المصانع في المباشر لالستثمار تدفقات ؿشك المقيميف في غير قبؿ استثمارات رؤوس األمواؿ مف-0
االستثمار  مف رأس ماؿ مؤسسات %01أف تكوف نسبة التممؾ التقؿ عف ويشترطوالشركات، والمؤسسات
 عينية، أو مالية كانت مساىمات المباشرسواء

 وسندات الماؿ ألسيـ سوؽ مف الشراء طريؽ عف  Equity capital الممكية حقوؽ أدوات في استثمارات -2
 حاؿ فأكثر،وفي الممكية حقوؽ مف %01النسبة تكوف أف ويشترط البورصة تطرح في التي الشركات ممكية

 محفظة األوراؽ المالية،ثـ كاستثمارات المؤسسة مف ممكية %01عف  تقؿ سابقة لحصة المقيـ حيازة غير
 استثمارات وضعية مف غييريؤىميا لمت الذي الحد إلى حيازاتو إجمالي بحيث يصؿ إضافية حيازات شراء

الحيازات  إال مباشر استثمار كمعاممة اواكثر( فال تسجؿ %01المباشر) االستثمار إلى وضعية الحافظة
 فقط، اإلضافية

 فييا بما أخرى مف جية والفروع والزميمة التابعة ناحية والمؤسسات مف األـ الشركات بيف الديف معامالت -3
 دات الديف وائتماف المورديف(،األمواؿ) سن اقتراض أو إقراض

                                                             
 .6،ص2011،الكويت،الثاين،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .11صمرجع سابق،،2008،األول ،العدد الفصلينشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
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 المباشر مؤسسات االستثمار أعماؿ عف الناتجة لألرباح والفوائد االستثمار بإعادة المقيميف غير قياـ -4

 أوتحويميا لمخارج، توزيعيا يتـ لـ والتي 

 األجنبي، المستثمر بواسطة األراضي والمباني شراء في المقيميف غير استثمارات -5

 ،1والمعادف  والغاز البتروؿ مثؿ الطبيعية الموارد أواستخراج التنقيب في المقيميف يرغ استثمارات -6

                                                                       :األجنبي اإلستثمار الفرع الثالث:خصائص
                                                                                                         :منيا نذكر الخصائص مف بالعديد المباشر األجنبي اإلستثمار يتميز

 موارد، مف يستعممو لما أمثؿ استغالؿ بالضرورة فيو منتج، استثمار بطبيعتو المباشر األجنبي اإلستثمار -
 عف معمقة دراسات بعد إال ةبمالمستق الدوؿفي  وخبراتو أموالو استثمار عمى األجنبي المستثمر يقدـ ال حيث

البدائؿ المتاحة،                                                            وكافة لممشروع اإلقتصادية الجدوى
 وضع في والمشاركة اإلدارة  تسيير وكذلؾ القرارات، اتخاذ في والسمطة الرقابة ضماف إمكانية لو -

،                                                                         2لممؤسسة تقبميةالمس االستراتيجيات
 اإلقتصادية خالؿ الوفرات مف وذلؾ االقتصادية، التنمية عممية في المباشر األجنبي اإلستثمار يساىـ -

                                                            لتواجده،                            نتيجة تحقؽت التي اإلجتماعية والمنافع
 األجنبي بيف اإلستثمار العالقةكما أف العمؿ، مناصب لخمؽ وسيمة أىـ المباشر األجنبي اإلستثمار يعتبر -

 عمى إيجابي أثر إحداث عمى األجنبي المباشر اإلستثمار قدرة تتوقؼ حيث بالتعقيد، تّتسـ والعمالة المباشر
 أكبر العمؿ مناصب خمؽ يكوف جديدة إنتاج وحدات حالة إحداث ففي،االستثمار ىذا مضموف عمى العمؿ
 األجنبي اإلستثمار أف ىو لمعمؿ بالنسبة المؤّكد الشيء أف إالّ ،قائمة مؤسسة االندماج في أو اقتناء حالة مف

نت نوعيتو وعمى لمعمؿ القطاعي التوزيع إعادة عمى أثار لو المباشر  الحجـ اإلجمالي عمى وليس اجيتو،وا 
،                                                                                        3ما  اقتصاد ضمف لمعمؿ

 صناعات في يتـ  عندما الصادرات نسبة وزيادة الدولية المبادالت بدعـ المباشر األجنبي اإلستثمار يقـو -
،                                                                4المنشأ ببمد مقارنة نسبية بميزة المضيؼ البمد فييا يتمتع

 عاتؽ عمى التزامات بالدفع أية عنو رتبتي ال إذ لممديونية، بديال شكال المباشر األجنبي اإلستثمار يعتبر -
                                                             

 .7-6مرجع سابق،ص ص،2011،الثاين،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .214،اإلسكندرية،ص 2003،الدار اجلامعية،السياسات الماليةعبد اجمليد د راز، 2
 .253-252عبد اجمليد قدي ،مرجع سابق،ص ص 3
 .255مرجع سابق،ص 4



 الفصل الثاني :الدراست النظريت لالستثمار األجنبي المباشر
 

  22 
 

 المشروطية شديدة أصبحت التي الئتمانية الرسمية،ا والمساعدات التجارية القروض كؿّ  عف يتميز كما،الدولة
 طريؽ عف المحولة المشروعات تحققو التي النجاح ترتبط بمدى عميو المترتبة األرباح تحويؿ أف في

 ،                          1بيا المرتبطة المشروعات نجاح ومدى الديوف خدمة بيف ارتباط  أي يوجد ال بينما االستثمار،

                                                           المباشر األجنبي اإلستثمار رابع:أهدافالفرع ال
 في: تتمثؿ األىداؼ التي تسعى الدوؿ النامية إلى تحقيقيا مف وراء استقطاب االستثمار األجنبي المباشر

 دعـ ميزاف المدفوعات مف خالؿ زيادة الصادرات والحد مف الواردات، -
 دة معدالت االستثمار،ومف ثـ زيادة االنتاج وتحقيؽ معدالت مرتفعة مف النمو االقتصادي،زيا -
 زيادة معدالت العمالة،وتقميؿ البطالة عف طريؽ تدريب وتنمية القوة العاممة، -
،وذلؾ بزيادة نمو القطاع تنويع ىيكؿ االنتاج والصادرات وتقميؿ االختالؿ في ىيكؿ اإلنتاج -

 الصناعي،
 ،2صر المعرفة الفنية واألفكار الجديدة التي تؤدي إلى خمؽ معارؼ مستمرة وحديثةاكتساب عن -
 ،3المساىمة بالفائض السنوي في السوؽ الدولية -

 :في أخرى دوؿ في اإلستثمار عند واألفراد الشركاتوتتمثؿ األىداؼ التي تسعى وراءىا 

 يكوف أف دوف أموالو يوظؼ فرًدا نجد  أف الصعب فمف االستثمار، يكف ميما الربح أو العائد تحقيؽ -
 4األرباح تحقيؽ ىدفو

 واألسعار حيث الجودة مف المحمية، والصناعات الشركات بمنافسة األجنبية الشركات قياـ سيولة -
 ،5الماؿ لدييا رأس ووفرة المتقدمة لمتكنولوجيا تممكيا بسبب وذلؾ والخدمة،

 صناعاتيا، في إستخداميا جؿأل فييا المستثمر الدوؿ مف الخاـ المواد عمى الحصوؿ -
 تمنحيا المختمفة التي والحوافز الضريبية واإلعفاءات االستثمار، تشجيع قوانيف مف االستفادة -

 األجنبية، االستثمارات استقطاب أجؿ مف الدوؿ
 االلتفاؼ حوؿ معوقات التجارة، -

                                                             
،مذكرة ماجسترييف العلوم االقتصادية)غري منشورة(،جامعة 4001-4991دور االصالحات االقتصادية في تفعيل االستثمار األجنبي المباشر،دراسة حالة الجزائربن حافظ ،محزة  1

 .92،ص2011-2010منتوري،قسنطينة،
2

 .99ص،2005،جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،ماي 2،عددريقيامجلة اقتصاديات شمال افمنور أوسرير،نذير عليان،حوافز االستثمار اخلاص ادلباشر، 
 .74،ص2006،جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،جوان 4،العددمجلة اقتصاديات شمال افريقيامعوقات االستثمار يف اجلزائر،بولعيد بعلوج، 3
 .16ص،1997،، دارادلستقبل للنشروالتوزيع،عمان ،األردنمباديء اإلستثمارطاىر حيدر حردان، 4
 .184،ص1999،دار زىران للنشر والتوزيع،عمان،اإلستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيقحسين علي خربوش وآخرون، 5
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 مف تكاليؼ األجور األقؿ في الدوؿ المضيفة، االستفادة  -
 ،1األجنبية الشركات وبضائع منتجاتل جديدة أسواؽ ضماف -

                                                       المباشر األجنبي المطمب الثاني:أشكال االستثمار
لى مف لمكتاب الفكرية المرجعية تبايف بسبب المباشر، األجنبي االستثمار أشكاؿ تتعدد  المعايير تعدد جية،وا 

االستثماراألجنبي  مف األشكاؿ التالية بيف التمييز يمكف لذلؾ وتبعا االستثمارات، تمؾ تصنيؼ في المستخدمة
المباشر                                                                                                   

أو شخصيتاف اف األعماؿ الذي يمتمكو أو يشارؾ فيو طرف  أحد مشروعاتىو  :المشترك اإلستثمار -0
في العقد المبـر بينيما عمى حصة كؿ  ويتـ االتفاؽ،2معنويتاف أو أكثر مف دولتيف مختمفتيف بصفة دائمة،

شريؾ،وأغمب االستثمارات المشتركة ىي متساوية التكاليؼ واألرباح،وقد تغيب الحصص عندما يساىـ أحد 
عمومات الالزمة عف السوؽ اذا كاف المشروع أو عندما يقدـ الم األطراؼ بالخبرة الفنية بدؿ رأس الماؿ

 ،3المشترؾ قد أقيـ عمى أرضو

                                                       : المضيفة لمدول بالنسبة المشترك اإلستثمار وعيوب مزايا -أ
                                                                                       :في يساىـ عامة المشترؾ بصفة االستثمار بأف القوؿ يمكف المزايا حيث مف
 مف بيا يرتبط وما لمعمؿ جديدة فرص وخمؽ التكنولوجية، والتنمية األمواؿ األجنبية رؤوس تدفؽ زيادة -

                        منافع أخرى،                                                                          
                               ،االستيراد مف الحد أو التصدير فرص زيادة طريؽ عف المدفوعات ميزاف تحسيف -
                                ،المستقبؿ في األعماؿ رجاؿ مف جديدة طبقات الوطنية وخمؽ الممكية تنمية -
 النشاطات مع خمفية أو أمامية سيةأر  اقتصادية تكامؿ عالقات وخمؽ يفالوطني المديريف قدرات تنمية -

 ،4بالدوؿ المضيفة المختمفة االقتصادية والخدمية

  5نظاـ المشاركة يحقؽ االستمرار في االنتاج حتى في حالة انفصاؿ الشريؾ األجنبي  -

 ىذا ويرجع وال في معظـ الدوؿ،األجنبي المباشر قب أشكاؿ اإلستثمار المشترؾ مف أكثر ويعتبر اإلستثمار

                                                             
 .390ص،2008،ترمجة:ىاين صاحل،مكتبة العبيكان،الرياض،السعودية،االقتصاد اليوم كيف يعملرلموعة مؤلفني)رلهولني(، 1
 .15،ص2003،مؤسسة شباب اجلامعة،االسكندرية،مصر،ثمارات األجنبيةاألشكال المختلفة لالستعبد السالم أبو قحف، 2
 .178وص 40-39،ص ص2001،رلموعة النيل العربية،القاىرة ،مصر،اقتصاد المعرفةاخلضريي، أمحد زلسن 3
 .486ص،2001،مصر،، مطبعة اإلشعاع الفنية،اإلسكندريةاقتصاديات األعمال واإلستثمار الدوليعبد السالم أبو قحف، 4
 .24،ص2004،دار اجلامعة اجلديدة،االسكندرية،مصر،االقتصاد الدولي،العالقات االقتصادية النقدية الدوليةزينب حسن عوض اهلل، 5
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ألسباب سياسية واجتماعية مف أىميا تخفيض درجة تحكـ الطرؼ األجنبي في اإلقتصاد الوطني ومف ثـ 
ترتفع درجة إستقالؿ ىذه الدوؿ عف الدوؿ المتقدمة،باإلضافة إلى أف ىذا النوع مف اإلستثماريساعد في تنمية 

 ،1جاؿ األعماؿ الوطنييفالممكية الوطنية ،وخمؽ طبقات جديدة مف ر 

                                                     :اآلتي في فتكمف االستثمارات مف النوع ىا عيوب عف أما
 وطني طرؼ أي عدـ مشاركة عمى األجنبي الطرؼ أصر إذا السابقة المزايا مف المضيفة الدوؿ حرماف -
                                                                     االستثمار،                           في
 في االستثماري فعالية المشروع عمى سمبا يؤثر قد الوطني لممستثمر والمالية الفنية القدرات انخفاض إف -

                                                                        .األجؿ والقصيرة الطويمة أىدافو تحقيؽ
 امتالكوو  الجيد ذي االستعداد الوطني الطرؼ توافر مدى عمى يتوقؼ وغيرىا المذكورة المنافع تحقيؽ إف -
    المختمفة، الدوؿ في خاصة المشترؾ مشروعات االستثمار في المشاركة عمى والمالية واإلدارية الفنية مقدرةل
 المشروع حجـ صغر إلى ىذا يؤدي فقد منخفضة الوطني ممستثمرالمالية ل القدرة تكوف اف الحتماؿ نظرا -

فرص  زيادة مثؿ الخاصة الدولة أىداؼ تحقيؽ في المشروع ىذا إسيامات تقؿ جدا أف المحتمؿ مف ويصبح
شباع  ،لمخارج األجنبية العمالت انخفاض تدفؽ المنتجات، مف المحمي السوؽ حاجة التوظيؼ،وا 

مقارنة بمشروعات  قؿ كثيراأ رؾ في تحقيؽ أىداؼ الدوؿ النامية المذكورة سابقاإف مساىمة اإلستثمار المشت -
اإلستثمار الممموكة ممكية مطمقة لممستثمر األجنبي،                                                     

                            :الجنسيات متعددة مزايا وعيوب اإلستثمار المشترك من وجهة نظرالشركات -ب
                                                                  تتمثؿ المزايا فيما يمي:                     

 الحكومة         سماح عدـ حالة في الشركة لدى تفضيال أشكاؿ االستثمار أكثر مف المشترؾ االستثمار يعتبر -
          النشاط مجاالت أنواع بعض في خاصة االستثمار لمشروع مطمؽال الشركات التممؾ ليذه  المضيفة

البتروؿ أوصناعة الكيرباء أوالتعديف،أي أنو في حالة وجود قيود وعوائؽ عمى تممؾ  و االقتصادي كالزراعة
ا المستثمراألجنبي تممكا كامال لمشروع اإلستثمارفإف اإلستثمار المشترؾ ىو أفضؿ الخيارات التي تحقؽ قدر 

مف التحكـ والرقابة عمى أنشطتيا  وتحقيؽ قدر مقبوؿ مف األرباح إذا قورف بأنواع اإلستثمارغير المباشر مثؿ 
،                                                                                      2تراخيص اإلنتاج،وعقوداإلدارة وغيرىا

 بالسوؽ الخاصة والمعرفة التسويقية والبشرية المالية الموارد توافر عدـ ةحال في المشترؾ االستثمار يفضؿ -
                                                             

 .483-481مرجع سابق،ص ص،اقتصاديات األعمال واالستثمار الدوليعبد السالم أبو قحف، 1
 .18،مرجع سابق،صألجنبيةاألشكال والسياسات المختلفة لإلستثمارات اعبد السالم أبو قحف، 2
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المعيف،                      األجنبي لمسوؽ لالستغالؿ الكامؿ الالزمة الجنسيات متعددة الشركة لدى األجنبي
فة عمى يساعد اإلستثمار المشترؾ في حالة نجاحو في تسييؿ حصوؿ الشركة عمى موافقة الدولة المضي -

إنشاء وتممؾ مشروعات إستثمارية تممكا مطمقا،                                                                      
الحجـ،                                            صغيرة الجنسيات متعددة الشركات مع يتناسب المشترؾ االستثمار -
 كاف إذا خاصة األجنبي الطرؼ البيروقراطية التي تواجو ى تجاوز المشاكؿعم المشترؾ يساعد االستثمار -

شركة تابعة لمقطاع العاـ أو بنؾ حكومي،                                             أو الحكومة ىو الوطني الطرؼ
 وبالتالي المضيفة دوؿالمفروضة بال والجمركية التجارية القيود عمى لمتغمب وسيمة المشترؾ يعتبراالستثمار  -

الوكالء،                           أو التصدير بدال مف المباشر اإلنتاج خالؿ مف أسواقيا دخوؿ عممية تسييؿ
 المحمية عمى القروض الحصوؿفي  األجنبي الطرؼ ميمة تسييؿ في يساعد المشترؾ االستثمار -

                                                            األـ،      لمشركة الالزمة الخاـ المواد عمى والحصوؿ
نشاء قنوات لمتوزيع،وحماية  - اإلستثمار المشترؾ يساعد في سرعة التعرؼ عمى طبيعة السوؽ المضيؼ،وا 

مصادرالمواد الخاـ لمشركة األـ،                                                                          
اإلستثمار المشترؾ يوفر حماية ضد األخطارغيرالتجارية مثؿ التأميـ والمصادرة،اضافة الى تخفيض   -

األخطار التجارية،                                                                                         
المتعمقة بالمغة والعالقات العمالية،  إف وجود شريؾ وطني في مشروع اإلستثماريساىـ في حؿ المشكالت -

التي تواجو انجاز كافة األنشطة الوظيفية  واإلنسانية وغيرىا مف المشكالت اإلجتماعية والثقافية األخرى
                                                              ،                                         1لمشركة

                   :اآلتي فتكمف في األجنبي الطرؼ نظر جية مف المشترؾ االستثمار يوبع بخصوص أما
 عمى الوطني إصرار الطرؼ حالة في خاصة االستثمار، طرفي بيف المصالح في تعارض وجود احتماؿ -

األجنبي  االستثمار، ولـ تمؽ ىذه النسبة قبوال لدى الطرؼ مشروع في الماؿ برأس المساىمة مف معينة نسبة
سواء في مجاؿ  االستثمارككؿ لمشروع الوظيفي اإلنجاز عمى تؤثر مشكالت خمؽ إلى يؤدي الذي األمر

    التسويؽ أواإلنتاج أو إدارة القوى العاممة أو التمويؿ وغيرىا،                                                                  
 وىذا االستثمار، مف مشروع األجنبي الطرؼ إقصاء إلى معينة زمنية رةفت بعد الوطني الطرؼ يسعى قد -

 والنمو البقاء في األجنبي المستثمر مع أىداؼ يتنافى وىذا التجاري، غير الخطر درجة ارتفاع يعني
     السوؽ،                                                                                  في واالستقرار

                                                             
 .19سابق،صالرجع ادل 1
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انخفاض قدرات المستثمر الوطني الفنية والمالية قد يؤثرسمبا عمى فعالية مشروع اإلستثمارفي تحقيؽ  -
     األىداؼ طويمة األجؿ وقصيرة األجؿ،                                                                                            

 عمى صارمة شروط قيودا أو تضع أف جدا المحتمؿ فمف الحكومة في تمثالم الوطني الطرؼ يكوف عندما -
األـ،                                 الدولة إلى بالطرؼ األجنبي الخاصة األرباح والتصدير، وتحويؿ التوظيؼ

                                                        :أجنبي لمستثمر بالكامل الممموكة االستثمارات -2
لو في دولة أجنبية ويكوف ذلؾ بإنشاء ىياكؿ  د ىي مشروعات يكوف فييا صاحب المشروع ىو المالؾ الوحي
وع موجود يكوف باإلستحواذ عمى ىياكؿ مشر جديدة تماما وترويج منتوج جديد في سوؽ البمد المضيؼ،أو 

                                                     ،                1مسبقافي ذلؾ البمد واإلستمرار في ذات النشاط
 تفضيال األجنبية االستثمارات أكثر أشكاؿ األجنبي الممموكة بالكامؿ لممستثمر اإلستثمار مشروعات وتمثؿ
التبعية  مف خوفا الشكؿ ىذا إزاء كثيًرا النامية وفي مقابؿ ذلؾ تتردد الدوؿ ، الجنسيات، متعددة الشركات لدى
 متعددة الشركات مف احتكار وحذرا والدولي، المحمي المستوى عمى سمبية أثار مف عنيا ينتج وما قتصاديةاإل

                                                                      2المضيفة الدوؿ سواؽأل الجنسيات
:                                                       ضيفةبالكامل بالنسبة لمدول الم الممموكة االستثمارات وعيوب مزايا -أ

                                                                                                      :  يمي  فيما تتمثؿ المزايا
                                        المضيفة،         لمدوؿ األجنبي الماؿ رأس أو النقد تدفقات حجـ زيادة -
ويؤدي الى  المختمفة والخدمات مف السمع المحمي المجتمع حاجة المشروع قد يساىـ في إشباع حجـ كبر -

المضيفة،                                       الدوؿ مدفوعات ميزاف تحسيف عميو يترتب زيادة الصادرات مما
الممموكة بالكامؿ تكوف في العادة كبيرة الحجـ مقارنة بالمشروعات المشتركة نظرا ألف المشروعات  -

 المناسبة لمتطمبات وخصائص التنمية بالدوؿ المضيفة، وبإفتراض وجود جياز جيد يقـو بإختيار التكنموجيا
                                                          فإنو سيساىـ في نقؿ التكنموجيا إلى الدوؿ المضيفة،                                         

 عمييا يترتب وما والتبعية واالقتصادية حتكاراالفتتمثؿ في خشية الدوؿ المضيفة مف  العيوب ناحية مف أما -
 وبيف بينيا المصالح في تعارض أي ظيور في حالة والدولي المحمي المستوى عمى سمبية سياسية آثار مف

 .المعنية تالشركا

                                                             
،مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية،)غري اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ذات العالقة بالتجارة الدولية وإشكالية نقل التكنلوجيا إلى الدول النامية،دراسة حالة الصينليلى شيخة، 1

 .56،ص2007-2006منشورة(جامعة احلاج خلضر،باتنة،
 .21-20ص،مرجع سابق،األشكال والسياسات المختلفة لإلستثمارات األجنبيةعبد السالم أبو قحف، 2
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 المزايا أبرز : مفالجنسيات متعددة وجهة نظرالشركات من بالكامل الممموكة االستثماراتمزايا وعيوب  -ب
                                                                                          :يمي ما الجنسيات لمشركات متعددة تتحقؽ أف يمكف التي
 أوجو بمختمؼ األعماؿ المرتبطة وسياسات اإلنتاجي النشاط في والتحكـ اإلدارة في الكاممة لحريةا توافر -

نتاجية ومالية تسويقية) لمشركة الوظيفي النشاط   ،                     (البشرية بالموارد وسياسات خاصة وا 
 مدخالت تكمفة انخفاض مف الكبيرمنيا الجزء ينجـ المتوقع الحصوؿ عمييا والتي األرباح حجـ كبر -

النامية،                                                                                   الدوؿ في المختمفة بأنواعيا اإلنتاج أوعوامؿ
 األخرى عف األشكاؿ الناجمة المشكالت عمى التغمب في االستثماري لممشروع المطمؽ التممؾ يساعد -

اإلدارة وغيرىا،                                                  واإلستثمار المشترؾ وعقود  والتوكيالت التراخيص مثؿ األجنبي لالستثمار
 فمف المضيفة في الدولة الجميور لدى ذىنية جيدة صورة تبني أف اتالجنسي متعددة الشركة استطاعت إذا -

 سياسات التوسع بتنفيذ يختص لمغاية فيما سيمة الدولة ذهلي الشركة فرع ميمة تصبح أف جدا المحتمؿ
 والضمانات المختمفة عمى التسييالت حصوليا سيولة إلى باإلضافة وغيرىا مف سياسات األعماؿ والتسويؽ
 واإلجراءات المستوردة المحمية الخاـ المواد بالحصوؿ عمى يرتبط ما مع خاصة أنشطتيا لتنفيذ الالزمة

 ،بيا تعمقةالم البيروقراطية

 كالتأميـ غيرالتجارية تعتبراإلخطار وبخصوص عيوب االستثمارات الممموكة بالكامؿ لممستثمر األجنبي  
 في األىمية الحروب أو االجتماعي أو السياسي االستقرار عدـ عف الناجمة الجبرية والتصفية والمصادرة

 المضيفة، بالدوؿ العاممة الجنسيات متعددة الشركات لقمؽ إثارة العوامؿ أكثر مف النامية المضيفة الدوؿ
 أو اإلستراتيجية والصناعات األنشطة عميو يطمؽ أف يمكف ما إطار في االستثمارات كانت إذا خاصة وبصفة

 إلى يحتاج  االستثمارات مف النوع ىذا أف لذلؾ ويضاؼ واألدوية، واألسمحة البتروؿ صناعة مثؿ الحساسة
،                                                                                 1ستثمار المشترؾباإل مقارنة ضخمة أمواؿ رؤوس

                                                                         :الحرة المناطق في اإلستثمار -3
وتخضع الى قوانيف خاصة في ظؿ  حدودىاب معزولة داخؿ الدولة  أرض مف جزء بأنيا الحرة المنطقة تعرؼ

فيي جزء مقتطع مف الدائرة الجمركية وتصبح حرة مف كؿ قيد جمركي فتدخؿ الييا ،2السيادة الكاممة لمدولة
 برؤوس الخاصة المشاريع بإقامة يسمح الحرة المنطقة داخؿ وفي 3،السمع  وتخرج منيا بغير أف تدفع أي رسـ

 بعض عمييا وتجري والخارجية المحمية تداوؿ البضائع فييا ويتـ المشتركة أو والوطنية األجنبية األمواؿ
                                                             

 .24-22سابق،ص صالرجع ادل 1
 .103غريب بولرباح،مرجع سابق،ص 2
 .138،ص1998،دار ادلعرفة اجلامعية،االسكندرية،مصر،االقتصاد الدوليشهاب، رلدي زلمود 3
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 إلى الحرة المنطقة حدود اجتيازىا عند إالّ  البضائع تمؾ عمى جمركية رسوًما تدفع وال الصناعية العمميات
 ،1الدولة داخؿ

 التجميع: عمى القائمة اإلستثمار مشروعات -4

خاص،يتـ بموجبياقياـ  عاـ أو سواء وطني وآخر أجنبي طرؼ بيف اتفاقية شكؿ المشروعات ىذه تأخذ و
الطرؼ األوؿ بتزويد الطرؼ الثاني بمكونات منتج معيف)سيارة مثال( لتجميعيا لتصبح منتجا نيائيا،وفي 

معظـ األحياف خاصة في الدوؿ النامية يقدـ الطرؼ األجنبي الخبرة أو المعرفة الالزمة الخاصة بالتصميـ 
ممصنع وتدفؽ العمميات وطرؽ التخزيف والصيانة والتجييزات الرأسمالية في مقابؿ عائد مادي يتفؽ الداخمي ل
 مف االستثماري الكامؿ لممشروع التممؾ شكؿ أو المشترؾ اإلستثمار شكؿ التجميع مشروعات تأخذ عميو،وقد
  2األجنبي الطرؼ جانب

 المحولة: األساسية البنية مشروعات في اإلستثمار -5

عاما في مجاؿ البنية األساسية مثؿ  51الى 21تتراوح ما بيف  لمدة معينة تكوف امتياز عقود شكؿ في وفيك
في نياية عقد االمتياز الى المجتمع أو الحكومة وىي بناء المطارات أو الطرؽ عمى أف يعود المشروع 

،الحكومة دة عمى الطرفيفمشروعات قائمة عمى البناء والتشغيؿ والتحويؿ وترجع ىاتو المشروعات بالفائ
والمستثمر األجنبي حيث الحكومة تحتاج الى استثمارات ضخمة يصعب عمييا تمويؿ تمؾ االستثمارات مف 

 ،3الموازنة بينما نجد المستثمر األجنبي يرى أف تمؾ المشروعات ذات جدوى اقتصادية خالؿ فترة االمتياز

 المطمب الثالث:آثار اإلستثمار األجنبي المباشر

باينت الرؤى حوؿ جدوى اإلستثمارات األجنبية المباشرة بيف مؤيد ومعارض ،وكؿ فريؽ دعـ رأيو بحجج ت
وبراىيف،وبيف ىذيف الرأييف يقع رأي ثالث يرى ضرورة وضع ضوابط معينة لتحقيؽ اإلستفادة القصوى مف 

مف اإلستثمارات األجنبية  ىذه اإلستثمارات،ولكف الشيء األكيدأف المنافع التي تحصؿ عمييا الدوؿ النامية
 عمى التعرؼ يمكف أنو عمى حالياً  واالقتصادييف المتخصصيف آراء اتفقت وعموماً  المباشرة التخمو مف تكمفة، 

 بشيء اآلثار ىذه نتناوؿ يمي االقتصادية وفيما المؤشرات بعض دراسة خالؿ مف ىذه  االستثمارات مثؿ آثار
 مف التفصيؿ،
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 النقد األجنبيالفرع األول:األثر عمى 

يرى الكالسيؾ أف وجود الشركات متعددة الجنسيات في الدوؿ النامية المضيفة يؤدي الى زيادة معدؿ تدفؽ 
النقد األجنبي الخارج مقارنة بالتدفقات الداخمة،ويرجع ىذا لكبرحجـ األرباح المحولة لمخارج،واستمرارية تحويؿ 

األجانب الى الدولة األـ،وصغرحجـ األمواؿ التي تجمبيا ىذه أجزاء رأس الماؿ والمرتبات الخاصة بالعامميف 
 الشركات عند بداية المشروع اإلستثماري،اضافة الى المغاالة في أسعارمستمزمات اإلنتاج المستوردة،

وعمى عكس الكالسيؾ، يرى رواد المدرسة الحديثة أف الشركات متعددة الجنسيات تساىـ في زيادة حصيمة 
األجنبي،نظرا لمواردىا المالية الضخمة وقدرتيا عمى اإلقتراض مف أسواؽ النقد األجنبي،كما الدولة مف النقد 

أف لدييا القدرة عمى تشجيع المواطنيف عمى اإلدخاربماتقدمو مف فرص جذابة ومربحة لإلستثمار،إضافة الى 
إضافة إلى  1والدولة األـ،أف وجود ىذه الشركات يجمب ليا المساعدات والمنح  المالية مف المنظمات الدولية 

تثمار تخمؽ زيادة في الطمب عمى مستمزمات اإلنتاج الوطني كالعمالة والمواد األولية اإلس تدفقات ىذا فإف
  2ممايؤدي إلى إرتفاع أسعارىا ويترتب عنو ارتفاع مؤقت في سعر الصرؼ الحقيقي في البمد المضيؼ

 الفرع الثاني:األثر عمى ميزان المدفوعات

 الحساب عمى التأثير خالؿ مف المضيفة، وذلؾ الدوؿ في المدفوعات ميزاف عمى أثر األجنبي ثمارلالست
يحدث نظرا لزيادة حصيمة الدولة المضيفة مف النقد  اإليجابي إيجابي، فاألثر أو سمبي بطريؽ الجاري

 فيحدث السمبي ثراأل مكثؼ،أما بشكؿ الوطنية مدخالت اإلنتاجالشركات األجنبية  تستخدـ عندمااألجنبي 
كما ،اإلنتاج مدخالت استيراد لتمويؿ المضيفة بالدولة خاصة أمواؿ األجنبية رؤوس الشركات تستخدـ عندما

أف سياسة تسعير الصادرات والواردات المتبعة مف طرؼ الشركات المستثمرة خاصة في حالة التكامؿ الرأسي 
 المدفوعات ميزاف عمى اإليجابي األثر يزدادو  ،3اتتؤدي إلى زيادة الضغط عمى ميزاف المدفوع مع فروعيا

 لسد المستوردة السمع محؿ تحؿ سمعاً  تنتج التي اإلنتاجية القطاعات إلى االستثمارات توجيت حاؿ في أيضاً 
 ويكوف العبء عمى ميزاف المدفوعات في حالة 4التصدير بيدؼ سمعاً  أو ،المحمية السوؽ حاجة مف جزء

باشر أقؿ مف نظيره في حالة االستثماراألجنبي غير المباشر،وذلؾ ألف األرباح في االستثمار األجنبي الم
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المراحؿ األولى لمتنمية تكوف قميمة،كما أف احتماؿ إستعادة رأس الماؿ مف الدولة المضيفة يكوف أقؿ إذا ما 
  ،1قورف باستثمار الحافظة المالية

 الفرع الثالث: األثر عمى التشغيل 

 تثمار األجنبي المباشر عمى العمالة فيما يمي:تتمثؿ آثار اإلس

  اف وجود الشركات متعددة الجنسيات سوؼ يؤدي الى خمؽ عالقات تكامؿ رأسية أمامية وخمفية
 بيف اوجو النشاط اإلقتصادي المختمفة في الدولة،مف خالؿ تشجيع المواطنيف عمى انشاء

لخاـ لمشركات األجنبية،وىذا سوؼ يؤدي مشروعات لتقديـ الخدمات المساعدة الالزمة،أو المواد ا
الى زيادة عدد المشروعات الوطنية الجديدة وتنشيط صناعة المقاوالت وغيرىا ومف ثـ خمؽ فرص  

 جديدة لمعمؿ ،
  قياـ الشركات متعددة الجنسيات بدفع الضرائب عمى األرباح المحققة يزيد مف عوائد الدولة،ومع

دة عوائد الدولة سيمكنيا مف التوسع في إنشاء مشروعات بقاء العوامؿ األخرى ثابتو فإف زيا
 إستثمارية جديدة ممايترتب عميو خمؽ فرص عمؿ جديدة،

  ارتفاع مستوى األجور والمكافآت المقدمة مف طرؼ الشركات متعددة الجنسيات قد يؤدي الى
 سحب لمعمالة المتميزة المتواجدة في الشركات الوطنية،

  لمتصدير،والمشروعات كثيفة العمؿ في المناطؽ الحرة يؤدي الى خمؽ انشاء المشروعات الموجية
 فرص عمؿ جديدة في المناطؽ النائية المتخمفة اقتصاديا داخؿ الدولة،

  وجود الشركات متعددة الجنسيات قد يؤدي الى إختفاء بعض أنواع الميارات التقميدية نتيجة
 ثبات العمالة الموسمية، استخداميا لتكنموجية متقدمة،وقد تؤدي أيضا الى عدـ

  نجاح حكومة الدولة المضيفة في اختيارنوع التكنموجيا المناسب سوؼ يؤثرعمى عدد فرص العمؿ
 ،2الجديدة ومدى تنوعيا

 بما يوفره مف فرص  خارجالى الاليجرة  االستثمار األجنبي يحفز الخبرات الوطنية عمى عدـ
البالد،وبالتالي فإف ىذه االستثمارات تعمؿ  وظروؼ العمؿ التي تسعى إلييا ىذه الخبرات خارج
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عمى ايقاؼ استنزاؼ الخبرات الوطنية والتي تشكو منيا الدوؿ النامية وىي ما تعرؼ بظاىرة 
  1استنزاؼ العقوؿ البشرية

 الفرع الرابع:األثر عمى نقل التكنموجيا
تقـو الدوؿ النامية مف خالؿ و  2المضيؼ البمد إلى التكنولوجيا نقؿ الى المباشر األجنبي االستثمار يؤدي

، ورغـ أنيا 3سعييا لتكويف قاعدة تكنموجية قوية ،بتعديؿ قوانينيا لتسييؿ نقؿ التكنموجيا إلييا وتوطينيا
تصطدـ بإصرار الدوؿ المتقدمة عمى عدـ نقؿ التكنموجيا،أو قياميا بنقؿ تكنموجيا متقادمة إال أف ىذا لـ يمنع 

  ،4التكنموجيا كاليند التي تحولت مف متمقية لمتكنموجيا الى ناقمة ليا بعض الدوؿ مف النجاح في نقؿ
 :5بأفضؿ السبؿ يجب عمى الدوؿ النامية مراعاة األمور التالية ولمحصوؿ عمى التكنموجيا

  المزج بيف األساليب المختمفة لنقؿ التكنموجيا كأف يسمح بدخوؿ الشركات متعددة الجنسيات وابراـ
 اخيص اإلنتاج،وعقود تسميـ المفتاح وعقود اإلدارة وغيرىا، في وقت واحد،عقود واتفاقيات تر 

  في حالة تطبيؽ أي سياسة لحماية التكنموجياالوطنية في مجاؿ انتاجي معيف لفترة معينة، يجب
التأكد مف قياـ الشركات الوطنية بسد احتياجات السوؽ المحمي مف السمع أو الخدمات المحمية 

 الفترة،تكنموجيا خالؿ تمؾ 
  ادخاؿ التكنموجيا عف طريؽ الشركات متعددة الجنسيات صغيرة الحجـ  ممايسمح بتقميؿ القدرة

 عمى اإلحتكاروالمنافسة بينيا وبيف الشركات الوطنية،
 الفرع الخامس:األثر عمى التقسيم الدولي لمعمل

صناعية المتقدمة وبيف بمداف ظيرت في اواخر الستينات أشكاؿ جديدة لمتقسيـ الدولي لمعمؿ بيف البمداف ال
،والتي تعمؿ عمى تجزئة مراحؿ 6العالـ الثالث اآلخذة في النمو،وساىـ في ذلؾ نموالشركات متعددة الجنسيات

انتاج السمعة الواحدة عبر دوؿ مختمفة،حيث يتـ تجميعيا في بعض الدوؿ ويتـ تسويقيا في دوؿ أخرى، 
،وتقـو 7عوب مختمفة بحسب ماتضيفو الى انتاج السمعةفالسمعة الواحدة أصبحت تشارؾ في إنتاجيا ش
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في مناطؽ األجر المنخفض بحيث يتـ استراتيجية الشركات المتعددة الجنسيات عمى خمؽ قواعد تصديرية
اعادة تصدير السمع المصنعة ىناؾ إلى أسواؽ بمد المركز األـ،باإلضافة الى ذلؾ تقـو قواعد التصديرىذه 

ألسواؽ إقميمية معينة بما يسمح بتخفيض تكمفة النقؿ والمناولة الى أدنى الحدود مع  بدور ىاـ كمراكز تمويف
 ،1تفادي مخاطرتأخروصوؿ السمع المشحونة في الموعد المحدد ألسواقيا النيائية

وبينما يتـ إنتشار األنشطة التشغيمية والعمميات الصناعية في معظـ أنحاء العالـ عمى أساس المركزي،تظؿ 
تخاذ القرارات فيما يتعمؽ بتحديد ما يجب إنتاجو وكيؼ وأيف يتـ،ممركزة إلى أبعد حد في المركز عمميات إ

  2الرئيسي لمشركة متعددة الجنسيات

 الفرع السادس:األثر عمى السيادة الوطنية

مسؤولة بصورة مباشرة عف تقويض الديمقراطية مف خالؿ  يرى المعارضوف لجدوى اإلستثمارات األجنبية أنيا
لحاؽ  ممارستيا شكال جديدا مف الرأسمالية الشرسة غير الخاضعة لممساءلة وتشويو اإلقتصادات الوطنية وا 

،  4لمدولة المضيفة  العامة سياسةال توجيو في تتدخؿ الجنسية متعددة الشركات حيث أف 3الضرر بيا،
 5بمدانيـ مصالح عف النظر بصرؼ مصالحيا يرعوف الذيف والساسة األحزاب رجاؿ وأمواليا بنفوذىا وتساعد

 والتحكـ ، ليا التابعة والشعوب الحاكمة األنظمة عمى الغربية السياسية كما تكرس في اطار العولمة السيطرة
 مصالح حساب الغربية،عمى الدوؿ مصالح العالـ لخدمة دوؿ في وصناعتو السياسي القرار مركز في

  6الدينية قداتياومعت وثقافتيا والقومية الوطنية وثرواتيا الشعوب

التي حاولت  I.T.Tلبعض الشركات المتعددة الجنسيات شركة المرغوب فييا وكمثاؿ عمى الممارسات غير
 7الميندي في شيمي في أوائؿ السبعينات، قمب نظاـ حكـ سمفادور

 وفي بعض الحاالت تسيطرىذه الشركات عمى قطاعات التقنية المتقدمة ذات األىمية لألمف القومي أوذات
األىمية اإلستراتيجية لتنافسية اإلقتصاد الكمي، فعمى سبيؿ المثاؿ أثارت السمطات األمريكية المخاوؼ مف 

                                                             
 كما يلي"ان امكانية استخدام العمل غريادلاىريف اخلارج تتيح لبعض الصناعات فرصة اذلجرة إىل البلدان ذات 1973تعرف القاعدة التصديرية حسب جلنةالتعريفة اجلمركية األمريكية عام

 ة.ية السائدة يف الواليات ادلتحداألجر ادلنخفض واليت وصلت إىل مستوى من التنمية جيعلها مستعدة إلستقبال ىذه الصناعات ،وذلك دومنا احنراف ملحوظ عن مستويات اإلنتاج
 .27-26عبد الفضيل زلمود،مرجع سابق 1
 .32ص،مرجع سابق 2
 .11ص، 2007،،الكويتالرابع، العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 3
 .135ص،زلمد زيدان،مرجع سابق 4
 .119ص، 2009،انون الدويل)غري منشورة(،االكادميية العربية ادلفتوحة،الدمنارك، رسالة ماجستري يف القالشركة متعددة الجنسيات وسيادة الدولةابراىيم زلسن عجيل ، 5
 .81ص ، 1998دار البيارق ،عمان ، األردن ،،1ط ، العولمةزلمد سعيد ابو عزوز،  6
 .94ص،،مرجع سابق نظريات التدويل وجدوى اإلستثمارات األجنبيةعبد السالم أبو قحف، 7
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اإلستثمارات المباشرة الواردة مف الياباف وعمى الرغـ مف إعالف الواليات المتحدة في مناسبات عدة عف اإللتزاـ 
خذت العديد مف اإلجراءات التي مف شأنياحماية بالتحرير الكامؿ لمجالي اإلستثمار والتجارة،إال أنيا إت

سيادتيا،وأىميا تمديد المدة الالزمة إلقرار تممؾ األجانب لممشاريع داخؿ األراضي األمريكية وبخاصة إذا كاف 
 1المستثمراألجنبي مؤسسة ممموكة جزئيا أو كميا لحكومة أجنبية ما،

عمؿ لحساب حكوماتيا الوطنية بالدوؿ األـ بغض ومماسبؽ يمكف القوؿ أف الشركات متعددةالجنسيات قد ت
 2النظر عف مصالح الدوؿ النامية المضيفة،

 الفرع السابع:األثر عمى المهارات اإلدارية

يساىـ اإلستثماراألجنبي في إكتساب الميارات اإلدارية نظرا لدوره الياـ في نقؿ الكفاءة اإلدارية الى الدوؿ 
ات إدارية عالية تنعكس بالتالي عمى مستوى األداء في اقتصاد الدوؿ المضيفة، انطالقا مف تمتعو بميار 

المضيفة عف طريؽ تعامؿ المدراء المحمييف المباشر مع ىذه الكفاءات بالتدريب والتطبيؽ العممي سواء في 
وتمثمت إسيامات الشركات متعددة الجنسيات  3مجاؿ العمؿ اإلداري أو المالي أو حتى في التقنية المتطورة

 ي اإلدارة والتنمية اإلدارية بالدوؿ النامية في كثير مف المجاالت منيا:ف

 ،تنفيذ برامج لمتدريب والتنمية اإلدارية في الداخؿ وفي الدولة األـ 
 ،تقديـ أو إدخاؿ أساليب إدارية حديثة ومتطورة 
 ،خمؽ طبقة جديدة مف رجاؿ األعماؿ وتنمية قدرات الطبقة الحالية 
 وطنية مف األساليب اإلدارية لمشركات متعددة الجنسيات مف خالؿ التقميد إستفادة الشركات ال

 والمحاكاة،
  إثارة حماس الشركات الوطنية لتنمية الميارات اإلدارية بيا حتى تستطيع الوقوؼ أماـ منافسة

 الشركات متعددة الجنسيات،
تيجة ارتفاع مستوى األجور والحوافز وبالمقابؿ تؤثر الشركات متعددة الجنسيات سمبيا عمى التنمية اإلدارية ن

التي تقدميامما يتسبب في ىروب اإلطارات الكفؤة مف الشركات الوطنية إلى الشركات متعددة الجنسيات 
 تاركة الشركات الوطنية تعاني ليس فقط مف ىجرة إطاراتيا، بؿ تمتد معاناتيا نتيجة مطالبة

                                                             
 .12-11ص ص،مرجع سابق ،2007الرابع،،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارثمار،ادلؤسسة العربية لضمان اإلست 1
 .95ص،،مرجع سابق نظريات التدويل وجدوى اإلستثمارات األجنبيةعبد السالم أبوقحف، 2
 .24ص،بندر بن سامل الزىراين،مرجع سابق  3
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 ،1ط العمؿ مع نظرائيـ بالشركات متعددة الجنسياتالعامميف بيا المساواة في األجور والحوافز وشرو  

 الفرع الثامن:األثر عمى البيئة

تعبأ بما تسببو مف أضرار عمى البيئة في  تحقيقيا لمصالحيا ال إف الشركات متعددة الجنسيات في إطار
ويزداد األمر  الدوؿ المضيفة، فيي التمتـز بمعايير حماية البيئة نظرا لماتجده مف تساىؿ في الدوؿ النامية،

تفاقما في الصناعات اإلستخراجية التي تؤدي الى تموث اليواء والمياه في المناطؽ المجاورة ليا وتختمؼ ىذه 
 .2اآلثار بإختالؼ العديد مف العوامؿ المؤثرة مثؿ نوع الموارد الطبيعية  والتقنية المستخدمة و حجـ اإلنتاج

 ستثمار األجنبي المباشراإللدوافع النظريات المفسرة المبحث الثاني:

توجد الكثير مف النظريات والمداخؿ التي تناولت  دوافع الشركات متعددة الجنسيات الخاصة باالستثمارات 
األجنبية في الدوؿ النامية،ورغـ تعدد النظريات إال أف التحميؿ الدقيؽ لجوىر أو أساس كؿ نظرية أظير 

بعض المحددات والدوافع الخاصة باالستثمارات األجنبية سواء وجود عوامؿ مشتركة أو شبو اتفاؽ بينيا عمى 
في الدوؿ النامية أوالمتقدمة،كما تجدر االشارة الى أف االقتصار عمى عرض بعض النظريات دوف األخرى 

،وفي ىذا السياؽ يرى أصحاب 3يرجع في أساسو الى مدى توافر األدلة والبراىيف العممية الخاصة بكؿ نظرية
السوؽ أف تحركات الشركات متعددة الجنسيات بيف الدوؿ يعود الى أسباب ىيكمية تتعمؽ بطبيعة نظرية ىيكؿ 

السوؽ الذي تعمؿ  فيو والذي يوصؼ بكونو سوؽ احتكار قمة،األمر الذي مف شأنو اكساب الشركات ميزة 
الشركات المتعددة  احتكارية ودفعيا الى تدويؿ نشاطيا،أما رواد نظرية المنشأة فيرجعوف قرار تدويؿ أنشطة

الجنسيات إلى أسباب تنظيمية نابعة مف داخؿ الشركة ذاتيا،في حيف حاوؿ فريؽ ثالث تفسير ىذه الظاىرة 
تبعا  لتبايف الخصائص االقتصادية والتقنية لمدوؿ،وقد ظيرت عدة محاوالت تجميعية عمى يد كؿ مف 

Muchielli وDunning  د وبييكؿ السوؽ،وسنحاوؿ تناوؿ النظريات ربطت بيف دور المؤسسة وعالقتيا بالبم
المفسرة لدوافع االستثمار األجنبي المباشر انطالقا مف التفسير الكالسيكي وامتدداداتو ثـ التطرؽ لمنظريات 

المعتمدة عمى  ىيكؿ السوؽ والمنشأة والبمد،ثـ نختـ بالحديث عف النظريات التجميعية وسيتـ تفصيؿ ذلؾ كما 
 يمي:
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متداداته:المطمب األول  : التفسير الكالسيكي وا 

 ويضـ مجموعة مف النظريات تتمثؿ فيما يمي:

 الفرع األول :النظرية الكالسيكية 

 الكالسيكية المدرسة رواد جاء حيث ـ،08 القرف نياية مع المباشر األجنبي االستثمار نظرية معالـ ظيرت
                                             الدولية، اإلقتصادية األحداث مجريات مف غيرت جديدة بأفكار

                                                                                                               :مضمون النظرية -1

 ال حيث كاممة، سوؽ إطار في المباشر األجنبي االستثمار ألسباب قياـ تحميميـ الكالسيؾ فو االقتصادي يقدـ
 حركة أماـ عقبة المعمومات تكمفة ووجود اإلحتكارات وارتفاع 1لمحكومات تدخؿ مف المختمفة الحدود تقؼ 
 البمد مف الماؿ رأس ينتقؿ اإلفتراضات ىذه كاممة وفي ظؿ بحرية العوامؿ ىذه تنتقؿ اإلنتاج حيث عوامؿ
 التي النقطة إلى ىذه الحركة األرباح وتستمر ىأقص تحقيؽ وراء فقرا سعيا األكثر البمد غنى نحو األكثر
 تتّوقؼ البمديف عندىا في متساوية لو الحدية اإلنتاجية الماؿ أي رأس مف األخيرة الوحدة إنتاجية فييا تصبح
 أو السابؽ االنتقاؿ اتجاه نفس في سواء الماؿ رأس مردودية في جديد فارؽ يظير أف إلى الماؿ رأس حركة

 احتكارية لظروؼ نتيجة ينشأ المباشر األجنبي االستثمار أف يرى Kindelberger لكف كسالمعا اإلتجاه في
 المنافسة تأخذ أيف والخدمات السمع بأسواؽ األمر تعمؽ كاممة سواء غير احتكارية منافسة تسودىا في أسواؽ

 عوامؿ بأسواؽ األمر مؽتع أو األسعار، في المضاربة أو التوزيع، قنوات التعميـ، المنتجات ، في شكؿ التمييز
 الخاصة التسييالت عمى الحصوؿ في التمييز التسيير، ميارات عمى اإلحتكار يستند فييا حيث اإلنتاج

 خالؿ مف وذلؾ األسواؽ ىذه في الحكومات بتدخؿ تعمؽ ما أو التكنولوجيا المستعممة في التفوؽ أو بالتمويؿ،
 ،2الصرؼ ومعدالت الفائدة معدالت المختمفة، ضرائبوال الرسـو الجمركية، بالرسـو الخاصة تياسياسا

 ىذه الشركات النامية أف الدوؿ في المستثمرة األمريكية الشركات لممارسات دراستو واقع مف Baliga يرى و
 األـ كما أف الدولة تستعمميا التي الرخيصة األولية لممواد مصدرا مستعمرات وتشكؿ النامية الدوؿ في ترى
نتاج لالستثمار فرص مف تحتويو بما المضيفة الدوؿ إلى األجنبي ثمرالمست نظر وجية  السمع وتسويؽ وا 
 المشاريع عمى الجزئية أو الكمية الييمنة فرض يجب األسواؽ ىذه إستغالؿ يتـ أسواقا مربحة ولكي تمثؿ

                                                             
،مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية)غري ادي والتنمية المستدامة في االقتصاديات المغاربيةتقييم أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصزلمد العيد بيوض، 1

 .15،ص2011-2010منشورة(،جامعة فرحات عباس،سطيف،
 .16مرجع سابق،ص 2
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 أف إلى راستود في باليجا إلييا أشار التي النقاط أىـ كشريؾ ومف المستثمر يدخؿ فييا التي االستثمارية
 كثيفة الصناعات أو األنشطة حالة في النامية الدوؿ في االستثمار تعمد إلى الجنسيات متعددة الشركات
 والروتينية الميكانيكية األعماؿ إسناد عمى العمؿ إلى الدوؿ باإلضافة ىذه في العمؿ تكاليؼ إلنخفاض العمؿ
 لألخطار تجنبا االستثماري المشروع صغر عمى المحافظة ضرورة المحمية مع لمعمالة

 في مجاؿ االستثمارات تركز ذلؾ عمى دليؿ أركانو وخير بكؿ متوفر اإلستغالؿ عنصر أف فيرى  Frank  أما
 باقي مع والخمفي األمامي سيأالر  لمتكامؿ قوية عالقات خمؽ بعدـ تتميز اإلستخراجية والتي الصناعات
 ،1االستثمار مصدر المتقدمة لمدولة لمضيفةا األقطار تبعية يكرس القتصادية مما األنشطة

 :تقييم النظرية

 التي اآلراء فكانت المباشر األجنبي االستثمار عمى المترتبة السمبية اآلثار توضيح الكالسيكية النظرية حاولت
 االستثمار عمى كاممة المسؤولية ألقت أنيا حتى الجنسيات متعددة الشركات عمى التيجـ بمثابة أتت بيا

 تحاوؿ النامية  ولـ الدوؿ تعانيو الذي والتخمؼ واإلجتماعية االقتصادية في االختالالت المباشر نبياألج
 أمثمتيا ومف النامية، الدوؿ إلى االستثمارات ىذه تسوقيا أف يمكف االيجابية  التي اآلثار في النظر النظرية

 التشغيؿ في دورىا إلى باإلضافة التمويمية، أو البشرية اإلنتاجية أو سواء المتاحة المحمية الموارد كفاءة رفع
 مف ممكف قدر اكبر الستقطاب الدوؿ تسابؽ ىذه يثبتيا قد والتي األجنبي النقد وتوفير الفقر ومكافحة

 واإلجتماعية واالقتصادية الداخمية السياسية العوامؿ دور إسقاط إلى باإلضافة المباشرة، األجنبية االستثمارات
 متعددة بيا الشركات تتسبب أف يمكف التي السمبية واآلثار األخطار مف التقميؿ في ةالنامي الدوؿ في

 الجنسيات

 البيئي الجانب عمى الجنسيات متعددة الشركات أثر الكالسيكية تحميؿ النظرية أغفمتيا التي النقاط أىـ ومف
والمحيط  البيئة عمى الجنسيات متعددة الشركات تخمفو الذي األثر نوع تبيف لـ نياأ حيث المضيفة، في الدوؿ

 الحفاظ يخص فيما األجنبية الشركات لممارسات المنظمة والدولية الوطنية والقوانيف باألطر ومدى التزاميا
 أف عموما والمالحظ التموث، معدالت وخفض الحراري، االحتباس البيولوجي، ومكافحة البيئة والتنوع عمى

 األجنبي االستثمار عف عوضا النامية الدوؿ تنتيجو أف يمكف الذي تقدـ البديؿ لـ الكالسيكية النظرية 

                                                             
 .17مرجع سابق،ص 1
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 يحمميا التي السمبية اآلثار وتالفي االستثمار مف ىذا النمط يقدميا التي المنافع عمى لمحصوؿ المباشر 
 ،1معو

 الماركسي: الفرع الثاني:التفسير

ر مما تعطي حيث تتجو دائما لخدمة يرى رواد ىذا االتجاه أف االستثمارات األجنبية المباشرة تأخذ أكث
  مصالحيا فقط،

                                                                                                النظرية:مضمون  -1

 احاألرب معدؿ ميؿ مف خالؿ المباشر األجنبي لالستثمار تفسير تقديـ "لينيف " وخاصة االتجاه ىذا رواد حاوؿ
 عديدة صعوبات الرأسمالي طريقة اإلنتاج فييا تجد مرحمة وىي االحتكار مرحمة عند والسيما االنخفاض نحو
                                   الداخمي،                                                                   النقص لتعويض األفضؿ الخارج الوسيمة إلى المجوء يكوف الحالة ىذه وفي الفائض، تحقيؽ في
 الجنسيات الشركات متعددة وتوسيع قياـ أف فيروف Barran, Magdoff, Sweaterأمثاؿ  الجدد الماركسيوف أما

قصاء،االحتكارية األسعار عمى المحافظة إلى الشركات ىذه سعي خالؿ مف تفسيره يمكف  مف ليا المنافسيف وا 
 مكاسب المستثمريف أف بمعنى النتيجة صفرية لعبة األجنبية الستثماراتا أف يروف فيـ األسواؽ ،وبذلؾ

 تقوـ المباشرة األجنبية أف االستثمارات يروف كما،  2المضيؼ البمد خسارة نفسو الوقت في تعني األجانب
 ة،اإلمبريالي السيطرة إحكاـ خالؿ مف وذلؾ 09و 18 القرنيف في المستعمرة الدوؿ بو قامت الذي الدور بنفس
عادة  الدوؿ في ، أما األـ الدوؿ في تتـ البحثية معظـ األنشطة فإف كذلؾ .النامية البمداف في التنمية وا 
 التبادؿ ظؿ في النامية غالبية الدوؿ إفقار إلى يؤدي مما والمعادف، الثروات استغالؿ فييا فيتـ النامية،
وىكذا فإف  المتقدمة، البمداف في صالح يكوف ما غالبا والذي الدولية، االقتصادية العالقات فييء الالمتكاف

الفكر الماركسي يؤكد عمى خطورة االستثمار األجنبي المباشر وعمى دوره السمبي في تحقيؽ التنمية، وذلؾ 
 لألسباب التالية:                                                                 

رة إلى تشوىات ىيكمية في البنى االقتصادية لمدوؿ النامية، حيث تساىـ تؤدي االستثمارات األجنبية المباش -
في زيادة تبعية الدوؿ النامية لمدوؿ المتقدمة، كما أف االستثماراألجنبي المباشر يولد الكثير مف المخاوؼ 

 ألزماتنتيجة لمنفوذ الكبير الذي سيكوف لدوؿ ىذه الشركات عمى البمداف المضيفة، وألنو قد يمتد تأثير ا

                                                             
 .19 -18مرجع سابق،ص ص 1
-2007،باتنةاحلاج خلضر، ماجستري يف العلوم اإلقتصادية )غري منشورة(،جامعةمذكرة ،رب العربيالممنوحة لإلستثمار األجنبي المباشرفي دول المغ الحوافزساعد بوراوي، 2

 .13ص ،2008
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 االقتصادية التي قد تشيدىا الدوؿ المتقدمة إلى الدوؿ المضيفة ليذه االستثمارات، 

يؤدي جذب االستثمارات األجنبية المباشرة إلى انخفاض اإلنتاج الوطني بسبب خروج بعض الشركات  -
مف خصائص ومزايا الوطنية مف السوؽ لعدـ القدرة عمى منافسة الشركات األجنبية لما تتمتع بو ىذه األخيرة 

ال تتوفر في الشركات الموجودة في الدوؿ النامية،كذلؾ قد تقـو الشركات األجنبية بشراء الشركات الوطنية 
 مف أجؿ بسط سيطرتيا في  السوؽ األـ األمر الذي يؤدي إلى انخفاض المستوى االقتصادي لمدولة المضيفة 

في مجاؿ التيرب الضريبي وتحويؿ األرباح لمخارج،  إف الشركات األجنبية تقـو بممارسات غير قانونية -
وتقديـ الرشاوي لممسؤوليف عف القرار في سبيؿ بسط نفوذىا، وىذا ما يجعؿ الحكومات عاجزة عف فرض 

 رقابتيا عمى ىذه الشركات،

ة، وذلؾ تمعب االستثمارات األجنبية المباشرة دورا سمبيا في التأثير عمى ميزاف المدفوعات في الدوؿ المضيف -
 المواد عمى إنتاجيا في تعتمد أف نتيجة ضعؼ الروابط األمامية والخمفية مع االقتصاد الوطني حيث يمكف

 الوطنية الصناعات عمى سمبية آثار إلى يؤدي الخارج  األمرالذي مف المستوردة الوسيطة والسمع األولية
 العالـ مع التجاري عجزىا زيادة بسبب دوؿال لتمؾ المدفوعات عمى موازيف وكذلؾ األنشطة، تمؾ في العاممة

 الخارجي،

 إلى يؤدي وىذا ما النامية البمداف في البيئي الخطر ذات نشاطاتيا بعض بتوطيف الوطنية الشركات تقـو - 
 ، 1البيئة تموث مشكؿ تفاقـ

                                                                                             تقييم النظرية: -2
 : التالية الجوانب في النظرية ىذه أنتقدت

 وتطور نشأة في كيفية البحث تستطع ولـ المباشرة، األجنبية لالستثمارات المصاحبة اآلثار توضيح حاولت -
 االستثمارات، ىذه

 العوامؿ أثر ضيفة وتيمؿالم الدوؿ في المباشرة األجنبية االستثمارات عمى بالمسؤولية النظرية ىذه تمقي  -

   ،المباشرة األجنبية لالستثمارات اإليجابي تقميؿ األثر في المحمية واالقتصادية والسياسية الداخمية 

                                                             
 .15 مرجع سابق،صساعد بوراوي، 1
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 ىيمنة مف مخاطر بالتحذير واكتفت المباشرة، األجنبية لالستثمارات فعاال بديال النظرية ىذه تقدـ لـ -
 النامية، لمبمداف قتصاديةاال المقدرات عمى الجنسيات متعددة الشركات

إف التنافس الدولي عمى جذب االستثمارات األجنبية المباشرة يعتبر مؤشرا كافيا عمى وجود بعض المزايا  -
التي تتركيا مثؿ ىذه االستثمارات عمى البمداف المتمقية، وأنيا ليست مباراة مف طرؼ واحد، كما تزعـ النظرية 

نما ىي مباراة يحصؿ   .1فييا كؿ طرؼ عمى أنواع معينة مف الفوائدالماركسية، وا 

 :الفرع الثالث:النظرية النيوكالسيكية

 االستثمار أسباب قياـ لتفسير اتيمحاوال ضمف واآلراء األفكار مف العديد النيوكالسيكية النظرية حممت
أوليف  دييفاالقتصا مف لكؿ تعود التي العائد معدؿ نظرية المحاوالت ىذه أىـ مف ولعؿ المباشر األجنبي
 ،وكيمب

 مضمون النظرية: -1

بفرضية المنافسة الكاممة اذ  بنيت النظرية النيوكالسيكية عمى أساس اإلفتراضات الكالسيكية والمتعمقة أساسا
تعتبر أف األسواؽ المالية في مختمؼ الدوؿ غالًبا ما تكوف منعزلة عف بعضيا البعض، وأيًضا نظًرا ألف 

قدر العالي مف التطورفي الكثير مف الدوؿ وخاصة الدوؿ النامية،وأكدت النظرية أسواؽ رأس الماؿ ليست بال
عمى أف اإلستثمارات اإلجنبية المباشرة ىي بمثابة تحركات دولية في رأس الماؿ استجابة إلختالؼ أسعار 

س الماؿ الفائدة حيث أف معدالت الفائدة مرتفعة في الدوؿ النامية بسبب ندرة رؤوس األمواؿ فييا،اذف رأ
 سيتدفؽ إلي المناطؽ التي يحصؿ فييا عمى أعمى عائد ، 

 محرؾ ( أوؿ مف قدـ شرحا لتحركات رأس الماؿ الدولي، والذي أوضح أف أىـ عنصر 0933كاف "أوليف" ) 

المنافسة  ، فمع افتراض وجود سوؽ2لتصدير واستيراد رأس الماؿ ىو بالتأكيد راجع الختالؼ سعر الفائدة
رأس الماؿ سينتقؿ بحرية مف سوؽ آلخر، حيث أف معدؿ العائد في سعر الفائدة يختمؼ بيف فإف الكاممة،
 التقميدية لتدفؽ رأس الماؿ تؤكد أف ىذا االختالؼ في أسعار الفائدة ىوالسبب األوؿ  فالنظرية الدوؿ،

 يف الدوؿ،رجع اختالؼ سعر الفائدة إلي مسألة إتاحة أو وجود رأس الماؿ أو إنتاجية رأس الماؿ بيو 
                                                             

 .15صمرجع سابق، 1
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                                                                                                تقييم النظرية: -2
لكف ىذه النظرية عجزت عف التمييز بيف االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار األجنبي غير المباشر،      

بي المباشر ركزت عمى رأس الماؿ ولـ تأخذ بعيف اإلعتبار مفيـو فالنظرية في تحميميا لإلستثماراألجن
اإلستثماراألجنبي المباشركقائمة تتضمف أيضا التكنموجيا والميارة اإلدارية،ولـ يشرح النموذج األسباب التي مف 

                                  أجمياتفضؿ الشركات القياـ باإلستثمار المباشر بدال مف التصدير،                                 

وبذلؾ فافتراضات "أوليف" عف تحركات رأس الماؿ  القت قبوال في الحقبتيف الالحقتيف لظيورىا، ولكف بعد 
،حيث أف قياـ 1عشريف عاًما أصبح واضًحا أف مثؿ ىذه النظرية غير قادرة عمى شرح ظاىرة االستثمارالمباشر

سة الكاممة وغياب تكمفة االنتقاؿ وعدـ كماؿ المعمومات تعتبر غير تمؾ النظرية عمى افتراض المناف
،كما أف ىدؼ تعظيـ الربح ليس ىو المحدد األساسي في اتخاذ قرار االستثمار في الخارج بؿ ىناؾ 2واقعية

عوامؿ عديدة كمعدؿ النمو وحجـ السوؽ،اضافة الى أف ىذه النظرية لـ تفسركيفية نشأة اإلستثمارات، 
عمييا أنيا حاولت تفسير حركة اإلستثمار األجنبي قياسا عمى حركة التجارة الدولية رغـ أنو في كمايؤخذ 

الواقع التقدـ ىذه األخيرة تفسيرا محددا حيث تفترض عدـ قدرة عوامؿ اإلنتاج عمى اإلنتقاؿ مف بمد إلى 
 ،3 آخر،في حيف أف اإلستثماراألجنبي المباشر يمثؿ انتقاؿ لعوامؿ اإلنتاج

 النظريات الحديثة المعتمدة عمى هيكل السوق والمنشأة والبمد المضيفطمب الثاني : الم

توجد مجموعة مف النظريات حاولت تفسير االستثمارات األجنبية بالتركيز عمى زاوية معينة مف التحميؿ إما 
 مف وجية المؤسسة أو ىيكؿ السوؽ أو البمد وسيتـ تناوليـ كما يمي:

  ورة حياة المنتجالفرع األول: نظرية د

 باإلضافة إلى التأكيد حيث أكد عمى أىمية التفوؽ التكنموجي، 0966عاـ  vernon. R  صاغ ىذه النظرية

 1عمى أىمية المزايا المكانية التي تتمتع بيا الدوؿ المضيفة لإلستثماراألجنبي المباشر 
                                                             

،مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية)غري 4001 -4991دور السياسة المالية في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر،دراسة حالة الجزائرخالل الفترةعبد الباسط بوزيان، 1
 .34ص،2007-2006ف،منشورة(،جامعة حسيبة بن بوعلي،الشل

-2007جامعة احلاج خلضر،باتنة،،،مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية)غري منشورة(،دراسة حالة تونس،الجزائر،المغربالنمو االقتصادياالستثمار األجنبي المباشر و رفيق نزاري، 2
 .4ص،2008

 .54زلمد قويدري،مرجع سابق،ص 3
 ترجم بعدىا إىل الفرنسية باإلجنليزية  1966ة اجلنسيات  لو عدة كتب من بينها كتابو ادلشهور "الشركات متعددة اجلنسيات" الذي ألفو سنة رجل اقتصاد أمريكي اشتغل يف شركة متعدد 

 إىل جانب ذلك تعترب أول تفسري اجلنسيات من حيث التدويل والتوطن يف ا خلارج، ،أين تضمن نظريتو ادلعروفة إىل جانب دراسة معمقة حول إسًتاتيجية الشركات متعددة1973سنة 
  .للعالقة ادلوجودة بني التجارة واالستثمار األجنيب ديناميكي
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                                                النظرية:                                           مضمون  -1  

وحسب ىذه النظرية فإف المنتجات والسمع الجديدة تولد في الدوؿ ذات التكنموجياالعالية،والمداخيؿ الفردية 
المرتفعة أيف تكوف المرونة السعرية معدومة حيث يكوف التركيز عمى الييبة والمكانة بدال مف الثمف، ثـ بعد 

انتاجيا في الدوؿ األقؿ تطورا مف الناحية التكنموجية إلى أف ينتقؿ اإلنتاج في مرحمة الحقة إلى  ذلؾ ينتشر
الدوؿ النامية، وتفترض ىذه النظرية أيضا أف زيادة الطمب عمى ىذه المنتجات في الخارج سوؼ يعرض 

ي أو الترخيص بإنتاجيا الشركة المنتجة إلى خسارة إذا لـ تقـ بإنتاج ىذه المنتجات في اإلقتصاد الخارج
فرضية أخرى والمتمثمة في تفضيؿ سياسة الدخوؿ إلى األسواؽ مف خالؿ سياسة التصنيع  محميا،وىكذا تظير

 واإلنتاج المحمي بدؿ التصدير، وبالتالي التشجيع عمى التوطف الصناعي في مختمؼ األمكنة واإلقتصاديات،   

 :تتمثؿ فيما يمي مراحؿ أساسيةوتنطوي دورة حياة المنتج الدولي عمى ثالثة 

 معيا يمكف ال قد المالية التي بالخسائر وأحياًنا الكبير، باإلنفاؽ المرحمة ىذه تتميز :مرحمة المنتج الجديد -ا
عالنية دعائية بحممة المرحمة ىذه في الشركة تقـو الربح، حيث تحقيؽ الوالء  مف حالة خمؽ بيدؼ مكثفة وا 
 األـ، السوؽ مف بالقرب البداية تكوف أف مف المرغوب يكوف المرحمة ىذه وخالؿ الجديدة، التجارية لمعالمة

 عالية لمثمف بالنسبة الطمب مرونة تكوف أف احتماال كبيًرا ىناؾ أف كما المطموبة، التغييرات إجراء يسيؿ حتى
 لتكمفة كبرى ميةأى تعطي لف الجديد المنتوج الشركة صاحبة المنافسة فإف لغياب ونظًرا المرحمة ىذه خالؿ

 التكاليؼ مف أي   أو العمالة تخفيض بغرض دوؿ أخرى في باإلنتاج لمقياـ ضغوًطا تواجو ال أنيا اإلنتاج، كما
  المرحمة ىذه وخالؿ األـ، لمدولة الداخمي السوؽ الجديد في المنتوج وحدات معظـ تصريؼ يتـ بينما األخرى،

 في أوال تظير الفرص تمؾ تصديرية، فرص بالبحث عف تقـو المنتجة الشركة فإف المنتوج نضج بداية ومع
                                                                 ،                                                                                                         2األفراد لدى المستيمكيف، والقدرات الشرائية أذواؽ تتشابو حيث المتقدمة الدوؿ

 بسبب توسع وذلؾ سريعة، نمو عممية المنتوج يشيد المرحمة ىذه خالؿ :مرحمة المنتج الناضج -ب
 القياـ باالستثمار إلى بالشركة يدفع ما وىذا المرحمة، تمؾ خالؿ الظيور في المنافسة تبدأ كما المستيمكيف،

 في الذي خمقتو سوقيا حماية أجؿ مف الخارج في بيا خاصة جديدة إنتاج روعف بإنشاء وذلؾ المباشر األجنبي
 في إلى االستثمار بالشركة تدفع التي األسباب مف مجموعة ىناؾ أف كما التصدير، خالؿ مف األولى المرحمة
 مف عمى  الواردات الضرائب فرض بسبب المنافسة عمى القدرة عدـ إلى ترجع حيث دفاعية، ومعظميا الخارج

                                                                                                                                                                                                    
 .1775ص،صفوت عبد السالم عوض اهلل،مرجع سابق 1
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 قد كما الطمب عمييا، يخفض مما المستوردة، السوؽ في السمعة ثمف ارتفاع ثـ المستوردة، ومف الدولة قبؿ
 األـ في الدولة باإلنتاج القياـ مف بدال المباشر باالستثمار الشركة قياـ في دور والشحف النقؿ لتكاليؼ يكوف

معمومات عف التركيبة الفنية لمسمعة والتكنموجيا ،ومع مرور الزمف تتسرب ال1تبعات مف يحممو وما التصدير ثـ
المستخدمة مف جانب الدولة والشركة المخترعة لمسمعة،حيث تصبح السمعة معروفة وشائعة،مما يعني التوقؼ 

لتبدأ بعدىا الشركة  2عف استيراد المنتج مف طرؼ الدوؿ المتقدمة األخرى بسبب مقدرتيا عمى انتاجو محميا
                                                                3افسية وتبدأ مبيعات المنتج في االنكماش والتدىوربفقداف ميزتيا التن

 بالدولة سواء) المنتجات مف الصعب تمييز المنتج عف غيره مف يصبح حيث: مرحمة المنتج النمطي -ج
 تواجييا التي التنافسية لمضغوط نتيجةو السعر، الؿخ مف إال (إلييا االنتقاؿ تـ المتقدمة التي بالدوؿ أو األـ

 لمدوؿ إنتاجيا تحويؿ خالؿ مف ذلؾ ويكوف حتميا، أمًرا صار اإلنتاج تخفيض تكمفة فإف المبتكرة الشركة
 األجنبي االستثمار عف نتحدث أف يمكف فقط المرحمة ىذه وفي عمؿ منخفضة، تكمفة يوجد نموا، أيف األقؿ

 ليست المرحمة ىذه خالؿ الفروع تنتجيا التي المنتجات أف إلى اإلشارة وتجدر امية،الن الدوؿ في المباشر
نما المضيفة، الدوؿ في المحمي لالستيالؾ  فينا ،4أيضا أوغيرىا مف الدوؿ المتقدمة األـ لمدولة لمتصدير وا 

 صادرات يجياتدر  الواردات وتنخفض إلحالؿ وليس التصدير اجؿ مف اإلنتاج ىي الشركة إستراتيجية تكوف
 ىذه محميا وفي إنتاجو عمى قادرة تصبح تستورده كانت النامية التي الدوؿ أف األخرى لكوف المتقدمة الدوؿ

                                                                                         5النامية الدوؿ في الفعمي األجنبي المباشر االستثمار عف نتحدث أف يمكف فقط المرحمة

 :النظريةتقييم  -2

بالرغـ مف أف النظرية قد قدمت تفسيرا لالستثمار األجنبي المباشر في الفترة التالية لمحرب العالمية الثانية، 
ونجحت في شرح نمو االستثمارات األجنبية المباشرة األمريكية في دوؿ غرب أوروبا، وكذلؾ في الدوؿ 

 لنظرية قوبمت بالعديد مف االنتقادات التي وجيت إلييا مف أىميا:النامية، إال أف ىذه ا

عمى الرغـ مف أف العديد مف الصناعات كالصناعات االلكترونية مثؿ الحاسبات تؤيد اإلفتراضات التي  -
تقـو عمييا النظرية حيث بدأت تمؾ الصناعة في الواليات المتحدة ثـ انتشرت بعد ذلؾ في المممكة المتحدة 

                                                             
 .36صمرجع سابق، 1
 . 25 -24زلمد العيد بيوض،مرجع سابق،ص ص 2
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 .36صعبد الباسط بوزيان،مرجع سابق، 4
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نيا الغربية وفرنسا والياباف ثـ امتد إنتاج الحاسبات إلى الدوؿ النامية مثؿ تايواف وكوريا الجنوبية وىونج وألما
كونج إال أنو ىناؾ أنواع مف المنتجات يصعب تطبيؽ النظرية عمييا خاصة سمع التفاخر مثؿ السيارات 

 ،1الفاخرة

ركات متعددة الجنسيات لمتممؾ المطمؽ اف ىذه النظرية لـ تقدـ تفسيراواضحا ألسباب تفضيؿ الش -
لممشروعات االنتاجية خارج الدولة األـ كوسيمة لتحقيؽ األرباح في الوقت الذي توجد فيو بدائؿ أخرى كعقود 

،                                                                                                               2التراخيص
إف الميزة التكنولوجية ليست ىي الدافع إلى قياـ الشركات باالستثمار األجنبي المباشر مف خالؿ تحميؿ  -

دورة المنتج، ألف االستثمار ال يكوف إال في المرحمة األخيرة، وىي المرحمة التي تفقد فييا الشركة صاحبة 
 ،دمة نمطية ومنتشرة عالميااالختراع الميزة النسبية التكنولوجية، فتصبح التكنولوجيا المستخ

ال يصمح تحميؿ دورة المنتج عمى االستثمارات المباشرة في قطاع البتروؿ والسياحة، إذ ال يتطمب ىذا النوع  -
 ،األـ، بؿ قد تكوف بداية الشركة بالدولة المضيفة الدولة مف االستثمارات العمؿ مف داخؿ

سيات باالستثمار األجنبي المباشر في كؿ مف الدوؿ مف الناحية العممية، تقـو الشركات متعددة الجن -
المتقدمة والدوؿ المضيفة )النامية( عمى حد سواء وفي نفس الوقت دوف المروربالمراحؿ التي عرضيا فرنوف 

 ،في نظريتو حوؿ دورة حياة المنتج

المنتوج  ىناؾ بعض الصناعات ذات المستوى التكنولوجي المتقدـ ال تمر بنفس المراحؿ لدورة حياة -
)صناعة تكنولوجيات االتصاؿ(، إذ قد يكوف ظيورىا في األسواؽ المتقدمة متزامنا مع ظيورىا في أسواؽ 

الدوؿ النامية، كذلؾ قد تظير بعض المنتجات لخدمة السوؽ الخارجي منذ البداية )اليواتؼ المحمولة ببعض 
 .3الخ(خصوصيات المجتمع اإلسالمي مثؿ اآلذاف، وتحديد وجية القبمة...

 نظريات عدم كمال السوقالفرع الثاني:

 بعض القدرات أو جوانب تبني ىذه النظريات تحميميا عمى إفتراض عدـ كماؿ السوؽ،حيث ترى أف توافر

 الوطنية بالمقارنة بالشركات القوة لدى الشركة متعددة الجنسيات كالموارد المالية والتكنموجيا والمعارات اإلدارية

                                                             
 .65،مرجع سابق،صنظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية المباشرةعبد السالم أبو قحف، 1
 .112منور أوسرير،نذير عليان،مرجع سابق،ص 2
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 تتمثؿ ىذهو ة يعتبر أحد العوامؿ الرئيسية التي تدفع الشركات لإلستثمار في الخارج،في الدوؿ المضيف 
  النظريات في:

 أوال:نظرية الميزة االحتكارية 

                  عف الشركات متعددة الجنسيات                                                    0966و0961سنتي  ىايمر تحميؿ في أوال اإلحتكاري النموذج ظير
 النظرية:مضمون  – 1

 تفترض ىذه النظرية أف توافر بعض القدرات أوجوانب القوة لدى الشركات متعددة الجنسيات مقارنة بالشركات

الوطنية في الدوؿ المضيفة يعتبر احد العوامؿ الرئيسية التي تدفع ىذه الشركات نحو االستثمارات  
ركات بعدـ قدرة الشركات الوطنية بالدوؿ المضيفة عمى منافستيا تكنموجيا األجنبية،بمعنى أف ايماف ىذه الش

 أو انتاجيا أو ماليا أو اداريا سيمثؿ احد المحفزات األساسية وراء قرار ىذه الشركات الخاص باالستثمار،

ا يعني وفي ىذا الشأف يرى ىودوينج أنو في حالة سيادة المنافسةالكاممة في احد األسواؽ األجنبية،فإف ىذ
 انخفاض قدرة الشركة متعددة الجنسيات عمى التحكـ في السوؽ حيث توجد الحرية الكاممة أماـ أي مستثمر

كما أف السمع والخدمات المقدمة وعناصر االنتاج المستخدمة تتصؼ بالتجانس ومف ثـ  1لمدخوؿ في السوؽ
 ،2ا النوع مف نماذج السوؽفإنو قد التوجد مزايا تنافسية لمشركات متعددة الجنسيات في مثؿ ىذ

 حيث يؤكد عمى وجود ارتباط وثيؽ بيف تدفؽ االستثمارات Youngو Hoodمع  CavesوParry ويتفؽ كؿ مف 

 األجنبية المباشرة مف الشركات متعددة الجنسيات وبيف توافر أوامتالؾ بعض المزايا النسبية لتمؾ الشركات 

 ، 3يفةبالمقارنة بالشركات الوطنية في الدوؿ المض 

                                                                                             تقييم النظرية:  -2
 وجيت إلى ىذه النظرية عدة انتقادات مف أىميا:

 مف تشرح الحكمة ال ولكنيا المباشر األجنبي االستثمار يحدث لماذا جزئيا اإلحتكارية الميزة نظرية تشرح
مزاياىا  إستغالؿ مف بدال المباشر األجنبي االستثمار خالؿ مف أجنبية أسواؽ في الدخوؿ الشركة تفضيؿ

                                                             
 .54،مرجع سابق،صنظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبيةعبد السالم أبو قحف، 1
 .55مرجع سابق،ص  2
 .109-108منور اوسرير،نذير عليان،مرجع سابق،ص ص 3



 الفصل الثاني :الدراست النظريت لالستثمار األجنبي المباشر
 

  888 
 

 اعتبارىا في تأخذ لـ النظرية أف كما منتجاتيا، بتصدير الدولية التجارة مثؿ أخرى بوسائؿ اإلحتكارية
ستغالؿ اإلحتكار مف سياتالجن متعددة الشركات لمنع المضيفة الدولة تتخذىا التي قد اإلجراءات  مزاياىا، وا 

 الدوؿ في الناشئة والصناعات المحمييف المستثمريف األولى بالدرجة تيدد ىذه اإلحتكارات مثؿ وأف خصوصا
 لتحقيؽ التحويمية الصناعات قطاع وتطوير اإلنتاجي ىيكميا سبيؿ تطوير في عمييا تعوؿ والتي المضيفة

 .1طويؿ المدى كيدؼ مةالمستدا والتنمية االقتصادي النمو

 مف األسواؽ إلى الدخوؿ الشركات تفضيؿ مشكمة اإلنتاج تدويؿ نظرية : تعالجثانيا:نظرية تدويل االنتاج
 االنتقاؿ، تكاليؼ مفيـو عمى باإلعتماد وذلؾ التصدير بدؿ المباشر األجنبي االستثمار خالؿ

 مضمون النظرية: -1

 ىناؾ يكوف عندما وذلؾ الداخمية أسواقيا تطوير في تأمؿ لشركاتا أف مفادىا فكرة عمى تركز النظرية ىذه
 الجنسيات متعددة الشركات أف ترى اإلنتاج تدويؿ فنظرية الشركة، إطار داخؿ أقؿ بتكمفة انجازه يمكف انتقاؿ
             والخدمات،                        لمسمع الدولية األسواؽ في السوؽ كماؿ لعدـ طبيعية استجابة في تتحرؾ
 الشركات أف حيث الشركة سيطرة داخؿ الدولي السوؽ جعؿ عممية أنو عمى اإلنتاج تدويؿ ريجماف ويعرؼ

 الكبير، الحجـ صورة في الشركة تمتمكيا التي المزايا إلستغالؿ الوطنية الحدود تعبر الجنسيات متعددة

 السوؽ استبداؿ عمى إعتمادا تنمو الجنسيات متعددة الشركات أف إفتراض عمى مبنية اإلنتاج تدويؿ فمميزات
 األداة تكوف أف يمكف الجنسيات متعددة الشركات أف التعريؼ مف نستخمص أف ويمكف داخمي، بآخر الخارجي
 تطرح اإلنتاج تدويؿ فكرة أف كما السوؽ، كماؿ عدـ شرط توفر وضرورة الدولي اإلنتاج لعممية فعالية األكثر
مف اعطاء  بدال المباشر االستثمار طريؽ عف تممكيا التي اإلختراع وبراءات رىاألسرا الشركة حماية فكرة

 ،2التراخيص

 في تتركز التي الصناعات ألف النامية الدوؿ في لمتطبيؽ صالح ىذا النموذج غير يعتبر تقييم النظرية: -2
 حيث أخرى، دوؿ في جديدة استثمارات إنشاء أعباء تحمؿ عمى قادرة وغير ناشئة صناعات ىي اقتصادياتيا

 موقعيا وتعزيز والتسويقية اإلنتاجية تنمية قدراتيا سبيؿ في المراحؿ كأولى بالتصدير الغالب في تكتفي
 تخمؼ ألنيا التكمفة قميمة ليست اإلنتاج تدويؿ فكرة أف كما الدولي، أو المحمي الصعيد عمى سواء التنافسي
 محترؼ كؼء، إداري طاقـ عمى الشركة توفر التدويؿ فكرة نجاح يرىف بحيث بالسيطرة متعمقة مشكالت

                                                             
 .21زلمد العيد بيوض،مرجع سابق،ص 1
 .دلرجع والصفحةنفس ا 2
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 كما متحرؾ وليس ثابت اإلنتاج تدويؿ تحميؿ فإف ذلؾ إلى باإلضافة الشركة، ورسالة بإستراتيجية وممتـز
 ،1االنتقائية النظرية خالؿ مف دينينج جوف يد عمى بعد فيما تطويره تـ حيث النظرية، تفترض

 :لمالثالثا:نظرية عدم كمال سوق رأس ا

 في والمتمثؿ اإلنتاج مف عوامؿ واحد عامؿ عمى المباشر األجنبي لإلستثمار تفسيرىا في النظرية ىذه تعتمد
 ،النقدي الماؿ رأس

 مضمون النظرية: -1

فإنو عندما تكوف ىناؾ مخاوؼ ومخاطرمف تغيرات سعرالصرؼ فإف الشركات مف الدوؿ ذات  Alber ؿ وفقا 
زة وتتشجع لالستثمار في الدوؿ ذات العممة الضعيفة،فبعض الشركات مف الدولة العممة القوية تكوف ذات مي

األـ تكوف قادرة عمى تعظيـ عوائدىا بسعر أعمى مف الشركات العاممة بالدولة المضيفة ألنيا تستطيع 
المتحدة  االقتراض بسعرفائدة أقؿ مف أسواؽ رأس الماؿ الدولية،وىو ما يفسراالستثمارات المباشرة مف الواليات

األمريكية خالؿ الخمسينيات والستينيات،وكذا استثمارات ألمانيا الغربية وسويسرا والياباف في منتصؼ 
 الستينيات والسبعينيات وىذا بسبب قوة عمالت ىذه الدوؿ،

 تقييم النظرية: -2

ات القرف الماضي يتناقض ىذا النموذج مع النمو المستمر لالستثمارات  األمريكية واألنجميزية خالؿ سبعيني
عمى الرغـ مف ضعؼ الدوالر والجنيو االسترليني،كما أنو فشؿ في تفسيراالستثمارات المباشرة القادمة مف 

 األجنبي االستثمار حدوث تفسير عف عجزت كما الدوؿ النامية ألنو عادة الوجود ألسواؽ رأس الماؿ فييا،
  2 األوروبي كاالتحاد احدةالو  النقدية المنطقة في تقع التي الدوؿ بيف المباشر

  :المنظور اإلداري لممؤسسةالثالثالفرع 

                                                                  ولي أىمية لسموؾ المديريف،                                   ييعتمد أصحاب ىذا اإلتجاه عمى فكرة الثورة االدارية،حيث      
                                                                                            النظرية: نمضمو -0

يرى أصحاب ىذا اإلتجاه أنو يجب التفرقة بيف مالؾ المؤسسة واإلدارة اإلقتصادية،حيث ييدؼ أصحاب 

                                                             
 .22-21زلمد العيد بيوض،مرجع سابق،ص ص 1
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رفع مرتباتيـ،وترتبط مصالحيـ يسعى المديروف لتحقيؽ أىدافيـ الشخصية ك المؤسسة لتعظيـ الربح،بينما
 الشخصية بزيادة مبيعات المؤسسة إلثبات نجاحيـ في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة،       

 المديريف في إتخاذ القرارات المتعمقة باإلستثماراألجنبي المباشرفي جميع مراحؿ اإلستثمار أىمية دور وتبرز
فروع الخارجية،كما أف إختيار التكنموجيا ومستويات وصوال إلى مرحمة تنمية ال بدءا مف إتخاذ قرار اإلستثمار

األداء التكنموجي تعتبر مف مياـ المديريف وتتوقؼ ىذه اإلختيارات عمى مدى تقديرىـ لممخاطرة ونمو األسواؽ 
، ويعتبر عنصر المخاطرة شديد األىمية في تحديد قياـ 1الخارجية،ورغبتيـ في متابعة سياسة توسع المؤسسة

عمى مديريف  تتوفر ستثمارالمباشرالخارجي فالشركات األولى التي تستثمر خارج حدودىا،عادة ماالشركات باإل
اكثر ميال لممخاطرة، اماالشركات التي تدخؿ متأخرة فيكوف مديروىا شديدي الحرص وقميمي المخاطرة وبذلؾ 

ي وتنظيـ الشركة وتوزيع تبدو مرحمة التوطف األولى في الخارج كثيفة في اإلدارة،حيث يبدأ اإلنتاج األول
الرئيسي  مما يتطمب فريقا مف اإلدارييف الذيف ينتموف لمشركة األـ،ويمعبوف الدور األدوارداخؿ الييكؿ الجديد

في تأسيس الفرع الخارجي،وقد تقؿ ىذه الكثافة في المراحؿ التالية ،حيث يمكف تكويف اطارات ادارية محمية 
طالة وتربط ىذه النظر  تحؿ محؿ االجنبية، ية دوافع اإلستثمار األجنبي المباشر بالرغبة في تعظيـ المبيعات،وا 

 ،        2مرحمة النضج لممنتج القائـ،ولتحقيؽ رقابة أفضؿ لمفروع األجنبية

 إنتقادات  أىميا: وجيت ليذه النظريةتقييم النظرية: -2

 شخصية تتمثؿ في توجيات اليمكف تعميـ ىذه النظرية حيث ردت قراراإلستثماراألجنبي إلى أسباب -

 المديريف ومدى قدرتيـ عمى المخاطرة، 

 تعد ىذه النظرية قاصرة لمغاية،حيث توجد دوافع أخرى لإل ستثمار األجنبي المباشربخالؼ زيادة المبيعات، -

 لـ تفسر اإلستثمارات المباشرة الموجودة بيف الدوؿ المتقدمة والتي تتميز بوجود تشابو كبير في قدراتيا -
اإلدارية كما ونوعا،وتتشابو في كثافة عنصر اإلدارة ومستوى األداء وعميو فإف النظرية تبدوقاصرة في إعطاء 

 ،3تفسير واضح ليذا الواقع

 

                                                             
 .69زلمد قويدري،مرجع سابق،ص 1
 .70مرجع سابق،ص 2
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 :المنظور السموكي لممؤسسةالرابعالفرع 

مف اذا كاف االتجاه االداري قد ميز االدارييف عف أصحاب المؤسسة،،فإف ىذا اإلتجاه ذىب أبعد مف ذلؾ  
 خالؿ تركيزه عمى اليياكؿ الداخمية لممؤسسة،

                                                                                             النظرية: مضمون -1 
يرى أصحاب ىذا اإلتجاه أف المؤسسة تضـ مجموعة غير متجانسة متناقضة المصالح اليربطياإال ىدؼ 

بوصفو يحقؽ مصالح الجميع، كماأف إتخاذ القراريخضع لمبدأ التراضي وغمبة رأي مجموعة  بقاء المشروع
إذف فيذا اإلتجاه فسر اإلستثمار األجنبي المباشرانطالقا مف السموؾ التنظيمي لممؤسسة، حيث  عمى أخرى،

 ،1إعتبرت أف قراراإلستثمارتتخذه المجموعة ذات السمطة

 تقييم النظرية: -2

 لنظرية انتقادات أىميا:وجيت ليذه ا

إفترض ىذا اإلتجاه الرشادة اإلقتصادية لممؤسسة،مع أف تبايف مصالح مختمؼ القوى التفاوضية قد يحوؿ  -
 دوف وصوؿ المؤسسة لموضع األمثؿ،

أولى ىذا اإلتجاه أىمية لدور المؤسسة في تحديد اإلستثمارات األجنبية المباشرة،وأغفؿ دور الدولة في  -
جتماعيةمساعدة الم  ،2ؤسسة في إختياراتيا وىذا بما تحدثو الدولة مف تحوالت إقتصادية وتكنموجية وا 

  : نظرية المدرسة اليابانيةالخامسالفرع 

 اليابانية التجربة مف المستفادة الدروس خالؿ مف المباشر األجنبي االستثمار تفسير المدرسة ىذه حاولت

واألمريكية،  األوروبية النماذج باقي عف تميزىا وتنظيمية، يريةتسي ميزات مف بو تتمتع وما 0945 عاـ منذ 
 ،                                            TSURUMI،و KOJIMA، OSAWA مف كؿ المدرسة ىذه رواد أبرز مف
 النظرية: مضمون -1

تكنولوجية المتزايدة، تؤكد ىذه المدرسة أف السوؽ وحده غير قادر عمى التعامؿ مع التطورات واالبتكارات ال
كما توصي ىذه المدرسة بضرورة تدخؿ الدولة لخمؽ حالة مف التكيؼ الفعاؿ مف خالؿ السياسات التجارية، 

                                                             
 .71مرجع سابق،ص 1
 .75مرجع سابق،ص 2
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وليذا فقد أدمج كوجيما بيف النظريات التجارية ونظريات االستثمار األجنبي المباشر ، مؤكدا أف االستثمارات 
 ، و اعتبر1أف االستثمارات اليابانية تشجع عمى خمؽ قاعدة تجاريةاألمريكية ما ىي إال بديؿ لمتجارة،في حيف 

كوجيما أف معظـ االستثمارات األجنبية المباشرة اليابانية تتـ مف قبؿ مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وتتركز في 
 2،البمداف اآلسيوية

سسات األمريكية، تفسير مدى فعالية تسيير المؤسسات اليابانية مقارنة بالمؤ  TSURUMI وحاوؿ االقتصادي
وتوصؿ إلى أف المسيريف في النموذج األمريكي ينفردوف بعممية اتخاذ القرارات االستراتيجية، بخالؼ النموذج 

الياباني الذي يركز عمى إشراؾ جميع األطر المتوسطة والعميا في صياغة القرارات االستراتيجية وتحديد 
 األىداؼ عمى المدى البعيد،

أف النموذج الياباني يعتمد عمى أىمية العالقات الدقيقة والوطيدة بيف المورديف  إلىTSURUMI كما أشار
وغرؼ التجارة ،حيث تعمؿ ىذه األخيرة عمى تزويد الشركات اإلستثمارية بالمعمومات الضرورية عف 

  .3اإلستثمار األجنبي

                                              : وجو إلى ىذه النظرية العديد مف االنتقادات مف أىميا:   تقييم النظرية -2

يعد تحميؿ المدرسة اليابانية غير كاؼ لتفسير ظاىرة اإلستثماراألجنبي المباشر،لكونو نموذجاكالسيكيا،غير  -
                                                                     قادر عمى تقييـ آثار أنواع اإلستثمار األجنبي المباشرعمى مستوى الرفاىية،                                       

اعتبرت النظرية أف اإلستثمار األجنبي المباشر يتركز في المنطقة اآلسيوية،إالأف الواقع يبيف تعاظـ دور -
 ىذه المناطؽ، اإلستثمارات اليابانية في أوروبا،وأمريكا،وحتى إفريقيا، بفعؿ عوامؿ الجذب في

ترى النظرية أف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليابانية ىي التي تمارس عمميات اإلستثمار بالخارج،إال  -
أف ذلؾ غير صحيح دائما،إذ أف كبرى الشركات اليابانية توطف أنشطتيا في البيئات العالمية األكثر مالئمة 

 ،4لإلنتاج والتسويؽ
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 :نظرية الموقعالسادسالفرع 

 ركات متعددة الجنسيات ػػػرارات استثمار الشػػػػؿ الموقعية والبيئية المؤثرة عمى قػػػبالعوامتيتـ ىذه النظرية 

 في الدوؿ المضيفة،

 مضمون النظرية: -1

 إف العوامؿ الموقعية تؤثر عمى كؿ مف قرار الشركة متعددة الجنسيات باالستثمار في إحدى الدوؿ المضيفة

يف ىذا النوع مف االستثمار والتصدير ليذه الدولة أو غيرىا مف الدوؿ وكذلؾ عمى قرارىا الخاص بالمفاضمة ب 
 األخرى المضيفة وتشمؿ كافة العوامؿ المرتبطة بتكاليؼ االنتاج والتسويؽ واالدارة عمى النحو التالي:

 ونم معدؿ السوؽ، حجـ اإلعالف، وكاالت التوزيع، منافذ المنافسة، درجة مثؿ: والسوؽ التسويقية العوامؿ -
 خرى، لدوؿ التصدير احتماالت السابقيف، العمالء عمى المحافظة في الرغبة التكنولوجي، التقدـ درجة السوؽ،

 العاممة، األيدي توافر مدى األولية، والمواد الخاـ المواد مف القرب مثؿ: بالتكاليؼ المرتبطة العوامؿ -

 والسمع الخاـ المواد نقؿ تكاليؼ ضانخفا مدى األمواؿ، رؤوس توافر مدى األجور، مستويات انخفاض

 األخرى... اإلنتاجية والتسييالت الوسيطة،

 األخرى القيود الحصص، نظاـ الجمركية، التعريفة مثؿ: الخارجية( التجارة الحمائية)ضوابط اإلجراءات -

 واالستيراد، التصدير عمى المفروضة

 األجنبي، الوجود أو األجنبية االستثمارات ؿقبو  مدى مثؿ: األجنبي االستثمار بمناخ المرتبطة العوامؿ -

 الصرؼ، أسعار ثبات مدى االستثمار، لمشروعات األجانب ممكية عمى المفروضة القيود السياسي، االستقرار 

 ،1عامة بصفة المضيفة الدولة بيئة مع التكيؼ ومدى الضرائب، نظاـ 

 األجانب، مريفلممستث المضيفة الحكومة تمنحيا التي واالمتيازات الحوافز -

 الطبيعية الثروات توافر مدى الجغرافي، الموقع المتوقعة، المبيعات المتوقعة، األرباح مثؿ أخرى، عوامؿ -

 ،1الضريبي التيربأو  تجنبال إمكانية لمخارج، األمواؿ ورؤوس األرباح تحويؿ عمى المفروضة والقيود
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المعدلة المستندة الى النظرية  الموقع ةإلى نظري مجموعات ثالثSimmonda و Robockمف كؿ أضاؼ وقد
 المضيفة لمدولة المميزة الشرطية )خصائص المنتج،الخصائص السابقة تشمؿ المجموعة األولى المتغيرات

 الدوؿ مع لمدولةالمضيفة الدولية والطبيعية،العالقات البشرية الموارد توافر ومدى المحمي السوؽ كطمب
 الثالثة موعةالمجأما التنافسي( لمشركة،المركز المميزة دافعة)الخصائصال العوامؿ األخرى( الثانية تشمؿ

الخاصة  كالحوافز المضيفة لمدولة المميزة الضابطة)الخصائص أو الحاكمة المتغيرات بعض في فتتمثؿ
 رؤوس تصدير بتشجيع الخاصة والسياسات كالموائح األـ لمدولة المميزة األجنبية، الخصائص باالستثمارات

 2األـ( والدولة المضيفة الدولة بيف المبرمة كاالتفاقيات الدولية األجنبية،العوامؿ اؿ واالستثمارات األمو 

 تقييم النظرية: -2

 قد أوردتيا التي األجنبي االستثمار محددات معظـ أف استبياف يمكف النظرية ىذه جوىر إلى نظرنا إذا

 الشركات تدفع أو تعوؽ قد التي العوامؿ مف العديد دمتق النظرية،كما أنيا ليذه السابقة النظريات تناولتيا
 الدوؿ في تسويقية أو إنتاجية أنشطة ممارسة أو استثمارية بمشروعات القياـ إلى الجنسيات متعددة

 التي األجنبية لالستثمارات الدافعة العوامؿ إلى بإشارتيا غيرىا عف المضيفة،اضافة الى تميز ىذه النظرية
 شركاتيا لتشجيع األـ الحكومات أو الحكومة الدولة تقدميا التي والحوافز الضمانات مثؿ األـ الدولة إلى ترجع

 األخرى البيئية والعوامؿ حدودىا، خارج إنتاجية أنشطة وممارسة استثمارية مشروعات إلقامة المحمية الوطنية
 ،3والنقابات العماؿ تحاداتا نفوذ زيادة أو األـ بالدولة المحمية األسواؽ في المنافسة حدة زيادة مثؿ

 :التوفيقية الحديثة :النظرياتالمطمب الثالث

 دور بيف ظيرت مجموعة نظريات حاولت دمج ثالثة مداخؿ جزئية مختمفة في نظرية واحدة حيث ربطت

 ونظرية  Dunningالسوؽ ومف أىـ ىذه المحاوالت:النظرية االنتقائية ؿ وبييكؿ بالبمد وعالقتيا المؤسسة 
 وسيتـ تفصيميما كما يمي:   Mucchielliؿ التجميعي ؿالتحمي

 :النظرية االنتقائية الفرع األول

  الذي البحث خالؿ مف وذلؾ النظرية، ليذه األولى المبنة وضع مف أوؿ األنجميزي االقتصادي J.Duning يعد
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 إطار وضع لبحثا ذلؾ خالؿ مف حاوؿ وقد االقتصادي، لمنشاط الدولي المركز عف ستوكيولـ ندوة في قدمو
 ،1 الخارج في باإلنتاج المبدئي القرار في المؤثرة العوامؿ وزف وتقييـ لتحديد عممي

 النظرية:مضمون  -1

 تحقيؽ التكامؿ خالؿ مف وذلؾ وىايمر كيندلبيرجر تحميؿ مع يتفؽ بما اإلنتقائي المنيج Duning طور
نظرية  اآلتية: الثالثة النظريات تمثؿ والتي المباشر، األجنبي االستثمار أدبيات في مجاالت ثالثة بيف والترابط
                                                             الموقع، ونظرية اإلحتكارية لممزايا الكمي االستخداـ ونظرية الصناعية المنشاة

 سوقيا في تنافسية لمزايا امتالكيا عند الخارج في باالستثمار الشركة تقـو االنتقائية النظرية حسب فإنو وليذا
                                                                                                                    لمشركة، ميـ يعتبر والذي المحمي

 فإف ىذا النموذج يفترض توافر ثالث مزايا رئيسية لتدفؽ االستثمارات  وعميو

 :يا الممكيةمزا -أ

 في خصائص توفر يجب كما إستغالليا، األجنبية ثـ لألسواؽ االنتقاؿ بقابمية تتميز أف الممكية البد فمزايا
                                        ،2المستضيفة لمزاياىا في الدولة األقصى باإلستغالؿ لمشركة تسمح والتي األجنبية السوؽ

 في:ة التي تمتمكيا الشركة المستثمرة تتمثؿ المزايا االحتكاريو 

 كبر حجـ الشركة مقارنة بمثيالتيا في الدوؿ المضيفة،- 

 امتالؾ تكنولوجيا متقدمة،وعالمة تجارية وبراءة اختراع، - 

 القدرات التنظيمية والميارات اإلدارية والتسويقية،  -

 القدرة عمى تخصيص مبالغ مالية مرتفعة لمبحث والتطوير،  -

 درة عمى اإلنتاج في نطاؽ اقتصاديات الحجـ، الق -

 ،3الدخوؿ بسيولة إلى أسواؽ المواد األولية والوسيطة -
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 :مزايا الموقع -ب

 أمثمتيا ومف أقؿ جاذبية سوؽ األـ الدولة سوؽ دفع تجعؿ مف عوامؿ في الموقع اعتبارات يمكف تمخيص
 األجنبي لالستثمار جاذبا سوقا ألجنبيا مف السوؽ جذب تجعؿ وعوامؿ والضرائب، التوسع عمى القيود

والمغوي، ومدى درجة قبوؿ أفراد المجتمع في البمد المضيؼ  الثقافي التقارب في دينينج حصرىا والتي المباشر
 والتقارب األجنبي بالسوؽ المنافسيف تحركات المضيفة، في الدولة السوؽ حجـ ، األجنبي المباشر لالستثمار
توافر البنية األساسية، انخفاض أسعار المدخالت )المواد  ،1المضيفة والدولة األـ ولةالد مف كؿ بيف الجغرافي

  ،2األولية، السمع الوسيطة، العمالة، الطاقة(

 :مزايا التدويل -ج

وىي ميزات إحالؿ السوؽ وتعكس أيضا رغبة الشركة في الرقابة عمى اإلنتاج، وذلؾ لتحقيؽ مجموعة مف 
 األىداؼ مف بينيا:

فاظ عمى التكنولوجيا، وتخفيض مخاطر سرقة حؽ الممكية والتغمب عمى مشكمة عدـ قدرة السوؽ عمى الح -
 ،نقؿ المعمومات الكاممة لمتكنولوجيا المستخدمة

 ،حماية ورقابة نوعية المنتج والقدرة عمى تصريفو -

 ،رقابة عروض بيع المدخالت بما فييا التكنولوجيا-

اإلعانات والضرائب المنخفضة التي عادة ما تقدميا حكومات البمداف االستفادة مف المنح والدعـ و  -
 المضيفة.

فإف أنماط دخوؿ األسواؽ الدولية يتحدد وفقا لمدى توافرالمزايا السابقة، وتتمثؿ  J.H.Duningوحسب وجية نظر
 :يمثمما يوضحو الجدوؿ اآلت 3تمؾ األنماط في االستثمار األجنبي المباشر، التصدير، التعاقدات
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 ( دخول األسواق بحسب توفر المزايا تبعا لمنموذج اإلنتقائي  1-2جدول رقم)      

 مزايا التدويؿ مزايا الموقع مزايا الممكية  أنماط دخوؿ األسواؽ

 متوفر متوفر متوفر االستثمار األجنبي المباشر

 متوفر غير متوفر متوفر التصدير

 غير متوفر غير متوفر متوفر التعاقدات

 .22ص،:ساعد بوراوي،مرجع سابؽالمصدر

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف الشركة أماـ ثالثة خيارات الختراؽ وخدمة السوؽ الخارجي، وذلؾ تبعا لتوفر 
المزايا المطموبة لذلؾ.                                                                                    

السوؽ الخارجي عف طريؽ االستثمار األجنبي المباشر، ويتحقؽ عند جمع المزايا  الخيار األوؿ: خدمة
                                                                                (I)وتدويؿ  (L)وتوطف  (O)الثالث: ميزات احتكارية

ومزايا  (O)ذلؾ عند توفر مزايا احتكارية الخيار الثاني: خدمة السوؽ الخارجي عف طريؽ التصدير، ويتحقؽ
،                                                                                            (I)التدويؿ 

الخيار الثالث: خدمة السوؽ الخارجي عف طريؽ التعاقدات، ويتحقؽ ذلؾ عند توفر مزايا احتكارية          
.                                                                            1التوطف والتدويؿ وعدـ توفر مزايا 

 تقييم النظرية: -2

األجنبي،  ظاىرة االستثمار شرح عمى أكبر قدرة تممؾ أنيا نالحظ االنتقائية لمنظرية السابؽ العرض خالؿ مف
فقد قاـ كوجيما  ذلؾ مف الرغـ عمى ولكف األخرى، النظريات عكس متعددة عوامؿ عمى إلعتمادىا وذلؾ
 في صنع الفعالية قميمة تعتبر فيي ثـ الكمية، ومف المسائؿ عمى تركيزا أكثر لكونيا االنتقائية النظرية بانتقاد
الثالثة   العناصر بيف العالقة أف باكمي إلى أشار كما األـ، والدولة المضيفة الدولة في منيا واالستفادة القرار

 والتأثر التأثير لعالقة التعرض دوف منفرد بشكؿ ليا التعرض تـ حيث الغموض، يكتنفيا الزمف عبر وتطورىا
النموذج أف  ،حيث افترض2القيمة وعديمة مجدية غير انفراد عمى الممكية مزايا فكرة معالجة كما أف بينيا،

بينما عمميا يمكف أف يستخدـ ىذا األسموب التعاقدات يتـ استخدميا في حالة توافر مزايا الممكية لمشركة فقط 
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ترضت النظرية أنو كمما زاد نمو ففي حالة توافر مزايا الممكية ومزايا الموقع أيضا، فعمى سبيؿ المثاؿ، ا
اقتصاد ما، فقدت الشركات األجنبية تدريجيا ميزتيا في التوطف في البمد المضيؼ نظرا الرتفاع تكمفة اإلنتاج 

االقتصادي، وىذا ال يتفؽ مع استمرار ميزات التوطف في البمداف المتقدمة،حيث تعتبر  التي تزيد مع النمو
                                                 أكثر المناطؽ توطنا لالستثمارات األجنبية المباشرة،                                   

ستحواذ التي تقـو بيا بعض الشركات الدولية، والتي عادة ما لـ تتمكف النظرية مف تفسير ظاىرة التممؾ واال -
               ،                                                 (OLI)تكوف لخدمة استراتيجياتيا مما يتجاوز تحميؿ المزايا

ياورأس الماؿ، ومع ال تمتمؾ بعض الشركات مف الدوؿ النامية الميزات االحتكارية المتمثمة في التكنولوج -
ذلؾ فيي شركات متعددة الجنسيات باالعتماد عمى اإلنتاج كثيؼ العمالة، وانخفاض التكاليؼ، واالعتماد 

                                                                               1عمى القدرات الشبكية في الدخوؿ، واالستثمار في  األسواؽ الدولية
   Mucchielliل  : التحميل التجميعيالثانيرع الف

 مستوى وىي مستويات ثالثة عمى المباشر األجنبي االستثمار لمحددات تفسيره في Mucchielli اعتمد 
 ومستوى الجزئي) الميزة التنافسية لممؤسسة( االقتصاد مستوى الكمي)الميزة النسبية لمدولة األصمية(، االقتصاد

                                2اعالقط أو الصناعة ىيكؿ

 النظرية: مضمون -1

أف محددات االستثمار األجنبي المباشر تتشابو إلى حد كبير مع  Mucchielliيرى االقتصادي الفرنسي 
حدالتي  محددات التبادؿ السمعي أو مجموعة منيا مسؤولة عف اختالؼ نفقات اإلنتاج،  اىاتعتبرا 

الدوؿ، فيي التي تدفع الدوؿ المندمجة في النظاـ العالمي إلى التبادؿ والحصوؿ واألسعارالنسبية لمسمع بيف 
عمى السمع مف الخارج بأسعار أقؿ نسبيا مما لو أنتجتيا عمى أرضيا،وتدفع ىذه المحددات أيضا البالد لمقياـ 

  يؿ نشاطيا،اذ يمكف أف يظير كؿ محدد كسبب وراء قياـ المؤسسة بتدو باإلستثمارات األجنبية المباشرة،

 :                                                                       فيوتتمثؿ ىذه المحددات 

 في  إختالؼ التكنموجيا:حيث يمكف أف يكوف إختالؼ التكنموجيا سبب لإلستثمار األجنبي المباشر
 ثالث حاالت:
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المضيؼ األقؿ تقدما،                                       قياـ المؤسسة بإستغالؿ ميزتيا التكنموجية  في البمد -
كتساب التكنموجيا في البمد المضيؼ األكثر - تقدما،                                                            تعمـ وا 
 في حالة وجود تكنموجيا مختمفة في التدرب عمى استخداـ التكنموجيا األخرى لتجنب نسيانيا -

 البمد المضيؼ،

  اختالؼ الوفرة النسبية لعناصر اإلنتاج:حيث تتجو المؤسسات لإلستثماراألجنبي المباشرفي البمد الذي
 يعرؼ وفرة نسبية أكبر في بعض عناصر اإلنتاج،                                                          

 صر محددا لإلستثماراألجنبي المباشر،مف إختالؼ أو تشابو الطمب:حيث يمكف أف يكوف الطمب عن
 خالؿ التعرؼ عمى أذواؽ المستيمكيف وعاداتيـ اإلستيالكية،                                             

  وفرات الحجـ:حيث أف الشركات المتعددة الجنسيات ليا القدرة عمى إستغالؿ وفرات الحجـ أكبرمف
 في عدة دوؿ،                                                       المؤسسات المحميةألف أسواقيا تمتد

  إختالؼ راجع لعدـ سيادة المنافسة الكاممة في سوؽ السمع:حيث أف سيادة سوؽ احتكارالقمة
أوالمنافسة اإلحتكارية لمسمع يؤدي إلى إختالؼ وتنوع السمع المنتجة،مما يؤدي إلى قياـ التبادؿ 

 ي المباشر،                                                                                      واإلستثمار األجنب
  إختالؼ راجع لعدـ سيادة المنافسة الكاممة في سوؽ عناصر اإلنتاج:فمثال إرتفاع سعر العمؿ نتيجة

 ،      1التكمفةتأثير النقابات يحث المؤسسة عمى اإلستثمار األجنبي المباشرلمحاولة خفض  
 في تفسيره لمحددات االستثمار األجنبي المباشرعمى ثالث مستويات مف التحميؿ وىي: Mucchielliكما اعتمد

     ( ،)ميزة النسبية لمدولة األصمية(،                                        MACRO*مستوى التحميؿ الكمي)
لتنافسية لممؤسسة(،                                         ( ،)الميزة اMICRO*مستوى التحميؿ الجزئي )

*مستوى ىيكؿ الصناعة أو القطاع،                                                                     
 أف لكؿ بمد ميزة نسبية لسمعة معينة في مواجية بمد معيف، Muchielliفبالنسبة لمستوى التحميؿ الكمي، يرى 

ويرجع امتالؾ تمؾ الميزة النسبية مف جانب العرض إلى توفر البمد عمى تكنولوجيا متطورة، وفرة عناصر 
اإلنتاج، وفورات الحجـ، أما مف جانب الطمب، فتظير تمؾ الميزة في امتالؾ البمد لمستوى دخؿ مرتفع، أو 

 حجـ سوؽ كبير، أو لتنوع األذواؽ،

 تكتسب ميزات المؤسسة ومف خالؿ دمج واستغالؿ الموارد المتاحة، أما عمى مستوى التحميؿ الجزئي فإف 
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تنافسية ذاتية مثؿ تخصص الموارد، نظاـ تنظيمي معيف،ىيكؿ بحث عممي، امتالؾ تكنولوجيا جديدة،أو 
،في حيف يظير التحميؿ عمى مستوى ىيكؿ الصناعة أو القطاع كمستوى وسيط بيف 1إنتاجيا لسمعة جديدة

يف، حيث أف منتجا كثيفا في التكنولوجيا يكوف لو سوؽ احتكاري، بينما المنتج العادي يكوف المستوييف السابق
 ،        2لو سوؽ عادي

توضيح العالقة بيف المستويات الثالثة مف التحميؿ،إذ يرى أف المتغيرات  MUCCHIELLIولقد حاوؿ      
ستغالؿ ا المنظـ في المؤسسة يجب عميواإلقتصادية لإلقتصاد المحمي ىي العرض والطمب وىيكؿ السوؽ، ف

موارد المؤسسة الخاصة بالعرض والطمب مع موارد البمد األصمي،بحيث يظؿ  مالئمةىذه العالقة مف خالؿ 
في وضع تنافسي لممنتج الذي ينتجو ويبيعو في السوؽ المحمي أوالعالمي، فتصبح المنافسة عمى المستوى 

 ،                 3زة التنافسية لممؤسسة مع الميزة النسبية لمبمد لمنتج معيفت الميقفاالعالمي أكثر كفاءة كمما تو 

الميزة التنافسية لممؤسسة والميزة  بيففر االرتباط أو االنفصاؿ اتو ل إلى أنو وفقا MUCCHIELLIيخمص و 
التعاوف أي  قودع إبراـ أو االتجاه نحو التبادؿ السمعي أو االستثمار األجنبي المباشر حددتالنسبية لمبمد،ي

 في النظاـ العالمي  كما يمي: تتحدد طريقة اندماج البمد

ويحدث ىذا  ستنشأ بالضرورة حالة تصدير،* إذا كاف ىناؾ توافؽ تاـ بيف الميزة التنافسية والميزة النسبية 
مد التوافؽ عندما تستطيع المؤسسة تحقيؽ طمبيا عمى عناصر االنتاج مف خالؿ عرض ىذه العناصر في الب

   األصمي،

،ويحدث عدـ أجنبي مباشر * إذا كاف ىناؾ عدـ توافؽ بيف الميزة النسبية والتنافسية ،سينتج عنو إستثمار 
توافؽ بيف الميزتيف عندما تتمتع المؤسسة القائمة في اقتصاد محمي بميزة تنافسية ولكنيا التستتطيع استغالؿ 

ر المالئمة لتأكيد قدرتيا التنافسية عمى مستوى السوؽ ىذه الميزة في اقتصادىا ألنيا التجد فيو العناص
 المحمي أو العالمي،وتتمثؿ أىـ ىذه العناصر في:

 الندرة النسبية لبعض العناصر مما يؤدي الى ارتفاع تكمفة االنتاج، -

 انخفاض مستوى التكنموجيا، -
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 صغر حجـ السوؽ المحمي عمى نحو اليسمح بوفرات الحجـ، -

 مي،ضعؼ الطمب المح -

الحفاظ عمى القدرة التنافسية العالمية لممؤسسة عف طريؽ تدويؿ نشاطيا بحثا األمر في ىذه الحاالت يستمـز 
كما أنو يمكف عف بيئة تالئميا وتمكنيا مف ايجاد اتساؽ جديد بيف ميزاتيا الخاصة وميزات البمد المضيؼ،

واإلستثمار  ـ عقود تعاوف كحؿ وسط بيف التصديرالمالئمة بيف الميزة النسبية والميزة التنافسية مف خالؿ إبرا
 ،1األجنبي المباشر

                                                                                            تقييم النظرية: -2
مد( في تفسير قدـ  ىذا التحميؿ إضافة منيجية بدمجو لمستويات التحميؿ الثالثة )المؤسسة،ىيكؿ السوؽ،والب

اإلستثمارات األجنبية المباشرة،مف خالؿ فكرة توافؽ أوعدـ توافؽ الميزة التنافسية لممؤسسة والميزة النسبية 
لمبمد،حيث أعطت ىذه التفسيرات ديناميكية مف خالؿ فكرة التدرج النسبي لمبمد في النظاـ العالمي القائـ عمى 

     و ىناؾ مآخذ عمييا تتمثؿ فيما يمي:                           تغيرخصائصيا اإلقتصادية والتكنموجية،إالأن
لـ تشرح أسباب عدـ توافؽ الميزة التنافسية لممؤسسة مع الميزة النسبية لمبمد المؤدية إلى اإلستثمار  -

              المباشر،                                                                                      
ركزت ىذه النظرية عمى ديناميكية الميزة النسبية سواء التخصص التبادلي أو اإلستثمار وأثرىا عمى التدرج  -

النسبي لمبالد في النظاـ العالمي،وتغيره عبر الزمف ،ولكنيا لـ تستطع شرح ىذه الديناميكية وكيفية وصوؿ 
     2في اإلقتصاد العالمي، االبمد إلى تحسيف وضعي

 كسمعة الخدمة خصائص الخدمات،حيث أف قطاع عمى ياومبادئ ىاقواعد لـ تستطع ىذه النظرية تطبيؽ -
 أف كما تخزينيا، أو نقميا عمى القدرة عدـ الخصائص ىذه بيف ومف المادية، السمع خصائص عف تختمؼ
 3المستيدفة الدوؿ أسواؽ في توفرىا بالضرورة يعني ال معينة خدمة في نسبية لمزايا األـ الدولة امتالؾ
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 (2111 من قبل الحرب العالمية األولى الى غاية)تطوراإلستثماراألجنبي المباشرواتجاهاتهالمبحث الثالث:

 استحوذت قضايا اإلستثماراألجنبي المباشرعمى اىتماـ الدوؿ المتقدمة والنامية عمى السواء منذ خمسينيات

 المتزايد االنفتاح نتيجةفي الفترة األخيرة  طورا متسارعاظاىرة قديمة عرفت ت وىو القرف الماضي، 
                 ،حيث أصبح يمعب دورا بالغا في التنمية اإلقتصادية الخارجية المبادالت عمى لالقتصاديات

      (2114إلى قبل الحرب العالميةاألولىمن )جنبي المباشرالمطمب األول:التطور التاريخي لإلستثمار األ

لبحث في تاريخ الحضارات القديمة كالحضارة المصرية واإلغريقية واإلسالمية في مراحميا المختمفة نجد عند ا
األجنبي بمفيومو  اإلستثمار الكثير مف أوجو النشاط عمى المستوى الدولي أي خارج حدود الدولة، لكف ظيور

اإلستثمار األجنبي  تطور وسنحاوؿ تسميط الضوء عمى مختمؼ مراحؿ الحديث كاف خالؿ القرف العشريف
 يمي: المباشر كما

                                     (1914)األولى العالمية الحرب قبل المباشرة األجنبية االستثماراتالفرع األول:

 يعود ظيور اإلستثمار الدولي الى عيد الفينيقييف عندما فكروا في إقامة نشاطات تجارية خارج حدود دولتيـ،
ـ ومع اإلكتشافات الجغرافية والتوسع األوروبي ظيرت استثمارات خارج أوروبا عف 06و05اخرالقرنيفوفي أو 

 المنتجات %21 ب الحديدية والسكؾ % 55 بنسبة وتركز في قطاع المواد األوليةطريؽ شركاتيا اإلستعمارية 
الدولة في الحياة  وكاف اإلستثمار خاصا في زمف تميز بعدـ تدخؿ، %  01والخدمات%  05ب الصناعية

األلمانية  BAYER كما شيدت ىذه الفترة إقامة بعض الشركات لفروع ليا في الخارج مثؿ شركة1اإلقتصادية 
 ، وفتحت شركة0876وفي موسكو سنة 0865حيث فتحت فرع في الواليات المتحدة األمريكية سنة لمكيمياء

SINGER بإدارتيا ليذه  ت ىذه المرحمة سيطرة بريطانياوشيد،0867األمريكية لمخياطة فرع في بريطانيا سنة
ممياردوالر  3,4لفرنسا و دوالر مميار 5,6مقابؿ ممياردوالر00,7ب0911اإلستثمارات حيث بمغ حصتيا سنة 

 آسيا في النامية الدوؿ تستقطب الصناعية،ولـ الثورة قياـ إلى فييا األجنبية الستثماراتاازدىار  ويعود 2أللمانيا
فريقيا                                              ،اإلستثمارات األجنبية مجموع مف بالمئة 2,8 ال يتجاوز ضئيال قدًرا إال وا 

  (1945-1914)العالميتين الحربين بين ما المباشرة في فترةاألجنبية االستثماراتالفرع الثاني:

 تراجع بشكؿ كبير نظرا لحالة حيث كاف لمحرب العالمية األولى تأثيرعمى اإلستثمار األجنبي المباشر
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وكذلؾ تصفية اإلستثمارات ،وكذا التخوؼ مف قياـ حرب أخرى 1عدـ اإلستقرار اإلقتصادي  والسياسي 
 سنة وبمغ الرصيد العالمي المتراكـ مف اإلستثماراألجنبي المباشر الممموكة لمدوؿ المتضررة مف الحرب،

المتحدة المصدر األكبرلإلستثمار تميياالواليات المتحدة ،وكانت المممكة مميار دوالر 05حوالي  0904
 بينما كانت الواليات المتحدة األمريكية أكبرمتمؽ لإلستثمار األجنبي المباشر،وفي سنةاألمريكية وألمانيا،

 المستثمريف، مميار دوالرحيث كانت الشركات البريطانية أكبر 66بمغ اإلستثمار األجنبي المباشر حوالي0938
وتركزت اإلستثمارات في  ت نصؼ تمؾ اإلستثمارات إلى الدوؿ النامية والسيماأمريكا الالتينية وآسياوتوجي

 ،2قطاعي الزراعة والتعديف والبنية األساسية

 (السبعينات نهاية إلى الثانية العالمية الحرب بعدفي فترة) المباشرة األجنبية الفرع الثالث:االستثمارات

زدىارتميزت ىذه الفترة بتوسع  ( 0953-0951مابيف الحرب الكورية)اإلستثمار األجنبي المباشروخصوصا  وا 
 ارتفعت حيثاألكبر  حازت اإلستثمارات األمريكية عمى النسبةو  (0974-0973واألزمة البترولية األولى)

 حصة انخفضت بينما ،% 28إلى %  21 مف أقؿ مف المباشرة األجنبية االستثمارات مخزوف مف حصتيا
 إلى العالمي المخزوف مف%  01,5 مف ألمانيا حصة وتدىورت%  41 مف أقؿ إلى%  45 مف يابريطان
أما الدوؿ النامية فإتبعت استراتيجية  ،4أصبح اإلستثمارفي الصناعات التحويمية أكثر شيوعا،كما 0,3%3

ر السمبية مستندة عمى اإلقتصاد الموجو والمغمؽ خالؿ الخمسينات والستينات نتيجة التخوؼ مف اآلثا
                                                                    ،5المحتممة لإلستثمار األجنبي المباشرونتج عف ذلؾ تراجع ممحوظ في اإلستثمارات األجنبية المباشرة  

 ستضيفةم دوال كانت تعتبر والتي النامية الدوؿ لبعض بالنسبة الوضعية تغيرت السبعينات نياية وفي
 والبرازيؿ األرجنتيف مف كؿّ  نجد النامية ىذه البمداف أىـ ومف مستثمرة بمداًنا أصبحت إذ األجنبية، لالستثمارات

 مف ضئيمة نسبة شكمت نياأ إال األجنبية االستثمارات لتدفقات مصدرالتي تحولت الى  واليند الجنوبية وكوريا
 يذا ل جذب منطقة أوؿ الفترة تمؾ في الغربية أوروبا صبحتأ بينما الدولية، االستثمارات  تدفقات إجمالي
 6األمواؿ. رؤوس مف النوع

 

                                                             
 .103ص،منور أوسرير،نذير عليان،مرجع سابق 1
 .4ص،حسان خضر،مرجع سابق 2
 .80ص،محزة بن حافظ ،مرجع سابق 3
 .104ص ،منور أوسرير،نذير عليان،مرجع سابق 4
 .4ص ،حسان خضر،مرجع سابق  5
 .81ص،محزة بن حافظ،مرجع سابق 6
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                                                             :التسعينات وبداية الثمانينات فترة في المباشرة األجنبية االستثمارات الفرع الرابع:

 األجنبي المباشر تزايدا كبيرا عمى المستوى العالمي وخاصة منذ في ىذه الفترة شيدت تدفقات اإلستثمار

ستقباؿ اإلستثماراألجنبي منتصؼ الثمانينات   حيث أصبحت البمداف المتقدمة ىي المصدر الرئيسي لتدفؽ وا 
 األجنبي لإلستثمار السنوي التدفؽ زاد ،حيثالمباشر،باإلضافة إلى البمداف النامية ولكف بدرجات أقؿ

  0991 سنة دوالر مميار 219إلى0982ممياردوالرسنة 59المباشرمف

( عقب أزمة النفط 0980-0979بثالث طفرات األولى خالؿ الفترة)وقد مرت تدفقات اإلستثماراألجنبي 
الثانية فيذه الطفرة كانت تحركيا اإلستثمارات في مجاؿ البتروؿ بقيادة الدوؿ المنتجة الرئيسية لمنفط،حيث 

والواليات المتحدة تدفقات اإلستثماراألجنبي المباشرنحو دوؿ الخميج، والطفرة الثانية  نياقادت ىولندا وبريطا
وقد تركزت بالدوؿ المتقدمة حيث برزت خالليا العديد مف الدوؿ  (0991-0986حدثت خالؿ الفترة )

 مستثمر ر، ومف بيف ىذه الدوؿ الياباف التي برزت بشكؿ ممحوظ كأكبكمصدر لإلستثمار األجنبي المباشر
 ىذه الفترة، أجنبي في الخارج خالؿ

جراء تنفيذ ،1 0982سنة العالمية الديوف أزمة عقب إلييا التدفقات وتطورت نمت فقد النامية لمدوؿ وبالنسبة 
برامج اإلصالح الييكمي وتحرير بيئة ممارسة النشاط اإلقتصادي وتخفيؼ القيود المفروضة عمى 

كزت التدفقات عمى الصناعات الموجية لمتصدير متأثرة بإنخفاض تكاليؼ اإلستثماراألجنبي المباشر، وتر 
  2التشغيؿ وزيادة روابط السوؽ،

      (2114-1992) فترةال في المباشرة األجنبية االستثمارات الفرع الخامس:

يالء الكثير مف اإلقتصاديات الن    اشئة عرفت ىذه الفترة تحسف مضطرد في المناخ اإلستثماري العالمي وا 
 والنامية أىمية أكبر لمقطاع الخاص في التنمية اإلقتصادية وتسارع وتيرة اإلنفتاح وبرامج الخصخصة، ونتيجة

وساىـ  في الكثير مف اإلقتصاديات لذلؾ إتسمت التدفقات اإلستثمارية بالتنوع وسرعة التحرؾ دخوال وخروجا
نتيجة أزمة المديونية الدولية  3،التجاريةفي ذلؾ اإلنحسار الممحوظ في حجـ التمويؿ الرسمي والقروض 

                                                             
 .1808-1806ص ص،عبد السالم صفوت،مرجع سابق 1
 .5ص،حسان خضر،مرجع سابق 2
 .1ص،،مرجع سابق 2001،الكويت  4،العدد الفصلي رقم نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 3
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 وقد أصبح اإلستثماراألجنبي المباشر مف أىـ مصادر التمويؿ الخاص بؿ ومف أىـ مصادر 0982سنة
 وفيما يمي تفصيؿ ليذه المرحمة: ،التدفقات الرأسمالية لمدوؿ النامية عمى اإلطالؽ

        (2114-1992) الفترة خالل المياع الوارد المباشر األجنبى االستثمار تدفقات تطوروال:أ 

وعمى عكس  0995بدأت عاـ عالميا الوارد عرفت ىذه الفترة طفرة في تدفقات اإلستثماراألجنبي المباشر
بنشاط ممحوظ لمدوؿ النامية  فرةط( فقد تميزت ىذه ال0991-0986و) (0980-0979الطفرتيف السابقتيف )

لإلستثماراألجنبي المباشر كما تميزت بأنيا أكثر تركيز عمى قطاع سواء في جانب المصدريف أو المستورديف 
ازدياد اإلىتماـ  كما شيدت ىذه الفترة  1مف جممة اإلستثماراألجنبي المباشر(%51الخدمات)مايزيد عمى 

نشاء مزيد مف ىيئات الترويج في الدوؿ النامية وارتفاع حجـ المخصصات المالية لإلنفاؽ عمى  بالترويج وا 
ويمكف ارجاع الزيادات في تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة في ىذه الفترة الى الزيادة 2الترويج أنشطة

 %23,2الكبيرة في حاجة الدوؿ الى التمويؿ الخارجي في وقت تناقص فيو معدؿ االدخار العالمي مف حوالي
جاه العديد مف ،اضافة الى ات0997-0986خالؿ الفترة %20,2الى نحو(  0985-0974ة)خالؿ الفتر 

الدوؿ التي عمييا ديوف كثيرة مثؿ األرجنتيف والبرازيؿ والفمبيف والمكسيؾ الى بيع ديونيا لممستثمريف بأسعار 
 3مف اجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الى ىذه الدوؿ %81-%21والتي تراوحت ما بيف مشجعة

                                                             
 حذرة وإنكماشية يف إقراضها للدول النامية ،حيث  مما دفع البنوك التجارية الدولية إىل إتباع سياسة  1982نتيجة توقف ادلكسيك والربازيل وشيلي عن دفع أعباء ديوهنا اخلارجية سنة

 .كانت هتدف ىذه القروض إىل مساعدة الدول ادلدينة على خدمة ديوهنا حىت ال تتفاقم أزمة ادلديونية الدولية
 .1808ص،عبد السالم صفوت،مرجع سابق  1
 .2ص،2002،الكويت،مارس165،العددنشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
 .14ص ،2005،أوتمصر،،القاىرة،213،العددكتاب األهرام االقتصادياىل مصر، حسني عبد ادلطلب األسرج،اسًتاتيجية تنمية االستثمار األجنيب ادلباشر 3
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Source:- the years(1992-2001): Unctad,wourld investment report,The shift towards 

services,New york and Geneva,2004,p367. 

            - the years(2002-2004) Unctad ,wourld investment report,2005,Op.Cit,p303.                                                             

 ىذه زادت حيث ، كبيرة بصورة الوارد المباشر ياألجنب االستثمار تدفقات زيادة في يتضح مف الشكؿ أعاله
 دوالر مميار 0388 حوالي الى( 0997-0992) لمفترة يسنو  كمتوسط دوالر مميار 300 نحو مف التدفقات
 لتصؿ التالية السنوات يف التدفقات ىذه انخفاض يالحظ ولكف ،%346,3 زيادة وبمعدؿ 2111 سنة خالؿ
 عاـ يف عميو كانت عما النصؼ الى أقؿ مف انخفضت ي،أ 2114سنة خالؿ دوالر ميارم 648,0 نحو الى

 التراجعو  21101سبتمبر 00توقؼ عمميات الخوصصة في بعض البمداف إضافة إلى أحداث بسبب  ،2111
 2111 سنة في عممية 7894 مف تراجعت حيث العالمية االندماج و التممؾ عمميات قيمة و حجـ في الكبير
  2أمريكي دوالر مميار 82 بقيمة 2112 سنة في عممية 4493إلى أمريكي دوالر مميار 045 تتجاوز بقيمة
 حيث يظير الوارد المباشر ياألجنب االستثمار تدفقات مف سيطرة الدوؿ المتقدمة عمى أكبر حصة يتبيفكما 

 عاـ ليا مستوى أعمى الى صؿلت  المتقدمة الدوؿ الى المباشرة االستثمارية التدفقات يف ممحوظ ارتفاع حدوث
 التدفقات ىذه العالمية،ولكف االستثمارية التدفقات يجمالإ مف% 79,8 وبنسبة دوالر مميار 0018 ب 2111

 بمغ انخفاض بمعدؿ 2114 عاـ دوالر مميار 381 يحوال الى لتصؿ التالية السنوات يف تنازليا تجاىاإ خذتأ

                                                             
 .101ص،غريب بولرباح،مرجع سابق 1
 .بدون ترقيم،مرجع سابق،تقييم مناخ االستثمار األجنيب يف اجلزائر،ناجي بن حسني 2

1992-
1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

310,9 العالم 690,9 1086,8 1388 817,6 716,1 632,5 648,1

180,8  الدول المتقدمة 472,6 828,4 1108 571,5 547,7 442,1 380

118,6 الدول النامية 194,1 231,9 252,5 219,7 155,5 166,3 233,2
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تطور نصيب الدول المتقدمة و النامية من اجمالي  تدفقات ( 1-2)شكل

 2114/1992اإلستثمار األجنبي المباشر الوارد في العالم لمفترة 

 الدول النامية  الدول المتقدمة العالم
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المزايا االقتصادية والتكنموجية دورا بارزا في ارتفاع نسبة وتمعب  ،2111 عاـ يف عميو كانت عما% 65,7
بفضؿ االنفتاح وتوفر المعمومات والبيانات عف المشاريع االقتصادية وانخفاض  التدفؽ الى الدوؿ المتقدمة

 1المعوقات البيروقراطية والمكتبية

 مميار 670,4 الىتيا حص وصمت حيث التدفقات ىذه مف قدر أكبر عمى ياألوروب االتحاد دوؿ وتستحوذ
  21112سنة المتقدمة الدوؿ الى التدفقات ىذه اجمالي مف% 61 بنسبة دوالر

 ذروتيا لتبمغ الييا المباشر ياألجنب االستثمار تدفقات زيادة مف بالرغـ أنو فيالحظ النامية لمدوؿ بالنسبة أما
 (0997-92)لمفترة يسنو  وسطكمت دوال مميار 008,6 بنحو مقارنة دوالر مميار 252,5 ب 2111عاـ يف

 قد نجده العالمي المباشر ياألجنب االستثمار تدفقات إجمالي مف الدوؿ ىذه نصيب مقارنة عند أنو اال
-0992)لمفترة يسنو  كمتوسط% 38,0 ب مقارنة 2111 عاـ العالمي التدفؽ مف%  08,2 الى انخفض
 يشكؿ وبما دوالر مميار 055,5 الى لتصؿ  2111سنة بعد التدفقات ىذه انخفاض أيضا ويالحظ (0997
عادت لالرتفاع لتصؿ الى  ،ثـ 2112 عاـ المباشرة العالمية االستثمارية التدفقات ياجمال مف% 20,7

وترجع الزيادة في  ،المباشرة العالمية االستثمارية التدفقات اجمالي مف% 35,9 وبنسبة دوالر مميار 233,22
تباطؤ معدالت النمو اإلقتصادي في الدوؿ المتقدمة لإلى الدوؿ النامية  تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر

دفع الشركات إلى البحث عف المواقع اإلنتاجية ذات األجور المنخفضة كالدوؿ النامية ودوؿ شرؽ ووسط  مما
سيما مع أوربا،وربما يعود السبب الى التحرير المتزايد ألنظمة اإلستثمار األجنبي المباشرفي الدوؿ النامية،ال

 09953دخوؿ إتفاقات منظمة التجارة العالمية حيز النفاذ في جانفي 

اإلستثمار داخؿ مجموعة البمداف النامية بظاىرة التركز الشديد في مصادر تدفقو ومناطؽ جذبو  ويتميز
ب الرئيسية وتتمثؿ مصادر التدفؽ الرئيسية في الواليات المتحدة األمريكية والياباف وأنجمترا، أما مناطؽ الجذ

 آسيا دوؿ استحواذ الحظي حيث4لو داخؿ مجموعة البمداف النامية فتتمثؿ في دوؿ شرؽ آسيا وأمريكا الالتينية
 دوالر مميار 046,2 التدفقات بمغت  2111في سنة  حيث األكبر النصيب عمى اليادي والمحيط
منذ إندالع  ياتراجع المستمر في نصيبعمى الرغـ مف الوىذا 5النامية لمدوؿ الواردة التدفقات مف%57,9بنسبة

                                                             
 .16ص،،مرجع سابقاسًتاتيجية تنمية االستثمار األجنيب ادلباشراىل مصر عبد ادلطلب األسرج،حسني 1

2
 UNCTAD,world investment report,2004,Op.Cit,table B1 p367 . 

3 UNCTAD,World Investment Report,2002,pp 6 -70. 
 .1813عبد السالم صفوت،مرجع سابق،ص 4

5
 Unctad,wourld investment report,2004,Op.Cit, p073. 
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حيث بمغت التدفقات الواردة 2111سنة ىي ىونغ كونغ وأكبر زيادة شيدتيا09971أزمتيا المالية في عاـ
كبر مستفيد مف اإلستثمارات األجنبية المباشرة في آسيا وكذلؾ البمداف ألتصبح  ممياردوالر 64إليياحوالي

  2النامية

 عدـ اإلستقرار السياسيل بالضعؼ والتذبذب نتيجةماؿ إفريقيا والشرؽ األوسط نصيب ش وفي المقابؿ تميز
الذي تشيده ىذه المنطقة بسبب إستمرار الصراع العربي اإلسرائيمي وعدـ جدوى مفاوضات السالـ مع الجانب 

    3اإلسرائيمي وبصفة عامة ضعؼ وعدـ استقرار المناخ اإلستثماري في مجممو

                ( 2114-1992)الفترة خالل عالميار الصاد المباشر األجنبى االستثمار تدفقات تطور: ثانيا
 يحوال الى( 97-92) لمفترة سنوى كمتوسط دوالر مميار 328,2 مف الفترة ىذه خالؿ الصادرة التدفقات زادت

 الى وصؿ أف الى كبيرة بمعدالت اليبوط فى التدفؽ ذلؾ أخذ ،ثـ2111 عاـ فى دوالر مميار 0086,8
 الى أساسا ذلؾ ،ويرجع2111 عاـ فى التدفقات نصؼ يتجاوز قميال بما ،أى2113 عاـ دوالر مميار 606,9
 2114 عاـ فى التدفقات ىذه زيادة ،ويالحظ4العالمي االقتصاد منيا عانى ىتال االقتصادي الركود موجة
 مميار عف يزيد سنوي سطمتو  عمى المحصمةعدد الدوؿ  ويالحظ ارتفاع،دوالر مميار 731,2 الى لتصؿ
  5دولة نامية في نياية التسعينيات 23دولة منيا 50دولة في منتصؼ الثمانينات الى 07 مف دوالر

 

                                                             
 .1814عبد السالم صفوت،مرجع سابق،ص 1
 .161،ص2004،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،3،العددمجلة الباحثأمحد زغدار،االستثمار األجنيب ادلباشر كشكل من أشكال دعم التحالفات االسًتاتيجية دلواجهة ادلنافسة، 2
 .1816عبد السالم صفوت ،مرجع سابق،ص 3
   www.gdnet.org/.../Elasrag_Investment_Egypt.pdf:على ادلوقعمنشورة 35ص،سياسات تنمية اإلستثمار األجنبي المباشرالى الدول العربيةبد ادلطلب األسرج،حسني ع 4

  .2012جويلية12تاريخ الزيارة 
 .161ص،ر،مرجع سابق أمحد زغدا 5

http://www.gdnet.org/.../Elasrag_Investment_Egypt.pdf
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Source:- the years(1992-2001): Unctad,wourld investment report, 2004,Op.Cit, p372. 

           - the years(2002-2004): Unctad,wourld investment report,2005,Op.Cit, p303. 

حيث المتقدمة، المباشرىوالدوؿ األجنبى االستثمار لتدفقات األساسى المصدرويظير مف الشكؿ أعاله أف 
 2111سنةممياردوالر  0183,9( الى0997-0992مميار دوالر كمتوسط لمفترة)275,7ارتفع نصيبيا مف

األجنبية  لالستثمارات الصادرة التدفقات مف %93,5بنسبة 2113ممياردوالر سنة 577,3ليتناقص الى
 نسبة عمىوالواليات المتحدة األمريكيةو  األوروبى االتحاد دوؿ سيطرت،و العالـ مستوى عمى المباشرة
كما يالحظ  1مميار دوالر538,79بقيمة 2114سنة المتقدمة الدوؿ مف الصادرة التدفقات مف% 84,53

في نياية  دولة نامية(00دولة)منيا  23 الىوزة لمميار دوالر المتجاارتفاع عدد الدوؿ المصدرة لإلستثمار 
 2دولة)منيا دولة نامية( في الثمانينيات 03التسعينيات مقابؿ 

مميار دوالر كمتوسط  50,4 ارتفاعيامف يالحظ النامية،فإنو الدوؿ مف الصادرة لمتدفقات بالنسبة أما
ممياردوالر  29 لتنخفض بعدىا وتصؿ إلى 2111ممياردوالرسنة 98,9( لتصؿ إلى 0997-0992لمفترة)
بوصوليا 2114لتعاود االرتفاع سنة مف التدفقات الصادرة عمى مستوى العالـ، %4,7وبنسبة  2113سنة
 مف التدفقات الصادرة عمى مستوى العالـ، %00,39مميار دوالربنسبة 83,09إلى

 الصادرة االستثمارية التدفقات مف ةالغالب النسبة عمى آلسيا الشرقي والجنوب وشرؽ جنوب دوؿ واستحوذت
                                                             

1
 Unctad,wourld investment report,2005, Op.Cit,table B1, p330. 

 .161ص،أمحد زغدار،مرجع سابق 2

1992-
1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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تطور نصيب الدول المتقدمة والنامية من اجمالي التدفق الصادر ( 2-2)شكل 

 2114-1992في العالم لمفترة 

 الدول النامية الدول المتقدمة  العالم
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 الدوؿ مف الصادرة التدفقات اجمالي مف%  81,88 نحو يمثؿ وبما دوالر مميار 81 ب النامية الدوؿ مف
 2في نفس السنةمميار دوالر  63وكانت ىونغ كونغ أكبر مصدر ليذه التدفقات ب2111،1 عاـ النامية

                  (2114-95)الفترة خالل العربية الدول الى الوارد رالمباش األجنبى االستثمار تدفقات تطور:ثالثا
( 2114-95)الفترة خالؿ( دولة20)العربية لمدوؿ الوارد المباشر األجنبى االستثمار تدفقات مجموع بمغ

 النامية، الدوؿ الى الوارد المباشر األجنبي االستثمار اجمالي مف% 3,28 بنسبة دوالر مميار 62,7 حوالي
ممياردوالرخالؿ الفترة  6,2وبمعدؿ تدفؽ سنوي  ،3 العالـ الى التدفقات ىذه اجمالي مف% 1,87 نسبةو 

 4ذاتيا،

 
 .023ص،مرجع سابؽ،2115،في الدول العربية اإلستثمار مناخاإلستثمار، لضماف العربية المؤسسة:المصدر

 0997 سنة% 0,50نسبة الى لتصؿ ةالعالمي لمتدفقات بالنسبة العربية الدوؿ حصة زيادة مف الشكؿ يالحظ
 العربية الدوؿ حصة أما 2114سنة%0,88نسبة لتبمغ مجددا ارتفعت ثـ 2111سنة غاية الى انخفاض تالىا

 2111-0999سنتي النسبة في نخفاضإ أعقبيا 0998سنة% 4,5نسبة لتبمغ فزادت النامية لمدوؿ بالنسبة
 الييا تصؿ نسبة أعمى وىي% 5,88نسبة سجمةم 2113سنة لغاية اإلرتفاعمواصمة  2110سنة لترتفع

                                                             
1
Unctad,wourld investment report ,2005,op.cit,p374. 
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 .123ص،مرجع سابق، 2005،في الدول العربيةمناخ اإلستثمار ادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 3
 .113ص،مفتاح صاحل ،دالل بن مسينة ،مرجع سابق  4
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تطور نسبة التدفقات اإلستثمارية  األجنبيةالمباشرة  الواردة الى   ( 3-2)شكل 
-1992)الدول العربية من اجمالي تدفقات العالم والدول النامية لمفترة

2114  ) 

 نسبة الدول العربية الى العالم نسبة الدول العربية الى الدول النامية
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 شيدتيا التي الزيادة الى ذلؾ ويعزى ،0995عاـ منذ النامية لدوؿالى ا نسبة العربية الدوؿ الى التدفقات
 فقط عربية دوؿ 6 في تراجعو مقابؿ في عربية دولة 03 الى الوارد المباشر األجنبي اإلستثمار تدفقات
تحسف أسعار النفط بسبب ع العوائد النفطية لمدوؿ العربية المصدرة لمبتروؿ ارتفا تأثيرلنظرا  ، 2113سنة

نعكاس ذلؾ إيجابيا عمى اإليرادات مما دعـ برامج اإلصالح اإلقتصادي ومشاريع البنية التحتية  خالؿ العاـ وا 
 ، %5,24انخفضت التدفقات قميال لتصؿ الى نسبة  2114وفي سنة1التي تقـو بيا الدوؿ العربية

ايالحظ في ىذه الفترة أف تدفؽ اإلستثماراألجنبي المباشر نحو الدوؿ العربية يتسـ بالتشتت حيث في عاـ وم
 بينما %01والبحريف %06ونصيب تونس  %21,5ونصيب السعودية  %25,3بمغ نصيب مصر2111

 2%01نصيب بقية الدوؿ العربية أقؿ مف 

                                        (2114-1995:اإلستثمار الصادرمن الدول العربية لمفترة) رابعا
 فقد (2114-95)الفترة خالؿ العربية الدوؿ مف الصادر المباشر األجنبى االستثمار تدفقات لمجمؿ بالنسبة
 الفترة خالؿ دوالر مميار 2,50 قيمتو بما أقطارىا خارج مباشرة استثمارات مجتمعة العربية الدوؿ صدرت

 تدفؽ وبمعدؿ العالـ صعيد عمى الصادر المباشر األجنبى االستثمار مف% 1,3 سبةن ،شكمت(95-2004)
  ،سنويا دوالر مميار 503 بمغ يسنو 

  

 .022ص،،مرجع سابؽ2115،مناخ اإلستثمارفي الدول العربية:المؤسسة العربية لضماف اإلستثمار،المصدر

                                                             
 .7ص،2004،،الكويتالثاين،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار ، 1
 .14صعلي عبد القادر علي،مرجع سابق،2
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تطور تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشرالصادر من الدول ( 4-2)شكل  
    2114/1995العربية لمفترة 
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( ما 0998-0996ات الصادرة في الفترة)ويتضح مف الشكؿ أعاله انخفاض نصيب الدوؿ العربية مف التدفق
 مميوف 708 موجب مف تحوؿلت 2111ممياردوالر سنة 2,5تالىا ارتفاع التدفقات لتصؿ الى 0996عدا سنة

 دولة حصة فى اليائؿ التحوؿ الى ذلؾ يرجعو  2114و 2113ة سنتيسالبتدفقات  الى 2112 عاـ دوالر
 .1دوالر مميار 4,99 سالب الى دوالر مميوف 055 سالب مف الكويت

 (2114-1995ة)لمفتر  البينية العربية اإلستثمارات:خامسا

 وخالؿ  دوالر مميار 26,78 حوالي 2114-0995لمفترة( دولة00)البينية العربية اإلستثمارات اجمالي بمغ
 مميار 3,7بمغت اجمالية لإلستثماربإستثمارات المضيفة العربية األقطار مجموعة لبناف تصدرت الفترة ىذه

 اإلجمالي، مف%07,8حصةبو  دوالر

 مميار0,35 بحوالي البينية العربية لإلستثمارات المصدرة العربية الدوؿ مجموعة السعودية تصدرت المقابؿ في
 عربية دولة عشر احدى الى المصدرة البينية العربية اإلستثمارات اجمالي مف% 36,45نسبتو دوالربما

 
 .007ص،،مرجع سابؽ2115،في الدول العربيةمناخ اإلستثمار ستثمار،:المؤسسة العربية لضماف اإلالمصدر 

 0996 مميار دوالر سنة2,19الى0995مميار دوالر سنة0,43يتضح مف الشكؿ أعاله ارتفاع التدفقات مف
ىذه بسبب حصوؿ بعض المؤسسات المالية في بعض البمداف العربيةعمى تصنيؼ الجدارة االئتمانية، إال أف 

                                                             
   .43ص،،مرجع سابقرالى الدول العربيةسياسات تنمية اإلستثمار األجنبي المباشحسني عبد ادلطلب األسرج، 1
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تطور اإلستثمارات العربية البينية الخاصة والمرخص لها وفق ( 5-2)شكل  
    2114/1995القطر المضيف لمفترة 

http://www.gdnet.org/.../Elasrag_Investment_Egypt.pdf%20%20%20%20%20تاريخ%20الزيارة%2012جويلية2012
http://www.gdnet.org/.../Elasrag_Investment_Egypt.pdf%20%20%20%20%20تاريخ%20الزيارة%2012جويلية2012
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بسبب توتر العالقات السياسية وخاصة بيف لبناف  دوالر مميار 0,58الى0997ت سنةالتدفقات انخفض
مميار  2,30ببموغيا قيمة عاد االنتعاش الى حركة االستثمارات العربية البينية 0998وفي سنة  واسرائيؿ،
 ةثـ أخذت إتجاىا تصاعديا بدءا مف سن 2111-0999واستمرت التدفقات في التذبذب في الفترة دوالر،
في  2110سبتمبر 00بسبب عودة جزء ميـ مف رؤوس األمواؿ العربية مف الخارج جراء أحداث 2110

    1الواليات المتحدة األمريكية

               (2111-2115ة )لمفتر  في العالماألجنبي المباشر الحديثة لإلستثمار  تجاهاتاال المطمب الثاني:
مقارنة  %  28,9قفزة نوعية بنسبة  2115 سنةبداية مف ميا اإلستثمار األجنبي المباشر الوارد عالحقؽ 

نتعاش صفقات اإلندماج والتممؾ وكذلؾ تزايد قدرة  وىذا راجع لمتانة النمو اإلقتصادي 21142سنةب وا 
ونمو  3الشركات عمى حسف اإلختياروالتدقيؽ وتسديد القروض الضخمة ،إضافة إلى تحسف بيئة اإلستثمار

  5بتبسيط إجراءات التراخيص والمعامالت في الدوؿ المضيفة وتزايد اإلىتماـ4نفطالطمب العالمي عمى ال

 

 

 

                                                             
 .73ص،2010-2009قلة،ور قاصدي مرباح، ،جامعة7،العددمجلة الباحثعبد احلميد بوخاري،االستثمارات العربية البينية:الواقع واآلفاق، 1

2
 UNCTAD, World Investment Report,Transnational Corporations and the infrastructure Challenge, New york and Genève,2008,p253. 

 .111ص،صاحل ،دالل بن مسينة ،مرجع سابق مفتاح 3
 .3،ص2006،،الكويتالرابع ، العدد الفصلينشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار،4
 .101ص،غريب بولرباح،مرجع سابق 5
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Source -:  UNCTAD, World Investment Report, New york and Genève,2011,p187. 

            -UNCTAD, World Investment Report,Towards a new generation of investment 

policies,New york and Genève, 2012, p169. 

           *UNCTAD, World Investment Report,2008,Op.Cit,p253                            

مرجع ،2100،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةالمؤسسة العربية لضماف اإلستثمار، ( 2104-2103 -2102)السنوات
 .94ص،سابؽ

 سنة مميار دوالر 982,593 األجنبي المباشرمف العالمية لإلستثمار يتضح مف الشكؿ أعاله ارتفاع التدفقات 
نتيجة لتواصؿ ارتفاع أسعارالنفط والغاز والمعادف والسمع   2117مميار دوالرسنة  0975,537الى 2115

األساسية،وزيادة قيمة عمميات اإلندماج والتممؾ عبر الحدود وخاصة في الدوؿ النامية واإلقتصادات 
وظيور صناديؽ الثروة السيادية كجيات فاعمة جديدة، وتواصؿ ارتفاع العائد عمى مشاريع اإلنتقالية، 

واإلىتماـ بجيود الترويج عمى المستوى العالمي وتبسيط اإلجراءات المتعمقة 1اإلستثمار األجنبي المباشر
 2119ةسنمميار دوالر  0097,824ثـ انخفضت لتصؿ إلى 2بالتراخيص والمعامالت لدى الدوؿ المضيفة

حيث ظمت  مميار دوالر0319,110وبقيمة %5 قدرت ب 2101متواضعة سنة لترتفع بنسبةبفعؿ األزمة 
تقريبامف الذروة التي كانت قد بمغتيا في  % 37القائـ قبؿ األزمة،وأدنى بنسبة مف مستواىا %05أدنى بنحو

                                                             
 .5ص،،مرجع سابق 2008الثالث،،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .104ص،مرجع سابقعادل عيسى الوزين، 2

982,593 

1463,351 
1975,537 

1790,706 

1197,824 

1309,001 

1524,422 
1600 

1800 1900 

0

500

1000

1500

2000

2500

2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

والر
ر د

مميا
 

 السنوات

التدفقات العالمية الواردة لإلستثماراألجنبي المباشرلمفترة (6-2)شكل  
 2114/2112واإلسقاطات المتعمقة بالفترة   2111/2115

 توقعات خط األساس
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متوسط ماقبؿ األزمة  ومتجاوزة مميار دوالر0524,422لتبمغ %07بنسبة ثـ شيدت ارتفاعا،21171عاـ 
تريميوف دوالر إال أف التدفقات التزاؿ أقؿ 0,47البالغ (2117-2115المالية اإلقتصادية العالمية خالؿ الفترة)

 21172عف الذروة التي بمغتيا خالؿ عاـ %23بنحو

توقعات بأف ـ اليقيف مع دنيا مازالت محفوفة بالمخاطر وعفإوبشأف آفاؽ اإلستثمار األجنبي المباشرفي العالـ 
تريميوف دوالر مع ترجيحات بارتفاع 0,6عمى نحو 2102في التدفقات خالؿ عاـيستمر ويستقر التعافي 

تريميوف دوالرخالؿ 0,9ونحو 2103خالؿتريميوف دوالر 0,8معتدؿ ولكنو ثابت عمى المدى الطويؿ إلى نحو
       3حالة عدـ حدوث أي صدمات اقتصادية كمية في 2104سنة

 إنعاش عمى الوطنية عبر الشركات إقداـ توقعات أىميا، عدة مرتكزات إلى المتفائؿ السيناريو ىذا ويستند
 تمويؿ أسعار لدييا،وانخفاض المتوافرة النقدية لمسيولة القياسي المستوى بفضؿ الخارجية توسعاتيا خطط
 جديدة استثمارية فرص يورظ إلى إضافة المالية، األوراؽ أسواؽ في بيا الخاصة القيـ في واالرتفاع ديونيا،
 الجيود والصناعات، الشركات ىيكمة إعادة الخصخصة، برامج استمرار نتيجة المستقبمة الدوؿ في وواعدة
 في استمرارالنمو عف فضال الحكومي، الدعـ برامج عف والتراجع المالي، التوازف تحقيؽ إعادة إلى الرامية

 .4الناشئة الدوؿ معظـ اقتصادات

 (2111-2115)لمفترة  لالستثمار األجنبي المباشر في العالم الجغرافي التوزيعالفرع األول:

المجموعات الثالثة الرئيسية المتمثمة في مجموعة الدوؿ المتقدمة،مجموعة  2100شمؿ ارتفاع التدفقات لسنة
تقدمة الدوؿ النامية،مجموعة اإلقتصادات المتحولة،حيث ارتفعت التدفقات الواردة الى مجموعة الدوؿ الم

 684لتبمغ مستوى قياسيا قدره %00مميار دوالر،وارتفعت في الدوؿ النامية بنسبة  748لتبمغ %20بنسبة
 ،5ممياردوالر 92لتبمغ %25مميار دوالر،كما شيدت مجموعة اإلقتصادات المتحولة نمو في التدفقات بنسبة

لمسنة الثالثة عمى التوالي وذلؾ كمحصمة وشيدت افريقيا والدوؿ األقؿ نموا تراجعا في التدفقات الوارد الييا 
لسحب استثمارات مف دوؿ شماؿ افريقيا مقابؿ نمو التدفقات الى دوؿ افريقيا جنوب الصحراء الكبرى لتبمغ 

مميار دوالرمقتربة مف ذروتيا التاريخية مع توقعات بمعاودة النمو في التدفقات الواردة الى افريقيا  37نحو

                                                             
1
 UNCTAD, World Investment Report, 2011,Op.Cit,p2. 

 .94ص،مرجع سابق،2011،مناخ اإلستثمار في الدول العربيةان اإلستثمار،ادلؤسسة العربية لضم 2
3 UNCTAD, World Investment Report,2012,Op.Cit, P16. 

 . 8ص،،مرجع سابق2011الثالث،،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4
 .94ص،مرجع سابق،2011،ار في الدول العربيةمناخ اإلستثمادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 5
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مقابؿ انخفاضيا في الواليات المتحدة  % 23وروبا بنسبةأارتفعت التدفقات الواردة الى خالؿ السنوات المقبمة،و 
وىو عكس ماجرى العاـ السابؽ بزيادتيا في الواليات المتحدة  2101،1مقارنة بعاـ % 8األمريكية بنسبة
وانخفاضيا في 2101مميوف دوالر سنة 328915الى  2119مميوف دوالر سنة282686األمريكية مف 

كما تراجعت التدفقات  21012مميوف دوالر سنة 475763 الى 2119مميوف دوالرسنة  434070وروبا مف أ
                                                                        ،3الواردة إلى اليوناف وألمانيا في حيف ارتفعت في ايطاليا وفرنسا

  

 عمى البيانات: مف اعدادالطالب اعتمادا: المصدر 

 (2100-2118السنوات) ( بالنسبة لمدوؿ 2117-2116السنوات )+بالنسبة لمدوؿ المتحولة 2118ماعداسنة
 لى بيانات:إحساب مباشر مف الطالب استنادا النامية 

 UNCTAD, World Investment Report ,2012, Op.Cit, p169.  

 ،95ص،سابؽ مرجع،2100،العربية الدول في اإلستثمار مناخالمؤسسة العربية لضماف اإلستثمار. 
 (ماعدا2117-2115السنوات ) المتحولة لمدوؿ بالنسبة 2118سنة +النامية لمدوؿ بالنسبة( 2117-2116) السنوات 

 9ص،مرجع سابؽ،2100الثالث، الفصمي العدد،نشرة ضمان اإلستثماراإلستثمار، لضماف العربية المؤسسة. 

 في مقابؿ تناقصيا في  والمتحولة التدفقات الواردة الى الدوؿ المتقدمةتزايدت   2118أنو قبؿحيث يالحظ  

                                                             
 .95ص،سابقالرجع ادل 1

2 UNCTAD, World Investment Report 2011,Op.Cit,p 187 . 
 .95ص،مرجع سابق،2011،مناخ اإلستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 3

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

4,8 

4,8 

4,1 

5,4 

6,37 

5,2 

2,81 

33,8 

29,19 

29,07 

36,29 

43,34 

47,1 

44,89 

3,2 

3,7 

4,6 

6,9 

6,04 

5,63 

6,04 

63 

67,1 

66,3 

56,9 

50,6 

47,25 

49,05 

%

 

تطور حصة مجموعات الدول من اإلستثماراألجنبي المباشرالوارد ( 7-2)شكل 
 2111/2115نسبة الى اإلجمالي العالمي لمفترة

 الدول المتقدمة الدول المتحولة الدول النامية الدول العربية
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في  مقابؿ تزايدىافي الدوؿ المتقدمة  التدفقات تناقصت 2118سنة إبتداء مفلكف  والعربية الدوؿ النامية
 ، رىاغي مف أكبر باألزمة العالمية بنسبة والمتحولة الدوؿ المتقدمة نتيجة لتأثروالعربية  الدوؿ النامية

 اجتذبت حيث العالمي، اإلجمالي نصؼتقارب  تدفقات استقطاب في النامية الدوؿ ةمجموع تنجح مرة وألوؿ 
 إلى أساسية بصفة ذلؾ ويرجع، 2101عاـ العالمي اإلجمالي مف  46,0 وبحصة ممياردوالر 573,568

 الوطنية عبر الشركات دفع مما ،األخيرة اآلونة في اإليي العالمي ستيالؾواإل الدولي اإلنتاج وجية نتقاؿإ
 مجموعة االقتصادات المتحولة الدوؿ النامية رفقة وتمكنت 1الدوؿ تمؾ إلى متزايدة بصورة استثماراتيا لتوجيو

لمعاـ الثاني عمى التوالي مف إستقطاب حوالي نصؼ تدفقات االستثماراألجنبي المباشرالعالمي خالؿ 
 %00ت الواردة الى الدوؿ النامية في آسيا بإستثناءغرب آسيابنسبةويعزى ذلؾ الى ارتفاع التدفقا 2100عاـ

،اما الدوؿ المتقدمة فيالحظ أنو بعدثالث 2 2101مميار دوالرسنة 319مميار دوالر مقارنة ب 344الى  لتصؿ
لتصؿ  2100خالؿ عاـ % 20نمت تدفقات اإلستثمار الواردة الييابنسبة سنوات متتالية مف اإلنخفاض

حيث يعزى اإلرتفاع الى عمميات اإلندماج والتممؾ ،2101مميار دوالرعاـ 608ر دوالرمقارنة بمميا 748الى
  3والتي تتركز في معظـ الحاالت في اعادة ىيكمة الشركات وتحسيف استخداـ رؤوس أمواليا وتخفيض تكاليفيا

                                                                           ( 2111-2115)لمفترة لالستثمارات األجنبية المباشرة في العالم القطاعي التوزيعالفرع الثاني:
يحجب خمفو اختالفات  2101اف اإلنتعاش المعتدؿ في التدفقات الداخمة مف اإلستثماراألجنبي المباشرسنة

 ف معظـ اإلنخفاضالذي كاف مسؤوال ع)قطاعية كبيرة فاالستثمار األجنبي  المباشر في مجاؿ الخدمات 
قد انخفضت جميع قطاعات الخدمات  ( نجد أنوألزمةا بفعؿ الذي حدث في تدفقات اإلستثمار المباشر

 بسرعات واف كاف ذلؾ قد حدث ) واالتصاالت المرافؽ،النقؿ التمويؿ، األعماؿ، قطاع خدمات( الرئيسية
 نفسو الوقت وفي 4اكثر اإلنخفاضات حدة، األجنبي المباشرفي القطاع الماليوشيدت تدفقات اإلستثمار  مختمفة
 والتبغ والمشروبات األغذية مثؿ التحويمية الصناعات قطاع إلى وجالمو  األجنبي االستثمار نصيب ازداد

 إلى الموجية االستثماراتانخفضت  كما 5عمى التوالي 2100و2101سنتي ل والمالبس والمنسوجات
 27564بوصوليا الى 2100ثـ عاودت اإلرتفاع سنة 6 2101سنة اإللكترونيات مثؿ الحساسة الصناعات

                                                             
  .7ص،مرجع سابق،2011الثالث،لفصلي ،العددانشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .94ص ،مرجع سابق،2011،مناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
 .95ص،مرجع سابق 3
 .6-5،ص ص2011نيويورك وجنيف،،تقرير اإلستثمار العالمي،اشكال اإلنتاج الدولي والتنمية غير القائمة على المساهمة في رأس المالاألونكتاد،  4

5 UNCTAD, World Investment Report ,2012, Op.Cit,p185.   
 .7ص،،مرجع سابق2011الثالث،،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 6
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                                                  ، 21011مميوف دوالرسنة 03592مقارنة ب مميوف دوالر
 ،2األزمة أثناء التكيؼ عمى بالقدرة تتمتع الصيدالنية المواد ذلؾ في بما الكيميائية الصناعات ظمت حيف في

  3مميوف دوالر76426بوصوليا الى  2100لتعاود اإلنتعاش سنة  %2,40سبة بإنخفاضيا بن

 2111-2115التوزيع القطاعي لإلستثمارات األجنبية المباشرة في العالم لمفترة ( 2-2جدول)

 الوحدة:بميوف دوالر                                                                          

   الفترة  متوسط القطاعات
(2115-

2117) 

2118 2119 2111 2111 

 %النسبة القيمة %النسبة القيمة %النسبة القيمة %النسبة القيمة %النسبة القيمة 
  031 8 231 01 071 03 041 00 211 04القطاع األولي

 46 661 51 621 39 501 42 981 40 671 الصناعة 
 41 571 39 491 48 631 48 0031 51 821 الخدمات

  Source: UNCTAD,World Investment Report ,2012,Op.Cit,p10.   

تناقص في نصيب قطاع الخدمات مف اإلستثمار األجنبي المباشربعد سنة  حيث يتضح مف الجدوؿ أعاله
 2101نصيب القطاع األولي سنةفي المقابؿ تناقص  2100مف اإلجمالي سنة %41حيث بمغ نسبة2119

يعاود ل 2119 ،بينما يالحظ اف قطاع الصناعة انخفض نصيبو مف التدفقات في 2100نةليعاود اإلنتعاش س
 ،2118رغـ عدـ بموغو القيمة المحققة في سنة 2100و2101اإلنتعاش سنتي 

 (2111-2115لمفترة )عالميا الصادر  االستثمارالفرع الثالث :

قات الخارجة مف اإلقتصادات النامية كما ازدادت التدف الفترة ىذه فيتذبذبات  تدفقات الصادرةالعرفت 
مف التدفقات العالمية الصادرة مف اإلستثمار  %29حيث بمغ نصيبيا %20بنسبة اإلنتقاليةواإلقتصادات 

                                                             
1
 UNCTAD, World Investment Report ,2012, Op.Cit,p185.   

 .7ص،،مرجع سابق2011الثالث،،العدد الفصلي ضمان اإلستثمار نشرةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
3
 UNCTAD, World Investment Report ,2012, Op.Cit,p185.   

 يضم الزراعة والغابات والصيد والتعدين والصناعات اإلستخراجية. 
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قتصادات إنتقالية ىي مف بيف أعمى  وكانت ستة إقتصادات نامية 2101األجنبي المباشرسنة إقتصادا  21وا 
                                              1،مستثمرا

 

Source:UNCTAD, World Investment Report ,2012,Op.Cit, p169. 

 ( حساب مباشرمن الطالة اعتمادا على 5337-5335متوسط الفترة ): 

-UNCTAD, World Investment Report, 2011,Op.Cit,p187. 

( 2117-2115توسط لمفترة)مميار دوالر كم0487,43يتضح مف الشكؿ زيادة التدفقات الصادرة مف  حيث 
 مميار دوالر0075,018محققة قيمة 2119 لتعود لمتناقص سنة 2118مميار دوالر سنة 0969,336الى

 مميار دوالر0450,365حيث وصمت إلى 2101سنة % 03بمعدؿ نتيجة لألزمة العالمية لتعاود اإلرتفاع 

 النسبي الخروج بعد الحدود عبر االستثمارية ـتحركاتي العالـ في الرئيسييف الالعبيف لمعاودة  أساسية كنتيجة
مميار 0694,396ليبمغ  2100وتواصؿ اإلر تفاع سنة2العالمية المالية األزمة التأثربتبعات دائرة مف

 كمتوسط لمفترة ممياردوالر 0243,23مدوؿ المتقدمة زادت التدفقات الصادرة منيا مفوبالنسبة ل،دوالر
مميار  857,792الى %44,78لتتناقص بنسبة 2118سنة دوالرمميار 0581,753 ( الى2115-2117)

 0237,518 مواصمة اإلرتفاع لغايةمميار دوالر، 935,09محققة 2101لتعود لمزيادة سنة، 2119دوالرسنة
لإلستثمار األجنبي المباشر،  كمصادر ىميتياأ حافظت عمىفبالنسبة لمدوؿ النامية ،و 2100مميار دوالرسنة

                                                             
1
 CNUCED, rapport sur l’investissement dans le monde,New york et génève,2011, p11.  

 .7ص،،مرجع سابق2011الثالث،،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
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تطور نصيب الدول المتقدمة والنامية من تدفقات   ( 8-2)شكل
    2111/2115اإلستثماراألجنبي المباشرالصادرة عالميا لمفترة 

 الدول النامية الدول المتقدمة العالم
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حيث زادت مف   1رة رئيسية الى التوسع الخارجي لمشركات عبر الوطنية اآلسيوية،األمر الذي يرجع بصو 
تناقص  مع تسجيؿ 2100مميار دوالرسنة 383,754 ( الى2117-2115رة)ممياردوالركمتوسط لمفت204,33

 ممياردوالر. 411,044ب2101،كما سجمت أكبرقيمة لمتدفقات سنة 2119سنة %08,07بنسبة

        2111-2115لمفترة  في الدول العربية ةوالبينية المباشر  ةاألجنبي اتات اإلستثمار المطمب الثالث: اتجاه

 2112ممياردوالر سنة7,25مفقفزات متتالية في حجـ التدفقات اإلستثمارية  دولة( 20)حققت الدوؿ العربية
  عدؿلتنخفض بم 2118مميارسنة  96,25واستمرت الزيادة لتصؿ إلى  21152مميارسنة 47,56إلى 

مميار  42,96ثـ  2101مميار دوالرعاـ  68,57ثـ  2119مميار دوالر عاـ  76,295إلى   % 21,73
إلى اإلنكماش الحاد في اإلئتماف المصرفي بما ساىـ  حيث يعزى ىذا التراجع بصفة أساسية3 2100دوالرسنة

ة في المنطقة التي تشتمؿ عمى في تراجع صفقات اإلندماج والتممؾ داخؿ الدوؿ العربية وتأجيؿ مشاريع التنمي
  4حصة مرتفعة في اإلستثمار األجنبي 

 

 

 

                                                             
 .5ص،2008،،الكويتالثالث،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار ، 1
 .7،ص2010،،الكويتالثالث،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار ، 2
 .97ص، ،مرجع سابق2011الكويت،،مناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 3
 .7ص،،مرجع سابق 2010،،الكويتالثالث، العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4



 الفصل الثاني :الدراست النظريت لالستثمار األجنبي المباشر
 

  877 
 

  
 :: مف اعداد الطالب اعتمادا عمى البيانات المستقاة مفالمصدر

،مرجع 2100الثالث،فصمي ،العددالضمان اإلستثمار نشرةالمؤسسة العربية لضماف اإلستثمار، (2117-2115)الفترة -

                                                         .8ص،سابؽ

 اإلستثمار مناخحساب مباشر مف الطالب استنادا الى معطيات:المؤسسة العربية لضماف اإلستثمار، (2100-2118)الفترة -
 .97ص،،مرجع سابؽ2100،العربية الدول في

 الفترة خالؿ تذبذبا تشيد قد العالمية التدفقات إجمالي مف العربية الدوؿ حصة يتضح مف الشكؿ أعاله أف
 2116سنة % 4,80ثـ  2115 سنة %4,84الى 2114سنة %3,4زادت مف  حيث (2114-2100)

عزى الزيادة الى عدة اسباب منيا:األداء االقتصادي القوي في العديد مف الدوؿ،ارتفاع اسعارالنفط حيث ت
اضافة الى زيادة انشطة الشركات  والمعادف والسمع األساسية ،تزايد عمميات اإلندماج والتممؾ عبر الحدود

  عاـ% 4,03 إلى طفيؼ بشكؿنسبة التدفقات  تراجعت ثـ 1متعددة الجنسيات في الصناعات اإلستخراجية
دوؿ  8دولة عربية مقابؿ تراجعيا في  03الى لمزيادة الممحوظة التي شيدتيا التدفقات الواردةنتيجة  2117
 الى لتعود 2119 عاـ% 6,37 إلى بقوة تقفز أف قبؿ 2118 عاـ% 5,4 إلى االرتفاع عاودت ثـ 2 عربية

                                                             
 .6ص،،مرجع سابق 2007الرابع،،العدد الفصلي ضمان اإلستثمارنشرة ادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار ، 1
 .9-8ص ص،،مرجع سابق2008الثالث،،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار ، 2
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تطورحصة الدول العربية من تدفقات اإلستثمار األجنبي ( 9-2)شكل  
 2111/2115المباشر الواردة نسبة الى التدفقات العالمية لمفترة 

 التدفقات العالمية/تدفقات اإلستثمار األجنبي الواردة
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بسبب  2100سنة%2,80وواصمت انخفاضيا لتصؿ الى نسبة  2101 عاـ%  5,32بمغت حيث اإلنخفاض
  1تحوؿ التدفقات اإليجابية الى سمبية في ثالث دوؿ وىي مصروقطر واليمف

في السنوات األخيرة الى عدة عوامؿ منيا  اإلتجاه التصاعدي لمتدفقات الواردة لممنطقة العربية ويعود 
اضفاء المزيد مف المرونة عمى األطر التشريعية الخاصة باإلستثمار األجنبي المباشر في عدة دوؿ مف (1)

   ، المنطقة وبخاصة في مجاؿ الخدمات المالية العقارية واإلتصاالت اضافة الى خصخصة تمؾ الخدمات
تواصؿ ارتفاع  (3)معدالت النمو اإلقتصادي في العديد مف الدوؿ العربية تحسف مناخ اإلستثمار وارتفاع (2)

 ، 2اسعار النفط

 (2111-2111مفترة)ل العربية الدول الى الوارد المباشر األجنبي اإلستثمار واتجاهات أداء:األول الفرع

 الصوماؿ  ،عماف ليبيا،سمطنة لبناف،) فقط عربية دوؿ 5 لىإ 2101سنة  الواردة التدفقات ارتفعت  
 السوداف، األردف، الجزائر، اإلمارات، مصر،قطر، السعودية،) دولة 06 في تراجعت فيما ،(وموريتانيا

ارتفاع  2100وشيدت سنة3 (واليمف جيبوتي فمسطيف،الكويت، البحريف، المغرب، سورية، تونس،العراؽ،
حريف،الكويت،فمسطيف،جيبوتي( مع دوؿ وىي)اإلمارات،الجزائر،المغرب،األردف،العراؽ،الب 9اإلستثمار في 

دولة )السعودية، لبناف،السوداف،تونس،سوريا،عماف،الصوماؿ،موريتانيا،قطر،  00تسجيؿ انخفاض في 
 4مصر،اليمف(

                                                             
 .98ص،،مرجع سابق2011،مناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 1
 .10-9ص ص،،مرجع سابق2008الثالث،، العدد الفصلي ،نشرة ضمان اإلستثمارلضمان اإلستثمار  ادلؤسسة العربية 2
 .9ص،،مرجع سابق2011الثالث،،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار ، 3
 .98-97ص ص،ق،مرجع ساب2011،مناخ اإلستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4
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                       .97ص،،مرجع سابؽ2100،مناخ االستثمار في الدول العربيةاإلستثمار، لضماف العربية المؤسسة:المصدر

غير متاحة،                                                     2100ائيات ليبيا لسنة مالحظة: احص
 لالستثمارات مضيفة دولة كأكبر 2100سنةعربيا األولى المرتبة في السعودية وؿحميتضح مف الشكؿ أعاله 

 تراجع رغـ عربيال اإلجمالي مف%  38,2 بمغت دوالروبحصة مميار06,4 بمغت بتدفقات المباشرة األجنبية
 المشاريع مف عدد في األجنبية االستثمارات وتيرة ىدأت حيث 2101 بالعاـ مقارنة% 40,64 بنسبة التدفقات
مميار  3,38ثـ لبناف بقيمة % 07,9مميار دوالروبحصة7,67تمتيا اإلمارات بقيمة، الضخمة النفطية

مف اإلجمالي  % 6,3ممياردوالروبحصة 2,69وفي المرتبة الرابعة حمت السوداف بقيمة % 7,9دوالروبحصة
 مميار 3,8 إلى لتصؿ  2101عاـ في%   41مف بأكثر ازدادت فقد ليبيا إلى الواردة التدفقات أما، 1العربي
 خاص بشكؿ البمد في الراىف السياسي الوضع إلى بالنظر األجؿ قصيرة أنيا يبدو الطفرة ىذه ولكف دوالر،
 2 عاـ بشكؿ أفريقيا شماؿ ودوؿ

تجاهات اإلستثماراألجنبي المباشرالصادر:الثانيفرع ال            (2111- 2111لمفترة) من الدول العربية أداء وا 

 عاـ خالؿ دوالر مميار 08,9  لتصؿ إلىفي السنوات التالية التدفقات الصادرة مف الدوؿ العربية  تراجعت
  التراجع ىذا يعزىو  2118 عاـ دوالر مميار 44,02 بنحو مقارنة %55,14 بنسبة انخفاض ،أي 2101

                                                             
 .98صمرجع سابق، 1
 .9ص،،مرجع سابق2011الثالث،،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار ، 2
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تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشرالوارد الى الدول العربية لسنتي ( 11-2)شكل
2111-2111 

2010 

2011 
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 عبرالحدود واالستحواذ االندماج عمميات قيمة في ممحوظ انخفاض إلى كبيرة بدرجة الصادرة، التدفقات في
 ،1العالمية األزمة جراء الخارج االستثمارفي مخاطر تجنب إلى المنطقة في المستثمرة الشركات لنزوع نتيجة

مميار  24,6ارتفاعا الفتا لتصؿ الى 2100مف الدوؿ العربية  سنة وبالعكس شيدت مجمؿ التدفقات الصادرة
ويعزى ىذا الى ارتفاع في قيمة عمميات االندماج  2101مقارنة بعاـ %24,3دوالرمحققة ارتفاعا بنسبة

         2واالستحواذ عبر الحدود نتيجة لنزوع الشركات المستثمرة في المنطقة الى اإلستثمار في الخارج

  
            Source:UNCTAD, World Investment Report ,2012, Op.Cit, pp169-171. 

الكويت لممرتبة األولى عربيا كأكبر مصدر لإلستثمارات األجنبية المباشرة  ويتضح مف الشكؿ احتالؿ 
مميار  6,12مف اإلجمالي العربي تمتيا قطربقيمة %35,3مميار دوالروبحصة 8,7بتدفقات بمغت
ويالحظ ارتفاع  3%04مميار دوالروبحصة3,44ثـ السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة%24,5دوالروبحصة

التدفقات الصادرة في تسع دوؿ عربية وتراجعيافي ثماني دوؿ عربية بينما استقرت موريتانيا عند نفس 
 مستواىا.

                                                             
 .73،ص2010،،الكويتمناخ اإلستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .104ص،،مرجع سابق2011،ي الدول العربيةمناخ اإلستثمار فادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
 .73ص،،مرجع سابق2010،مناخ اإلستثمار في الدول العربيةؤسسة العربية لضمان اإلستثمار ،ادل 3
 .104ص ،،مرجع سابق2011،مناخ اإلستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 3
 105مرجع سابق ص 3
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 قطر الكويت
السعود

 مصر البحرين لبنان اإلمارات ية
سلطنة 
 فلسطني موريتانيا تونس األردن العراق اليمن السودان ليبيا ادلغرب اجلزائر عمان

2010 5056 1863 3907 2015 487 334 1176 1012 220 589 2722 66 70 125 28 74 4 77
2011 8711 6027 3442 2178 900 894 626 572 534 247 233 84 77 77 31 28 4 -20

تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشرالصادر من الدول العربية ( 11-2)شكل 
 2111-2111لسنتي

2010 

2011 
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  (2111-2115)لمفترة : اإلستثمارات العربية البينيةالثالثالفرع 

إطار  وخاصة في المجاالت اإلنتاجية مف أبرزالمجاالت حيوية وأىمية فيالعربي -ير العربيعتبر اإلستثما
 العربي ألنو يسيؿ تحقيؽ اليدؼ األساسي لمتكامؿ العربي والمتمثؿ في تحقيؽ التنمية اإلقتصادية التكامؿ

                                                                1العالقات بيف األقطار العربية  العربية كما يقوي مف أواصر

  (2111-2115ة)لمفتر  :اإلستثمارات العربية البينية وفق القطر المضيفأوال

مميار  050,7الى نحو2100-2115تضاعفت تدفقات اإلستثمارات العربية البينية المباشرة خالؿ الفترة 
ثاؿ اجمالي التدفقات خالؿ الفترة المناظرة مميار دوالر أي مايزيد عف ستة أم 20,7دوالر بمتوسط سنوي 

وىي ضعيفة مقارنة  2مميار دوالر 3,0مميار دوالر بمتوسط سنوي 20,7(البالغة نحو2114-0998ليا)
بحجـ االستثمارات األجنبية المباشرة التي تستقطبيا الدوؿ العربية والبالغة حوالي أربعة أضعاؼ االستثمارات 

  3البينية

  

                                                             
 عة جغرافيا وحسب لرمسية العربية يف تزويد ادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمارهبذا النوع من البيانات حيث اقتصرت بيانات اإلستثمار العريب البيين ادلوز لوحظ ضعف استجابة اجلهات ا

وذلك على الرغم من  2010تقرير سنة دول يف 6،مث 2009دول يف تقرير عام 9مث  2008دولة يف تقرير سنة 12،و2007دول عربية فقط لتقرير سنة 8القطاع اإلقتصادي على 
 .الذي حيث الدول العربية على توفري بيانات اإلستثمار األجنيب فيها2010-9-30( بتاريخ86د.ع-1843جامعة الدول العربية رقم)ق صدور قرار

 .225ص،فريد أمحد قبالن ،مرجع سابق 1
 .130ص،،مرجع سابق2011،بيةمناخ اإلستثمار في الدول العر ادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
 .138ص،سليمان بلعور،مرجع سابق 3
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                                                         مباشرمف الطالب اعتمادا عمى البيانات المستقاة مف: حساب :لمصدرا
                           .029ص ،،مرجع سابؽ2100،العربية الدول في مناخ اإلستثمارالمؤسسة العربية لضماف اإلستثمار، -
  .245 -84ص ص ،مرجع سابؽ،2101،العربية الدول في اخ اإلستثمارمنالمؤسسة العربية لضماف اإلستثمار، -

 حوالي بمغت لمفترة إجمالية باستثمارات لالستثمار المضيفة لمدوؿ السعودية تصدر  أعاله الشكؿ مف يتضح

 28,8بقيمة االقتصادية اهلل عبد مدينة استقطبتيا التي البينية العربية االستثمارات دوالربفضؿ مميار 66,8

 1 2115مف اجمالي التراخيص الصادرة لالستثمارات العربية البينية سنة %75,8مميار دوالر والتي شكمت 

    
                                                             

 .74ص،عبد احلميد بوخاري،مرجع سابق 1
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تدفقات االستثمارات المباشرة العربية البينية وفق القطر ( 12-2)شكل
 2111-2115المضيف خالل الفترة

 مليون دوالر
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مميار دوالروحمت 02,44مميار دوالرثـ الجزائر ب02,55ثـ مصر بدوالر  مميار 09,5 بحوالي السوداف مييات 
  ،دوالر مميار01,15 ب لبناف  في المرتبة الخامسة

 العربية المباشرة االستثمارات تدفقات سجمت ، 2100و  2101 العاميف خالؿ المتوفرة البيانات وبمقارنة
 مصر، السوداف، مف كؿ في اتراجع شيدت بينما وتونس، المغرب مف كؿ في اارتفاع 2101سنة البينية

 يمفانخفاضا لإلستثمارات العربية البينية في مصر وتونس واألردف وال 2100شيدت سنةو  1واليمف األردف،
  2مقابؿ ارتفاعيا في الجزائر

 2111لسنةثانيا:اإلستثمارات المباشرة العربية البينية الصادرة  

تزامنا مع إعالف عدد كبيرمف  شيدت اإلستثمارات العربية البينية الصادرة ازدىارا في السنوات األخيرة   
                                                             موحة داخؿ المنطقة،تنفيذ برامج وخطط إستثمارية ط الشركات عبر الوطنية العربية عف عزميا

 

 .027ص،،مرجع سابؽ2100،العربية الدول في مناخ اإلستثمار:المؤسسة العربية لضماف اإلستثمار،المصدر

                                                             
 .83-82ص ص،مرجع سابق ،2010،مناخ اإلستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .128ص،جع سابق،مر 2011،مناخ اإلستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
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 2100خالؿ عاـاإلمارات  قائمة الدوؿ المصدرة لالستثمارات العربية البينية  تصدر يتضح مف الشكؿ أعاله
مف اجمالي االستثمارات العربية البينية الصادرة تركزت %85مميار دوالروبحصة 5,8بتدفقات بمغت حوالي

 بحصةو مميوف دوالر  230,3في المرتبة الثانية بقيمة قطر جاءت معظميا في الجزائر،مصرواألردف،و 
 مميوف دوالر 209,6مف االجمالي وتركزت في مصر وتونس وحمت السعودية ثالثا ب 3,39%

مميوف  88,9ب  وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة مف االجمالي تركزت معظميا في مصر %3,22وبحصة
 . 1مف االجمالي % 0,3وبحصةدوالر 

                                                         2111لسنة : التوزيع القطاعي لإلستثمارات العربية البينيةثالثا
 الواردة البيانات تشير ،2100خالؿ سنة قطاعيا البيني العربي المباشر االستثمار تدفقات توزيع دصعي عمى
 البينية العربية االستثمارات معظـ أف إلى ،،الجزائر،مصر،اليمفتونس ،األردف شممت عربية، دوؿ 5 مف

 مف%   4,4 تونسب ما عمى الصناعة قطاع استحوذ كما،% 86,79بمغت بحصة الخدمات قطاع في تركزت
 ات األخرىقطاعال حصة اقتصرت وبينما اإلجمالي مف% 3,08 نسبتو ما عمى الزراعة وقطاع اإلجمالي،

 .2اإلجمالي مف%5,60عمى

 
                       .029ص،،مرجع سابؽ2100،العربية الدول في مناخ اإلستثمار:المؤسسة العربية لضماف اإلستثمار، المصدر

  

                                                             
 .128ص،،مرجع سابق2011،مناخ اإلستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .129ص،مرجع سابق 2

86,79% 

4,40% 
3,18% 5,61% 

التوزيع القطاعي لتدفقات اإلستثمارات المباشرة العربية البينية ( 14-2)شكل
 2111لعام

 الخدمات

 الصناعة

 الزراعة

 أخرى
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 :لثانيا الفصل خالصة

 األجنبي االستثمار بيف الفرؽ أف وتبيف المباشر األجنبي باإلستثمار المرتبطة المفاىيـ الفصؿ ىذا تناوؿ لقد
 الربح، تحقيؽ الى وييدؼ لممديونية بديال كما يشكؿوالرقابة، السيطرة بمعيار يتعمؽ المباشر وغير المباشر
لى جية مف لمكتاب الفكرية المرجعية فتباي بسبب المباشر األجنبي االستثمار أشكاؿ وتتعدد  المعايير تعدد وا 

                                               وعيوبو، مزاياه حوؿ اآلراء تختمؼ تصنيفو،كما في المستخدمة
 ىذه مف أي تستطع لـ أنو ،وتبيف المباشر األجنبي لالستثمار المفسرة النظريات أىـ الفصؿ تناوؿ كما

                                                          لو، وشامؿ واضح تفسير إلى الوصوؿ النظريات
 األمريكية المتحدة الواليات الى بريطانيا سيطرة مف وانتقالو اإلستثمار نمط تغير التاريخية الدراسة مف واتضح

 تحولت كما الحقبة، ىذه في األمريكية لمشركات والقوي التدريجي الصعود نتيجة الثانية العالمية الحرب بعد
                         السبعينات، نياية في لو مصدرة الى لإلستثماراألجنبي مستضيفة مف النامية الدوؿ
 ماعدا)األخيرة العشرية خالؿ وانخفاضيا والتسعينات الثمانينات فترة خالؿ عالميا التدفقات زيادة ايضا وتبيف
 النسبة عمى المتقدمة الدوؿ واستحوذت العالمية، المالية األزمة عقب اإلنخفاض حدة وزادت( 2117سنة

 606,660 النامية الدوؿ اجتذبت حيث النامية الدوؿ لصالح لحصتيا التدريجي التناقص مالحظة األكبرمع
 بحصة 2100دوالرسنة مميار 684,399 و العالمي اإلجمالي مف% 47,0 بحصة 2101سنة ممياردوالر
                                                                                 االجمالي، مف%  44,89

 مابيف نصيبيا تراوح المباشرحيث األجنبي لإلستثمار استقطاب مركز تكوف أف في العربية الدوؿ تنجح ولـ
 لمدوؿ التدفقات نسبة ضانخفا مالحظة مع 2100-2114الفترة في العالمي التدفؽ مف% 6,37و%  2,80
            . العالمية األزمة مف المتأثرة المتقدمة الدوؿ ىو مصدرىا ألف نظرا العالمية بعداألزمة العربية
 يزيد بما دوالر مميار 050,7نحو الى 2100 -2115 الفترة خالؿ البينية العربية اإلستثمارات ارتفاع واتضح

 دوالر مميار20,7نحو البالغة( 2114-0998)ليا المناظرة الفترة خالؿ التدفقات اجمالي أمثاؿ ستة عف
 التوالي، عمى%  4,4و% 86,79بنسبة والصناعة الخدمات قطاعي في البينية العربية اإلستثمارات وتركزت

كما رأينا في ىذا الفصؿ يثار تساؤؿ حوؿ  و بالنظر الى اختالؼ التدفقات االستثمارية بيف المناطؽ المختمفة
وىو ما ،ومف بينيا الجزائر الذكر لمناخ االستثمار في المناطؽ السالفة ة التدفقات االستثماريةستجابمدى ا

    الفصؿ المقبؿ يدعونا لتناولو في

                                                                                                           



 

 

 الفصل الثالث:

 تأثير مناخ اإلستثمار

األجنبي  على اإلستثمار 
 المباشر
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 :تمييد 
 التنمية في يمعبو الذم الدكر إلى بالنظر الدكؿ، اىتمامات أىـ مف المباشر االستثماراألجنبي جذب يعتبر

 العديدة األخرل األدكار جانب إلى البطالة امتصاص ،ككذا االجتماعية الرفاىية تحقيؽ ككذا االقتصادية،
 ،ذكرىا سبؽ التي

 المطبقة التنمية مسيرة تعثر بعد خاصة العالمي االندماج في تيارغب أبدت التي الدكؿ إحدل الجزائر كتعتبر
 تحسيف أجؿ مف شاممة اقتصادية إصالحات تبني الجزائرية السمطات ألـز مما االشتراكي، النظاـ ظؿ   في

عمى الرغـ مف الجيكد الكبيرة المبذكلة ك ،المباشر األجنبي االستثمار استقطاب بغية كىذا االستثمار، مناخ
ف مناخ االستثمار،كذلؾ بتطكير التشريعات ك إقرار الحكافػز ك المغريات لدفع ك ترقية االستثمػػػػار لتحسي

 المحمي منو ك األجنبي ، إال أف اإلقباؿ عمى االستثمار يبقى محتشػما ك ضعيفا مقارنة ببعض الدكؿ،

األجنبي  عمى جذب االستثمارسنحاكؿ اإلجابة عمى التساؤؿ الذم يتمحكر حكؿ مدل قدرة المناخ االستثمارم 
 كمبررات اتجاىو الى االستثمار األجنبي المباشرعف تطكر االقتصاد الجزائرم  سنتحدثكلذلؾ  الى الجزائر

في  أما المبحث الثاني فسنتطرؽ فيو لتقييـ مناخ االستثمار ،تطكر قكانيف االستثمار في المبحث األكؿ ككذا
في المؤشرات الدكلية  ثـ تبياف مكقع الجزائرقييـ الجيكد المبذكلة بدءا بتقييـ المؤىالت ككذا ت الجزائر

 مناخ االستثمار عمى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر اكؿ تأثيرنتنكفي المبحث الثالث كاالقميمية 
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 (2002-1962لمفترة) حول اإلقتصادالجزائري خمفية تاريخية المبحث األول:

عتماد المخططات التنمكية،غير أف انخفاض ابالنمك التنمية ك االستقالؿ لتحقيؽ  سعت الدكلة الجزائرية منذ
رككد اقتصادم كانخفاض االستثمارمما دفع الدكلة الجزائرية لمقياـ أدل الى  1986اسعار البتركؿ في سنة 

 ذلؾ كاف كقد اقتصادية عكست تكجو الجزائر نحك اقتصاد السكؽ كتشجيع االستثمار األجنبي صالحات إب
 ،مراحؿ عدة عمى

ثـ الى ظركؼ كمبررات  المبحث الى مراحؿ تطكر االقتصاد الجزائرم  ىذا خالؿ مف التطرؽ سيتـلذلؾ 
كحصيمة  ثـ التطكر التاريخي لقكانيف االستثمار الى سياسة تشجيع االستثمار األجنبي المباشر الجزائراتجاه 

 .2002سنةية اغ منذ االستقالؿ الى االستثمار

 (1962/2002لمفترة) مراحل تطور االقتصاد الجزائري :ب األولالمطم

ؿ جذرم مف نظاـ ك تح مركر باقتصاد مكجو أعقبياانتقالية  بعدة مراحؿ بدءا بمرحمةمر  االقتصاد الكطني 
                        تخطيط مركزم إلى  اقتصاد السكؽ كىذا مف خالؿ إجراء تصحيحات ىيكمية عميقة

 تطكر عمى مرحمة،كانعكاسيا كؿ خصكصيات عمى الضكء تسميط إلى المطمب ىذا خالؿ مف التطرؽ كسيتـ
 الجزائر. في االصالحات

 (1966-1962)االنتظار مرحمة :الفرع األول

كاف الكضع االقتصادم الذم كاجيتو الحككمة  اك مايسمى مرحمة عكدة االقتصاد الجزائرم الى السكؽ حيث
نظاـ كبالتالي كرثت الجزائر  ،ف جراء الحرب المدمرة لميياكؿ االقتصاديةصعبا، م 1962الجزائرية سنة 

، إذ كانت الصادرات 1في المبادالت التجارية مع العالـ الخارجي اقتصادم يسيطر عميو اقتصاد فرنسا
 2يامف الكاردات تأتي من % 80، ك1962مف مجمكع الصادرات الجزائرية عاـ  % 85المكجية لفرنسا تمثؿ 

 :كيالحظ ما يمي 3ببذؿ مجيكدات كبيرة لمتنمية البشرية زت بداية ىذه الفترةتمي ك

 

                                                             
، 2006سنة ورقلة، قاصدي مرباح، ،جامعة4،العددلباحثمجلة ا(،2002-1970صاحل تومي،عيسى شقبقب،النمذجة القياسية لقطاع التجارة اخلارجية يف اجلزائرخالل الفرتة) 1

 .31ص
 .22، ص1991، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اقتصاد الجزائر المستقلة، أمحد ىين 2

3 Khaled Saadaoui& Mokhtar Maazouz,Au dela de la lutte contre la pauvreté,un projet dedéveloppement humain,Revue Recherches   

economiques et Manageriales,n°5,Faculté des siences économiques et de gestion, université Mohamed khider,Biskra,Juin2009,p103.  
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 :تمثمت في:أوال:المخمفات االستعمارية

 مع كجكد بعض الصناعات التحكيمية ذات طبيعة حرفية متمركزةاألساسية  لمصناعات تاـ شبو غياب 
 .طات الصناعية بيد المعمريفمف النشا %80ككانت حكالي  العاصمةحكؿ المكانيء الرئيسية بالجزائر 

  بيد الجزائرييف، كقطاع تقميدمىكتار  مالييف 3ممؾ لألكركبييف بمساحة تقدرب حديثزراعي  قطاع 
 مطارا، 20كـ مف السكؾ الحديدية ك 4300،كمف الطرؽ المعبدة كـ10000 تركت فرنسا حكالي 

ائر،كتتركز كميا في شماؿ كـ مف الخطكط الكيربائية اضافة الى منشآت اخرل كميناء الجز  600ك
 5ثانكية ك 34مدرسة ك 364إضافة إلى،1الفرنسية كمؤسسات مصرفية  تتكاجدالجالية البالد أيف

  متاقف
 اكركبي مما ترؾ فراغاكبيرا في االطارات كالعماؿ ، تقني مغادرة مايقارب مميكف اطار 
 البالد شماؿ يف أساسا متمركزة أجنبية لبنكؾ فركع مف فقط متككف مصرفي قطاع كجكد 
 قمة كبالتالي القركض قمة عنو نتج مما المعمريف طرؼ مف فرنؾ مميكف750 حكالي تحكيؿ تـ 

 2االستثمارات.

 مجمكعة مف اإلجراءات تمثمت في:  اتخذت:من طرف السمطة الجزائرية المتبعةاإلجراءات ثانيا:

انشاء البنؾ ك 1962أكت 29الفرنسية في  عف الخزينة العمكمية تـ فصؿ تبعية الخزينة العمكمية الجزائرية -1
في إنشاء نظاـ التسيير الذاتي كتـ 3 1963ليبدأعممو في جانفي 1962ديسمبر 13الجزائرم المركزم في 

 حيث ،الذم ييدؼ إلى تأميـ أمالؾ المعمريف التي ترككىا كخاصة المزارع كالكحدات الصناعية 1963سنة 
 القكمي الدخؿ مف%  30 بنسبة ألراضي المزركعة ، كيساىـ% مف ا 80أف قطاع التسيير الذاتي يضـ 

كىك المظير األكؿ لتدخؿ الدكلة ،4 الزراعي القطاع مف اإلجمالي الدخؿ مف%  60 كبنسبة الجزائرم،
 كالمظير الثاني يتمثؿ في تدعيـ انشاء المؤسسات الصناعية  المباشر في اعادة تنظيـ القطاع الصناعي 

 

                                                             
وادلمارسة  ت االقتصادية يف اجلزائر،ادللتقى الوطين حول "اإلصالحاتطور االقتصاد الجزائري وسماته منذ االستقالل إلى إصالحات التحول نحو إقتصاد السوقمفتاح صاحل ، 1

 .2ص،2004أفريل  21-20اجلامعي بشار، التسويقية"، ادلركز
 .2ص،صاحل ،مرجع سابق مفتاح 2
، 2009ر،بسكرة،جوان،،جامعةزلمد خيض5،العددمجلة ابحاث اقتصادية اداريةعبد احلق عرتوس،زلمد دىان،اثر التغرييف التداول النقدي على الناتج احمللي يف اإلقتصاد اجلزائري، 3

 .8ص
 .120،ص1980،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،اجلزائر، التنمية االقتصادية في الدول العربيةامساعيل العريب،  4



 الفصل الثالث:تأثير مناخ االستثمارعلى االستثماراألجنبي المباشر
 

341 
 

في  عتمدكأ 1عمى اإلستثمار في الصناعات الصغيرة كالمتكسطة  ائؿ اإلنتاج كالتركيزالكبيرة المنتجة لكس
كما تـ إنشاء دكاكيف كشركات كطنية، مثؿ شركة الكيرباء  2 كطنية عممةالدينار الجزائرم ك 1964أفريؿ

الزراعية سنة  كالغاز، كديكاف الحبكب ..إلخ، كقامت الجزائر في تمؾ المرحمة بعدة تأميمات، كتأميـ األراضي
 ىك اإلجراءات، ىذه مفككاف اليدؼ  ،في نفس السنة، ثـ تأميـ البنكؾ 1966  ، كتأميـ المناجـ سنة1963
نشاء الخارجية، كالتجارة الصرؼ كمراقبة الكطني، االقتصاد كحماية الكطنية، المكارد في التحكـ  شركات كا 
 ، 3 الدكلة تمتمكيا كطنية

تمكيف كميمتو تـ إنشاء الديكاف الكطني لإلصالح الزراعي، ك الدكلة ،  بيد عيالقطاع الزرا أصبح تسيير -2
  ،نتجياتتسكيؽ المحاصيؿ التي القياـ بجميع المزارع بمدخالت اإلنتاج ك 

مؤسسة يعمؿ فييا  330بػ  1964مؤسسات صغيرة الحجـ قدر عددىا عاـ  الصناعي شمؿ القطاع  -3
 المتخصصة في قطاع صناعة الحديد، كشركة1964في سنة ) snsكما تـ انشاء شركة )،4عامؿ 3000

(SOMEAفي الصناعة الميكانيكية كالطائرات )، 

، كانشاء 1964 أكت10كاالحتياط في  لمتكفير عمى مستكل القطاع المالي: تـ انشاء الصندكؽ الكطني-4
 13/08/1966،5( فيBNAالبنؾ التجارم العمكمي األكؿ )

لمرحمة أف االقتصاد الجزائرم أصيب بالرككد، بحيث نالحظ انخفاض اإلنتاج كالميزة التي ميزت تمؾ ا  
 الزراعي، كانخفاض في حركة البناء كاألشغاؿ العمكمية، كرككد في قطاع المحركقات.

 1967/1989:مرحمة االقتصاداالداري المخططالفرع الثاني:

 استرجاع إعادة ىك يدؼال كافحيث  ةالتنمكي المخططات عمى يعتمد  جذنمك  الجزائر تبنتفي ىذه الفترة 
 مستقؿ تضمف اقتصاد التي الكحيدة الكسيمة الصناعة عتبرتكأ، فعاؿ إدارم جياز ككضع ، الدكلة سمطة

المبنية أساسا عمى االستثمارات المنتجة  ككاف النمكذج المثالي متمثال في "الصناعات المصنعة" 6كمتكامؿ

                                                             
 التحليل اىل مركبات اساسية، :مدخل2006-1990عبد الوىاب دادن،زلمود فوزي شعويب،ربليل السلوك اإلقتصادي للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة الصناعية يف اجلزائرخالل الفرتة 1

 .184ص،2009بسكرة،ديسمربزلمد خيضر، ،جامعة6العددمجلة ابحاث اقتصادية وادارية،
 ف،الشل حسيبة بن بوعلي، ،جامعة6، عددمجلة اقتصاديات شمال افريقياالشارف عتو،دراسة قياسية إلستقطاب رأس ادلال األجنيب للجزائريف ظل فرضية الركن لنظام سعر الصرف، 2

 .128ص، 2009السداسي األول
3  DENIS CLERC, économie de l’Algérie, l’imprimerie centrale de Annaba,Alger,1975,P126. 

 .26ص  ،1982، ديوان ادلطبوعات اجلامعية،اجلزائر، (2691-2693التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط )،عبد اللطيف بن أشنهو 4
 .3ص،،مرجع سابققتصاد الجزائري وسماته منذ االستقالل إلى إصالحات التحول نحو إقتصاد السوقتطور االصاحل ، مفتاح 5

6 TEMMAR .M. HAMID , stratégie de développement indépendant , le cas de l'Algérie  un bilan,OPU, Alger 1983, pp26-28. 
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اختيار ىذه اإلستراتيجية الى ثالث  كيعكد  1ت لمصناعة كالزراعةلممكاد كالتجييزات التي تستعمؿ كمدخال
 المقكمات تكفر الثاني ، الرأسمالي التطكرنيج   االستعمارم النيج مخالفة كىك سياسي، األكؿ عكامؿ:
 التي المؤىمة اإلطارات انعداـ الثالث ،الطبيعي كالغاز النفط كخصكصا المشاريع ىذه مثؿ إلقامة الطبيعية

               2الماؿ. سأر  كثيفة صناعات عمى باالعتماد ذلؾ عف التعكيض تـ الصناعة،كبالتالي جياتحتا
 يمي: كتـ تقسيـ المخططات كما

،كليذا زادت الكاردات مف كاف اليدؼ ىك إنشاء قاعدة صناعية :(1969-1967) الثالثي المخطط أوال:
 1969في سنةعجز في ىذه المرحمة  سجيؿ أكبرسمع التجييزكالمنتكجات نصؼ المصنعة مما نتج عنو ت

    90124  بمغف المنجػز الحجـ أما دج، مميار 110081 المخطط ليذا خصصك  3مميكف دج 370بقيمة
 (:التالي الجدكؿ كما يكضح % ) 82 بمغت اإلنجاز نسبة أف أم دج، مميار

 ( 1969-1967) الثالثي المخطط الستثمارات الفعمية واإلنجازات التقديرات(: 1-3) رقم الجدول

 .دج مميكف: الوحدة                                                                                      

  القطاعــات
 

 النسبة
 المئوية
 لإلنجاز

  القطاعــات
 

 النسبة
 المئوية
 لإلنجاز

 % 7106 103 127  % 8509 1606 1869 الفالحة
 %16 177 285 السياحة % 87 4750 5400 

 
 الشؤون % 76 855 3314

 االجتماعية
295 229 11% 

 %1301 304 441 اإلدارة 1601% 249 413 
 %16 147 215 أخرى شؤون 11% 704 912 

 11081 التقديرات المجموع
 9124 االنجاز الفعمي

 % 82 النسبة المئكية لالنجاز
  .216ص،عبد القادر بابا،مرجع سابؽ:المصدر 

  مف % 48073مميار دج بنسبة  504يتضح مف الجدكؿ استحكاذ الصناعة عمى الحصة األكبر بمبمغ
                                                             

 .217،ص 2007بسكرة،نوفمربزلمد خيضر، ،جامعة12،العددمجلة العلوم االنسانيةلبشري،صلوى بوزيد،اجلامعة:مؤسسة لالستثمار يف رأس ادلال ا 1
 .171ص،2010ورقلة،سنةقاصدي مرباح، ،جامعة8،العددمجلة الباحثزوزي زلمد،اسرتاتيجية الصناعات ادلصنعة والصناعة اجلزائرية، 2
 .32ص،صاحل تومي،عيسى شقبقب،مرجع سابق 3
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مف  % 16086بنسبة مميارك 108منيا، تمييا الزراعة بمبمغ  %87إجمالي اإلستثمارات المقدرة تـ إنجاز
  ،صناعي قطاع نشاءإ نحككىكما يبيف التكجو اإلنمائي  % 8509 نجزمنيااإلجمالي أ

 (1973-1970) األول الرباعي ثانيا:المخطط

بتداء مف سنة لى  1971عرفت ىذه الفترة كا  تحكيؿ كؿ مف النقكد كالنظاـ البنكي كالسياسة النقدية في الجزائرا 
 لمتنمية الييكمية القكاعد التكجو في ىذا المخطط نحك تشييػد كافك  1طط أدكات رئيسية في خدمة المخ

 نقؿ في الثقيؿ لمتصنيع الرئيسية التكقعات كتمثؿ أحد الثقيمة، الصناعة في االستثمار بتفضيؿ االقتصادية،
كانت كما تـ إقرار مجمكعة مف اإلجراءات تنص عمى احتكار التجارة الخارجية كنتيجة لذلؾ  2التكنكلكجيا
  3مف الكاردات تحت رقابة الدكلة %80أكثر مف

                                                                                            (:التالي الشكؿ أنظر) دج مميار 28 بػ المخصصة ليذا المخطط االستثمارات حجـ كحدد 

 
 (1)الممحؽ الكاردة في بياناتال مف اعداد الطالب اعتمادا عمى  : المصدر

 مف اجمالي % 45نسبة ةمصناعخصصت ل حيث يتضح مف الشكؿ أعاله  إيالء أىمية لمصناعة
                  الزراعة تمتيا  الصناعة نحك يبيف مكاصمة الدكلة لتكجياتيا التنمكية إلستثمارات المقدرة كىك ماا

                                                             
، اجلمعية العربية 58-57،العددانمجلة بحوث اقتصادية عربيةة كمية إلستقرارية دالة الطلب على النقود وتأثريىا يف فعالية السياسة النقدية يف اجلزائر،رشيد بوكساين وآخرون،دراس 1

 .158،ص2012ربيع -للبحوث اإلقتصادية ،مصر،شتاء
2
Nadji Khaoua,L'entreprise,l'université et le Marché du travail en Algerie:tentative d'analyse, Revue du chercheur,n°6,université Kasdi merbah, 

Ouargla,2008, P11 
 .32صاحل تومي،عيسى شقبقب،مرجع سابق،ص 3
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 ،% 12ا معا نسبةالتككيف حيث خصص ليمك  ثـ التعميـ %15بنسبة

 (1977-1974) الثاني الرباعي المخططثالثا:

 أكد المخطط الرباعي الثاني االستراتيجية الصناعية ، كلكف مع التركيز عمى رفع اإلنتاج كتكزيع التنمية

مبمغ كبير بسبب  ذا المخططلي رصدك  ، عبرأنحاء القطر حيث خصص لمسكف ككالمستشفيات كالتنمية الريفية 
2أربع مرات  إستثمارات المخطط الرباعي األكؿ  يقارببما ممياردج  1100217 قدرب 1عر النفط إرتفاع أس

  

 (1977-1974)في المخطط الرباعي الثاني  االستثماراتتوزيع (: 2-3الجدول رقم )    

 دج ربالمميا  الكحدة:                                                                            

 النسبة التقديرات القطاع
 %المئوية

 النسبة اإلنجاز
 %المئوية

 5117 650350 44 480000 الصناعة

 713 90224 11 120005 الزراعة

 41 510897 45 980212 األخرى القطاعات

 100 1261471 100 1101217  مجموعال

ديكاف  ،(1978-1968)راسة قطاع الحديد والصمبالتنمية الصناعية في الجزائرعمى ضوء د:جماؿ الديف لعكيسات،المصدر
 .40ص،1986،المطبكعات الجامعية،الجزائر

%5107 %44األسد بنسبة أف الصناعة أخذت حصة يتضح مف الجدكؿ
مميار دج بعد   11703160254 

40062ة أضيفت كميا إلى الصناعة المراجع

45062 3

                                                             
 .3ص،،مرجع سابقتطور االقتصاد الجزائري وسماته منذ االستقالل إلى إصالحات التحول نحو اقتصاد السوقصاحل ،مفتاح  1
 .275ص،1991،ديوان ادلطبوعات اجلامعية،اجلزائر،سياسة تمويل التنمية وتنظيمها في الجزائرهبلول،زلمد بلقاسم حسان  2

3 Mahfoud Bennonne,De la colonisation au developpement post-independance,une histoire economique et sociale de L'algerie 1830-1990, 

Ed: I.A.I.G,ministere de la culture,2009, p188. 
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 ىذه خالؿ السنكم النمك معدؿ متكسط بمغ كما
يعاب  لكف 19781عاـ في%  19 إلى1967عاـ في%  25 مف البطالة معدؿ كانخفض ،% 405 الفترة

مما أدل الى تيميشو، تـ الذم الزراعة قطاع حساب عمى عتمادات ضخمة لمصناعةعمييا تخصيصيا إل
 مما الرأسمالية، بالكثافة تتميز الثقيمة الصناعات في االستثمارات كما أف 2الغذائيةارتفاع الكاردات مف المكاد 

 ارتفعت كالتيالخارجية، المديكنية فخ في الجزائر كقعت المحمية المكارد كفاية عدـ ،كمع الأمكا الدكلة كمؼ
 19803عاـ في دكالر مميار 17 إلى 1970 عاـ في دكالر مميار 0095 مف

 (1984-1980):الخماسي األولالمخطط رابعا:

عمى ترجيح الكفة لصالح الزراعة كالمكارد المائية  ركزك  المرحمة السابقة تصحيح إخفاقاتلجاء ىذا المخطط  
كد عمى أكما ،4القطاعات إعادة التكازف بيف مختمؼبيدؼ لبنى التحتية االقتصادية كاالجتماعية كالسكف اك 

ميؿ لإلستثمار في  ظير 1983 حيث ابتداء مف سنة 5المتكسطةضركرة ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة ك 
                    6القطاعات الميممة سابقا كتحكيؿ المكاد كالصناعات الميكانيكية كالكيربائية الصغيرة

 (1984-1980(: ىيكل توزيع استثمارات المخطط الخماسي األول )3-3الجدول رقم )

 : مميار دجالوحدة                                                                                

 %لمترخيص المالي المئوية النسبة الترخيص المالي تكمفة البرامج القطاعـات

 43155 17405 23607 الصناعة
 11175 4711 5904 الزراعة

 4417 179 26404 القطاعات األخرى
 100 40006 56005 المجموع

 .50ص،، الجزائر1984-1980،ممخطط الخماسي األولالتقريرالعام ل،العمرانية كالتييئة التخطيط كزارة: رالمصد     

                                                             
1 Ahmed Benbitour, L'Algérie au troisième millénaire, Ed: Marinour, Alger,1998, P 62. 

 .173ص،زوزي زلمد،مرجع سابق 2
3Hamed Madjdoub, Algérie, études et perspectives, Ed: Economica-essai, Alger, 2003,p53.  

 .513،ص1982،ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، يناميكية االقتصادية والتطور االجتماعي والتنمية المستقلة في الوطن العربيتجربة الجزائر الدبن أشنهو عبد اللطيف، 4
 .131ص، 2011ورقلة،قاصدي مرباح، ،جامعة9،عددمجلة الباحثسليمة غديرأمحد،تأىيل ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف اجلزائر:دراسة تقييمية لربنامج ميدا، 5
 .188ص،عبد الوىاب دادن،زلمد فوزي شعويب،مرجع سابق 6
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 أقؿ كىي دج، مميار 40006 مقدارىا لالستثمارات ماليا ترخيصا حدد قد األكؿ، الخماسي المخطط أف نالحظ
 جزء أف عمى يدؿ مما دج، مميار 56005 كالبالغة البرنامج ىذا في المقررة التقديرية االستثمارات حجـ مف
 إلى نقمو سيتـ دج، مميار 15909 كىك الفترة، نياية في منجز غير يبقى  البرنامج ىذا في االستثمار مف

 ما المػػػػعتمدة استثماراتو معدؿ يمثؿ الذم الصناعي، لمقطاع األكلكية أعطيت نوأ يالحظ كما،التالي المخطط
 الغذائية التبعية عمؽ مما  % 11075طاع الزراعة المقدر بنسبةكما يتبيف ضعؼ حصة ق،% 44 يقارب
% 22 إلى1970 عاـ في%  10 مف الكاردات إجمالي مف الغذائية الكاردات حصة ارتفاع مع خاصة لمخارج

 ،1985عاـ في

 :1989-1985 الثاني الخماسي المخططخامسا:

 التكازنات في كالتحكـ السكاف، تحاجيا تمبية أجؿ مف اإلنتاج كتكسيع دعـ إلى المخطط ىذا ييدؼ
  ،المخطط ىذا في لالستثمارات  دج مميار 550 قدره مبمغ تخصيص تـ كعميو ،الخارجية

 (1989-1985ممخطط الخماسي الثاني )لستثمار اال(: برنامج 4-3الجدول رقم )

 جد مميار: الكحدة                                                                 

 (%األكزاف النسبية ) مبالغ االستثمار )مميار دج( القطاعات

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص

 المحروقات :منيا

17402 

3908 

31167 % 

07124 % 

 % 14136 79 ريـــــــة والـــــالفالح

 % 54 29608 القطاعات األخرى

 % 100 550 وعالمجم

          Source:Mahfoud Bennonne,op,cit,p154. 

بنسبة          دج مميار79األىمية المكجية لقطاع الفالحة كالرم حيث ناؿ حصة يتضح مف الجدكؿ السابؽ 
كىي أقؿ مف المخطط  % 31067بنسبة  مميار دج 17402بينما خصص لقطاع الصناعة مبمغ،% 14036
 قد 1986 ك1985 سنتي بيف دكالر 14 مف أقؿ إلى دكالر 27 مف النفط برميؿ سعر تراجع لكف،السابؽ 

 ساىـ كما المحركقات بعكائد الجزائرم االقتصاد تمكيؿ رتباطال نظرا المخطط ىذا تكقعات عمى سمبا أثر
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 الخارجية، يةالمديكن قيمة كارتفاع الجزائرية الصادرات مداخيؿ تراجع في الفترة ىذه خالؿ الدكالر قيمة تدىكر
كاردات المنتجات الغذائية حيث بمغت  كما تزايدت، التنمكية مشاريعيا تمكيؿ عف عاجزة الجزائر أصبحتك 

عف كؿ  نتجك  1أف اإلصالح الزراعي لـ يؤت أكمو مما يظير 1989مف مجمكع الكاردات سنة  % 28049
 .( 10/1988/ 5أحداث)  اجتماعية اضطرابات حدكث سبؽ ما

 (1988)بداية من مرحمةاالصالحات االقتصادية واالنتقال الى اقتصاد السوق لث:الفرع الثا 

التي بينت ىشاشة التكازنات اإلقتصادية  19862 ميزت عاـ التي االقتصادم كالرككد اإلنكماش نتيجة حالة
 النمك معدؿ انخفض حيثالقياـ بإصالحات ذاتية نتج عنيا تفاقـ األكضاع اإلقتصادية األمر  تطمب 3الكمية

لعبت العكامؿ الخارجية دكرا ميما في ىذه االختالالت نظرا لتبعية االقتصاد ك  ،% 006 بػ االقتصادم
الجزائرم لمخارج ،كتمثمت العكامؿ السمبية في تدىكر شركط التبادؿ التجارم لمدكؿ النامية خاصة الدكؿ 

الفكائد الدكلية خالؿ عقد  المصدرة لمنفط،كضعؼ الطمب عمى صادرات الدكؿ النامية،كارتفاع أسعار
تـ المجكء إلى صندكؽ النقد الدكلي كنظرا لفشؿ تمؾ اإلصالحات  4الثمانينات،كانخفاض قيمة الدكالر األمريكي

تمتو ،بتنفيذ برنامج اإلصالح اإلقتصادم الذم اتخذ في البداية شكؿ اتفاؽ اإلستعداد اإلئتماني لمدة سنة
طار السياسة إميما في  بتداء مف تطبيؽ ىذه اإلتفاقيات حيزاإقدية اتفاقات أخرل حيث أخذت السياسة الن

لدكر البنؾ المركزم باعتباره  تـ اعادة اإلعتبارحيث  5اإلقتصادية الكمية بعدما تـ تيميشيا لمدة ثالث عقكد
ك التأكيد عمى أف اليدؼ النيائي لمسياسة النقدية ىمع  6األخير لإلقراض مركز النظاـ المصرفي كالممجأ

المتمثؿ في كما أدل التكجو اإلقتصادم الجديد الذم تبنتو الدكلة الجزائرية  7األسعار المحافظة عمى استقرار
  19938 جكيمية كزارة خاصة بالصناعات الصغيرة كالمتكسطة في إلى إنشاءتكسيع نطاؽ المبادرة الخاصة 

 

                                                             
 32صاحل تومي،عيسى شقبقب،مرجع سابق ص 1
 .31-30ص ،1993،مطبعة دحلب، اجلزائر، الجزائر بين األزمة االقتصادية واألزمة السياسةزلمد بلقاسم حسن هبلول، 2
عية العربية للبحوث ، اجلم56-55،العددانمجلة بحوث اقتصادية عربية،2009 -1990ة حالة اجلزائر خالل الفرتة عبد العزيز طيبة،أثر اإلنفتاح ادلايل يف النمو اإلقتصادي:دراس 3

 .127-126ص ص،2011خريف –مصر،صيف اإلقتصادية ،
 .337ص،2006بسكرة،نوفمربر،زلمد خيض ،جامعة10،العددمجلة العلوم االنسانيةكمال عايشي،أداء النظام ادلصريف اجلزائري يف ضوء التحوالت االقتصادية،  4
، اجلمعية العربية للبحوث 41،العددمجلة بحوث اقتصادية عربية(،2006-1990بن علي بلعزوز،عبد العزيز طيبة،السياسة النقدية واستهداف  التضخم يف اجلزائرخالل الفرتة )  5

 .28ص،2008اإلقتصادية،مصر،شتاء
 .9ص،عبد احلق عرتوس،زلمد دىان،مرجع سابق 6
 .158ص،يد بوكساين وآخرون،مرجع سابق رش 7
 .51ص،،مرجع سابق  2010ورقلة،سنةقاصدي مرباح، جامعة،8،عددمجلة الباحثحسني عبد ادلطلب األسرج،ادلشروعات الصغرية وادلتوسطة ودورىا يف التشغيل يف الدول العربية، 8



 الفصل الثالث:تأثير مناخ االستثمارعلى االستثماراألجنبي المباشر
 

311 
 

       1دكالر مميكف 886 قيمتو قرض زائرمفالج استفادت: (1989 أكت)األول االئتماني االستعداد اتفاقأوال:
 تيدؼ الى مايمي:صدرت في ىذه الفترة مجمكعة مف القكانيف ك 

كالمتعمؽ بقانكف النقد 1990أفريؿ 14المؤرخ في10-90 حيث صدر قانكف لمقطاع الخاص اعطاء مكانة -
لنشاطاتيـ في  مةكالقرض الذم يسمح لممقيميف بتحكيؿ األمكاؿ الى الخارج لضماف تمكيؿ نشاطات مكم

 ،في الجزائر الخارج متعمقة بالسمع كالخدمات
 2تحرير التجارة الداخمية -
 ،3الغاء احتكار الدكلة لمتجارة الخارجية  -

 أفريؿ   21بعد تحرير الجزائر لرسالة النية  : (1991 سبتمبر ) الثاني االئتماني االستعداد تفاقإثانيا:
 مف تستفد لـالجزائر  لكف  5دكالر مميكف 403 قيمتو قرض مىع الجزائر حصكؿ عمى االتفاؽ تـ 4 1991
 ذاتية إلصالحات السالـ عبد بمعيد حككمة تبني نتيجةبسبب عدـ اتماـ تنفيذ االتفاؽ  كمو القرض قيمة

 المؤشرات انييار استمرار إلى االتفاؽ محتكل بتنفيذ الحككمة التزاـ عدـ أدلك  االتفاؽ كمحتكل تتعارض
 سالب حقيقي نمك معدؿك ، 1992 سنة%   3107 مرتفع تضخـ معدؿ تمثمت في   الجتماعيةكا االقتصادية

 مجاؿ في عجزك ،% 24 قاربت حيث البطالة حجـ تزايد لىإضافة إ، 0 المدفكعات ميزاف رصيدك  (% 202 -)
 لـك  االجتماعية ك االقتصادية األزمة الكضعية ىذه عمقت، األخرل االجتماعية المرافؽ في ك السكف

 الدكلي النقد صندكؽ كصفة تطبيؽ إلى العكدةب لديكنيا، شاممة جدكلة إعادة إال سبيالن  الجزائرية تجدالسمطات

 1995.6 لسنة الييكمي التعديؿ برنامج ك 1994 بام ستاند تفاقيإ براـإب ذلؾ ك
 (:1994)سنة الثالث االئتماني االستعداد اتفاقثالثا:
  مف الممتد التثبيت اتفاؽ إطار في دكالر مميكف 1037 ب الدكلي قدالن لصندكؽ المالية المساندة قدرت

 كرغـ ىذا بقي معدؿ النمك سالبا مما يعني أف حجـ القركض التي ساىمت في،1995 جكاف 1994 جكيمية 
 7عدـ مركنة الجياز اإلنتاجيل تقابمو زيادة حقيقية في حجـ السمع كالخدمات،نظرا  زيادة التكسع النقدم ال 

 مميكف 1169 قيمتو قرض عمى الجزائر حصمت (:1998 أكت/  1995 أكت) الييكمي التعديل اتفاق ا:رابع
 ،األسعار رفع الدعـ عف تتمثؿ في كالتي اإلصالحات، مف بمجمكعة الجزائرية السمطات التزاـ مقابؿفي دكالر 

                                                             
1 Mustapha Mekideche,l`Algérie entre l`économie de rente et économie émergente, Ed: dahlab, Alger, P 63. 
2 Abdelhamid Ghoufi,Stratégies de croissance et politiques Industrielles:Une Analyse du cas Algerien, Revue Recherches economiques et 

Manageriales,n°6,Faculté des siences économiques et de gestion, université Mohamed khider,Biskra,décembre2009,P26.  
 .182ص،2004الشلف، حسيبة بن بوعلي، ،جامعة1،عددمجلة اقتصاديات شمال افريقياعلي بطاىر،سياسات التحرير واإلصالح اإلقتصادي يف اجلزائر، 3

4 Mourad Ben Achenhou,réforme économiques dette et démocratie, Ed: echrifa, Alger,1992, p119. 
5 Ahmed Benbitour, Op.Cit, P 78.  

 .8،ص 1999م للنشر،اجلزائر،ف،مو تسعينات اإلقتصاد الجزائريبوزيدي عبد اجمليد، 6
 .128ص،عبد العزيز طيبة،مرجع سابق7
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تخفيض عجز المكازنة بيدؼ  العاـ اإلنفاؽ ضغط،ك  الخصخصة عمميات تسييؿ ك،1تحرير التجارة الخارجية
 مكافحةبيدؼ  تفعيؿ أدكات السياسة النقدية،2لحككميةاكذلؾ بتخفيض عدد التعيينات الجديدة في الكظائؼ 

 %5071بإنخفاض معدؿ التضخـ إلى  التكازنات الكمية ستقرارإكاستطاعت اإلصالحات تحقيؽ 3 التضخـ
قتصادميسجتك 1997سنة  ،5ر الجكانب اإلجتماعيةمقابؿ تدىك  19984سنة  %501ؿ معدؿ نمكا 

                                                                         :1998خامسا:الوضعية االقتصادية بعد 
،كساىمت المؤسسات 2000سنة %602الى  1999-1998سنتي  %405الداخمي الخاـ بمعدؿ  ارتفع الناتج

 الدكلة قامتك ، 2001ة أرباع انتاج الصناعة التحكيمية سنةثالث الصناعية المممككة لمقطاع العاـ بنحك
،كما مميار دج 344الجزائرية في نفس السنة بشراء مستحقات البنكؾ عمى المؤسسات العمكمية قدرت ب

،كتماشيا مع التطكرات الحاصمة في المحيط الدكلي مف قامت بإعادة تمكيؿ البنؾ الخارجي كالقرض الشعبي
األجانب اتخذت عدة اجراءات لدعـ الجياز المصرفي العمكمي حيث رصد لو أجؿ جمب المستثمريف 

  6دج مميار 19مبمغ  2001-2000سنتي
  تشجيع اإلستثمار األجنبي المباشر:لى إظروف ومبررات لجوء الجزائر  المطمب الثاني:

 داؤىاأ تميز ه األخيرةأف ىذ كما 7العامة اتالشرك مف كربحية كفاءة أكثر الخاصة المشاريع أفاثبتت التجربة 
                      8كزيادة درجة المنافسة أكبر لدكر القطاع الخاص أىميةدعا إلى إعطاء مما  بالبيركقراطية

 كبرنامج تنمكم منذ اكائؿ الثمانينات ككانت المممكة المتحدة الدكلة السباقة  في تبني ىذا بدأت الخكصصة

 

                                                             
 .32ص،صاحل تومي،عيسى شقبقب،مرجع سابق 1
 .208-207،ص ص 1996،،دارىومة،اجلزائر المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولياذلادي خالدي، 2

3
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et de gestion, université Hassiba ben bouali,Chlef,Décembre2005,P18. 
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Mohammed Ferhi,Ali Nabil Belouard,Type de propriete et performance des entreprises, Revue des economies nord Africaines,n°4,Faculté des 

siences économiques et de gestion, université Hassiba ben bouali,Chlef,Juin2006.  
 .176ص، 2009،اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية،مصر،شتاء 45،عددمجلة بحوث اقتصادية عربيةية ادلالئمة للتنمية الصناعية يف اجلزائر،عبود زرقني،اإلسرتاتيج 8
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صيغ بالشكل التايل : اخلوصصة تعين قيام الدولة بتحويل ملكية ادلؤسسات العامة جزئيا أو كلياً إىل القطاع اخلاص، وذلك ذلا تعريفا ضيقا ادلشرع اجلزائري  و قد ازبذ 1983القاموس عام 
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1البرنامج 
 اتخاذىا الممكف الكسائؿ بيف مف ىي كانما ذاتو حد في ىدفا ليست الخكصصة أف الى االشارة مع 

 .2 االنتاج كزيادة األداء كفاءة رفع أجؿ مف

   في الجزائر الخوصصة تطبيق جال: مأوال 

     :التي ستتـ عمى مرحمتيفك القطاعات المعنية بعممية الخكصصة  1995قانكف الخكصصة لسنة حدد
ج الدكلة عف التدخؿ في القطاعات التالية)مؤسسات اإلنجاز في قطاعات البناء كاألشغاؿ المرحمة األكلى:تخر 

ات التحكيمية،النقؿ البرم لممسافريف كالبضائع، الصناع، التكزيعة ك التجار ، السياحة ك الفندقةالعمكمية ،
 كالمطارات،الككاالت الخاصة باإلستيراد(، مؤسسات الخدمات الخاصة بالمكانيء

رحمة الثانية:فتشمؿ القطاعات التالية)الصناعات الغذائية كالزراعية،صناعات النسيج،الصناعات أما الم
              3الكيميائية،الصناعات الكيربائية كاإللكتركنية، التأمينات(،

 الخكصصة إلى كافة المجاالت دائرةتكسع تل 04-01األمر صدر 2001كفي سنة

 صة:لجوء الجزائر لمخوص ضرورة:ثانيا

 ليااإلقتصاد تعرض التي األزمة أف مف كدىا أت بعد جاء الدكلية المالية المؤسسات إلىإف لجكء الدكلة  
 أجبرىا عمى تنفيذ كبالتالي خضكعيا لبرنامج التصحيح الييكمي كقتية كليست ىيكمية أزمة ىي الجزائرم

خصخصة بعض أف انتياج ،كفي نفس الكقت ارتبطت في ذىف مقررم السياسة اإلقتصادية 4الخكصصة 
أجزاء اإلقتصاد الكطني يعد بديال مطركحا انطالقا مف النظرة القائمة:اليمكف الكصكؿ الى اقتصاد السكؽ 

                                                             
الشلف،السداسي  حسيبة بن بوعلي، جامعة ،جامعة7،عددمجلة اقتصاديات شمال افريقياأمحد عارف العساف،سياسة اخلصخصة وأثرىا على البطالة واألمن الوظيفي للعاملني، 1

 .140ص، 2009،الثاين
اريخ ت) jhvdo9alam.com/forums/showthread.php/6859f;o$;kd.http://www) قعوىيبة بوخدوين،التطهري ادلايل وخوصصة ادلؤسسات العمومية اجلزائرية،منشورة على ادلو  2

  .  2012 أوت 18الزيارة
 1995أوت27الصادرة بتاريخ،رية اجلزائرية ،اجلريدة الرمسية للجمهو المتعلق بخوصصة المؤسسات، 1995أوت26ادلؤرخ يف  22 -95األمر أنظر. 
سطيف يومي فرحات عباس، ،جامعةالملتقى الدولي حول:اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد للدولة،اخلوصصة،أسبا هبا ،أىدافها،طرقها مع اإلشارة إىل حالة اجلزائرمفتاح صاحل، 3
 .3،ص  2004أكتوبر 7 -3
  الصادرة بتاريخ  ،،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةالمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية اإلقتصادية وتسييرها وخوصصتها ،2001أوت20 تاريخادلؤرخ يف   04 -01األمرأنظر

 2001 أوت 22
 -3سطيف، يومي فرحات عباس، امعة،جالملتقى الدولي حول:اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد للدولةاقتصاد السوق، اخلوصصة كآلية ربول اىلرابح خوين،رقية حساين، 4
  .9ص ،2004أكتوبر 7

http://www.9alam.com/forums/showthread.php/6859f;o$;kdjhvdo
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                فضمت الدكلة التدرج في تطبيؽ عممية الخكصصة لسببيف ىما:ك  1دكف ىيمنة القطاع الخاص 
                                                                                                     الضعيؼ، الدخؿ ذات اإلجتماعية الطبقات عمى الخكصصة آثار بسبب إجتماعية فعؿ ردة مف الخكؼ -
 أف مف يمنع ال ذلؾ أف غير العالـ، بمداف مف عدد في الخكصصة تجارب لفشؿ نظرا كاإلحتياط الحذر -

2الخكصصة، خالؿ مف تحقيقيا في لدكلةا ترغب أىدافا ىناؾ تككف
  

 يبرر قرار الخكصصة في الجزائربعدة عكامؿ:ك 

سكاء االشتراكية  مثؿ  الشرقية أكربا بمداف في العمكمية المؤسسات لخكصصة المنتيجة اإلصالحات -
 سنة مف داءابت لمحكـ" ميتراف" مجيء بعد الرأسمالية  كفرنسا أكالبمداف ؛ كركمانيا ىنغاريا بكلكنيا، ركسيا،
 3الثمانينات فترة في كايطاليا 1981

 4العاـ القطاع في المعششة كاإلقطاعية النقابي االحتكار لكسر كسيمة الخكصصة  -
 العالمية األسكاؽ في األسعار انخفاض نتيجة المحركقات مف المتحصمة المالية اإليرادات تدني تزامف  -

 المؤسسات مف ضخـ نسيج يحتاجيا التي التمكيمية دالمكار  شح الى أدل مما المديكنية أزمة تفاقـ مع
  5 أصال المتدىكرة كضعيتو تفاقـ في ساىـ مما الجزائرية العمكمية

 االقتصادية عمى الخيارات مماأثر المديكنية الخارجية، أزمة تسير عمى االقتصادية السياسات تركز -
 6القرار كحرية يادةس عمى ترتكز كالتي الكطني التأىيمية لالقتصاد كاالستراتيجيات

كأصبحت تشكؿ عبئاعمى ليا، المتعاقبة اإلصالحات تفشم ضعؼ كفاءة المؤسسات اإلقتصادية حيث -
عادة التطيير عمميات إطار في ضخيا  تـ التي الضخمة المبالغ ميزانية الدكلة بفعؿ  كالتي الييكمة كا 

 الحساب عمى العمكمية سساتالمؤ  مكشكؼ زدادكما إ،1996 سنة قبؿ جزائرم دينار مميار 600 فاقت
  ربع مف أكثر يمثؿ مبمغ كىك 1995 نياية دينار مميار 29 الى كصؿ حيث 1994 سنة منذ كبير بشكؿ
   7المؤسسات ىذه أعماؿ رقـ

                                                             
 جامعة دمشق،،العدد الثاين،25،اجمللدمجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةالداوي ،االصالحات اإلقتصادية يف اجلزائرواشكالية البحث عن كفاءة ادلؤسسات العامة، الشيخ 1

 .270ص، 2009،سنةاسوري
 .7-6ة،أسبا هبا ،أىدافها،طرقها مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر،مرجع سابق،ص صمفتاح صاحل، اخلوصص 2

3
 Belaiboud Mokhtar , De la survie à la croissance de l ΄entreprise ,O P U,Alger,1995,P225. 

     ، 2004أكتوبر7-3سطيف، يومي فرحات عباس، ، جامعةللدولة الملتقى الدولي حول:اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد،سعدان شبايكي، معوقات اخلوصصة يف اجلزائر 4
 3ص 

 .8ص ،رابح خوين، رقية حساين ،مرجع سابق 5
 .51،ص  2002سطيف،فرحات عباس،، جامعة 01، العدد مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسييرصاحل صاحلي، اآلثار ادلتوقعة النضمام اجلزائر إىل ادلنظمة العادلية للتجارة، 6
 ،جامعةالملتقى الدولي حول:اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد للدولةأمحد باليل ،خوصصة ادلؤسسات العمومية اإلقتصادية يف اجلزائر،األسباب ،ادليكانيزمات ،والتحديات ، 7

 .3،ص 2004أكتوبر7-3سطيف،يومي فرحات عباس،
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 دكرا لمتخطيط المركزم لمجياز كاف كما ات المؤسسات العمكمية ،انعداـ فعالية أجيزة مراقبة تسيير عممي -
 النصكص إلى إضافة القرارات أبسط في إليو الرجكع يتـ حيث العمكمية تالمؤسسا سير عمى سمبيا

   1العمكمية المؤسسات بيف المنافسة التشجع التي الكصية الكزارات عف الصادرة القانكنية
 أف المراقبة حيث بينت التجربةكالذم اليتماشى مع نظاـ اختيار المسيريف  الجمكد المالحظ في التسيير -

 2،مارسيا الدكلة عمى المؤسسات  العمكمية أدت الى نفكر مسيرم ىذه األخيرةالصارمة التي ت
 العمكمية المديكنية عبء الدكلة كاىؿ عف سترفع خكصصتيا فإف العمكمية المؤسسات لعجز نظرا -

 3ضرائب صكرة في مستقرة مداخيؿ المقابؿ في كتضمف 
 ،4 مكميةالع المؤسسات كفاءة مف تحد أصبحت التي الفساد ظاىرة تنامي -

 :سباب انعراج الجزائر في اتجاه تشجيع االستثمار:أثالثا
الجزائر ليذا المنيج ت أكلج األجنبية االستثمارات عمى التفتح في يتمثؿ  لمخكصصة اآلخر الكجو أف يتضح

 التكتالت ظيكر ك الجنسيات متعددة الشركات تطكر ك الدكلية العالقات تغيرمسايرة لمتطكرات الحديثة ك
 كيمكف اجماؿ االسباب الى مايمي:تصادية،االق

  1990/ 1962فشؿ السياسة االقتصاديةالمطبقة خالؿ الفترة -

مف إجمالي ايرادات الجزائرمف العممة  %75حكالي1991سنة تفاقـ أزمة الديكف التي بمغت خدماتيا -
 ،الصعبة

 درتو عمى التحكـ في مراقبة الصرؼ،ق ضعؼ الجياز المصرفي كعدـ -

 ،5خـ كزيادة اإلصدار النقدم دكف مقابؿ مف طرؼ البنؾ المركزم لتمكيؿ عجز الخزينة العمكميةالتض -

 (:2002قبل )مسار الخوصصة في الجزائر :رابعا 
كانت خكصصة المؤسسات العمكمية  التي تعاني عجزامف ضمف الشركط التي اشترطتيا صندكؽ النقد 

          الفترة خالؿ الحقيقي االىتماـ ك االنطالقة مخصخصةل القانكني اإلطار عرؼك  6الدكلي عمى الجزائر
                                                             

 .65ص ، 2002سطيف ،فرحات عباس،جامعة ،1العدد،مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيراعي يف اجلزائر،عمار عماري،اإلصالحات االقتصادية وأثرىا على القطاع الصن 1
 .40ص،وىيبة بوخدوين،مرجع سابق 2
  .8رابح خوين،حساين رقية،مرجع سابق،ص 3
 .3ص،أمحد باليل،مرجع سابق 4
ادلدرسة الوطنية العليا لإلحصاء  ،10 العدد ،مجلة اإلقتصاد واإلحصاء التطبيقياألجنيب ادلباشر، ماريونس دمحاين، دور اإلصالحات االقتصادية اجلزائرية يف استقطاب االستث 5

 .63ص،2009،واالقتصاد التطبيقي،جامعة اجلزائر
6 Abd  Errahmane Mebtoul, l’Algerie face aux défis de la Mondialisation (2éme Réformes économique et privatisation),OPU,Alger, 2002,P 146.      
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 مف العمكمية لممؤسسات الخكصصة قانكف عمى 1995 جكيمية 22 في المصادقة بعد (1998 – 1995)
 إطار لتحديد 1995 أكت 26 في المؤرخ 22-95 رقـ القانكف رك صدثـ  االنتقالي المجمس طرؼ

 إلى العمكمية المؤسسات ممكية لتحكيؿ العامة المبادئ ك العريضة الخطكط تضمف الذم ك مخكصصةل
 ،كاألجنبي   الكطني الخاص القطاع

كما صنفت المؤسسات العامة إلى ثالث فئات ىي مؤسسات صحية قادرة عمى اإلستمرار، كمؤسسات يمكف 
سسة مؤ  41مساعدتيا عمى اإلستمرار كمؤسسات تكاجو صعكبات، كأعمنت الحككمة عف نيتيا خصخصة نحك

صحية كقادرة عمى  فرد كتعتبر 400مؤسسة صغيرة كمتكسطة يقؿ عدد العامميف فييا عف 38مف بينيا 
عادة ىيكمة المؤسسات التي ىي بحاجة إلى مساعدة كمف ثـ خصخصتيا كتشمؿ نحك  61اإلستمرار،كا 

قكؽ مؤسسة صغيرة كمتكسطة، كتصفية المؤسسات التي تكاجو صعكبات مع ضماف ح 26مؤسسة مف بينيا
 النيكض أجؿ مف 1995 لسنة العامة المكازنة مف دينار مميار 122 يقارب ما خصصك ،1العامميف فييا
 العمكمية المؤسسات أسيـ مف% 4 بيع في كالمتمثمة بيا المرخص الجزئية كالخكصصة العامة بالمشركعات

 أغمبيا صغيرة مؤسسة 200 البرنامج ىذا استيدؼ ،كاألجنبي الجزائرم الخاص لمقطاع االستراتيجية غير
 تمييدا قابضة مؤسسة 11 عمى العمكمية المؤسسات مجمكع أسيـ كتـ تكزيع 2الخدمات مجاؿ في يعمؿ
  الدكلي البنؾ مف بدعـ لمخصخصة برنامج أكؿ طبؽ 1996خصخصتيا ، كفي أفريؿ  أك ىيكمتيا إلعادة

 117 خصخصة تمت حيث ة،مؤسس 1300 بمغت التي المحمية العمكمية عمى المؤسسات التركيز كتـ
  19963 نياية في مؤسسة

 كفر إذ الممكية، تحكيؿ إجراءات عمى المركنة مف مزيدا إلضفاء 1997أفريؿ في 1995 عاـ قانكف كعدؿ
 4الماؿ، رأس أسيـ في العامميف كمشاركة أقساط عمى الدفع إمكانية التعديؿ

 بعدما  عمكمية مؤسسة 100نحك بخصخصة مؽعتي راديكالي تقرير بإعداد قامت الحككمة في نفس السنة كما
 إصالحيا مف سميؤك  مؤسسات جميعا كاعتبرتيا عمكمية مؤسسة250 نحك  1995 سنة عاينت قد كانت

                                                             
 .164ص،مرجع سابق، 2002، ،التقرير اإلقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العريب وآخرون،  1
-3سطيف،يومي فرحات عباس، ،جامعةالملتقى الدولي حول:اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد للدولةسعيدة بوسعدة وآخرون ، أساليب وضوابط اخلوصصة يف اجلزائر،  2
 .7-6ص، 2004أكتوبر7
 .207ص،علي بطاىر،مرجع سابق 3
  . 7ص،سعيدة بوسعدة وآخرون ،مرجع سابق 4
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                                                               1كمياأك  ايجزئ أصكليا كبيع تصفيتيا كيمـز
 250 بيع بيدؼ الكبرل العامة المؤسسات عمى ركز ، 1997 أكاخر في لمخكصصة ثانيا برنامجا عتمدأك 

 إقميمية كمفت بخصخصة بعض قابضة شركات خمس إنشاء كتـ 2 1999-1998 الفترة مدل عمى منيا
 مؤسسة لمعامميف 464 بيع كتـ ، 1998 افريؿ في عمكمية مؤسسة 827 تصفية تمت حيث العامة الشركات

 المؤسسات العامة معظـ خصخصة تـ 1998 سنة كمع نياية جديدة، شركة 608 ميالد إلى أدل مما فييا،
 االقميمية القابضة الشركات مياـ إنياء إلى أدل ما كىذا المحمية

 توزيع المؤسسات المنحمة في الجزائر حسب قطاعات نشاطيا(: 5-3الجدول رقم )            
طارىا القانوني                                 (1998جوان  30 غايةى )إل وا 

مؤسسات عمومية  القطاعات
 اقتصادية

مؤسسات عمومية 
 محمية

مؤسسات 
 خاصة

 لمجموعا

 25 2 18 5 الفالحة
 443  383 60 الصناعة

 249  195 54 البناء واألشغال العمومية والسكن

 98  83 15 الخدمات

 815 2 679 134 المجموع
 .9ص،سابؽرقية حساني،مرجع  رابح خكني،: المصدر

 ىك أبكابيا غمقتأ التي المؤسسات مف عدد أكبر سجؿ الذم القطاع أف نالحظ أعاله، الجدكؿ خالؿ مف
 قطاع كيميو ،محمية عمكمية مؤسسات%  86 منيا المؤسسات، حؿ عمميات مف%  54 بػ الصناعة قطاع
 . المحمية العمكمية المؤسسات مف%  78 منيا المؤسسات، مجمكع مف%  30 بػ كالسكف البناء
 البناء قطاع أف المنحمة، المؤسسات عدد حيث مف أك العماؿ، عدد تخفيض حيث مف سكاء يتجمى كىكذا

 الصناعي القطاع أف كما ،التصحيح عمميات مف غيره مف أكثر تضرر الذم ىك كالسكف العمكمية كاألشغاؿ
 المحمية، العمكمية تالمؤسسا مف كبيرا عددا شمؿ الذم المؤسسات، حؿ مف ممحكظة بصكرة تضرر

 ىذا مف نجا الخاص القطاع فإف ذلؾ مف العكس كعمى ،اقتصادية عمكمية مؤسسة 60 حكالي إلى باإلضافة
 ،الفالحي لمقطاع تنتمي مؤسستاف سكل تحؿ لـ حيث العاـ، االتجاه

                                                             
 ،سطيففرحات عباس، ، جامعةالملتقى الدولي حول:اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد للدولةكمال مرداوي،اإلستثماراألجنيب ادلباشر وعملية اخلوصصة يف الدول ادلتخلفة،  1

 .8ص، 2004أكتوبر7-3يومي 
 .7ص،سعيدة بوسعدة وآخرون ،مرجع سابق 2



 الفصل الثالث:تأثير مناخ االستثمارعلى االستثماراألجنبي المباشر
 

316 
 

 نةسحيث كصمت حصتيا 1990ك عرفت ىذه الفترة دخكؿ البنكؾ الخاصة الكطنية كاألجنبية ابتداء مف 
كقد أثمرت سياسة فتح القطاع أماـ رأس الماؿ األجنبي عف نتائج ايجابية بعد فترة عدـ  1%504الى 2001

بعد اف تـ الترخيص لمصرؼ كاحد كثالث مؤسات مالية خالؿ النصؼ  ثقة حيث تغير سمكؾ الحذر كالترقب
مميكف 150إجمالي يفكؽرأس ماؿ ب الترخيص لتسعة مصارؼ كثالث مؤسسات تكسعلي األكؿ مف التسعينيات

 2مميكف استثمارات أجنبية90منيا  دكالر
 دج مميار 1000 مف أكثر إلى 1999 إلى 1994 مف المؤسسات تطيير تكمفة تجاكز مف الرغـ كعمى

 المؤسسات عرض تـحيث  مرضية نتائج تعط لـ الخكصصة عممية نتائج أف إال ،(مؤسسة 249 ضـ كالذم)
 في برمجت التي الكبرل المؤسسات خكصصة عممية تأجمت كقد إفالس شبو مف تعاني كانتالتي  العاجزة
( Holding) القابضة الشركات: كىي الخكصصة بعممية مكمفة ىيئات ثالث خمؽ مف بالرغـ 98/1999 الفترة

 حصيمة أية إعطاء دكف بالعممية المكمفة الييئات حؿ تقررك الخكصصة، كمجمس الدكلة مساىمات كمجمس
 عاـ مف سبتمبر في صصةك لمخ الكطني المجمس عيدة انتيت كىكذا الفشؿ كراء لكامنةا األسباب حكؿ

  .نتيجة أية الخصخصة مسار يسجؿ أف دكف 1999

عرؼ مسار الخكصصة في الجزائر بطئا في التنفيذ كما إعترضتو :صة في الجزائرصو معوقات الخ:خامسا
 مخصيا فيما يمي:مجمكعة مف المعكقات نتيجة حداثة التجربة كلظركؼ أخرل ن

 مع بيا االقتصادم األداء لضعؼ نظرا الدكلة نياع تخمت التي المشاريع عمى الخاص القطاع إقباؿ تراجع -
 كضعؼ المستثمريف عدد قمة ،إضافةإلى3جديد مف تشغيميا إلعادة كبيرة أمكاؿ رصد ضركرة ك الخبرة نقص

 المؤسسات ديكف مشكمةككذلؾ  4 العمكمية، تكشرائيـ لممؤسسا امتالكيـ مف كالتي تحد المالية طاقتيـ
 بيذا المصارؼ كدكر كمعالجتيا الديكف ىذه تسكية بيا سيتـ التي كالكيفية ،5 لمخصخصة المعركضة العامة

 6الخصكص

                                                             
1 Ben yahia farid ,Mecheri Ilhem ,L'economie Algerienne,Enjeux et conditions à son adhésion à L'OMC, ED: dar el-houda,Ain mlila-Algerie, 

2009,p 47. 
الملتقى الوطني األول حول :المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ اإلقتصادي مؤسسة االقتصادية،فاروق تشام،دور وأمهية مناخ االستثماريف رفع القدرة التنافسية لل 2

 .11ص ،2003أفريل22/23،ورقلةقاصدي مرباح، ،جامعةالجديد
 ،سطيففرحات عباس، ،جامعةصة والدور الجديد للدولةالملتقى الدولي حول:اقتصاديات الخوصليلي عيساوي،اخلوصصة يف دول ادلغرب العريب،ضرورة حتمية أم خيار إسرتاتيجي، 3

 .6،ص 2004أكتوبر7-3يومي 
 .10،ص  2004أكتوبر7-3سطيف،يومي فرحات عباس،، جامعة الملتقى الدولي حول:اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد للدولةحسني بورغدة،الطيب قصاص، 4
 .274ص،الداوي الشيخ،مرجع سابق 5
سطيف،يومي فرحات عباس،،جامعة الملتقى الدولي حول:اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد للدولةعملية اخلوصصة وآثارىا اإلجتماعية واإلقتصادية ،بشريبن عيشي،مشكالت   6
 .7،ص 2004أكتوبر3-7
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   1 ائدةز ال العمالة عف التخميالناتجة عف  االجتماعية التحديات -
 كيجعؿ أ يطردالمستثمريف قد المرتفع التقييـف 2 متغيرةال ك الثابتة بأصكليا العامة المؤسسات تقييـ صعكبة -
 خسائر الى يؤدم يجب مما أقؿ بأسعار البيع فاف المقابؿ كفي بيعيا المراد الكحدة شراء عف يحجـ معظميـ 

                                                                        3لمخزينة المتكقعة لمعائدات كانخفاض
 الكثيرمف في أكثر بشفافية الخكصصة تطبيؽ عمى تساعد التي ك أحيانا، القانكنية األرضية كضكح عدـ -

 ،األحياف
 التدفقات عمميات لكفاءة النقدم النظاـ استيعاب عدـ ك المالية األكراؽ سكؽ في النسبي الضعؼ -

   4،السكؽ لعمؿ المنظمة القكانيف غمكض مع النقدية

 دراسة ىناؾ تكف كلـ كاستراتيجية، كاضحة نظرة الجزائرية لمسمطات تكف لـحيث ،لسياسيةا اإلرادة غياب   -
 ،5أجنبيةأك  كطنية سكاء متخصصة مكاتب طرؼ مف ككاقعية حقيقية

                                                                                               البيع، عطؿي مما المستثمر، جانب كبيرامف كقتا األصكؿ قيمة مف كالتحقؽ التفاكض إجراءات إستغراؽ -
 السمبي األثر لو يككف مما كالخدمات السمع عمى الطمب انخفاض كبالتالي الشرائية القدرة انخفاض -

 ،  كالخاص أ العاـ القطاع في سكاء الشركات عمى
 سكاء المستثمريف لدل كالشؾ التخكؼ مف الةح أفرز الجزائر بو مرت الذم السياسي ك األمني الكضع  -

 6األجانب أك المحمييف
 مضاربيف لمشتريفتباع  نتج عنو تعسر البيع أكبيعيا بقيـ متدنية،أكقد مما لمشركات الكافي غير التركيج -

 تنص كالتي 22-95 القانكف مف 18 المادة كجكد مف الرغـ عمى 7،كجيزة فترة بعد لمتكقؼ الشركة كتتعرض
 عمى ك البصرية ك السمعية الكسائؿ بكاسطة خصخصة عممية كؿ بإشيار الخصخصة مجمس يقـك أف عمى

كيضاؼ إلى  8، خصخصتيا المراد لممؤسسات إشيارية سياسة ىناؾ تكجد ال انو إال التجارية، الغرؼ مستكم
 9 ،لمبيع الشركات بعض لطرح المالئـ غير التكقيتىذا 

                                                             
 .8ص،أمحد باليل ،مرجع سابق 1
 .6ص،ليلي عيساوي ،مرجع سابق 2
 .7ص،بشري بن عيشي،مرجع سابق 3
  . 6ص،سابقليلي عيساوي ،مرجع  4
  . 9ص،حسني بورغدة،الطيب قصاص،مرجع سابق 5
 .124ص، 2005/2006،جامعة اجلزائر،،أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية )غري منشورة(آلية تشجيع وترقية االستثمار كأداة لتمويل التنمية االقتصاديةمنصوري الزين، 6
 .7بشري بن عيشي،مرجع سابق ص 7
 .124،مرجع سابق ص تشجيع وترقية االستثمار كأداة لتمويل التنمية االقتصاديةآلية منصوري الزين، 8
 .7بشري بن عيشي،مرجع سابق ص 9
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  سيطرتيامف فقداف الحككمة ل الشعبية الفئات بعض يكجد تخكؼ لدل قبكؿ شعبي كاسع حيث  عدـ كجكد -
 ،       1الكطني لالقتصاد اإلستراتجية القطاعات عمى

 (2002-1962)لمفترةقوانين االستثمار وحصيمة االستثمار التاريخي ل تطورالالمطمب الثالث: 

 صدرت حيث المتعاقبة القكانيف مف عةمجمك  طريؽ عف االستقالؿ منذ االستثمارات مسألة الجزائر عالجت لقد
 في االستثمارات قانكف تطكر عرؼ قدك  يفلممستثمر  المزايا ك الحكافز مف العديد تضمنت تشريعات عدة

 اتيالتسعين كمرحمة ات،يالثمانين كمرحمة ات،يالستين مرحمة مراحؿ، ثالث الجزائر

 :اتيالستين مرحمة في االستثمارات قانونالفرع األول:

ييدؼ إلى بعث   كالذم ، 277-63 القانكفالمتمثؿ في  ستقالؿ تـ إصدار أكؿ قانكف لإلستثماربعد اإل
 2،كجمب اإلستثمارات األجنبية مف جديد كاإلبقاء عمى رؤكس األمكاؿ األجنبية في الجزائرالنشاط اإلقتصادم 

 كالذم  284/ 66 قانكفالتـ سف الخارجية  األمكاؿ رؤكس تسرب كتزايد االقتصادية األكضاع تدىكر كبعد
كسيتـ تفصيؿ ذلؾ  3لو، المكفرة كالضمانات االمتيازات ككذلؾ الخاص القطاع لتدخؿ كتحديداشرحا  أكثر كاف

 كما يمي:

 19634قانون االستثمارات الصادر عام أوال:
 المستثمركف كؿ منيا يستفيد عامة ضمانات منحيـ كقد األجنبية، اإلنتاجية األمكاؿ برؤكس القانكف ىذا يتعمؽ

 كتتجمى الضمانات العامة في ،اتفاقية طريؽ عف المنشأة بالمؤسسات متعمقة خاصة كضمانات ،األجانب
 ضماف،ك القانكف أماـ المساكاةك ،المؤسسات ىذه كمسيرم لمستخدمي كاإلقامة التنقؿ حرية،ك االستثمار حرية
 ،كالمستثمرة المستكردة األمكاؿ ؤكسر  مستكل في المتراكمة األرباح تصبح أف بعد إال الممكية، نزع ضد
 برنامجيا يتضمف التي القديمة المؤسسات في التكسيع أك الجديدة، بالمؤسسات تعمؽفت خاصةال ضماناتال أما
 باألكلكية يتسـ قطاع في االستثمار ىذا ينجز أف عمى ،سنكات 3 مدة في دينار مالييف 5 مبمغ الستثمارم،ا
  ،5لمجزائرييف دائـ  عمؿ منصب 100 يخمؽ االستثمار ىذا أف أك ،أكلكية ذات منطقة في أك

                                                             
 .7مرجع سابق ص 1
 .64ص،2007ورقلة،قاصدي مرباح، ،جامعة5،العددمجلة الباحثزلبوب بن محودة،امساعيل بن قانة،أزمة العقار يف اجلزائر ودوره يف تنمية اإلستثماراألجنيب، 2
  .108ص ،2006،مركز البصرية،اجلزائرالعدد غري مذكور،،مجلة دراسات اقتصاديةعبد الرمحان تومي، واقع وآفاق االستثمار األجنيب ادلباشر يف اجلزائر، 3

4 Loi n°63-277 du 26 juillet1963,portant code des investissements,Journal Officiel de la République Algérienne,du 2Aout1963. 
 .6،ص1999،ديوان ادلطبوعات اجلامعية،اجلزائر،قانون االستثمارات في الجزائرعليوش كمال قربوع، 5
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 بداية ففي ،تطبيقية بنصكص يتبع لـ أنو إذ ،العممي الكاقع في القانكف ىذا يطبؽ لـ الفترة، ىذه في لكف 
 حيث 1963 قانكف تطبيؽ عدـ في نيتيا الجزائرية اإلدارة كبينت بالتأميمات، تقـك الجزائر كانت اتيالستين
 .1لمكاقع مطابؽ غير كاف القانكف ىذا ألف لدييا، أكدعت التي الممفات دراسة في تبادر لـ أنيا

 1966:2قانون االستثمارات الصادر عام ثانيا:
قد باء بالفشؿ تبنت الجزائر قانكنا جديدا لالستثمارات، يحدد دكر رأس الماؿ  1963بعد أف تبيف أف قانكف 

كرس احتكار الدكلة الذم  284-66تمثؿ في األمر،ات الخاصة بوفي إطار التنمية االقتصادية، كالضمان
كيمكف لمرأسماؿ الخاص الكطني أك األجنبي، أف يستثمر في القطاعات  3في القطاعات الحيكية،لالستثمار 
 رخصةعمى  مع ضركرة الحصكؿ،،عمى أف ال يتـ ذلؾ بكؿ حريةتمثمت في الصناعة كالسياحة األخرل

 كفي حالة قرار التأميـ يتـ،ضماف ضد التأميـ كما قدـ ىذا األمر،4اإلداريةمف قبؿ السمطات  ةمسبق 
 5أشير9التعكيض خالؿ 

 ،حد الشكميف إما الشركات المختمطة أك عقكد إنجاز الدراسات ك الخدمات أممستثمر األجنبي  بتبني كسمح ل
 ،6كلةفكانت غير مقب  % 100ك فيما يتعمؽ بالفركع ك الشركات األجنبية المممككة 

 .7المستثمريف األجانب، ألنو كاف ينص عمى إمكانية التأميـ في استقطاب 284-66كلـ ينجح األمر
بسبب 1975فضمت الجزائرعقكد المشاريع الجاىزة لمعمؿ خاصة في عاـ :اتيفترة السبعينالفرع الثاني:

أنجزت عف  (1973-1970)مف المشاريع الصناعية خالؿ الفترة %67المحمي كيالحظ أفاالطار ضعؼ 
الى طريقة"المنتكج في  طريؽ" المفتاح في اليد"ثـ تبنت طريقة"المنتكج في اليد"كتعدت ىذه الصيغة

األجنبية  الشركاتإطار ممارسة  الذم حدد 22-71، كما أصدرت األمر رقـ 8السكؽ في اليد"السكؽ"أك"
ستغاللو،  شركة الكطنية سكناطراؾ حيث تككف مع ال باإلشتراؾلنشاطيا في ميداف البحث عف الكقكد السائؿ كا 

كلـ يجمب ىذا القانكف المستثمريف ألف الفصؿ في النزاعات كاف  ،9 %51مساىمة ىذه األخيرة عمى األقؿ 

                                                             
 .140عبد القادر بابا،مرجع سابق،ص 1
 . 1966سبتمرب 17، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،الصادرة بتاريخ، المتضمن قانون االستثمارات1966سبتمرب  15ادلؤرخ يف  284-66أمر رقم  2
 .المتضمن قانون االستثمارات،284-66من األمر رقم 2ادلادة  3
 .المتضمن قانون االستثمارات،284-66من األمررقم4ادةادل 4
 .المتضمن قانون االستثمارات،284-66من األمررقم 8ادلادة  5
 .172سامية دمحاين،مرجع سابق،ص 6
7

 .141عبد القادر بابا،مرجع سابق،ص 
 .174ص،د،مرجع سابقزوزي زلم 8
المتضمن تحديد االطارالذي تمارس فيه الشركات األجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل ، 1971أفريل 12،ادلؤرخ يف 22-71رقم من األمر 3ادلادة  9

 .1971 افريل13اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،الصادرة بتاريخ،واستغالله
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كاف لو أثر في تحديد حجـ تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الكاردة  مما الجزائرم كالقانكفخاضع لممحاكـ 
 لتالي:يظير في الشكؿ ا كما الى الجزائر

 
 منشكرة عمى المكقعالمباشر، اإلستثماراألجنبي االستثمار،إحصاءات لضماف العربية المؤسسة :المصدر

 (http://www.iaigc.net/?id=7&sid=21  .05/04/2012الزيارة تاريخ (
 كىذا نتيجة تصفية 1971مميكف دكالر سنة 006الى  1970مميكف دكالرسنة 8001مف تدفؽ تناقص ال يالحظ

س الماؿ أنتيجة لفتح القطاع أماـ ر لتعاكد اإلرتفاع مجددا  االستثمارات األجنبية المباشرة بفعؿ عمميات التأميـ
رتفاعال 1974مميكف دكالرسنة 358األجنبي حيث كصؿ التدفؽ إلى  حتى يصؿ  يتأرجح بعد ذلؾ إنخفاضا كا 

 دكالر، مميار 10185 ب (1979-1970) لمفترة التراكمية ةقيمال قدرتك  1979دكالر سنةمميكف  34إلى
 .منيا  %6097 سكل تمثؿ ال فإنيا دكالر مميار 17ب كالمقدرة 1980 لعاـ الخارجية المديكنية مع كبمقارنتيا
 :الثمانينات مرحمة في االستثمارات قانون :لثالفرع الثا

المؤرخ في  11-82لجزائر قانكنيف لالستثمارات الخاصة، القانكف األكؿ: رقػـ فػي مرحمة الثمانينات تبنت ا
 1988جكيمية  12المؤرخ في  88/25كالقانكف الثاني ىك: قانكف رقـ  ،1982أكت  21

)المحمي العمؿ عمى التكامؿ بيف القطاعيف العاـ كالخاصكاف ييدؼ الى  فقد 11-82رقـ أما القانكف األكؿ
عطاكاألجنبي( المؤرخ في  13-82 القانكف سمح،ك ء ىذا األخير مساحة أكثر لدفع عجمة النمك اإلقتصادم، كا 

المتعمؽ بتأسيس الشركات اإلقتصادية المختمطة كسيرىا في إطار المخطط الكطني لمتنمية  1982أكت 28
 اتشرك في المشاركة شريطةكحصكليا عمى إعفاءات ضريبية  لإلستثمارات األجنبية العمؿ في الجزائر

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

80,1 التدفقات 0,6 41,5 51 358 119 187 178,5 135,2 34
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تطورتدفق اإلستثماراألجنبي المباشر إلى الجزائر لمفترة ( 2-3)الشكل
(1970-1979) 

http://www.iaigc.net/?id=7&sid=21
http://www.iaigc.net/?id=7&sid=21
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     1 %49بنسبة العاـ القطاع مؤسسات مع مختمطة
 ما كاف مرسكما لو،كلـ يجد الدعـ الكافي ميدانيا نظرا العدة أسباب نذكر أىميا: ىذا القانكف لـ يحقؽك 
اإلستثمارات الخاصة محمية كانت أـ أجنبية لـ يحف كقتيا بعد لتحتؿ مرتبة الصدارة، فيي ليست مف  -

 ،أكلكيات البرنامج
ىذا  عمى النشاط اإلقتصادم، كالعقمية البيركقراطية حالت دكف التكسع في القطاع العمكميثقافة  ةىيمن -

 ،التكجو
 :1986أكت 19المؤرخ في 13-86قانكف 

 الذم تضمف طرؽ تشكيؿ كتسيير الشركات المختمطة بكيفية مرنة 13-86بقانكف   82/13 قانكفتـ تعديؿ 
عمى  % 51الجزائرية العمكمية ب  حيث أبقى عمى نسبة مشاركة المؤسسةككاضحة مقارنة بالقانكف السابؽ،

األقؿ في حيف استفاد الشريؾ األجنبي مف المشاركة في التسيير كاتخاذ القرارات الخاصة بتحكيؿ األرباح 
 2كضماف التعكيض في حاالت التأميـ ركاتب العماؿ األجانبل كالتحكيؿ الجزئي

  3 خالؿ مدة عشر سنكات فقط شركات 10النتائج المنتظرة ،حيث تـ إنشاء  أيضاالقانكف  كلـ يحقؽ ىذا 
  األجنبية االستثمارات فييا بما األجنبية التدخالت كؿ عمى الفترة ىذه خالؿ المتعاقبة الحككمات تحفظنتيجة 
 4النظرة السائدة خالؿ عشرية السبعينيات بفعؿ استمرار المباشرة

حيث  ،حدد القطاعات ذات األكلكية لمقطاع الخاصف،12/07/1988رخ في( المؤ 25-88القانكف رقـ ) أما
كبصفة  5اإلقتصادم لمقطاع الخاص اعتراؼ مف السمطات العمكمية بأىمية الدكر يعتبر ىذا القانكف بمثابة

القطاع العاـ كالتأكيد عمى مبدأسيادة الدكلة عمى المجاؿ  ىيمنة عامة تميزت ىذه العشرية باستمرار
 الفترة ىذه في انعكس عمى تدفقاتو مماأكد أف االستثمار األجنبي ليس مف أكلكيات الدكلة كىك ما ماالقتصاد

 الشكؿ التالي: يكضح كما

                                                             
 .65-64اعيل بن قانة،مرجع سابق،ص صزلبوب بن محودة،امس 1
،جامعة فرحات الملتقى الدولي حول:اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد للدولةكمال مرداوي،االستثمار األجنيب ادلباشر وعملية اخلوصصة يف الدول ادلتخلفة،  2

 .10،ص2004أكتوبر 04-03عباس،سطيف،
 .115،مرجع سابق،ص2007-2006وحة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية،)غري منشورة(،جامعةمنتوري،قسنطينة،،أطر دراسة تحليلية لمناخ اإلستثمارناجي بن حسني، 3
 .131محزة بن حافظ،مرجع سابق،ص 4
 .115،مرجع سابق،صدراسة تحليلية لمناخ اإلستثمارناجي بن حسني، 5
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 مف اعداد الطالب اعتمادا عمى البيانات المستقاة مف::المصدر

 .،مرجع سابؽالمباشر اإلستثماراألجنبي إحصاءاتاالستثمار، لضماف المؤسسة العربية
 

( ثـ تزايد كلكف بنسبة 1982-1980) في تدفؽ االستثمار األجنبي المباشرفي الفترةحظ تناقص حيث يال
 مميكف دكالر. 344حيث قدرت قيمتيا التراكمية ب  قميمة جدا
ئـ التعديالت في القانكف تالنتيجة لعدـ  :عشرينالوبداية القرن الواحد و  التسعينات فترة:لرابعالفرع ا

 لكؿ الطريؽ فتح الذم 10-90جاء القانكف  1ع الكضعية اإلقتصادية الجديدة م1986المصرفي بعد عاـ
 بدكف الشراكة أشكاؿ كؿ ،كشجع الجزائر في اإلقتصادية التنمية في األجنبي لمرأسماؿ المساىمة أشكاؿ

 .االستثمارات بترقية المتعمؽ 12-93 رقـ التشريعي المرسـك يضاأ صدرك ،تخصيص
 2والقرض بالنقد مقالمتع 10-90 قانون :أوال
كنقطة البداية لتدعيـ  10-90عممت الجزائر في اطار إصالح النظاـ النقدم عمى كضع القانكف 

إال أنو يؤكد ترخيص المشرع الجزائرم  اإلستثمارات األجنبية في الجزائر كبالرغـ أنو ليس  بقانكف استثمار
 ىذا ييدؼ ك، 3كتحكيؿ األمكاؿ بيف الجزائر كالخارجلممقيميف كغير المقيميف بالحرية الكاممة لمقياـ بالشراكة 

عادة األمكاؿ، رؤكس كحركة الصرؼ، سػكؽ كتنظيـ السكؽ، اقتصاد قكاعد تنظيـ إلى القانكف  النظاـ ىيكمة كا 
عادة بالجزائر، المصرفي كما ،4 المؤسسات استثمارات تمكيؿ في دكرىا تحديد ك التجارية، البنكؾ تنظيػـ كا 

                                                             
 .75ص، 2006ورقلة،سنةقاصدي مرباح، ،جامعة4،العددمجلة الباحثاجلزائر،مصيطفى عبد اللطيف،دور البنوك وفعاليتها يف سبويل النشاط االقتصادي:حالة  1
 .1990افريل18الصادرة بتاريخ،،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةالمتعلق بالنقد والقرض، 1990افريل14ادلؤرخ يف 10-90القانون رقم  2
 65زلبوب بن محودة،امساعيل بن قانة،مرجع سابق ص 3

4 Hocine Benissad,Algerie, restructurations et réforme économiques (1979-1993),OPU,Alger,1994,pp124-125. 
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دارة السياسة النقدية كاإلنتقاؿ إلى استخداـ ك تقميدية لمبنؾ المركزم في تسيير النقد كاإلئتماف أعاد المياـ ال ا 
 القطاع أماـ الجزائرية المصرفية السكؽ تحتف كما 1األدكات غير المباشرة في التأثير عمى الكتمة النقدية 

 3النشاط بشرط التكيؼ مع أحكاـ القانكف الداخمي المتعمؽ بيذا 2كاألجنبي الخاص

            :منيا نذكر االستثمار مجاؿ في األساسية المبادئ مف مجمكعة القانكف ىذا كرس كقد 

 4فتح أبكاب االقتصاد أماـ المستثمر األجنبي كتحكيؿ سعر الفائدة الى معدؿ فائدة حقيقي مكجب -

 ،حرية تحكيؿ رؤكس األمكاؿ بعد تأشيرة بنؾ الجزائر في مدة شيريف -

 ،5إجراءات المصادرة ضد تضمانا -

 %49ك%51إلغاء مجمكع األحكاـ السابقة كالمتعمقة بنسبة الشراكة المحمية كاألجنبية التي تراكحت بيف  -
 6عمى التكالي

تقميص المجكء إلى استيراد  رؤكس األمكاؿ يجب أف تساىـ في:ىاتو اليرل مجمس النقد ك القرض بأف  كما
الخدمات العمكمية  كالنقؿ ك االتصاالت، تكزيع  ةالتي تدعـ مردكديضماف األنشطة ك  السمع ك الخدمات
 7ذلؾ تحت شرط مسبؽ لمكافقة السمطات  المعنية ك المياه ك الكيرباء

 األمر في تمثؿ  10-90 قانكف عمى التعديالت بعض أدخمت االقتصاد عمى طرأت التي لمتغيرات نظراك 
بعد  القانكف عمى اضفاء مركنة يدؼب  8عمؽ بالنقد كالقرضالمت 10-90المعدؿ كالمتمـ لمقانكف 01-01 رقـ

 الكطنية العممة صحة عمى أساسا دكرىا كانحصار كالقرض النقد تسيير ميداف عمى النقدية السمطة ىيمنة
ىماليا لممجاالت األخرلاألكلى، بالدرجة مؤسسة  أف تخكؿ مف الجائزحيث اعتبرت الحككمة أنو ليس ،كا 

                                                             
 .49بن علي بلعزوز،عبد العزيز طيبة،مرجع سابق ص 1
-14الشلف، جامعة حسيبة بن بوعلي،،تحدياتوال الواقع –ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحوالت االقتصادية سليمان ناصر، النظام ادلصريف اجلزائري واتفاقيات بازل، 2

 .293،ص 2004ديسمرب  15
 2006الشلف،جوانحسيبة بن بوعلي،،جامعة 4،عددمجلة اقتصاديات شمال افريقيااجلياليل عجة،اإلصالحات ادلصرفية يف القانون اجلزائري يف إطارالتسيريالصارم لشؤون النقد وادلال، 3

 .315ص
 . 343صريف اجلزائري يف ضوء التحوالت االقتصادية،مرجع سابق،صكمال عايشي،أداء النظام ادل  4
 129الزين منصوري،واقع وآفاق سياسة اإلستثمار يف اجلزائر،مرجع سابق ص 5
 .130ص،ع سابقجعبد العزيز طيبة،مر   6

7 youcef deboub ,le nouveau mécanisme  économique  en Algérie,OPU,Alger,1995,p p 164- 165. 

 
8

، ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةالمتعلق بالنقد والقرض، 1990أفريل  14ادلؤرخ يف  10-90ادلعدل وادلتمم للقانون رقم  2001فرباير  27ادلؤرخ يف  01-01مر رقم األ 
 .2001فرباير  28الصادرة بتاريخ 
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 يعكد فيما األكلى، بالدرجة الشعب حؽ مف ىي التي الثركة، ىذه تكريس يجب بؿ مةكاحدة في أمر يخص األ
 كتمثمت التعديالت في،1األخرل االجتماعية المتطمبات لبعض كاالستجابة االقتصاد كإنعاش بالفائدة، عميو
 الكفاءات بيف مف ، الجميكريػة رئيس يعينيـ جدد أعضاء بثالثة وكالقرض،كدعم النقد مجمس تككيف تحديد
 ،2كالنقدية االقتصادية المسائؿ في العممية

 إذ غايتو، إلى يصؿ لـ القانكف ىذا بأف يجـز كالقرض النقد قانكف بعد المصرفي النظاـ لكاقع المتتبع لكف  
 النظاـ زاد كما الجزائرم، االقتصاد عرفيا التي كالتغيرات لمتطكرات تستجب كلـ ضعيفة البنكؾ بقيت

 كالصناعي التجارم كالبنؾ الخميفة بنؾ كفضيحة المصرفية، الفضائح ظيكر ىك كضعفا تدىكرا المصرفي
 الذم11-30 الرئاسي األمر خالؿ مف10-90قانكف في النظر إعادة إلى الجزائر دفعاألمرالذم  الجزائرم،

 يصتقم كأيضا البنكؾ نشاط كمراقبة تنظيـ أىميا نقاط، عدة عمى اشتمؿ كالذم2003/08/26    في صدر
 .المركزم البنؾ استقاللية

 :123-93قانون االستثمار رقم  ثانيا:

 االستثمار كاستقطاب لجمب المكاتية كا لتنظيمية كالتشريعية القانكنية البيئة تكفير قصد القانكف ىذا صدر لقد
 مف سبقو عما متميزا ليككف 1993 لسنة االستثمار قانكف جاءك  4،الجزائر إلى األجنبي منو خاصة الخاص،
 في حر أجنبيا، أـ كاف محميا الخاص، فالقطاع لالستثمار، الكاممة الحرية لمبدأ بإقراره كتنظيمات قكانيف
 بالدكلة، الخاصة اإلستراتيجية لنشاطاتا بعض عدا أراد، شكؿ أم تحت استثمارم مشركع أم في الدخكؿ
 الككالة في باالستثمار تصريح سكل نظريا، األمر، يتطمب ال إذ كمعقدة، كثيرة إجراءات إلى الحاجة دكف

عمى شكؿ الشباؾ الكحيد مف قبؿ رئيس  ؤىاإنشا التي تـ 5(APSI)  االستثمارات كترقية لدعـ الكطنية
الحككمة تككف تحت كصايتو ك يتـ تحديد صالحياتيا ك تنظيميا ك سيرىا بمقتضى المرسـك التنفيذم رقـ 

 إلنجاز ممستثمريفل مساعدةالك  دعـال ي تقدـك الت 1995ت نشاطيا منذ مارسأحيث بد 94-319
 باالستثمار المرتبطة الحكافز منحكما تيتـ ب،كاألجنبية المحمية االستثمارات تطكير عمى عمؿكت،مشاريعيـ

 
                                                             

 .145عبد القادر بابا،مرجع سابق،ص 1
 .المتعلق بالنقد والقرض،10-90ادلعدل وادلتمم للقانون رقم  01-01مر رقم مكرر من األ 43ادلادة 2
 .1993أكتوبر  10،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،الصادرة بتاريخ تعلق بترقية االستثمار،الم 1993أكتوبر  05ادلؤرخ يف 12 -93ادلرسوم التشريعي رقم  3

4  AHMED BOUYACOUB : les investissement étrangers en Algerie (1990-1996), revue- Algérienne d’économie et gestion, université d’Oran, 

Algérie,n° 2 Mai 1998, P 42.  

 
 .130ص،الزين منصوري،واقع وآفاق سياسة اإلستثمار يف اجلزائر،مرجع سابق 5
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 تعيدكا التيلمتعيدات  المستثمريف احتراـ عمى السيراضافة الى ،المجاؿ ىذا في الكطنية لمسياسة تطبيقا 
 ،1نيةالمع اإلدارات مع بيا

 خكاص، أـ عمكمييف أكانكا سكاء المستثمريف، بيف التمييز عدـ مبدأ عمى 93 -12قانكف نص لقد  
 كالكاجبات، الحقكؽ حيث مف لممستثمريف متساكية معالجة نصكصو في ضمف فالقانكف ،أجانب أـ محمييف
 المحتممة، ا لنزاعات كيةتس إطار في األجانب لممستثمريف كأجاز ،2كاألرباح الماؿ رأس تحكيؿ ضماف ككذلؾ

المراجعات أك اإللغاءات التي كما أكد عمى عدـ تطبيؽ  3الجزائرية السمطات غير قضائية سمطات إلى لمجكءا
 4،قد تطرأ في المستقبؿ عمى االستثمارات المنجزة إال اذا طمب المستثمر ذلؾ صراحة

 ستثمريف منيا:اليادفة لتشجيع الملتشريعات كالقكانيف ا 1993تكالت بعد سنة ك 

-95 رقـ التنفيذم المرسـك في كذلؾ كأرباحو، استثماراتو أصؿ مبمغ بتحكيؿ األجنبي لممستثمر الترخيص-

 . 1995 مارس 25 في المؤرخ 93

 الخدمات، ذلؾ في بما األنشطة كافة في يعيقيا مف كؿ كمعاقبة كحمايتيا كترقيتيا الحرة المنافسة تنظيـ

 ،كالمتعمؽ بالمنافسة 1995جانفي 25المؤرخ في  6-95ذلؾ طبقا لألمررقـ ك  المنافسة مجمس طريؽ عف

زالة المستثمريف كافة بدعـ التكصية -  الكحيد الشباؾ بإنشاء كذلؾ االستثمار تدفؽ تعيؽ التي الصعكبات كا 

 ،19975أكت  24الصادريف في  320-97ك 319-97التنفيذييف رقـ  المرسكميف في كذلؾ

بالمكازاة مع الكضع جممة مف المزايا كالحكافز لفائدة المستثمريف  في ىذه الفترة اعتمدت يالحظ أف الجزائرك 

األجنبي المباشر ليذه الفترة كبتتبع تطكر تدفقات االستثمار األمني

                                                             
 الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات متطلبات تأهيل ."حول األول الدولي الملتقىوآفاق، واقع: وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات يف األجنيب االستثمار أونيس، عبداجمليد 1

 . 254ص،2006  أفريل1 17 -8الشلف،جامعة حسيبة بن بوعلي،،"العربية
2

 .المتعلق بترقية االستثمار،12-93من ادلرسوم التشريعي رقم  12ادلادة  
3

 03-01من األمر  17و ادلادة  المتعلق بترقية االستثمار، 12-93من ادلرسوم التشريعي رقم  41ادلادة  
 .المتعلق بترقية االستثمار ،12-93من ادلرسوم التشريعي رقم  39ادلادة  4
 . 12مال مرداوي،مرجع سابق،صك  5
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 .2الممحؽبيانات : مف اعداد الطالب اعتمادا عمى المصدر

 ةقيمالتأرجحت بيف االرتفاع كاالنخفاض لكنيا تبقى ضعيفة حيث قدرت  يالحظ أف تدفقات االستثمار
 2505 التي بمغت 2000كبمقارنتيا مع المديكنية الخارجية لعاـ ممياردكالر  ,8571ب الفترةليذه  التراكمية

 ،%7028تشكؿ نسبة نجد أنيا  دكالر ميارم

1النقاؿ لمياتؼ الثانية الرخصة عمى الجزائر تيميكـك أكراسكـكمت حص 2001 جكيميةفي 
بذلؾ  سجمتك  

  مباشرة،أجنبية  إستثمارات دكالر مميار 10196 الجزائر

 (2002/2010لمفترة)في الجزائر  مناخ االستثمار تحميل واقع:نيالمبحث الثا
 فقد أثبتت عدة دراسات أف ىنالؾ صمة إحصائية قكية بيف ترتيب القطر أك درجتو في بعض ىذه المؤشرات 

 سنحاكؿ 2كتأكيدا لممقكلة " مااليمكف قياسو ال يمكف تحسينو"ر ما يجتذبو مف إستثمار أجنبي ، كبيف مقدا
بتقييـ مؤىالت الجزائر كالفرص المكجكدة فييا ثـ  كذلؾمعرفة مكانة الجزائر ك تقدير مناخ االستثمار فييا  

ع الجزائر في بعض المؤشرات سنتحدث عف كضكفي األخير  تقييـ جيكد الدكلة في تييئتيا لمناخ االستثمار
    ،الدكلية كاإلقميمية

                                                             
 تعترب أضعف مديونية خالل العشرية. 
 زلمد خيضر، ،جامعة2،عددمجلة أبحاث اقتصادية واداريةحالة مؤسسة اجلزائرية لالتصاالت موبيليس،عبد الوىاب بن بريكة،صلوى حبو،اخليارات االسرتاتيجية دلواجهة ادلنافسة: 1

 .8ص،2007بسكرة،ديسمرب
 .152ص، 2009،، الكويتمناخ االستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 2
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 ستثمارية(االفرص المؤىالت و ال) واقع االقتصاد الجزائريالمطمب األول: 
مما ساىـ في تنكع مناخيا كغطائيا النباتي،إضافة الى غناىا بالثركات أكبر دكلة إفريقية مساحة  تعد الجزائر

ممتقى الطرؽ التجارية،كدعـ كؿ ىذاكضع مالي مريح نتج عف  كماتتميز بمكقع استراتيجي جعميا الباطنية
   ،كسيتـ تفصيؿ ذلؾ فيما يميارتفاع أسعار النفط

 تتمثؿ فيما يمي::المؤىالت الفرع األول:
 يمكف إجماليا كمايمي::الخصائص الطبيعيةأوال:
 :الموقع الفمكي والجغرافي وأىميتو -1

 1غربا° 9شرقا ك° 12 شماال كبيف خطي طكؿ °37 كخط عرض اجنكب°19تقع الجزائربيف خطي عرض 
 ك الذم يؤثر عمى مناخ الجزائر.كىك مكقع ميـ نظرا لالمتداد مف العركض الحارة الى العركض المعتدلة 

 كتتربع عمى مساحة تقدركـ 1200بشريط ساحمي طكلو كتشرؼ عمى البحر األبيض المتكسط
تقى الطرؽ التجارية البرية كالبحرية كالمكاصالت مككنيام المكقع فيكتكمف أىمية ،2كـ 23817412ب

 .3الجكية
 نميز بيف اقميميف االقميـ الشمالي كاالقميـ الجنكبي:في الجزائر األقاليم التضاريسية-2

جبميتيف ممتدتيف مف الشرؽ الى  كيتككف مف سمسمتيف 2كـ381741تبمغ مساحتو: االقميم الشمالي:أ    
 كمايمي: ، تفصؿ بينيما السيكؿ كاألحكاض الداخمية كاليضاب العميا2كـ1000الغرب عمى مساحة تقارب

كيمتد بمحاذاة  كـ150الى70اكح عرضو مفر الذم يت السالسؿ الجبمية:كتتمثؿ في األطمس التمي-       
 4،كاألطمس الصحراكم الذم يمتد بشكؿ مكازم لألطمس التمي الشريط الساحمي

)تممساف، سيدم لساحمية)عنابة،بجاية،متيجة،كىراف( كالسيكؿ الداخمية السيكؿ:متمثمة في السيكؿ ا -       
 5،بمعباس، سرسك(

بارتفاع  شرقية تقع بيف األطمس التمي كاألطمس الصحراكم في ىضاب عميا متمثمةاليضاب العميا:  -      
جة عف ـ تتخمميا شطكط نات1000كـ بارتفاع يصؿ الى 700تمتد عمى مسافة كىضاب عميا غربية ـ 800

 ،6التصريؼ الداخمي لمياه األمطارالتي التصؿ الى البحر

                                                             
 .4ص، 2006،ائر،الزيتونة لإلعالم والنشر،باتنة،اجلز أطلس الجزائرإسعاد مقداد، 1
 .115ص،1999، 1،دار اجليل،بريوت،لبنان،ط الموسوعة الثقافية العامةالجغرافيا ،زلسن يوال، 2
 .59ص،2002،منشورات بغدادي،الرويبة،اجلزائرالممتاز في جغرافية المغرب العربيزلمد حسن صالح، 3
 .17ص،1986أفريل ،1ط،لوحدة العربية،مركز دراسات ا الوطن العربي الجغرافية الطبيعية والبشريةناجي علوش، 4
 .82ص،زلمد حسن صالح،مرجع سابق 5
 .4ص،إسعاد مقداد،مرجع سابق 6
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 يتككف مف: 2مميكف كـ2: تبمغ مساحتواالقميم الجنوبي )الصحراء(:ب    
كتصب فييا عدة منياشط ممغيغ كشط مركانة  الذم تتخممو عدة شطكط المنخفض الشمالي الشرقي-        

 غني بالمياه الجكفية كلذلؾ تنتشر فيو أغمب كاحات الجزائرأكدية تجرم في األياـ الممطرة كىذا المنخفض 
 ، 1كىي أخفض مكاف بالجزائر كميا

 شكؿ صفائح.ى كىي مساحات كاسعة تغطييا صخكر جيرية رممية عم الصحراء الشمالية الغربية -       
اليقار تغطييا  ةكسيكؿ كاسعة غرب كتم تحيط بجباؿ اليقارتتككف مف مرتفعات الصحراء الجنكبية:  -      

 الحصى.
 تتمثؿ األقاليـ المناخية في: المناخ في الجزائر -3
 لألطمس الصحراكم كيتميز بكجكد  يمتد مف الساحؿ الى السفكح الشمالية مناخ البحر األبيض المتكسط: -

 الجنكبتقؿ تدريجيا كمية األمطار كتزداد درجة الحرارة عند االتجاه مف الشماؿ الى  فصميف متناقضيف حيث
 2،كنفس الظاىرة عند االنتقاؿ مف الشرؽ الى الغرب 
كيتدرج مف السفكح الجنكبية لألطمس الصحراكم الى الجنكب االقميـ الصحراكم: يغطي مساحة كاسعة  -

        ،3كيتميز بارتفاع درجة الحرارة كالجفاؼ عند االتجاه جنكبا

تكجد في االقميـ التمي، كتصب في البحر األبيض :أىـ األكدية في الجزائر ىي التي المجاري المائية -4
ككادم  ،كادم سيؽ 4كادم الشمؼ الذم يصب في البحر األبيض المتكسط قرب مستغانـ كمنيا: ،لمتكسطا

، كادم السيبكز الذم ينبع مف جباؿ األطمس التمي كاألطمس اليبرة المذاف ينبعاف مف جباؿ الضاية 
 ،5الصحراكم كيصب قرب عنابة

كلذلؾ سميت المجارم المظير الييدركغرافي في الجزائر بالتذبذب كعدـ االنتظاـ في تصريؼ المياه يتميز ك 
 ىذه األكديةل منيااقط األمطارعمى المنابع التي تتغذتسالمائية في الجزائر باألكدية ففي فصؿ الشتاء كبفعؿ 

كنظرا لندرة  كفي فصؿ الصيؼ يزداد التدفؽ المائي ليذه األكدية الى درجة الفيضانات في بعض السنيف،
 ،6معدالت التبخر فاف منسكب األكدية ينخفض بشكؿ ممحكظ يصؿ أحيانا لحد الجفاؼ األمطار كارتفاع

                                                             
 .63ص،زلمد حسن صالح،مرجع سابق 1
 .7ص،اسعاد مقداد،مرجع سابق 2
 .نفس ادلرجع والصفحة 3
 .64ص،مرجع سابقناجي علوش، 4
 .9ص،اسعاد مقداد،مرجع سابق 5
 .47ص،2004،، دار ىومة،بوزريعة ،اجلزائر ي في الجغرافيااإلدريسنور الدين بن قويدر، 6
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البحرم كالحمبي كشجر البمكط كالفميف  حيث نجد في المرتفعات الساحمية غابات الصنكبر:الغطاء النباتي -5
مميكف  401تغطي الغابات مساحة  ك  1مفاء في السيكببينما تتركز الح كفي اليضاب العميا نجد األرز

مف المساحة االجمالية كىي نسبة غير كافية لضماف التكازف الطبيعي كالمناخي كيتدرج  % 17ىكتارأم
 2عمى شكؿ نطاقات متطابقة مع تدرج سقكط األمطار لى الجنكبإ مف الشماؿ الغطاء النباتي

 
 .33ص،2006أفريؿ،الجزائر، منشكرات كزارة التربية عداد الطالب اعتمادا عمىإمف   :المصدر

  كتتمثؿ فيما يمي::واالقتصادية االمكانيات البشريةثانيا:

الديمكغرافية  حيث تتميز الحركة3 2011في سنة  مميكف نسمة 3607سكاف الجزائر عدد بمغ :السكان-1
  4البحر األبيض المتكسط بمحاذاة كبرتتركزالنسبة األك  2نسمة/كـ 15تقدر الكثافة السكانية ب  ،كما بالفتكة

 تضاعؼ في السنكاتأف عدد سكاف المدف كما ،5تناقصت الكثافة  تجينا مف الساحؿ الى الجنكبإكمما ك 
   65ك15بيف  في المقابؿ زاد عدد السكاف الذيف تبمغ أعمارىـ ماك  ،مقابؿ تناقص عدد سكاف الريؼ األخيرة
 الشكؿ التالي( كما يكضحو)6،سنة

                                                             
 .219-218ص ص،2004الشلف،حسيبة بن بوعلي، ،جامعة1،عددمجلة اقتصاديات شمال افريقياخالد كواش ،مقومات ومؤشرات السياحة يف اجلزائر، 1
 .62ص،1996،لبنان،،مكتبة لبنان،بريوتأطلس العالمزلمد سيد نصر وآخرون، 2
 .11مرجع سابق،ص، 2012األول،،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارلعربية لضمان اإلستثمار،ادلؤسسة ا 3

4 Gordon cheeers,Geographica Atlas mondial illustré,revue Konemann,Sing cheong printing,Hong kong,1999,p315. 
 .89ص،ناجي علوش،مرجع سابق 5
 .293ص،مرجع سابق، 2011،االقتصادي العربي الموحدالتقرير صندوق النقد العريب وآخرون،  6
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قتصادي العربي التقرير اإلالبيانات المستقاة مف:صندكؽ النقد العربي كآخركف، عتمادا عمىإعداد الطالب إ: مف مصدرال

 .293مرجع سابؽ،،2011،الموحد

تتركز النسبة األكبر منيا في  مف مجمكع السكاف %4004نسبة 2009في سنة  شكمت القكة العاممةكما 
 كما يكضحو الشكؿ التالي،كة العاممةالق يمف إجمال % 7403ب قطاع الخدمات

 
،مرجع  2011،المكحد العربي االقتصادم التقرير:صندكؽ النقد العربي كآخركف،عتمادا عمىإمف إعداد الطالب  ر:المصد
     .304صسابؽ،

كتتركز االنتاج الزراعي في الجزائرمتنكع لكنو يخضع لعامؿ التقمبات المناخية :المكانيات الزراعيةا-2 
كىي بجاية تيزم كزك بكيرة جيجؿ  كاليات 5أماالزيتكف فيكجد في 1كب في السيكؿ الساحمية كالداخمية الحب

                                                             
 .23اسعاد مقداد،مرجع سابق،ص 1
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 ،الشمؼ،كاليات) البميدة 4كتستحكذ2كتتركز الحمضيات في الشريط الساحمي  1مميكف شجرة15بمغت  كسطيؼ
راء الشمالية حصفي ال كتتكاجدمعظـ كاحات النخيؿ،مف مساحة الحمضيات %55عمى غميزاف( ،معسكر
، كفيما مف االنتاج  % 48كتمثؿ دقمة نكر كالية17تتكزع عمى  3مميكف نخمة15تحكم أكثر مفك الشرقية 

فتنتشر في السيكؿ الساحمية  التبغ كالبنجر السكرمك  كالطماطـ يخص المحاصيؿ الزراعية الصناعية
 ،4ىكتار 39164 عمى مساحة كاألحكاض الداخمية

 يبمغ عددحيث 5قسـ الى خمسة أنكاع كىي األبقاركاألغناـ كالماعز كالخيكؿ كالجماؿ تن: الثروة الحيوانية-3
                                  ،مف المجمكع الكمي لمماشية % 80مميكف رأس أم 1707رؤكس األغناـ 

اإلنتاج  بمغحيث  تمتمؾ ثركة  معتبرةك  كـ 1200عمى شريط ساحمي طكلو  تشرؼ الجزائر :الصيد البحري-4
  6كىي أعمى نسبة انتاج في الدكؿ العربية  طف1428000حكالي 2010سنة 

 تتكفر الجزائر عمى ثركة باطنية ىامة كتتمثؿ في:: االمكانيات الصناعية-5

لى عيد الفينيقييف لكف استغاللو:البترول:أ تاريخ 1956الصناعي لـ يكف إالمنذ سنة يرجع البتركؿ في الجزائرا 
المتمثؿ في حقؿ عيف الزفت  1890أما أكؿ إكتشاؼ في ىذا المجاؿ فكاف سنةفي الصحراء،اكتشاؼ البتركؿ 

 كالغاز الطبيعي المصدرالرئيسي يشكؿ البتركؿ ،ك7في غميزاف 1915سنة بحكض كادم الشمؼ ثـ أكتشؼ
 غكبم 8مف اجمالي االيرادات الحككمية % 6603ب 2010 حيث قدرت ايرادات النفط لسنة  لصادرات البالد

  9مميار برميؿ عند نياية السنة 12020 الحتياطيا

المصدر التقميدم ألكركبا منذ   كتعتبرمف االحتياطي العالمي   %302تمتمؾ الجزائر :الغاز الطبيعي:ب
 ب  االحتياطي قدرك  11تتركز معظـ حقكلو في حاسي الرمؿ كنسبة أقؿ في حكض عيف أمناسك  196410

                                                             
 .49زلمد حسن صالح ،مرجع سابق،ص 1
 .24اسعاد مقداد ،مرجع سابق،ص 2

3 Boualem Bouammar&Bekhti Brahim,Le développement de l'économie agricole oasinne:entre la rehabilitation des anciennes oasis et 

l'aménagement des nouvelles palmeraies,Revue du chercheur,n°6,université Kasdi merbah,Ouargla,2008,p19  
 .26،مرجع سابق،صاألطاس العالميادلعهد الرتبوي الوطين، 4
 .25اسعاد مقداد،مرجع سابق،ص 5
 .313ص،مرجع سابق، 2011،التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العريب وآخرون ، 6
-37ص ص،2008،الصندوق الوطين لرتقية الفنون واآلداب،وزارة الثقافة،اجلزائر،بترول الصحراء بين حسابات الثروة في فرنسا ورهانات  الثورة في الجزائر، عمر بن احلاج موسى 7

51. 
 .346ص،سابق،مرجع 2011،التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العريب وآخرون، 8
 .71ص، 2011،، دار البدر،اجلزائرالتاريخ والجغرافيا بالجزائر عادل زلمودي، 9

10 Nouara Boukrif ,Le Gaz Algerien dans l'approvisionnement du marché Européen,Revue Recherches economiques et Manageriales,n°7, 

Faculté des siences économiques et de gestion,université Mohamed khider,Biskra,Juin2010,P22.  
 .30ص،اسعاد مقداد،مرجع سابق 11
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حيث تحتؿ المرتبة الرابعة عربيا بعد قطر كالسعكدية 20101 نةمميار متر مكعب عند نياية س 4504
 2 2008عاـ مف بدءا عاما 35 مف يقرب ما الجزائر حتياطياتال المتكقع العمر متكسطيبمغ ك ،كاالمارات

   4مكريتانيا كتحتؿ الجزائر المرتبة الثانية عربيا بعد3ىك مف أىـ الثركات المنجمية في الجزائر: الحديد الخام:ج
مف اإلنتاج %80الذم يكفر كيستخرج مف منجـ الكنزة 20105مميار طف سنة101حيث بمغ االحتياطي 

 كأكبر منجـ مف حيث االحتياطي ىككخانقات المكحد كتمزيرت كبني صاؼ  بكخضرةاضافة إلى  6الكطني
 ،غار جبيالت

ربار قرب عنابة كمنجـ :حيث نجد عدة مناجـ أىميا منجـ سيدم كمبر في سكيكدة كعيف بالزنك والرصاص:د
حكالي مف الرصاص  2010كبمغ االنتاج سنة  7الكنشريس جنكب الشمؼ كمنجـ خرزة يكسؼ بسطيؼ

 .8لؼ طفأ 404كمف الزنؾ  ،طف 2000

مف صخر الفكسفات  2010كبمغ االنتاج سنة  9جبؿ العنؽ كمنجـ الككيؼ: يتركز في منجميف الفوسفات:ه
 . 10طف1798000

 .12ألؼ طف 2010كبمغ االنتاج سنة 11قرب عنابة  في منجـ عيف بربار ات قميمةيكجد بكمي: النحاس:و

 .13ألؼ طف15حكالي  2010كبمغ االنتاج سنة  معتبراا يحتياطإ تضـ حقكؿ القنادسة   :الفحم الحجري:ز

تتكزع  عمى محطات تتكفر الجزائر التساع مساحة المناطؽ المشمسة في الجزائر : نظراالطاقة الشمسية:ح
 .في الصحراء ستة كثمانكففي اليضاب العميا ك عشرة الساحمي ك   في الشريطأربعة تالي كال

 
                                                             

 337. ص،،مرجع سابق2011،التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العريب وآخرون ، 1
2 Souhila Cherfi,L'avenir Energetique de L'Algerie, Revue Recherches economiques et Manageriales,n°4,faculté des siences économiques et de 

gestion, université Mohamed khider,Biskra,Décembre2008P15.  
3 Alisdair rogers,Atlas illustré du monde,star standard Industries,singapour,2000,p68. 

 .100ص،زلمد حسن صالح،مرجع سابق 4
 .324ص،،مرجع سابق 2011،قرير االقتصادي العربي الموحدالتصندوق النقد العريب وآخرون ، 5
 .31ص،اسعاد مقداد،مرجع سابق 6
 .101زلمد حسن صالح،مرجع سابق،ص 7
 .324،مرجع سابق،ص 2011،التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العريب وآخرون ، 8
 62زلمد سيد نصروأخرون،مرجع سابق ص 9

 .324،مرجع سابق،ص 2011ن ،التقرير االقتصادي العريب ادلوحد،صندوق النقد العريب وآخرو  10
 . 101زلمد حسن صالح،مرجع سابق،ص11
 .324،مرجع سابق ،ص 2011،التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العريب وآخرون ، 12
 .324مرجع سابق،ص 13
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 ثالثا:االمكانيات المالية

 أفريؿ 21لصندكؽ النقد الدكلي في  في آخر تقريرعزز االقتصاد الجزائرم مكقعو المالي الخارجي  حيث  
تحتؿ المرتبة الثانية في المنطقة بعد  ئرالى أف الجزا حكؿ اآلفاؽ اإلقتصادية لمنطقة "مينا" أشار 2012

كما أف الديكف  1بفعؿ إرتفاع أسعار النفط  مميار دكالر20502السعكدية مف حيث احتياطي الصرؼ ب
،األمر الذم دعا صندكؽ النقد الدكلي لمتقدـ بطمب مف الناتج الداخمي الخاـ  %204الخارجية التمثؿ سكل

أعقبو سمسمة مف المشاكرات نتج عنيا صدكر مكقؼ   2قدرتو التسميفية لممساىمة في تعزيز الجزائر إلى رسمي
 %0041مف 3عرابيا عف رغبتيا في رفع حصتيا في صندكؽ النقد الدكليإيتمثؿ في  ايجابي مف الجزائر

في حالة  كيجعميا في مكقؼ تفاكضي مف أجؿ الحصكؿ عمى قركض مما سينتج عنو ترقية صكرتيا %3الى
    ،الحاجة

 : الفرص االستثمارية في الجزائر الثاني الفرع

بالمكازاة مع االمكانيات التي تزخر بيا الجزائر مازاؿ مسار التنمية بطيء مما دعا الجزائر لمتكجو الى سياسة 
مف أكلكيات الحككمة ككاف ،الى الفرص المتكفرة في القطاعات الكاعدة  تشجيع االستثمار كالتركيج لو بالنظر

كما يكضحو الشكؿ  ثمارىاالمتخذة  كقد أدت التدابير، المحركقات خارج األجنبية راتاالستثما استيداؼ
 التالي:

 

 

                                                             
 .21مرجع سابق،صبلقاسم زايري ،إدارة احتياطيات الصرف وسبويل التنمية يف اجلزائر،  1
 .24/04/2012،ادلوافق ل 6695،عدد جريدةالخبرسليم بن عبد الرمحان،صندوق النقد الدويل يطلب رمسيا االستدانة من اجلزائر، 2
 .2012أفريل30،ادلوافق ل  6701،عددجريدة الخبرمسية يوسفي،اجلزائر تتفاوض لإلستفادة من مقاعد يف صندوق النقد الدويل، 3
 سيارات بشراء مطروح  حاليا،ويتمثل اخليار البديل واألفضل ىوما قامت بو الصني ادلتمثل يف شراء  أسهم شركات تنشط يف قطاعات تكنلوجية عالية مثل ال حلل أحسن خياريعترب ىذا ا

 األمريكية. IBMالشركات اليت تنشط يف رلال تكنلوجيا االعالم واالتصال بشراء   السويدية، او شركة فولفو
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أكتكبر ،ممحق بيان السياسة العامةالبيانات المستقاة مف:مصالح الكزير األكؿ، : مف اعداد الطالب اعتمادا عمىالمصدر
 .2012أفريؿ 25تاريخ الزيارة  ( (www.premier-ministre.gov.dz بكابة الكزيراألكؿ  ،64ص ،2010

 إبتداء مف سنة خارج المحركقات يتضح مف الشكؿ أعاله زيادة  تدفقات اإلستثمارات األجنبية المباشرة
ستمرت في الزيادة لتبمغ 12809بقيمة 2002 ،كتركزت معظميا في قطاع 2009مميار سنة1066مميكف دكالركا 

 1الصناعة كالخدمات كالبناء كاألشغاؿ العمكمية

 :كالتي تتمثؿ فيما يمي  االستثمارية مع كجكد  الكـ اليائؿ مف الفرص  ةكافيالتدفقات غير  قىتب مع ىذاك   

نالحظ ارتفاع قيمة  2009-2004كاردات في الفترةال قارنة:بمفرص مستخمصة من الواردات الجزائريةأوال:
 ظر الشكؿ التالي() أنالكاردات كبالتالي تعتبر فرص كاعدة لالستثمار األجنبي المباشر

 

                                                             
 ،جامعة زلمد خيضر، بسكرة،4، العددمجلة أبحاث اقتصادية وادارية(،2007-1995) لوعيل،أثر اإلستثماراألجنيب ادلباشر على النمو اإلقتصادي  يف اجلزائرخالل الفرتة بالل 1

 .139ص،2008ديسمرب
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تطورحجم االستثمارات األجنبية المباشرة خارج المحروقات لمفترة ( 8-3)شكل
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Source:-Agence Nationale de Dévelopement de l'investissement,Investir en Algérie,in                                                  

(http://www.andi.dz/fr/PDF/investir en algerie/Climat%20investissement%202010%20fr.pdf) consulter 

le11/04/2012 

 -Ministère de l'idustrie,de la PME et de la promotion de l'investissement,Bulletin  d'information 

statistique de la PME ,n°20,données2011,Mars 2012,Alger,p49. 

مما كالمنتكجات نصؼ المصنعة كالمكاد الغذائية العتاد الصناعي  زيادة كارداتيتضح مف الشكؿ أعاله 
كالطاقة كالزيكت ثـ يجعميا تأتي في مقدمة الفرص االستثمارية تمييا المكاد االستيالكية ثـ المنتكجات الخامة 

 العتاد الفالحي.

عمى الرغـ مف ضآلة حصة المؤسسات المتوسطة:فرص مستخمصة من واقع المؤسسات الصغيرة و  ثانيا:
 الكسيمة الفعالة المتصاص البطالة حيث كفرت أكثر عتبرت افي السكؽ العالمي إال أني الصغيرة كالمتكسطة

 تحتاج الى رأس ماؿ كبير كما أنيا ال 1في الجزائر (2006-1993مف مميكف منصب عمؿ خالؿ الفترة)

                                                                                    2مقارنة مع الشركات الكبيرة 
 سمح مؤسسة مما 659309بمغ مجمكع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر  2011في نياية سنة ك 

كرغـ ىذا اإلرتفاع في كتيرة  1 %605،كبتطكر سنكم يقدر بحكالي 2011سنةمؤسسة  40237بانشاء  
  2سنكيا ألؼ مؤسسة عمى األقؿ 70بعيدة عف المعدؿ العالمي القاضي بإنشاء اء المؤسسات إال أنياإنش

                                                             
 نوفمرب بسكرة، زلمد خيضر، ،جامعة12،العددمجلة العلوم االنسانيةماعية:حالة اجلزائر،السعيد بريبش،مدى مسامهة ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة اخلاصة يف التنمية االقتصادية واالجت 1

 .76وص 68ص2007
2 Iman Ben Ziane&Ouafa Tedjani,Contribution de la mise à niveau des PME à la réduction du taux de chomage, Revue Recherches   

economiques et Manageriales,n°5,Faculté des siences économiques et de gestion, université Mohamed khider,Biskra,Juin2009,P60.  
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  :مف اعداد الطالب اعتمادا عمى البيانات المستقاة مف:المصدر 

- Ministère de l'idustrie,de la PME et de la promotion de l'investissement,Bulletin  d'information 

statistique de la PME ,Op.Cit,p17.  

نشاطات التجارة ممثمة في  لممراتب األكلىنشاطات قطاع الخدمات  احتالؿ بعض يتضح مف الشكؿ أعاله
نسبة  مجتمعة  ،حيث تشكؿكالتكزيع ،النقؿ كالمكاصالت، خدمات لمعائالت،خدمات لممؤسسات،فندقة كاطعاـ

ة بنسب مؤسسة صغيرة كمتكسطة 135752الرم بقطاع  البناء كاألشغاؿ العمكمية ك يمييا   46024%
 مجمكع مف%4089بنسبة كمتكسطة صغيرة مؤسسة 19172الصناعات الغذائية ب نشاطثـ  %  34065

يبقى مؤىال ألف يككف المجاؿ  ىذا النشاط كرغـ النقائص التي يعيشيا الجزائر في الصناعية المؤسسات
يميو  2011خالؿ سنة تنشط في ىذا المجاؿ مؤسسة 402حيث تـ شطب 3الذم تشكؿ الجزائر منو تنافسيتيا
مؤسسة ثـ مكاد البناء  9900ب مؤسسة ثـ نشاط الحديد كالصمب13701نشاط صناعة الخشب كالكرؽ ب 

مؤسسة في  276شطب  تشيد ىذه النشاطات تنافسية يفسرىا حيث مؤسسة صغيرة كمتكسطة 8225ب
 سنة مكاد البناءمؤسسة في مجاؿ  79كالصمب ك في مجاؿ الحديد 173مجاؿ صناعة الخشب كالكرؽ ك

                                                                                                                                                                                                    
1 Ministère de l'idustrie,de la PME et de la promotion de l'investissement,Bulletin d'information statistique de la PME,Op.Cit,p49. 

 ،6العدد ،مجلة أبحاث اقتصادية واداريةألعمال التكنلوجية ودورىا يف تطوير اإلبداع واإلبتكار بادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة:حالة اجلزائر،شريف غياط ،زلمد بوقموم،حاضنات ا 2
 .52ص،2009جامعة زلمد خيضر،بسكرة،ديسمرب

  31/12/2011توزيع ا دلؤسسات اخلاصة حسب قطاعات النشاطات االقتصادية لغاية ادلتضمن  3انظر ملحق. 
 بسكرة، ،جامعة زلمد خيضر،2،العددمجلة أبحاث اقتصادية واداريةعبد ادلليك مزىودة،واقع فرع الصناعات الفالحية الغذائية بدول ادليدا وجاذبيتها لالستثمارات األجنبية ادلباشرة،  3

 .129ص،2007ديسمرب
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 لممنافسة مع االستثمار األجنبي المباشر، ةغير مستعداألخرل الصناعية  النشاطاتت مازال بينما ،20111
المحتشـ خالؿ السنكات الخمسة األخيرة إال أنيا تراجعت في القيمة المضافة الكطنية  الصناعة نتعاشإرغـ 

كيعتبر القرار الذم تعتـز الدكلة  %608أم أقؿ مف االدارة التي سجمت  2009سنة %503حيث سجمت 
تجاه مصمحة ىذه إيصب في  2لتسييؿ عممية الشراكة  اتخاذه بمنح المؤسسات ميمة مف أجؿ انعاشيا

 األخيرة.

 2010/2014فرص مستخمصة من برنامج االستثمارات العمومية ثالثا:

ى اشراؾ الدكلة في االستثمار الصناعي،كانعاش المؤسسات العمكمية ييدؼ برنامج االستثمارات العمكمية ال
 كتثميف خارطة السكؽ الجزائرية كمزايا قانكف االستثمار مع ضماف دعـ قكم لتأىيؿ المؤسسات الخاصة

بيدؼ جمب المتعامميف األجانب لالستثمار في الجزائر،كالتكصؿ الى تقاسـ حقيقي لمخبرات مع الشركاء 
 3مضاربية محتممة لبعض المستثمريف األجانب ة الى تأميف االقتصاد الكطني ضد ممارساتاألجانب،اضاف

 في المجاالت التالية:كتتمثؿ الفرص االستثمارية 

جاء قانكف حيث  4راض زراعيةأستئجار كجيت الحككمة الجزائرية دعكة الى المستثمريف األجانب إل:الفالحة:أ
منح االمتياز عمى األراضي الفالحية العمكمية مف أجؿ تأميف المستثمر التكجيو الفالحي كالتشريع المتعمؽ ب

األجنبي كفتح المجاؿ أمامو إلقامة شراكة شفافة مع الحائزيف المحمييف عمى المكارد المالية دكف أف يؤدم 
نظرا النخفاض مكجكدة في نشاطات الفالحة اإلستثمارية ، لذا الفرص 5إعادة تأسيس اإلحتكار إلى ذلؾ
حيث بإمكاف المنتجات  اليؼ االنتاج الزراعي بالجزائر المرتبط بإنخفاض أجكراليد العاممة في الزراعة،تك

مف الدخكؿ الى األسكاؽ العالمية كمنافسة السمع  -خاصة التي تتميز فييا بميزة نسبية-الزراعية لمجزائر
رتفاع التكمفة كارتفاع مستكل معيشة نتيجة ال التي سترتفع أسعارىا بمجرد رفع الدعـ عنيا األجنبية األخرل

                                                             
1
 Ministère de l'idustrie,de la PME et de la promotion de l'investissement,Bulletin d'information statistique de la PME,Op.Cit, P19. 

 .69ص،مرجع سابق،2010ملحق بيان السياسة العامة ،مصاحل الوزيراألول، 2
 ألورويب لتطوير ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف ىذا اإلطار توجد عدة برامج هتدف إىل ترقية وتطوير ادلؤسسات اجلزائرية أمهها:الربنامج الوطين للتأىيل الصناعي  والربنامج اEDPME 

 دلزيد من ادلعلومات أنظر: 
عية العربية للبحوث ،اجلم 56 -55،العددانمجلة بحوث اقتصادية عربيةحيي دريس،آليات وسبل تأىيل ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة لإلندماج يف اإلقتصاد العادلي)حالة اجلزائر(، -

 .2011خريف -مصر،صيفاإلقتصادية ،
 .2011ورقلة،قاصدي مرباح، ،جامعة9،عددمجلة الباحث،PME سهام عبد الكرمي،سياسة تأىيل ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف اجلزائر مع الرتكيز على برنامج  -
 .63ص،مرجع سابق، 2010ملحق بيان السياسة العامة،مصاحل الوزير األول، 3
 .135ص،مرجع سابق،2011،اخ االستثمار في الدول العربيةمنادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 4
 .58ص،بقا،مرجع س2010ملحق بيان السياسة العامةمصاحل الوزير األول، 5



 الفصل الثالث:تأثير مناخ االستثمارعلى االستثماراألجنبي المباشر
 

311 
 

                                                                            1 الفالح  األكركبي كاألمريكي
في آفاؽ سنة        %10: تتطمع الجزائر الى رفع حصة الصناعة مف االنتاج الداخمي الخاـ الى الصناعة:ب

،كتتمثؿ أىـ النشاطات التي تعتبر فرص استثمارية في الصناعات 2حاليا%6 مقابؿ نسبة تقؿ عف 2014
اضافة الى الصناعات ،الغذائية ،الكيمياء، البترككيمياء ،الصيدلة، صناعات خفيفة مختمفة ، ميكانيؾ

مى تعتـز الدكلةع كما،االستخراجية مثؿ: الذىب كالرخاـ كالممح كالفكسفات كالمعادف الحديدية كغير الحديدية
 انتاج الطاقة الكيربائية مف مصدر نككم.

مف ثمثي البرنامج الخماسي لالستثمارات  : تمثؿ أشغاؿ البناء أكثرالبناء واألشغال العمومية والري:ج
 العمكمية ،لذا مازاؿ ىذا القطاع يحتكم فرص استثمارية كاعدة.

الت ،السياحة استشارة كدراسات، : حيث تكجد فرص كاعدة في مجاؿ البنكؾ ،التأمينات ،االتصاالخدمات:د
 النقؿ.

كتدخؿ في اطار تحديث جؿ المؤسسات العمكمية لمصناعة :3فرص إستثمارية قيد الدراسة واإلنجازرابعا:
كالتزامات اضافية سيتـ تقاسميا مع الشركاء األجانب  مميار دينار 44الميكانيكية باستثمارات أكلية تقدر ب

 كتتمثؿ في:

ترقية المناجـ ك  ة مف اجؿ استغالؿ مناجـ الفكسفات كتطكير صناعة األسمدة الفالحيةتطكير مشركع شراك -
                                                          ،األخرل لممعادف بما فييا منجـ الحديد غار جبيالت

لخفيفة الصالحة مركب بكشقيؼ لصناعة السيارات يسعى البراـ عقد شراكة إلنتاج مختمؼ العربات ا -
                                                                                                      ،لمسير

 15000كحدة ليصؿ الى  1500مصنع ركيبة بصدد شراكة إلنتاج حافالت كشاحنات بحجـ سنكم  -
،           ة مؤسسات أخرل لمصناعة الميكانيكية، كفتح فركع مثؿ صناعة القطع الميكانيكية لفائد2015سنة
، سنكيا تكجو لالنتاج المحمي محرؾ ديزؿ 30000المركب الصناعي بكادم حميميف)قسنطينة(إلنتاج حكالي -
" بعنابة الستئناؼ نشاطو مف خالؿ القياـ أكال بإبراـ عقد شراكة في مجاؿ FERROVIALيستعد مركب " -

                                                                                تركيب عربات الترامكام،

                                                             
 .234ص،2007بسكرة،ماي زلمد خيضر، ،جامعة11،العددمجلة العلوم االنسانيةكمال رواينية،ربرير التجارة الزراعية وأثره على التنمية الزراعية يف اجلزائر،  1
 .66ص،بقا،مرجع س2010ملحق بيان السياسة العامةمصاحل الوزير األول، 2
 .58مرجع سابق،ص 3
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الدراجات  مركب الدراجات النارية بقالمة المتكقؼ عف النشاط يسعى إلبراـ عقد شراكة مف أجؿ انتاج -
 ،النارية كخصكصا المكجية لفائدة األسالؾ شبو العسكرية

حيث تـ االتفاؽ عمى اقامتو في ك مف أجؿ إقامة مصنع في الجزائر الزالت المفاكضات جارية مع شركة ركن-
 1مستغانـ

 :الفرص المعروضة لإلستثمار في إطار الترويج خامسا:

" تعرض الجزائر كؿ األنشطة االقتصادية ماعدا بعض األنشطة المعفاة مف المزايا المنصكص عمييا في 
معركضة قطاعيا فيما يمي: الزراعة كالصيد، طاقة كمياه القانكف المتعمؽ بتطكير االستثمار كتتمثؿ الفرص ال

كبيئة، تعديف ككيماكيات كبالستيؾ كسماد، عمـك حيكية، تكنمكجيا المعمكمات كاالتصاؿ كخدمات األعماؿ، 
صناعة الحديد كالصمب، الخدمات العامة كالنقؿ كالخدمات ،الكيرباء كااللكتركنيات، السيارات كالمحركات

كلـ تعرض الجزائر فرص استثمارية في المجاالت التالية:محاجر كرخاـ ، ،ار كالسياحةالمكجستية، العق
   2."منسكجات كمالبس كجمكد، نقؿ جكم، بنكؾ كتأميف كخدمات مالية، قطاع تجارة التجزئة

 إطارمقترح لبعض الفرص االستثمارية:  سادسا:

الجزائر في المرحمة القادمة تتمثؿ في المجاالت  بناء عمى ما سبؽ يمكننا القكؿ أف االستثمارات التي تحتاجيا
 التالية: 

:كىذا نظرا لككف البنية التحتية تمثؿ استثمارات قاعدية أكلية تعمؿ عمى تسييؿ بناء كأشغاؿ عمكمية -أ
 ،3كتطكيراإلستثمارات األخرل

 فالحة كصيد بحرم -ب

ضافة الى إ الطاقة المتجددةكخصكصا الطاقةك  المياه خدمات ذات صمة بالصناعة: أىـ نشاط يتمثؿ في -ج
 .قامة شراكة في مجاؿ الكيرباء لإلستفادة مف الخبرة األجنبية في ىذا المجاؿإضركرة 

 كتنافسية التي تمتمؾ فييا الجزائر ميزة نسبية البترككيميائيةالصناعات  الصناعة: كأىـ المجاالت تتمثؿ في-د

                                                             
 . 2012جوان  2بتاريخ ، 3673،العدد جريدة الشروقعبد الوىاب بوكروح، تصريح الوزير بن مرادي بإقامة مصنع رونو دبستغاًل، 1
 .110ص،مرجع سابق، 2009،ل العربيةلدو في امناخ االستثمار ،ادلؤسسة العربية لضمان االستثمار 2
 .159ص، 2006ورقلة،قاصدي مرباح، ،جامعة4،العددمجلة الباحثعباس بلفاطمي،ادلشروعات اخلليجية ادلشرتكة كأداة جلذب األموال ادلهاجرة، 3
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  1ات الصناعية الكبيرةمف خالؿ تكفر المكاد الخاـ المحمية كالمجمع 

تصاالت كسياحة كنقؿ-ق    ،الخدمات: بنكؾ كتأميف كا 

كيمكننا القكؿ أف الجزائر تحتاج الى الحصكؿ عمى التكنمكجيا المتطكرة كىذا ما يؤكده قانكف المالية التكميمي  
كانية إطالع مما يعني إم 2 المشركع ماؿ رأس مف األقؿ لمنسبة األجنبي الشريؾ إمتالؾ يشترط الذم 2009

اكثر مما تـ اك يتـ التفاكض عميو في اطار ابراـ عقد  الشريؾ المحمي عمى بعض جكانب التكنمكجيا المنقكلة
تمتمؾ فييا الجزائر ميزة نسبية تنافسية مف خالؿ تكفر المكاد  تعتبر الصناعات البترككيماكية التيك ، الشراكة

كجيا اذا ما تكافرت االرادة لدل الشريؾ األجنبي لنقؿ الخاـ المحمية الفرصة األىـ لمحصكؿ عمى التكنم
 التكنمكجيا كتكافرت االرادة لدل السمطات الجزائرية في مجاؿ حقكؽ الممكية الفكرية، 

في  مع الجزائر افتشترك افتمكتستطيع الجزائر اإلستفادة في ىذا المجاؿ مف تجربة ماليزيا كككريا الجنكبية ال
حيث 3التشابو في السياسات اإلقتصادية المتبعة كفي ىيكؿ الطمب لى جانبدخؿ متكسط إ يا ذاتمككني

تعتمد عمى كثافة العمؿ إلى صناعات تركز عمى كثافة رأس استطاعت ىاتيف الدكلتيف التحكؿ مف صناعة 
 كعمى الرغـ مف االختالفات البنيكية بيف الدكلتيف إال انيما تتميزاف بصفات أساسية محددة تتمثؿ في الماؿ

،كالجمع االىتماـ بالتعميـ كالجكدة كاالتقاف،كالمستكل العالي لممدخرات الكطنية اضافة الى اطار سياسي قكم
                        4بيف سياسة احالؿ الكاردات كتنمية الصادرات،كما أنيا تممؾ نمكذج محمي ىك الياباف

 بحرية كصيانتيا تعتبرسفينة بناء ث أف تكمفة حي بناء السففدخكؿ مجاؿ كفي ىذا اإلطار يمكننا إقتراح 
يحتاج إلنشاءات إال  كما أف النقؿ البحرم لو تكمفة أقؿ كاللو نفس الحمكلة  منخفضة مقارنة بتكمفة بناء قطار
  5.كالمكانيء كاألرصفة البحرية في بداية كنياية الطرؽ المالحية

                                                             
 .178ص،عبود زرقني ،مرجع سابق 1
،اجلريدة الرمسية  2009جويلية  22ادلؤرخ يف ،المتضمن لقانون المالية التكميلي 01 -09األمرمن  1مكرر 4ادلادة ،ادلعدل وادلتمم بالمتعلق بتطوير االستثمار 03-01األمر 2

  .2009جويلية  26للجمهورية اجلزائرية ،الصادرة يف
 زلمد خيضر، ،جامعة6،العددحاث اقتصادية وإداريةمجلة أبكمال عايشي،دور نظرية اإلوز الطائر األسيوية يف السياسة الصناعية اجلديدة يف اجلزائر للتحول إىل اذليكل التصديري،  3

 .217ص،2009بسكرة،
 كطريق لتطوير عملية التصنيع لديها من خالل التعاون مع الدول اآلسيوية األخرى من اجل التحول ضلو التصنيع التصديري وتصور  استخدمت ماليزيا وكوريا اجلنوبية نظرية اإلوز الطائر

م كوريا اجلنوبية وتايوان لنمو اإلقتصادي يف ىذه الدول بأسراب اإلوز الطائرة حيث تأيت يف مقدمة السرب اليابان بإعتبارىا القائدة ويليها السرب األول الذي يضنظرية اإلوز الطائر عملية ا
نام،وتفصل بني كل سرب والذي يليو مسافة ربددىا سرعة السرب وىونج كونج وسنغافورة،مث السرب الثاين ويشمل ماليزيا وتايالندا وأندونيسيا،اما السرب الثالث فيضم كمبوديا وفيت

 .ومقدار علو طريانو
 . 296-293ص ص،2006بسكرة،نوفمربزلمد خيضر، ،جامعة10،العددمجلة العلوم االنسانيةمبارك بوعشة،األخضرديلمي،األقلمة يف جنوب شرق آسيا يف إطارمنوذج اإلوز الطائر،4
 سفن حبسب وجهة نظر الطالبمقرتح  االستثماريف بناء ال.  

 .179صمرجع سابق،،2010،مناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 5
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سفينة حيث تفضؿ معظـ  3720بعدد  1959نة كتعتبر الياباف مف الدكؿ الرائدة في ىذا المجاؿ منذ س
كىذا ما يتكافؽ مع شركط الجزائر كما أف الجزائر تتكفر  1الشركات اليابانية مشركعات االستثمار المشترؾ

 الجزائر كيمكف أف تككف بإنجاز ىذا النكع مف الصناعاتأحكاض تسمح  عمى تتكفر كما 2ميناء17 عمى
  قربيا مف السكؽ األكركبية،لمسفف اليابانية بحكـ  مركز تصدير

 معيمكف تفعيؿ االستثمارات العربية البينية في ىذا النشاط  كفي حالة الفشؿ في جذب المستثمر الياباني
سفف إعدادات مناكلة تـ بناؤىا في  4سممت السعكدية 2009السعكدية كاالمارات كمصر كليبيا حيث في سنة 
سفينة معظميا سفف ذات طاقـ صغيركسفف  25أحكاض  8 حكض كاحد ، كما سممت االمارات التي تمتمؾ

  أحكاض بناء سفف، كبنت ليبيا سفينة قطر كاحدة. 3سفف قاطرات في  4قطر،كسممت مصر

          ( 2010- 2002ة )ر رلمفتستثمالالفي تييئة مناخ مالئم  الجزائرية لدولةجيود ا: المطمب الثاني

 ،كاألجنبية تمرة، لتييئة كخمؽ مناخ مناسب جاذب لالستثمارات العربيةقد بذلت الدكلة الجزائرية مجيكدات مسل
 الجزائر،  في كالمدعمة لالستثمار القكانيف كالمراسيـ التشريعية كالتنفيذية كالرئاسية المنظمة اضافة الى اصدار

  كتتمثؿ ىذه االجراءات فيما يمي:

 عمى المستوى الدوليالجيود المبذولةالفرع األول:

بمجمكعة مف اإلجراءات تمثمت فيما كرغبتيا باإلندماج في اإلقتصاد العالمي  نيتياحسف جزائر عف عبرت ال
 يمي:

 :الثنائي المستوى عمىأوال:

 ثنائية ةاتفاقي  46منيا 20113في نياية مامإتفاقية  83 المبرمة الدكلية بمغ مجمكع اتفاقات اإلستثمار

 BITs  عربيا  الثامنة كالمرتبة  اتفاقية ثنائية مع دكؿ عربية 13 ب عربيا الرابعة المرتبة الجزائر تحتؿ حيث
حيث تحتؿ الجزائر المرتبة  DITsضريبي ازدكاجتجنب  ةاتفاقي 31اضافة الى ،اتفاقية مع دكؿ العالـ 33ب

 تجنب ازدكاج ضريبي مع الدكؿ العربية كما تحتؿ المرتبة التاسعة عربيا اتفاقيات10الثالثة عربيا ب 
                                                             

 . 26ص،1998، ادلكتب العريب احلديث ،االسكندرية،4ط ،التجربة اليابانية في االدارة والتنظيمعبد السالم أبو قحف، 1
 .190ص،مرجع سابق،2010، مناخ اإلستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 2
 بعد عدم سبكنهم من ربويل فوائدىم من اجلزائر ضلو بلداهنم وىو مايؤثر سلباعلى ادلؤسسات  ىددت رلموعة الناقلني البحريني اخلواص دبقاطعة مواينء اجلزائر 2012افريل23لإلشارة يف

 يف اطار الصناعة العسكرية.     يف اجلزائر ادلؤسسات مربوطة دبا تستورده وىذا يؤكد ضرورة ما اقرتحناه بدخول رلال صناعة السفن خاصة مع وجودىا اجلزائرية وعلى ادلستهلك دبا ان معظم
       مرجع سابق.،إحصاءات اإلستثماراألجنبي المباشرادلؤسسة العربية لضمان االستثمار،  3
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منذ  المركز الدكلي لتسكية منازعات االستثمار  الجزائر عضك في ما أفك 1اتفاقية مع دكؿ العالـ 21ب  
22-04- 19962 

 :األطراف المتعدد المستوى عمىثانيا:

التي مف شأنيا أف تغير مف نظرة  اتفاقية الشراكة مع االتحاداألكركربيكقعت الجزائر عمى  2002فريؿ أفي 
 كتسمح بفتح السكؽ الجزائرية عمى السكؽ العالمية بفضؿ المنطقة الحرة التي تعتبر3ائرالعالـ الخارجي لمجز 

 5كماانضمت الجزائر الى عضكية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرل ، 4اليدؼ النيائي مف ىذا اإلتفاؽ
 ترتيبات رامية الى ضبط التجارةالخارجية الجزائر تخذتإ كمؤخرا

أنيت ك  جيزت كؿ شيءحيث ، لمنظمة التجارة العالمية  رسمي مع مجمكعة العمؿ كما طمبت عقد إجتماع  
        2012مف جكاف الى جكيمية  بجنيؼ التي تـ تأجيميا اعداد الممفات المطمكبة لمجكلةالحادية عشر لممفاكضات

 ف بيع الغازىكثم L'OMCكمعمـك أف أىـ عقبة في طريؽ انضماـ الجزائرالى  6التشريعية بسبب االنتخابات
كالمعمكؿ بو في  أف الجزائر ترفض أف تساعر بيف الثمف المطبؽ في الداخؿب يسكد االعتقادحيث  الصناعي
   .7الخارج

عدة  عمى بمجمكعة مف اإلجراءات قامت الجزائر:عمى المستوى الوطنيالجيود المبذولة الفرع الثاني :
 مستكيات كما يمي:

كدعـ االنفالت األمني في سنكات التسعينات الجزائر مف تجاكز حالة تمكنت :عمى المستوى السياسيأوال:
 يعكس مدل  أف تحسف الكضع األمني كحده ال غير، كالمصالحة الكطنية مشركعي الكئاـ المدني ذلؾ أكثر

 اضرابات العماؿ،كاالغتياالت السياسية،ك بعدد المظاىرات االحتجاجية،السياسي الذم يقاس أيضا  االستقرار

                                                             
 .167-162ص صمرجع سابق،،2011،ناخ االستثمار في الدول العربيةمادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 1
  دولة عربية مهمتو تسوية منازعات االستثماربني الدول ادلضيفة وادلستثمرين األجانب ووقعت 18دولة منها157وعددأعضائو 1965ادلركز الدويل لتسوية منازعات االستثمارتأسس عام

 1996مارس22خلت حيز التنفيذ يفود 1995أفريل 17اجلزائر االتفاقية يف 
 .75ص،2006الشلف،جوانحسيبة بن بوعلي، ،جامعة4،عددمجلة اقتصاديات شمال افريقيابعلوج بولعيد،معوقات اإلستثمار يف اجلزائر، 2
 .64-60ص ص،2004الشلف ، حسيبة بن بوعلي، معة،جا1،عدد مجلة اقتصاديات شمال افريقيامتوسطية وأثرىا على اإلقتصاد اجلزائري ، -عبد احلميد زعباط ،الشراكة األورو 3
 .65ص،زلبوب بن محودة،امساعيل بن قانة،مرجع سابق 4
 .21صمرجع سابق ،،2010د،التقرير اإلقتصادي العربي الموحصندوق النقد العريب وآخرون، 5
 ربية من أجل االستفادة من القائمة السلبية،ومع االرباد األورويب من أجل تعديل شروط تتمثل يف مباحثات مع شركائها من أجل تفكيك محاية التعريفة اجلمركية مع جامعة الدول الع

 . 2017واليت كانت مقررة يف األصل سنة وآجال اقامة منطقة للتبادل احلر
 . 28/05/2012بتاريخ، 6728عدد،جريدة الخبرصواليلي "اجتماع رمسي بني اجلزائرورلموعة العمل يف جويلية ادلقبل،فيظ ح 6

7 Farid Benyahia ,Op.Cit, p 6. 
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  ، 1الحككمات كعدـ تعرضيا لمتغيير إستقرار مدل يد الخارجي،كالتيد 

 مف السمطة ممارسة عممية يقيس كالذم الدكلي البنؾ يصدره الذم السياسي االستقرار مؤشر إلى كبالنظر
 كبمقارنة 2 بكفاءة السياسات كتنفيذ صياغة عمى الحككمات كمقدرة الحككمات كتغيير إختيار عممية خالؿ

  ينتج الشكؿ التالي: قطر كىي المؤشر ىذا في عربية دكلة حسفأ مع الجزائر

 
                          أدنى درجات االستقرارالسياسي ( 205 -)أعمى درجات االستقرارالسياسي، ( 205) دليؿ المؤشر:

 Source: World Bank,Political Stability/Absence of violonce,in                                                

14/07/2012reviewed on) http://info.worldbank.org/governance/wgi/mc chart.asp) 

 2005 سنة 0093-إلى  2003سنة 1078-مف  في المؤشر الجزائر تحسف  أعاله يتضح مف الشكؿ
( لكنيا تبقى 1035-،1001-مسجمة معدالت تتراكح بيف )  2011 -2006اجع بعد ذلؾ في الفترة لتتر 

كرغـ  ىذا التحسف   3دكلة 141مف بيف 125كحمت الجزائر في المرتبة (2004-2002الفترة)أحسف مف 
لبة في معدالت سامثؿ معظـ الدكؿ العربية التي سجمت  جدا متدني سياسي ستقرارإ مف تعانيفيي مازالت 

 ،ىذا المؤشر ماعدا خمس دكؿ عربية

 
                                                             

 16بندر بن سامل الزىراين،مرجع سابق ص 1
 .7ص، 2012الكويت ،مايو/أيار، للتخطيط العريب ادلعهد، 113العدد ،جسر التنميةمجلةحسني الطالفحة ،التخطيط والتنمية يف الدول العربية، 2

3
WIPO, The Global Innovation Index 2012,in(http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/analysis/rankings.cfm#CGI.SCRIPT_NAME#) 

reviewed on 30/08/2012 
 15 -7ص  ص،أنظر:حسني الطالفحة،مرجع سابق. 
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 :عمى صعيد الوضع التشريعي واالجرائيالجيود المبذولةثانيا:

 بإطالؽ حزمة مف الحكافز كالتشريعات المشجعة لإلستثمار تمثمت فيما يمي:الجزائرية قامت الدكلة 

،               2ارات في حرية تامةإنجاز اإلستثم ك،1الكطنيك  األجنبي المستثمر بيف المعاممة في لمساكاةا  -
الذيف يككنكف مكضكع  أك 3لممستثمريف الذيف يركف أنيـ غبنكا بشأف اإلستفادة مف المزاياالطعف جكاز  -

سحب إجراء
                                                                                                    ،

،                 4ساعة72 إلى يكما 30 مف المزايا مف االستفادة طمب عمى لممكافقة لزمنيةا  المدة تقميص -
  كالخدماتفيما يخص السمع  اإلنجاز مرحمة في كالرسـ عمى القيمة المضافة اإلعفاء مف الحقكؽ الجمركية -

 نقؿ الممكية رسـ،إضافة إلى اإلعفاء مف دفع  التي تدخؿ في إنجاز المشركع
5
 تتطمب ال التي المناطؽ في 

                                                                          ،الدكلة مف خاصة مساىمة تنميتيا
                 تكفؿ الدكلة بالمصاريؼ فيما يخص األشغاؿ المتعمقة بالمنشآت الضركرية إلنجاز المشركع، -
 العقارم الرسـ مف،ك TAPالميني النشاط عمى الرسـ كمفIBS  الشركات أرباح عمى الضريبة مف اإلعفاء -

  الدكلة مف خاصة مساىمة تنميتيا تتطمب التي المناطؽ في 6 سنكات عشر لمدة العقارية الممكيات عمى
،     مف مزايا تعد عف طريؽ التفاكض الكطني لالقتصاد بالنسبة الخاصة األىمية ذات االستثمارات كتستفيد

                                                                                ،7كآجاؿ اإلستيالؾالعجز  أجيؿػت -
                                                8ضماف تحكيؿ رأس ماؿ المشركع كالعائدات الناتجة عنو -
                  ،9المنجزة إال إذا طمب المستثمر ذلؾ صراحةعدـ تطبيؽ المراجعات كاإللغاءات عمى اإلستثمارات  -

                                                             
 .2001أوت22،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،الصادرة يفالمتعلق بتطوير االستثمار، 2001أوت 20ادلؤرخ يف  03-01مررقم من األ14ادلادة 1
الصادرة ،مهورية اجلزائرية،اجلريدة الرمسية للج 2006جويلية 15ادلؤرخ يف 08-06،وادلعدلة  باألمرالمتعلق بتطوير االستثمار،2001أوت 20ادلؤرخ يف  03-01من األمررقم  4ادلادة 2

 .2006جويلية19بتاريخ
 . 08-06ادلضافة باألمررقم 03 -01مكرر من  األمر 7ادلادة  3
 ون دون ادلساس باألحكام أو اإللتزامات اليت تعهد هبا ادلستثمر  03-01يتم سحب ادلزايا اجلبائية واجلمركية وشبو اجلبائية وادلالية يف حالة عدم إحرتام اإللتزامات ادلنصوص عليها يف األمر

  .(20ص  47) جريدة رمسية  08-06ادلعدلة باألمر رقم 33التشريعية األخرى،وتصدر الوكالة مقرر السحب أنظر:ادلادة 
 . 08-06ادلعدلة باألمر 03-01من األمر 7ادلادة 4
  .08-06ادلعدلة باألمررقم 03-01من األمر9ادلادة  5
  .08-06ة باألمر رقمادلعدل 03-01من األمر 11ادلادة  6
  اجلريدة الرمسية للجمهورية 2006جويلية 15ادلؤرخ يف ، 08-06رقم   ادلعدلة وادلتممة باألمر ،03- 01من ادلرسوم 1مكرر 12مكرر،وادلادة12دلزيد من التفاصيل أنظر: ادلادة،

    .2006جويلية 19الصادرة بتاريخ ،اجلزائرية
  .08-06باألمر رقم ادلعدلة  03-01من األمر 11ادلادة 7
 . 2001أوت 22،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،الصادرة يف المتعلق بتطوير اإلستثمار،2001أوت  20ادلؤرخ يف 03-01من األمر 31ادلادة  8
 .المتعلق بتطوير اإلستثمار،2001أوت  20ادلؤرخ يف 03-01من األمر 15ادلادة  9
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،                                            1 في حاؿ تمت المصادرة عادؿال تعكيضمع ال،المصادرة عدـ -
  2إمكانية المجكء إلى التحكيـ الدكلي في حالة خالؼ بيف المستثمراألجنبي كالدكلة الجزائرية، -

 العالمية لممنظمة اإلنضماـ مفاكضاتطار في إ المفاكضة الدكؿ أكدت حقكؽ الممكية الفكريةفي مجاؿ ك 
كتقديـ ضمانات إلحتراـ ىذه  لعالماتيا عمى إىتماميا بحماية الجزائر2003-12-20بتاريخ لمتجارة 

 خالؿ مف ؾكذل كااللتزامات، الحقكؽ الداخمية تشريعاتيا في الجزائر ضمنت كفي ىذا االطار 3اإللتزامات
 03-07 رقـ كاألمر ، المجاكرة كالحقكؽ المؤلؼ بحقكؽ المتعمؽ2003 جكيمية في المؤرخ 05 -03األمر

 الجديدة الصناعية االختراعات يحمي حيث االختراع، ببراءات المتعمؽ 2003 جكيمية 19 في الصادر
 الفكرية لمممكية العالمية لمنظمةاانضمت الجزائرالى  كما ،الصناعي لمتطبيؽ قابؿ اختراعي نشاط عف الناجمة
wipo  حقكؽ حماية المجاكرة كالحقكؽ المؤلؼ لحقكؽ الكطني الديكاف يتكلىك   20004-03-08في 
 االختراعات حماية الصناعية لممكيةلمتكحيد الصناعي كا الجزائرم الكطني المعيد يتكلى كما،التأليؼ

 ،98-68رقـ التنفيذم المرسـك بنكد كفؽ كيدار 5الصناعية،

  عمى صعيد السياسات االقتصادية:الجيود المبذولةثالثا:

كالبرنامج التكميمي لدعـ النمكلمفترة  2004 -2001كؿ مف مخطط دعـ اإلنعاش اإلقتصادم لمفترة  تـ إقرار
مج اإلنعاش ىك برناك  6كتزامنا مع البرنامجيف اعتمدت السمطة النقدية سياسة نقدية تكسعية ، 2005-2009
ف دعـ يقدـ إلى اإلقتصاد بيدؼ تدعيـ النمك اإلقتصادم كيعمؿ عمى تدارؾ التأخرالمسجؿ عمى عبارة ع

فاليدؼ ىك إعادة مدارعشر سنكات مف األزمة كاستدامة النتائج المحققة عمى مستكل التكازنات الكمية كمف ثـ 
 رنامج اإلنعاشحيث تـ تخصيص جزء كبير مف اإلحتياطيات األجنبية لتنفيذ ب7تنشيط الطمب الكمي 

                                                             
 .المتعلق بتطوير اإلستثمار،2001أوت  20خ يفادلؤر  ،03-01من األمر 16ادلادة  1
 .المتعلق بتطوير اإلستثمار،2001أوت  20ادلؤرخ يف 03-01من األمر 17ادلادة 2
الشلف،ماي  سيبة بن بوعلي،ح ،جامعة2،عددمجلة اقتصاديات شمال افريقياقويدر عياش،ابراىيمي عبد اهلل ،آثار إنضمام اجلزائر إىل ادلنظمة العادلية للتجارة بني التفاؤل والتشاؤم، 3

 .68ص ص،2005
 .152-151ص ص، 2006ورقلة،قاصدي مرباح، ،جامعة4،عددمجلة الباحثابراىيم خبيت،زلمد الطيب دويس،براءة اإلخرتاع مؤشرلتنافسية االقتصاديات: اجلزائروالدول العربية، 4

5 Benyahia Farid,Op.Cit, p89. 
  الصادرباجلريدة الرمسية للجمهورية  1973نوفمرب 21ادلؤرخ يف73-62دبوجب األمر رقم 1973يف ادللكية الصناعية والتوحيد الصناعي سنة مت تأسيس أول معهد جزائري سلتص فقط

ا بعد ادلعهد إىل معهدين األول وقد انتقلت اليو صالحيات واختصاصات ادلكتب الوطين للملكية الصناعية ماعدا ما تعلق بالسجل ادلركزي للتجارة، وقسم فيم1973لسنة 5اجلزائرية رقم
الصادر 1998 فرباير 21ادلؤرخ يف 98-68وىذا دبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم( INAPI)زبصص فقط يف ادللكية الصناعية، ومحل تسمية ادلعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية

 1998سنة11باجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم
 .32ص،لعزيز طيبة،مرجع سابقبن علي بلعزوز،عبد ا 6
 .15ص،حاكمي بوحفص،مرجع سابق 7
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1اإلقتصادم
 اإلنتاجية كاألنشطة المؤسسات لدعـ المكجية األنشطة حكؿ كتمحكردكالر، ماليير7مايقارب بمغ  

 كتنمية  المعيشي المستكل تحسيف النقؿ، الرم، ميداف فيالمصمحة العامة  لتعزيز خصص كما ،الفالحية
          2،البشرية المكارد

نتج  مما 20043 سنة كالرد 38063بعد ارتفاع سعر النفط حيث بمغ ية لمجزائرحسف الكضعية المالكنتيجة لت
 ،تـ اقرار برنامج تكميمي لدعـ النمك دج كمع تزايد التفاؤؿ مميار 4301حكالي عنو تراكـ احتياطي صرؼ بمغ 

لمكجكدة أداة اإلنتاج الكطنية ا كمرافقة4 السابقة االصالحات استكماؿ ىدفوك  ممياردكالر 55مبمغ خصص لو
                   5في تحكليا الحتمي لتككف مستعدة لإلنفتاح عمى اإلقتصاد العالمي

خارج قطاع المحركقات  %505ساىـ مخطط دعـ االنعاش االقتصادم في تحقيؽ متكسط معدؿ نمك ب كقد
ج كما أف البرنام 2000-1995خالؿ الفترة % 302كمتكسط معدؿ نمك بعد أف كاف اليتجاكز % 408ك

خالؿ  % 606التكميمي لدعـ النمك ساىـ في تحقيؽ متكسط معدؿ نمك خارج قطاع المحركقات قدر ب
 تحسف ىك ما يؤكد استمراريةك  2004-2001أم بنسبة اكبرمما قد حقؽ خالؿ الفترة 2009-2005الفترة

  6العاـ االنفاؽ تزايد مع الجزائر في االقتصادم النشاط

 بمبمغ لنفقات تصكرا يمثؿ الذم (2014-2010)ببرنامج االستثمارات العمكميةدعـ البرنامجيف السابقيف  تـك 
  :يشمؿ دكالرك مميار 286يعادؿ

 الستكماؿ ممياردكالر(،  130مميار دينار)يعادؿ 9680بمبمغ  2009)برنامج جارم( الى نياية
 المشاريع الكبرل الجارم انجازىا،

  7مف أجؿ مشاريع جديدةمميار دكالر(، 155مميار دينار)يعادؿ11534برنامج جديد بمبمغ 

 

                                                             
 .21ص،بلقاسم زايري ،إدارة احتياطيات الصرف وسبويل التنمية يف اجلزائر،مرجع سابق 1
، 2010بسكرة،زلمد خيضر، ،جامعة7،العددمجلة أبحاث اقتصادية وادارية(،2009-2001كرمي زرمان،التنمية ادلستدمية يف اجلزائرمن خالل برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي)  2

 .200ص
 .142ص،بالل لوعيل،مرجع سابق 3
-2009،مذكرة ماجستري يف علوم التسيري )غري منشورة(،جامعةاجلزائر،2009-2001أثر سياسة االنفاق العام على النمو االقتصادي:دراسة حالة اجلزائركرمي بودخدخ،  4

 .  202،ص2010
 .205ص،كرمي زرمان،مرجع سابق  5
 .224كرمي بودخدخ،مرجع سابق،ص 6
 .38ص ،،مرجع سابق2010ملحق بيان السياسة العامة أكتوبرمصاحل الوزير األول، 7
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 1:الى 2014-2010لمفترة  ييدؼ برنامج االستثمارات العمكميةك  

 ،تحسيف التنمية البشرية 
 ،مكاصمة تطكير المنشآت القاعدية األساسية كتحسيف الخدمة العمكمية 
 ،دعـ تنمية اإلقتصاد الكطني 
 ،التنمية الصناعية 
 ،تشجيع إنشاء مناصب الشغؿ 
 قتصاد المعرفة،تطكير إ 

 
 :الجيود المبذولة في مجال الخوصصةرابعا:

 مما ؤاتباط الخصخصة مسار عرؼ فقد كاالجتماعية، كاالقتصادية السياسية العراقيؿ لمختمؼ نتيجة    
الذم بيف تخميا أكثركضكحا لمدكلة لصالح المزيد مف عمميات  042-01 رقـ األمر إصدار استمـز

بعض الديناميكية عمى مسار  مما أضفى،طراؾاركات بإستثناء سكنالخصخصة التي تشمؿ كؿ الش
 713مؤسسة عمكمية إقتصادية ك 459معنية بالخكصصة منيا مؤسسة1270 برمجت حيث الخكصصة

ظؿ مسار الخصخصة حبيس القكانيف ك ك ،  4إال أف عمميات الخكصصة كاجيت عراقيؿ كاضرابات، 3فرع
كقفة عمى غرار مشركع الشراكة بيف أكنتربكز الفرنسية " ك شركة فيما ظمت مشاريع أخرل مت ، التشريعات
  6دكالر مميار 16حجـ 2008،كبمغت عكائد الخكصصة خالؿ أربع سنكات إلى غاية 5،سكنمغاز

 
 
 
 

                                                             
1
Agence Nationale de Developpement deL'investissement,Programme Quinquennal des Investissements publics 2010-2014,( http://www.andi.dz/ 

fr/PDF/investir_en_algerie/plan%20quinquenal%202010%20fr.pdf)consulter le13/04/2012 
 تأو  22الصادرة بتاريخ ،،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةالمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية اإلقتصادية وتسييرها وخوصصتها ،2001أوت20الصادر بتاريخ 04-01األمر 2

2001 . 
 قاصدي مرباح، ،جامعة7،العددمجلة الباحثزلمد زرقون،إنعكاسات إسرتاتيجية اخلوصصة على الوضعية ادلالية للمؤسسة اإلقتصادية:دراسة حالة بعض ادلؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية، 3

 .156ص، 2010-2009ورقلة،
4 Leila Melbouci,L'entreprise publique industrielle algerienne(EPIA)entre changement et adaptation:un essai d'evaluation des strategies 

d'adaptation appliquees en Algerie,Revue Recherches economiques et Manageriales,n°2,Faculté des siences économiques et de gestion, 

université Mohamed khider,Biskra,décembre2007,P89  
 .123-122ص ص،كأداة لتمويل التنمية اإلقتصادية،مرجع سابق الزين منصوري،آليات تشجيع وترقية اإلستثمار 5
 .3ص،2009الشلف،السداسي األول حسيبة بن بوعلي، ،جامعة 6،عددمجلة اقتصاديات شمال افريقياعبد اجمليد قدي،الصناديق السيادية واألزمة ادلالية الراىنة، 6

http://www.andi.dz/
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 (2007-2003حصيمة برنامج الخوصصة في الجزائر خالل الفترة) (6-3جدول)  
 المجموع 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

 192 68 62 50 7 5 صصة اإلجماليةالخو 
 33 7 12 11 2 1 (أغمبية50%الخوصصة الجزئية)
 11 6 1 1 3 0 (أقمية50%الخوصصة الجزئية)

 69 0 9 29 23 8 اإلستعادة من طرف األجراء
 29 9 2 4 10 4 )مشروعات مشتركة(الشراكة 

التخمي عن األصول لمخواص الذين يشترونيا من 
 جديد

2 13 18 30 20 83 

 417 110 116 113 58 20 المجموع

source: Ministère de l'idustrie,de la PME et de la promotion de l'investissement, Bilan des 

privatisations(2003-2007),in (http://www.mipmepi.gov.dz/?Bilan-des-privatisations) consulter 

le 01-09-2012 

 2004سنة  58 إلى 2003مؤسسة سنة 20يظير مف الجدكؿ  زيادة عدد المؤسسات المخكصصة مف    
المؤسسات مجمكع مغ  كبأم بتراجع نسبي،2007سنة 110لتصبح  2006سنة 116ثـ 2005سنة 113ثـ

 %100مخكصصة بنسبة مؤسسة 192 منيا( 2007-2003مؤسسة خالؿ الفترة ) 417 المخكصصة
بينما استفاد  %50مؤسسة مخكصصة بنسبة تقؿ عف 11ك %50مؤسسة مخكصصة بنسبة تفكؽ33ك

كيالحظ أف خيارخصخصة المؤسسات العامة بصفة كمية يمثؿ البديؿ الذم حظي  1مؤسسة 69العماؿ ب
 عمميات لعدد المتصاعد رالتطكريفس ما كىكبأكبر مستكل مف النجاح مقارنة بباقي البدائؿ المطركحة، 

 مؤسسة  417كيعتبر عدد عمميات الخصخصة)،2 الخيار بيذا ؽميتع فيما أخرل إلى سنة مف الخصخصة
ىك دكف المستكل المرغكب فيو سياسيا،كىك مايفسر انتقاد ىـر السمطة السياسية في  سنكات( 5عامة خالؿ 

 3امج الفاشؿلسياسة الخصخصة في الجزائر كنعتيا بالبرن الجزائر
 في مجال البنية التحتيةالجيود المبذولة خامسا :

بخصكص تطكير قطاع النقؿ البحرم بقيمة  2008 سنة  تـ اقرار خطة طكيمة المدل في في ىذا المجاؿ  
مف اجمالي االستثمارات الكاردة لمدكؿ العربية في مجاؿ تطكير  %1602مميارات دكالر)تشكؿ نسبة 10

لميناء  االستيعابية ةطاقالرفع  مف أجؿ ربية( كىذا باإلتفاؽ مع شركة مكانيء دبي العالميةالمكانيء لمدكؿ الع

                                                             
 .156ص،رجع سابقزلمد زرقون،م 1
 .274ص،الشيخ الداوي ،مرجع سابق 2
 .نفس ادلرجع والصفحة 3

http://www.mipmepi.gov.dz/?Bilan-des-privatisations
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مميكف دكالرلتطكير ميناء جف جف عبر  680كما خصص مف اجمالي المبمغ الؼ حاكية 800الى  الجزائر
B.O.Tعقد

  1لمدة ثالثكف عاما، 
مف الربط  %93سد كبمكغ نسبة 66ة في إنجاز ( كالمتمثم2010نجازات األخرل )لغاية نيايةضافة الى اإلإ

محطة تكليد  15ك كـ سكؾ حديدية1797ربط بقنكات صرؼ المياه،ك %86كب كنسبةبشبكة الماء الشر 
كـ  20000 كصؿ عدد الطرؽ الكطنية الى كما (غرب–شرؽ )لى تسميـ الطريؽ السيارإإضافة ،2كيرباء

 –شماؿ )في الطريؽ السيار كما بدأت األشغاؿ كـ 60000ب  بمديةالطرؽ الكـ ك  23000كالئية الطرؽ الك 
  3 كـ مف الجسكر الكبرل 17الذم يحتاج الى بناء ستة أنفاؽ ك بركاقيىة( –في اصعب منطقة)شفة  (جنكب

 عمى صعيد التنمية البشريةالجيود المبذولةسادسا:
حيث في الفترة  االقتصادمبرنامج دعـ االنعاش بفضؿ حققت الجزائر تطكر نسبي في مجاؿ التنمية الشرية 

 مركز 172ك معيد تككيف22كثانكية  666ك اكمالية1700ك مدرسة 4592نجازاتـ  2010/ 1999
 %9704سنكات 6ؿ عيادة متخصصة،كبمغ تمدرس األطفاؿ133قاعةعالج، 1096مستشفى، 36تككيف،
 الجامعية حياءاأل في يقطنكف الطالب مف%50 مف أكثر أف كما4،%9502النسبة بمغت سنة 15 الى6 كمف
 5نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالبمداف المجاكرة كمرتفعة مقارنة بكثير مف دكؿ العالـ كىي

  

                                                             
 يعرفB.O.T ( ىو أن يقوم ارباد شركات1994طبقا دلفهوم البنك الدويل )-بتمويل وبناء وتشغيل وصيانة مرفق ما لفرتة زلدودة وبعد ذلك ينقل ادلرفق اىل الدولة واليتم  -كونسورتيوم

 التشغيل،ودلزيد من التوضيح أنظر:ربويلو أثناء البناء و 
   . 2009،،ادلكتب اجلامعي احلديث،مصر B.O.Tمشروعات البنية الساسية بنظام الزلمد أمحد غاًل ، -

 .219 -202ص ص،،مرجع سابق  2010،،الكويتفي الدول العربيةمناخ االستثمار ادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 1
 .89 -79ص ص،،مرجع سابقسياسة العامةملحق بيان المصاحل الوزير األول، 2
 .2012جوان8التلفزة الوطنيةاجلزائرية،حصة رادار،لقاء مع شلثل وزير األشغال العمومية، اجلمعة  3
4

 .86-77 ص ص، ،مرجع سابقملحق بيان السياسة العامةمصاحل الوزير األول، 
 -43،عددان مجلة بحوث اقتصادية عربيةاجلزائرية:مدخل اسرتاتيجي إىل ربقيق التنمية اإلقتصادية يف ظل العودلة،اجلودة الشاملة يف بناء القدرات البشرية ،مراميي  زلمدعمر صخري، 5

 .222ص، 2008خريف -مصر ،صيف،،اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية44
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 :أعمى درجة1دنى درجة،أ 0دليؿ المؤشر 

Source: UNDP,rapport  sur le développement humain 2011,Durabilité et Equité:Un Meilleur 

Avenir pour Tous ,new York,2011,pp149-150.    

إلى   2005سنة 00667 معدؿ مف في مؤشر التنمية البشرية تحسف كضع الجزائر مف الشكؿ أعاله نالحظ
-2009عالميا في الفترة 96الى المرتبة 2005عالميا سنة 98ترجـ بتقدميا مف المرتبة، 2011سنة 00698
بينما حافظت  2شرية المتكسطةضمف المجمكعة الثالثة ذات التنمية الب صنفتك  1دكلة 187مف بيف 2011

كمع  3دكلة عربية 19( مف بيف 2011-2005عربيافي الفترة ) 11عمى ترتيبيا عربيا بحمكليا في المرتبة 
 الجدكؿ التالي:في  نكجزىا الدكؿ العربيةالكثير مف نقائص تشترؾ فييا مع  ىذا تبقى الجزائر تعاني مف

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 UNDP,rapport  sur le développement humain 2011,Op.Cit,pp 149-152. 
2 Ibid,p150 

  .14فحة،مرجع سابق،صحسن الطال 3

 قطر
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مقارنة الجزائربأحسن دولة عربية في مؤشر التنمية البشرية ( 12-3)شكل
 (2011-2009)والفترة 2005لسنة 

 امارات الجزائر قطر
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 بتكارية وتوطين التقانة اإل الطاقةمؤشر ن دولة عربية في مقارنة الجزائر بأحس ( 7-3) الجدول
 2011لسنة                                         

  
 أحسن دولة عربية الجزائر المؤشرات الفرعية

 0119  مغرب 0103 نسبة الصادرات ذات التقانة العالية
 0091/عماف كقطر1000افالسكد 0063 نسبة واردات المعدات واآلالت من اجمالي الواردات
 0191  تونس 0151 نسبة الطمبة المسجمين في العموم والتكنموجيا
االنفاق عمى البحث العممي كنسبة من الناتج 

 المحمي
 0032  تكنس 0000

 0137  تونس 0104 عدد الباحثين لكل مميون نسمة
 0002  ككيت 0000 عدد براءات االختراع

 0118 كويت 0102 يةعدد المقاالت العممية والتقن
 درجة أعمى1درجة، أدنى 0 :دليل المؤشر      
  عتمادا عمى:إ:مف اعداد الطالب  المصدر     

 . 53صمرجع سابؽ،،2012،العربية تقرير التنافسية ،المعيد العربي لمتخطيط -    
 0001ـ تتجاكزنظرا ألف النتيجة المحسكبة في مؤشر التنافسية العربية ل عالمة الصفرمنحت : مالحظة

 التقانة لتكطيف مؤشر تعد التي العالية التقانة ذات لمصادرات الضعيفة النسبة يتضح مف الجدكؿ أعاله
مما يعني أف تدفقات التكنمكجيا تسير في اتجاه كاحد كىك اإلستيراد  التنافسية القدرات تدعيـ في تستخدـك 

 إنخفاضإضافة إلى  1يضعيا مكردك التكنمكجيااألمر الذم يضع الدكلة في مكقؼ ضعؼ أماـ الشركط التي 
رغـ الجيد المبذكؿ الذم تكج بزيادة عدد المقاالت  ،كتكاضع عدد المقاالت العممية كالتقنية الباحثيف عدد

مقالة منشكرة  1289الى )المرتبة السابعة عربيا(2000مقالة سنة 410العممية المنشكرة مف 
حيث أف  كالتطكير لمبحث المخصصة المكارد نسبة انخفاضيالحظ  كما 2)المرتبة الرابعة عربيا(2008سنة

كاألعماؿ اإلدارية،كينفؽ جزء ضئيؿ عمى البحث  جزءا كبيرا مف ىذه النسبة يخصص لإلنفاؽ عمى األجكر
 100مركز بحث ك 12في ظؿ العممي لمبحث كاضحة سياسة الجزائر عمى ترسك ال حيث 3العممي كالفني،

مما يبيف تأخر الجزائر  نسبة ميممة  اإلختراع براءات عدد شكؿيكما  4لجامعاتكحدة بحث عمى مستكل ا

                                                             
 .17ص،سلوى فؤاد صابر،مرجع سابق 1

2 UNESCO,Unesco Sience Report,The Curent Status  of Sience around The World,Paris,France,2010,p266.  
 .15ص،،سلوى فؤاد صابر،مرجع سابق 3

4 Chabha Bouzar&Fatima Tareb,Op.Cit,P88.  
 0001توجد براءات إخرتاع أوإنفاق على البحث العلمي،بل يعود إلمهال النسبة نظرا لتواضعها وعدم ذباوزىا ل  نو الاليعين أ وجود عالمة الصفر . 
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حيث لـ يتجاكز 1ضعؼ اقباؿ المتعامميف األجانب عمى حماية اختراعاتيـ في الجزائرك في ىذا المجاؿ  
عدد براءات اإلختراع الممنكحة  كتشكؿ 2ختراعإ براءة 53ؿ 2008-2005مجمكع براءات اإلختراع لمفترة 

  3مف اجمالي البراءات الممنكحة،%85المقيميف  لغير

  في مجال الترويج جيود الدولة الجزائرية سابعا:
فعالية  24بيف مؤتمرات كمعارض كندكات ، كماشاركت في  فعالية اقتصادية ما 61قامت الجزائربتنظيـ 
لمككالة الكطنية لتطكير  نيتـ تحديث المكقع االلكترك ك  كفد ، 14اضافة الى استقباؿ  اقتصادية في الخارج

كماكصؿ عدد المؤسسات األجنبية المشاركة   الخارج إلى تركيجية زيارات بسبع اضافة الى القياـ اإلستثمار
في الطبعة   565مقابؿ مؤسسة أجنبية 660 إلى2012لسنة  مف معرض الجزائر الدكلي 45في الطبعة
  4الماضية
 لمناطق الحرة والمناطق الصناعيةاترقيةفي مجال الجيود المبذولة ثامنا :

كمابدأت  5تـ تحكيؿ منطقة جيجؿ الحرة الى منطقة صناعية مندمجة ذات طابع جيكم 2005في سنة 
إنتيت اشغاؿ انشاءالمنطقة  2009كفي سنة   6بيف جف جف كبجاية يربط إلنجاز طريؽ سيار األشغاؿ

 ةمنطق 42نشاءإكما يجرم العمؿ عمى  الستثماريةكتـ تأىيميا إلحتضاف المشاريع ا الصناعية ببرج بكعريريج
 حيث يتـ اختيارىا عمى أساس قربيا لممؤسسات الجامعية ككحدات البحث،7صناعية جديدة بتمكيؿ حككمي

مكانية الدخكؿ في مناطؽ اإلنتاج،ككذلؾ تكفر الخدمات الجماعية ذات  اضافة إلى تكفراليياكؿ القاعدية كا 
          8النكعية

 
 

                                                             
 .151ص،ابراىيم خبيت،زلمد الطيب دويس،مرجع سابق 1
-2009،اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية،مصر،خريف 49 -48دان ،العدمجلة بحوث اقتصادية عربيةكمال رزيق،توجو األقطار العربية ضلو اقتصاد ادلعرفة وتكنلوجيا ادلعلومات،  2

 .158ص،2010شتاء
 .12ص،سلوى فؤاد صابر،مرجع سابق 3
  :168ص،2003،،الكويتمناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، -   انظر اىل.    

 .161ص،مرجع سابق،2005، مناخ اإلستثمارفي الدول العربية،دلؤسسة العربية لضمان االستثمارا -                
 .203ص،2006،،الكويتمناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، -                
 .269ص،مرجع سابق،2008، مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، -                

 .31/05/2012ادلوافق ل ،3671،عددجريدة الشروقدلعرض اجلزائر الدويل، 45عبد الوىاب بوكروح،بوتفليقة يفتتح الطبعة ال  4
 .161ص،مرجع سابق، 2005،العربية الدول اإلستثمارفيمناخ ادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 5
 .2012جوان 08األشغال العمومية ،اجلمعة،لقاء مع شلثل وزير حصة رادا رالتلفزة الوطنية اجلزائرية، 6
 .116ص،،مرجع سابق 2009،الكويت،العربية الدول اإلستثمارفيمناخ ادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 7
 .97ص،2006جانفي الشلف، حسيبة بن بوعلي، ،جامعة5،عددمجلة اقتصاديات شمال افريقيانصرية قوريش،أبعاد وتوجهات اسرتاتيجية إنعاش الصناعة يف اجلزائر، 8
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 عمى مستوى بيئة اداء األعمالالدولة الجزائريةجيود الثالث:الفرع 
األعماؿ،لكنيا غير كافية  أداء الجزائربإجراء إصالحات ساىمت في تحسنيا في بعض مجاالت بيئة قامت 

ألنيا لـ تشمؿ بيئة أداء األعماؿ ككؿ،كمف بيف ىذه اإلصالحات اصدارتعميمات لمبنكؾ كالمؤسسات المالية 
تسجيؿ االئتماف العاـ عف االئتماف كالقركض غير المسددة مما زاد مف المعمكمات المتاحة إلبالغ مكتب 

كما تـ اقرار  1 %25إلى  %30بشأف المقترضيف المحتمميف كما تـ تخفيض معدؿ ضريبة الشركات مف
لكائح جديدة لتسييؿ تراخيص البناء،كتـ خفض تكمفة نقؿ الممكية،كتخفيض معدؿ ضريبة الدخؿ عمى 

،كما تـ اعتماد قكانيف جديدة لإلجراءات المدنية كزيادة  %19الى %25لشركات في بعض القطاعات مف ا
،كصنفت ىذه االصالحات في خانة االصالحات 2كفاءة المحاكـ بيدؼ تعزيز سرعة انفاذ العقكد التجارية

لجزائر المقترضيف كفي مجاؿ الحصكؿ عمى االئتماف منحت ا 3المؤدية الى تسييؿ ممارسة أنشطة األعماؿ
  4كالتحقؽ مف بياناتيـ الشخصية الخاصة بيـحؽ االطالع 

 عدد يقدر  نجد أنو األعماؿ الفرعية لمؤشربيئة أداء المؤشرات في عربية دكلة أحسف مع الجزائر كبمقارنة
 أحسف في يتعدل ال الذم الكقت في ، إجراء، 14ب الجزائر في استثمارم مشركع لتأسيس الالزمة اإلجراءات
نجد المشرع الجزائرم يعتمد  ،كفيما يخص اإلجراءات الالزمة الستخراج التراخيص إجراءات 3 دكلة عربية

الجية المختصة حيث كمما زادت أىمية مشاريع البناء باعتبارىا كطنية أك جيكية أك استراتيجية كاف  معيار
مف ميعاد التحقيؽ الممنكح لرئيس  يؽ أطكؿاالختصاص لمكالي أك الكزير المكمؼ بالتعميرككاف ميعاد التحق

إجراء 22قد تـ تخفيضيامف ك 5 المجمس الشعبي البمدم عندما يختص بمنح رخصة بناء بصفتو ممثال لمبمدية
 أف عمى يدؿ ىذا ك إجراءات 9في المقابؿ اليتعدل عددىا في أحسف دكلة عربية كىي السعكدية  19الى 

 بفعؿ كالمكافقات التراخيص عمى لمحصكؿ رسمية جيات مع عدة يتـ الجزائر في األجنبي المستثمر تعامؿ
حيث لـ تمعب دكرىا في  2001لعاـ 01-03لمنافذة الكاحدة التي تـ إنشاؤىا بناء عمى األمر الشكمي الدكر

 التراخيص، الستخراج الالزمة كاألياـ اإلجراءات عدد تقميص
 يـك 48 يعادؿ بما 10إجراء الى  14مف الجزائر في العقار الالزمة لتسجيؿ اإلجراءات كرغـ تخفيض عدد

 إرتفاع أف شؾ كال يكميف، يعادؿ ما أم كىي االمارات تستغرؽ إجراء كاحد عربية دكلة أحسف نجدأف عمؿ،
                                                             

 .89ص،،مرجع سابق2006،مناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 1
 .171ص،،مرجع سابق2009، مناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 2
 .98ص،،مرجع سابق2010 ،مناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 3
   رغم استكمال مجيع االجراءات التقنية اخلاصة هبذا الربنامج. يدخل ىذا االجراء حيز التطبيق حلد اآلنمل  
 .172ص،،مرجع سابق2011،مناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 4
 45-34كما مت التطرق دلؤشراتو الفرعية ص ص   20ول من ادلذكرة صلإلشارة مت شرح مؤشربيئة األعمال يف الفصل األ ، 

 .25-24ص ص،الزين عزري،مرجع سابق 5
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 كالممتمكات ممكية األراضي، أمف ضعؼ عمى يدؿ الجزائر في الممكية تسجيؿ مؤشر في كالكقت اإلجراءات
تـ تقميص عدد  كما الممتمكات، فعاؿ لتسجيؿ نظاـ غياب بمعنى الستثمارية،ا بالعممية الخاصة األخرل
،كىك كقت طكيؿ مقارنة  630 بمايعادؿ 45إدارم الى  إجراء 47 الجزائرمف في  العقكد إنفاذ إجراءات يـك

 عمى يدؿ ىذا أف شؾ يكما كال 370بمكريتانيا التي يستغرؽ فييا الكقت الالـز إلصدار حكـ نيائي في العقكد
 التكاليؼ كخفض المخاطر مف بالحد يسمح الذم إلى المستكل آمنة غير الجزائر في التعاقدات بيئة أف

كفي إنتظارذلؾ تتحمؿ  سنة، 205 الجزائرم السكؽ مف شركة خركج كيتطمب المعامالت، بمختمؼ الخاصة
 عربية دكلة أحسف في يقدر زمف الخركج مف السكؽ الذم الكقت في الماؿ، رأس مف%  7 ب تقدر تكمفة

 عمى الكبيرة المفركضة القيكد عمى دليؿ كىذا الماؿ، رأس مف كتكمفة%  1 يعادؿ كما سنة، 103كىي تكنس
 التي إجمالي الضرائب ارتفاع كذلؾ يتضح الجزائرم، السكؽ مف في الخركج رغبتيـ حالة في المستثمريف

كىذا  % 72الى   % 7402رغـ تقميصيا مف في الجزائر  األرباح مف كنسبة األجنبي المستثمر يتحمميا
كالتي تمثؿ إشتراكات العمؿ فقط حيث أف قطر ىي األفضؿ % 1103مقارنة بأحسف دكلة عربية كىي قطرب 

 % 2907كيعكدسبب إرتفاع إجمالي الضرائب في الجزائرالى إرتفاع نسبة إشتراكات العمؿ) 1مف دكف ضرائب،
 ،خرل رغـ انخفاض نسبة ضريبة أرباح الشركاتمف األرباح( ككذلؾ ارتفاع الضرائب األ

  لذلؾ، الالزمة كاألياـ الكثائؽ عدد ارتفاع نتيجة شحنة كؿ( أك استيراد) تصدير تكمفة ارتفاع كما يالحظ
كفي مجاؿ الحصكؿ عمى االئتماف نتج  عف منح الجزائر المقترضيف حؽ االطالع كالتحقؽ مف بياناتيـ 

 سبة تغطية المكاتب العامة لممعمكمات االئتمانية كتحسف الكضع في الجزائرالشخصية الخاصة بيـ زيادة ن
 150عربيا ك11كمع ىذا لـ يتحسف ترتيب الجزائر في مؤشر الحصكؿ عمى االئتماف حيث إحتمت الرتبة

 عالميا،
تؿ الجدير بالذكر أنو فيما يخص مؤشر تكصيؿ الكيرباء مازالت الجزائر في مؤخرة الدكؿ العربية حيث تح

العاشر  االمارات كالتي إحتمت المركز األكؿ عربيا عالميا مقارنة بصاحبة المركز 164عربيا كاؿ 19المركز 
فيما يخص  إجراءات ،أما3مقارنة بأحسف دكلة عربية كىي قطر ب 6عالميا حيث نالحظ أف عدد اال جراءات
ارنة بباقي الدكؿ العربية التي يستغرؽ كىي فترة طكيمة مق يكما 159الكقت الالـز لتكصيؿ الكيرباء فيستغرؽ 

ىي  يكما كفي المقابؿ نجد مكريتانيا 180يـك كلـ تتفكؽ الجزائر إالعمى جيبكتي ب100معظميا أقؿ مف 
                   عالميا(،                                          122عربيا ك16يكما فقط رغـ تأخرىا في ترتيب ىذا المؤشر) 35األفضؿ ب

كجكد   OECDالتنميةك كبينت دراسة مقارنة بيف متكسط أداء الدكؿ العربية كدكؿ منظمة التعاكف االقتصادم 

                                                             
 .15ص،،مرجع سابق 2011،الرابع،العدد الفصلي  نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 1
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في بعض مككنات مؤشر بدء  %20الجزائر ضمف الدكؿ ذات األداء األسكأ مف المتكسط  العربي بنسبة
)انظر الجدكؿ  1يؿ الكيرباءالمشركع كاستخراج التراخيص كتسجيؿ الممتمكات كالحصكؿ عمى االئتماف كتكص

 التالي(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  .176 -175ص ص،،مرجع سابق2011،مناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 1
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 2012في مؤشرسيولةأداء األعمال لسنة  مقارنة موقع الجزائربأحسن دولةعربية  (8-3الجدول رقم)
أحسن  الجزائر المؤشر الفرعي المؤشر

دولة 
 عربية

أحسن  الجزائر المؤشر الفرعي المؤشر
دولة 
 عربية

 بدء
روع

مش
ال

 

 راءاتعدد االج -
 )أياـ(الزمف -
 (%)مف دخؿ الفردالتكمفة -
 %الحد األدنى لرأس الماؿ -

14 
25 

1201 
31 

3 
5 

007 
00 

ان
ــــــــ
ـ

ف
ــــــــ

اذ 
ــــعــمــا

 قود

 عدد االجراءات-
 ) أياـ(الزمف-
 مف قيمة المطالبة(%التكمفة)-

45 
630 
2109 

36 
370 
1305 

ج 
خرا
ست
ا

ناء
 الب

ص
راخي

ت
 

 عدد االجراءات-
 )أياـ(زمفال-
 (%التكمفة)مف دخؿ الفرد-

19 
281 
2301 

9 
43 
101 

ت 
حاال

ية 
سو

ت
عثر

الت
 

 )عاـ( النشاط تصفية -
 (مف الممتمكات %التكمفة)-
 استرداد األمكاؿ)سنت/دكالر(-

205 
7 

4107 

103 
1 

66 

يل 
سج

ت
ات
تمك
مم
ال

 

 عدد االجراءات-
 )أياـ(الزمف-
 (%التكمفة)مف قيمة العقار-

10 
48 
701 

1 
2 
0 

ت
يل 

وص
باء
ير
الك

 

 عدد االجراءات-
 الزمف الالـز لمتكصيؿ-
 مف دخؿ الفرد( %التكمفة)-

6 
159 
1057 

3 
35 
4 

دف
ــــــــ
ــــــــ
ـــــ

ع 
ضــــال

ــــــــ
ــــ

رائ
ــــــــ
ــــــــ
ـــــــ

 ب

 عدد المدفكعات سنكيا-
 )ساعة(كقت الالـز لمتعامؿ-
 أرباح( %)اجمالى الضرائب-
 ضريبة األرباح-1  
 اشتراكات العمؿ-2  
 ضرائب أخرل-3  

29 
451 
72 
606 

2907 
3507 

03 
12 

1103 
00 
00 
00 

جـــالت
ــــــــ
ـ

 ع
ارة

ــــــــ
ــــــــ
ــــ

ر ــــــب
الح

ــــــــ
ــــــــ

 دود

 الكثائؽ المطمكبة لمتصدير-
 الكقت المستغرؽ لمتصدير-
 (/لمحاكية$تكمفة التصدير)-
 الكثائؽ المطمكبة لالستيراد-
 )أياـ(الكقت المستغرؽ-
 (/لمحاكية$)تكمفة التكريد-
 

8 
17 

1248 
9 

27 
1318 

4 
7 

577 
5 
7 
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عمى

ول 
حص

ال
 

مان
الئت

ا
 

 .قكةالحقكؽ القانكنية -
 .عمؽ المعمكمات االئتمانية-
العامة  تغطية السجالت -

 .%االئتمانية لممعمكمات
 الخاصةتغطية المراكز  -

 .  %االئتمانية لممعمكمات

3/10 
3/6 

003 
 

00 

5/10 
6/6 

3202 
 

40 

اية
حم

 
مر
ستث

الم
 

 نطاؽ االفصاح-
نطاؽ مسؤكلية -

 أعضاءمجمس االدارة
 سيكلة المقاضاة-
 

6/10 
6/10 
 
4/10 
 

9/10 
6/10 
 
7 

 مف اعداد الطالب باالعتماد عمى البيانات المستقاة مف::المصدر

- World Bank,Doing business in a more transparent world,2012,Op.Cit,pp78-137.                                   

- World Bank,Doing business in a more transparent world,economy  profile: Algeria,2012 in:                 

( http://www.doingbusiness.org/~/media/giawb/doing%20business/documents/ profiles/ country/ DZA. 

pdf ) reviewed on 12/09/2012.  

 

http://www.doingbusiness.org/~/media/giawb/doing%20business/documents/%20profiles/%20country/%20DZA.%20pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/giawb/doing%20business/documents/%20profiles/%20country/%20DZA.%20pdf


 الفصل الثالث:تأثير مناخ االستثمارعلى االستثماراألجنبي المباشر
 

163 
 

 2002/2010مفترةلالجزائر  تقييم مناخ االستثمار فيالمطمب الثالث : 

 االستثمار، مناخ كجاذبية سالمة مدل عف الكشؼ في كاإلقميمية الدكلية المؤشرات كدكر أىمية زدادتإ لقد
 بيفك  المؤشرات ىذه في البمد ترتيب بيف قكية إحصائية داللة ىناؾ أف الكاقعية الشكاىد مف العديد أثبتت حيث
 الدقة درجة إلى تصؿ لـ المؤشرات ىذه أف مف الرغـ كعمى أجنبي، ستثمارإ مف يستقطبو ما مقدار

 .1بيا يسترشدكف القرار كصانعي األعماؿ رجاؿ أف إال الكاممة، كالمكضكعية

 :في المؤشرات الدوليةالجزائر  تصنيفالفرع األول: 

عبيرعف حسف نكاياىا في اإلنفتاح عمى اإلقتصاد مف المؤشرات الدكلية كت عدددخمت الجزائر مؤخرا في 
  كتتمثؿ المؤشرات الدكلية فيما يمي:  العالمي كبالتالي جذب اإلستثمارات األجنبية المباشرة

 مؤشرات تقويم المخاطر القطرية: أوال:

المخاطرالمرتبطة يقيس كؿ منيا الصادرة عف جيات دكلية متخصصة تكجد مجمكعة مف المؤشرات 
كالجدكؿ التالي يكضح مكقع كغيره ككؿ مؤشر بدكره ينقسـ الى مجمكعة مؤشرات فرعية  أك السدادمار باالستث

 ،مؤشرات الخاصة بالمخاطرالالجزائرفي بعض 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .145ص،موالي خلضر عبد الرزاق وشعيب بونوة،مرجع سابق 1
 من الفصل األول.  18اىل 13دلزيد من التفصيل حول ادلؤشرات الدولية اخلاصة بتقييم مناخ االستثمار ارجع اىل الصفحات  من 
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 2002/2010لمفترة تقويم المخاطر القطرية اتوضعية الجزائر في مؤشر  (9-3جدول رقم)       

 المؤشر المركب السنوات
 ةالقطريلممخاطر 

مؤشراالنستيتيوشنال 
أنفستورلمتقييم 

 القطري

مؤشروكالة دان اند براد 
 ستريت لممخاطرالقطرية

 مؤشر الكوفاس

 درجة رصيد
 المخاطرة

 درجة رصيد
 المخاطرة

 درجة رصيد
 المخاطرة

 درجة رصيد
 المخاطرة

 مضاربة B مرتفعة DB5d مرتفعة 3105 معتدلة 6308 2002
 مضاربة B مرتفعة DB5d عةمرتف 3304 معتدلة 6508 2003
 مضاربة B مرتفعة DB5d مرتفعة 4002 منخفضة 7505 2004
 درجة استثمارية A4 مرتفعة DB5a مرتفعة 4705 منخفضة 7703 2005
 درجة استثمارية A4 مرتفعة DB5a مرتفعة 4809 منخفضة 7708 2006
 درجة استثمارية A4 مرتفعة DB5a مرتفعة 5309 منخفضة 7708 2007
 درجة استثمارية A4 مرتفعة DB5a مرتفعة 5109 منخفضة 7608 2008
 درجة استثمارية A4 مرتفعة DB5a مرتفعة 5303 منخفضة 7008 2009
 درجة استثمارية A4 مرتفعة DB5b معتدلة  منخفضة 7809 2010

                                                         :البيانات المستقاة مف مف اعداد الطالب باالعتماد عمى:المصدر   
  . 2010الى  2003مف السنكات ،في الدول العربية مناخ االستثمارالمؤسسة العربية لضماف اإلستثمار، -

ستثمارحيث أصبحت الجزائر مف إللتحسف كضعية الجزائرفيما يتعمؽ بالمخاطر المرتبطة با يشير الجدكؿ
رتفاع إنستيتيكشناؿ أنفستكرنالحظ مؤشر األ عتمادإكب، 2004مف سنة بتداء إالدكؿ ذات المخاطرالمنخفضة 

، 2010صبحت تصنؼ مف الدكؿ ذات المخاطر المعتدلة بداية مف أبحيث رصيد الجزائرمع مركر السنكات 
( التي تشير  Bبإنتقاليا مف درجة المضاربة) نالحظ تحسف في كضعية الجزائر مؤشر الككفاس كفيما يخص

(  A4لى الدرجة)إفي فترة التسعينات  السياسي ستقرارالمرتفعة نسبيا بسبب عدـ اإل لمخاطرةالتميز باالى 
كيعكد ىذا التحسف بسبب الكضعية المالية  2005إبتداء مف المعتدلة المخاطرة كالتي تدؿ عمى كضعية

 . 2005مميار دكالر سنة56ؽ يفك  المريحة لمجزائر نتيجة تكفرىا عمى إحتياطي صرؼ

مزايا  مكف ىذه المؤشر الشركات األجنبية مف معرفة قدرة البمداف عمى تكفيري:التنافسية العالميشر مؤ ثانيا:
 ،مف مزايا االنتقاؿ الى بمد ما االستفادة مفتنافسية تمكنيا
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 2004/2012لمفترة (الوضعية التنافسية لمجزائر 10-3) رقم جدولال          

 الترتيب العالمي  الترتيب عربيا الترتيب عالميا السنوات
 دولةعربيةألحسن 

 مؤشراألعماؿ مؤشرالنمك مؤشراألعماؿ مؤشرالنمك مؤشراألعماؿ مؤشرالنمك
 28إمارات 16إمارات 7/7 7/7 89/108 71/104 2004
 33إمارات 18إمارات 9/9 9/9 95/116 82/117 2005
 26تكنس 30تكنس 9/10 9/10 85/121 76/125 2006

 29إمارات  12/21 76/125 2006/2007
 31قطر 13/21 81/128 2007/2008
 26قطر 13/14 99/134 2008/2009
 22قطر 11/14 83/134 2009/2010
 17قطر 11/15 86/134 2010/2011
 14قطر 10/15 87/134 2011/2012

 2006تـ دمج مؤشرم النمك كاألعماؿ في مؤشر كاحد ابتداء مف  -

 السنكات، في الدكؿ العربيةمناخ االستثمار ،االستثمار لضماف العربية المؤسسة :دا عمىاعتمامف اعداد الطالب  :المصدر    
                 2011إلى 2005مف

  2004/2012طكاؿ الفترة  99ك 71تخمؼ الكضعية التنافسية لمجزائرحيث تتراكح مرتبتيامابيف يبيف الجدكؿ 
ممستثمريف األجانب ل الجزائرم بالنسبة جع أىمية السكؽمراتب متأخرة عربياكىذايدؿ عمى ترا الجزائر كماتحتؿ

  خاصةالباحثيف عف إقامةاستثمارات مكجية لمتصدير.

 : مؤشر سيولة أداء األعمالثالثا:

مدل تأثير القكانيف كاإلجراءات الحككمية عمى  واألعماؿ مف أىـ المؤشرات لقياس أداء سيكلة يعتبر مؤشر  
   1ألعماؿ في الدكلةاألكضاع اإلقتصادية كبيئة ا

  

                                                             
 سبت إعادة احتساب مؤشر 2006و2005رض عقد مقارنة صحيحة بني مؤشري النمو للتنافسية العادلية لعامي يف ضوء التعديل الذي مت احداثو يف مؤشر النمو للتنافسية ولغ،

 وإعادة تصنيف الدول فيو وفقا للتعديل اجلديد 2005النموللعام
  ادلبحث الثاينمت إستعراض مكونات ىذا ادلؤشريف معرض احلديث عن جهود الدولة يف رلال بيئة أداء األعمال أنظر الفصل الثالث،.  

 .9ص،2008للدراسات السياسية،األردن،مارس ،مركز القدس البيئة اإلستثمارية في األردن بين الواقع والطموحمعن النسور، 1



 الفصل الثالث:تأثير مناخ االستثمارعلى االستثماراألجنبي المباشر
 

164 
 

 2005/2012لمفترة  عمالأل( وضعية الجزائر في مؤشر سيولة أداء ا11-3الجدول رقم)   

 السنوات
 

2005 
 دولة155

2006 
 دولة178

2007 
 دولة175

2008 
 دولة178

2009 
 دولة181

2010 
 دولة183

2011 
 دولة 183

2012 
183 
 دولة

 148 143 136 134 125 116 125 128 عالمياتبةر ال
 16/19 16/19 14/19 13/19 11/17 10/17 10/17 14/17 عربياتبةر ال
 حسنتبةأر 

 دولة عربية
 سعكدية
38 

 سعكدية
23 

 سعكدية
23 

 سعكدية
16 

 سعكدية
15 

 سعكدية
12 

 سعكدية
11 

 سعكدية
12 

في الدول مناخ االستثمار ،اراالستثم لضماف العربية المؤسسة :البيانات المستقاة مف عتمادا عمىإعداد الطالب إمف  :المصدر 
 2011الى 2005مف سنة،العربية

مف كىذارغـ الجيكد المبذكلة  2005/2012طكاؿ الفترة كعربيايتضح مف الجدكؿ تأخر ترتيب الجزائر عالميا
  ،تحسيف بيئة أداء األعماؿ أجؿ 

 الوارد: المباشر األجنبي لالستثمار اإلمكانات ومؤشر األداء مؤشررابعا:

 االستثمار تقرير في التنمية ك لمتجارة المتحدة األمـ مؤتمر أمانة طرؼ مف مرة ألكؿ المؤشر اىذ كضع تـ
 ،إطالقو كيسجؿ كجكد الجزائر في ىذا المؤشر منذ، 2001 لعاـ الدكلي

                األجنبي  في جذب االستثمار القطرمكانات ا  داء و أ(  تطورموقع الجزائر في مؤشر 12-3الجدول رقم )
 1990/2007لمفترةالمباشر 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 95 90 السنوات
 118 116 114 95 93 98 113 - 108 مؤشر األداء

 - 68 68 63 73 75 83 92 48 مؤشر االمكانات
                

Source: - UNCTAD, World Investment Report,FDI from Developing and Transition 

Economies: Implications for Development,New york and Geneva,2006,p277.                                                                          

- UNCTAD, World Investment Report, 2007,Op.Cit ,p220.                                                                             

-UNCTAD, World Investment Report ,2008, Op.Cit ,p214.  

 صنفت منظمة أنكتادجذب االستثماراألجنبي المباشر مؤشرم أداء كامكانات القطر في  بناء عمى تقاطع
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 99/2001في الفترات مكانات منخفضة(إ –)أداء منخفض ما دكف األداءالدكؿ  مجمكعة ضمفالجزائر  
 في الفترة  امكانات عالية(-)أداء منخفضمكاناتالدكؿ مادكف اإل مجمكعةكمف   2002/20041ك

2004/20062         

                                                      :قميميةالمؤشرات اإل في الجزائر تصنيفالفرع الثاني :
 يمي: كماتـ تصنيؼ الجزائر فييا ك  لقياس مناخ االستثمار المؤشرات اإلقميمية ـ إطالؽ مجمكعة مفت

 :العربية الدول في االستثمار لمناخ المركب المؤشرأوال:

 1996 عاـ منذ بالككيت االستثمار لضماف العربية المؤسسة عفيصدر 

                                                                        االقتصادية لمناخ االستثمارفي ( تطور المؤشر المركب لمكونات السياسات 13-3الجدول رقم)
 2002/2010لمفترةالجزائر 

 السنوات
20

02
 20

03
 20

04
 20

05
 20

06
 20

07
 20

08
 20

09
 20

10
 

 3 3 3 3 1 3 1- 0 3 التوازن الداخمي سياسةدرجة مؤشر 
درجة مؤشرسياسة التوازن 

 الخارجي
3 3 3 3 3 3 3 0 3 

 1 0 0 0 0 1 0 0 0 درجة مؤشر السياسة النقدية
 2033 1 2 2 1033 2033 0066 1 2 درجة المؤشرالمركب

 عدـ تحسف التغير في مناخ االستثمار
 تحسف

 عدـ
 تحسف

 تحسف
 كبير

 تحسف تحسف
 كبير

 تحسف
 كبير

عدـ 
 تحسف

تحسف 
 كبير

 : تحسف كبير 3الى2مف / : تحسف  2الى 1مف / :عدـ تحسف مناخ االستثمار1دليؿ المؤشر:أقؿ مف   

 لسنكات،امناخ االستثمار في الدول العربية: المؤسسة العربية لضماف اإلستثمار،عتمادا عمىإ:مف اعداد الطالب  درالمص  
   .2010إلى 2002مف

  ىذا التحسف 2009مع كجكد تذبذب سنة 2005إبتداء مف مف الجدكؿ يالحظ  تحسف في مناخ االستثمار 
دكركبير في ذلؾ بتأثيره في خفض  رتفاع أسعارالنفط إلكاف  كما صالحات االقتصاديةراجع الى برامج اإل

  ،عجز المكازنة كزيادة معدؿ النمك الحقيقي

                                                             
1UNCTAD, World Investment Report,2006,Op.Cit,p24.  
2UNCTAD,World Investment Report,7007,Op.Cit, p14 . 

 من ادلذكرة 20ط ادلؤشرات الثالث ودلزيد من التفاصيل ارجع اىل صادلؤشر ادلركب يساوي متوس. 



 الفصل الثالث:تأثير مناخ االستثمارعلى االستثماراألجنبي المباشر
 

161 
 

يستند التقرير العربي في حساباتو عمى مقارنة الدكؿ العربية بمجمكعة دكؿ  :مؤشر التنافسية العربيةثانيا:
 التي الجنكبية ككريا باستثناء العربية، الدكؿ مستكل مع فييا التنافسية مستكل لتقارب غير عربية تـ اختيارىا 

  ، عالميا المرمكقة المكانتي نظرا بو االقتداء العربية لمدكؿ يمكف مرجعيا ىدفا تعتبر

 2012( موقع الجزائر ضمن مؤشر التنافسية العربية14-3الجدول رقم)           

مؤشر التنافسية  ةـــــــــــــدولـــــــال
 الجارية

مؤشرالتنافسية 
 الكامنة

 المؤشر االجمالي لمتنافسية

 0036 0033 0039 رـــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــــــــــــالج

 0050 0050 0050 متوسط دول المقارنة

 0068 0074 0062 كوريا الجنوبية

 .28صمرجع سابؽ،،2012،العربية التنافسية تقرير ،المعيد العربي لمتخطيط : المصدر   

 في ترتيبيا يؤكدهما كىذا ،بمتكسط دكؿ المقارنة اذا ما قكرنتضعؼ الجزائر في مجاؿ التنافسية  نالحظ
 ،87 المرتبة في الجزائر صنفت حيث العالمية التنافسية مؤشر

تقمص الحظ ن 2009ك 2006 لسنة العربية التنافسية ضمف مؤشر مع مكقع الجزائرالنتائج السابقة كبمقارنة 
 % 28ثـ 2009سنة %5802إلى2006سنة % 66066مف الجزائر كدكؿ المقارنة بيف الفجكة التنافسية

كيرجع ىذا  2011سنة % 47005لتصؿ إلى ،ككذلؾ تقمصت الفجكة بينيا كبيف ككريا الجنكبية2011سنة
 في مؤشر التنافسية العربية حيث في الترتيب كمع ىذا مازالت الجزائر متأخرة ،رتفاع أسعار النفطإل التحسف

 .2011في سنة 24تمت المرتبةإح
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                                                                                                :عتمادا عمى إعداد الطالب إ:مف المصدر    

  .2012- 2009 -2006لسنكات،اقرير التنافسية العربيةت لمتخطيط،  العربي المعيد

 معوقات االستثمار في الجزائرلث:الفرع الثا

أعربت العديد مف الشركات األجنبية عف  نتيجة لتكجو الجزائر لسياسة تشجيع االستثمار األجنبي المباشر
نيتيا لالستثمار في الجزائر ك ىذا مف خالؿ حصكليا عمى االعتماد مف بنؾ الجزائر أك مف خالؿ تسجيميا 

لـ يتجسد إال القميؿ مف المشاريع ( كلكف مع مركر السنكات ANDIر)الكطنية لتطكير االستثماككالة اللدل 
جممة مف التساؤالت عف أسباب عدـ تدفؽ االستثمارات األجنبية المباشرة إلى  أثارك ىك ما  ،المبرمجة

  ،                           الجزائر عمى الرغـ مف الحكافر ك التسييالت التي كضعت ليذا الغرض
رجاؿ األعماؿ التكجو الحديث في تقييـ مناخ االستثماريتمثؿ في مقابمة ى ىذه التساؤالت أصبح كلالجابة عم

ائؽ ك نجزت عدة دراسات حكؿ عأ، كقد  1مف كجية نظرىـلمعرفة الصعكبات كالعكائؽ  المحمييف كاألجانب
ناخ االستثمار في حكؿ م 2002الدراسة التي قاـ بيا فريؽ البنؾ الدكلي سنةاالستثمار في الجزائر منيا:

  كالتي كانت نتائجيا كما يمي: كالياتتسعة مؤسسة كعمى مستكل  560أكثر مف  الجزائركشممت

                                                             
 .122ص،عيسى الوزين،مرجع سابق 1

0
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0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

التنافسٌة االجمالٌة 
2006    

التنافسٌة االجمالٌة 
2009   

التنافسٌة االجمالٌة 
2011   

0,25 
0,28 

0,36 

0,75 
0,67 

0,5 

1 
0,89 

0,68 

   2011و 2006مقارنةاألداء التنافسي لمجزائر لمفترة ( 13-3)شكل 

 الجزائر

 دول المقارنة 

 اكورٌا الجنوبٌة
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        Source:World Bank,Algeria Investment Climate Assessment ,Washington, USA, June 

2002,p9.in(http://siteresources.worldbank.orgINTPSDResources336195-10924125887 49 

Algeria- -ICA~3.pdf)reviewed on12-05-2012 

يتضح مف الشكؿ أعاله أف أىـ العكائؽ تتمثؿ في صعكبة الحصكؿ عمى التمكيؿ كمنافسة القطاع غير 
عمى التكالي تمييما صعكبة الحصكؿ عمى العقار كارتفاع  % 2802ك %2808نسبةتسجيؿ الرسمي ب
  عمى التكالي، % 603ك % 701اعدـ استقرار السياسات االقتصادية كالفساد بتسجيؿ نسبة، تمييمالضرائب
 إلىالمستند 2004لسنة  )شمكمبرغر (التقرير المشترؾ بيف المجنة األكركبية ك المكتب األمريكي  كحسب

 ركبيةاألك  الدكؿ مف أغمبيا المحركقات، نطاؽ خارج شركة 250 مف أكثر ضمت التي اآلراء سبر عممية
فسر المستثمركف األكركبيكف بالخصكص ترددىـ  ألمانيا، ك إيطاليا ك أسبانيا ك فرنسا مثؿ األساسية

لالستثمار في الجزائركالتعامؿ مع المنتكج الجزائرم بالصكرة المرتسمة لحد اآلف عف الجزائر ، سكاء تعمؽ 
كعمى الرغـ مف تطكر الصكرة  ،صادم األمر بالمشكؿ األمني أك االستقرار المؤسساتي ك السياسي ك االقت

يضاؼ إلى ذلؾ نقص  ،1التي ارتسمت عف الجزائر منذ سنكات ،إال أف ذلؾ لـ يمنع مف بقاء التردد قائما
                               تكفر المعطيات ك المعمكمات ،

مع القطاع  % 37فردة ، كمف المستثمريف يحبذكف القياـ بمشاريع من % 60ف إستثمار فأما عف خيارات اإل 
طكرالخصخصة ،  الخاص، لكنيـ كميـ ال يحبذكف شركاء مف القطاع العاـ ك ال شراء أم مؤسسة جزائرية في

 2،مما يكشؼ جانبا مف اإلخفاقات المسجمة في ىذا المجاؿ في الجزائر منذ سنكات 

 يمي : يمكف تمخيص معكقات االستثمار في الجزائر كما ما سبؽبناء عمى ك 

                                                             
 .ناجي بن حسني،تقييم مناخ االستثمار األجنيب يف اجلزائر،مرجع سابق،الصفحة بدون ترقيم 1
 .141-140ص ص،الزين منصوري،واقع وآفاق سياسة االستثمار يف اجلزائر،مرجع سابق 2

0
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صعوبة 
الوصول 
للقروض 
 وتكلفتها

القطاع غٌر 
الرسمً 
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غٌر 

 المشروعة

الحصول على 
 العقار

ارتفاع 
الضرائب 
 والرسوم

عدم استقرار 
السٌاسات 
 االقتصادٌة

 أسباب أخرى الفساد

28,8 28,2 

12,9 12,1 

7,1 
6,3 4,6 

 أىم عوائق االستثمار من وجية نظر المؤسسات الجزائرية(14-3)شكل
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 محمية خاصة مصارؼ بإنشاء كالسماح الفائدة، معدالت تحرير سياسة رغـ :ضعف المنظومة البنكية أوال:
 كغمكض صعكبة بسبب المنافسة جك كخمؽ االستثمارات تمكيؿحؿ إشكاؿ  في  تساىـ لـ إال أنيا كأجنبية
 1مستكل الطمكحكما أف سياسات اإلصالح المصرفي كانت دكف ،المخاطر درجة عززت التي العمؿ ظركؼ
 :مف األمر ىذا كيتأكد

 الممنكحة كالقركض الكدائع إجمالي مف 90% تفكؽ حصة عمى العامة المصارؼ سيطرة ستمرارإ -
رئيس الحككمة  مسمطة التنفيذية في مياـ البنؾ المركزم  مثؿ دعكةلىناؾ تدخؿ  كما اف 2لالقتصاد

 النقد صندكؽ بعثة رئيس انتقد السياؽ ىذا كفي 3يةيداع أمكاليا في البنكؾ العمكمالالمؤسسات العمكمية 
صالح إسراع في يعرقؿ عمؿ البنكؾ الخاصة كما ألح عمى ضركرة اإلاإلجراء ألنو  ىذاالجزائر  الى الدكلي

 4االستثمار النظاـ البنكي ألنو اليصمح لتشجيع

  لألمكاؿ مشركعة غير التتحكي شكؿ في برزت الفساد ظاىرة انتشار عنو ممانتج المصرفية الرقابة ضعؼ -

 تـ   الذم كالصناعي التجارم البنؾ كقضية الخميفة بنؾ كقضية الخاصة البنكؾ الفساد ىذا كمس المصرفية

 union bank 5سحب اإلعتماد منو كقضية 

يخص معالجة ممفات  العامميف فيما لدل المينية الكفاءة نقصك  6 الطابع الكالسيكي لمقطاع المصرفي-
 ،8ضافة الى عدـ الكفاءة في تقدير األخطارلعدـ أىمية ككفاءة البنكؾ كجدارتيا اإلئتمانيةا  7القركض

 طمب ممؼ دراسة فيو تستغرؽ الذم الكقت ففي البنكية، المعامالت في كالبيركقراطية اإلجراءات ثقؿ - 
 أجنبي بنؾ في أسبكعنا تستغرؽ ال في المقابؿ، العمكمية البنكؾ في تتجاكز السنة كقد شيكر عدة قرض

 

                                                             
 .36ص،ادلنعم زلمد الطيب محد النيل،مرجع سابق عبد 1
 حسيبة بن بوعلي، ،جامعةواقع وتحديات:ملتقى المنظومة المصرفية والتحوالت االقتصاديةمليكة زغيب ،حياة صلار، النظام البنكي اجلزائري تشخيص الواقع وربديات ادلستقبل، 2

 .402ص،2004ديسمرب 15 -14الشلف،
 .49ص،يز طيبة،مرجع سابقبلعزوز بن علي،عبد العز  3
 ديسمرب 15 -14الشلف،حسيبة بن بوعلي، ،جامعةواقع وتحديات:ملتقى المنظومة المصرفية والتحوالت االقتصاديةمنري نوري البنوك اجلزائرية بني غرفة االنعاش واالنتعاش، 4

 .443ص ،2004
 .333ص،اجلياليل عجة،مرجع سابق 5

6
 Kada Akacem,Des Reformes economiques pour la promotion des PME, Revue des economies nord Africaines,n°5,Faculté des siences 

économiques et de gestion, université Hassiba ben bouali,Chlef,Janvier2008,P18. 
7

 .255صعبد القادر بابا،مرجع سابق، 
 .76ص،مصيطفى عبد اللطيف،مرجع سابق 8
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 Société Générale ،1كىك بالجزائر 

 لعقارات رسمي  رىف شكؿ في تككف ما عادة كالتي قركضيا، لتغطية البنكؾ تطمبيا التي الضمانات شدة - 
  2،القرض قيمة مرتيف تعادؿ فييا مبالغ ضمانات الجزائرية المصارؼ تشترط كما ،ةمبني غير أك مبنية

  3اإلستثمارات بالنسبة لمقطاع المصرفي غياب الشفافية في تمكيؿ-

 ،4ستخداـ التكنمكجياإضعؼ  -

   5النسبية ستقالليةاإل عدـ بسبب القركض منح عممية في البنكية الككاالت صالحيات محدكدية -

  مف العكائؽ األكثر تعقيدا كذلؾ لألسباب التالية:يعتبر :لحصول عمى العقار الصناعياصعوبات ثانيا:

 ستثناءإفب الكالية، إقميـ في المتاحة لمختمؼ األراضي دقيقة مسح مخططاتلالمحمية  ؾ السمطاتعدـ امتال -
 ممكية شيادات بدكف كمكزعة معركفة، غير ممكية ذات مف األراضي العديد تبقى لمدكلة التابعة تمؾ

كبالتالي  ،6لمحميةا كالسمطات األصمييف المالكيف بيف النزاعات مف العديد نشكب أدل إلى مما لممستثمريف،
 عدد إلى كجكد الجزائر في العقار لةأمس حكؿ المنجزة التحقيقات نتائج أظيرت كما ،االستثمار عممية عرقمة
 كقد ،مستغمة غير المتكفرة المساحة الكمية مف %  30 حكالي يكجد حيث ،7المستغمة غير األراضي مف كبير
 حجـ غبم بينما ،2ـ مميكف 180 ب يقدر المتاح لصناعيالعقارا حجـ أف إلى الصناعة كزارة تقديرات بينت

ليست في نقص  كليذا يتبيف أف األزمة ـ مميكف 80 االستثمار لتطكير الككالة الكطنية لدل المكدعة الطمبات
  8غياب الشفافية في تكزيع األراضي بقدر ماىي مشكمة العقار

                                                             
حسيبة  ،جامعةمتطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية:دولي حولالملتقى الىيل ادلؤسسة ادلصرفية العمومية باجلزائر،األسلوب وادلربرات،سليمان ناصر،تأ 1

 .594ص،2006أفريل 17/18يومي ،الشلف بن بوعلي،
متطلبات تأهيل :حول الملتقى الدولية وادلتوسطة يف اجلزائربني معوقات ادلعمول ومتطلبات ادلأمول،سعيد بريبش،عبد اللطيف بلغرسة،اشكالية سبويل البنوك للمؤسسات الصغري  2

 .325ص،2006فريل أالشلف، حسيبة بن بوعلي، ،جامعةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
 بسكرة،زلمد خيضر،،جامعة 4،العددمجلة أبحاث ااقتصادية واداريةبية الدولية يف اقتصاد غري مؤىل،سلتار مسامح،النظام احملاسيب ادلايل اجلزائري وإشكالية تطبيق ادلعايري احملاس 3

 .216ص،2008ديسمرب
4Farid Yaici&Rachid Lalali,Bancarisation de l'économie, comportement des banques et contribution au développement economique, Revue des 

economies nord Africaines,n°2,Faculté des siences économiques et de gestion, université Hassiba ben bouali,Chlef,Mai2005,p57. 
 .191ص،2007بسكرة،مايزلمد خيضر، جامعة،11العدد ،مجلة العلوم اإلنسانيةمعوقات تنمية وترقية ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف اجلزائر، ،سعدان شبايكي 5
 .61ص،زلبوب بن محودة،امساعيل بن قانة،مرجع سابق 6
 .147صسابق، شعيب بونوة ،مرجع،موالي خلضر عبد الرزاق 7
 .147ص،مرجع سابق 8
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استغالؿ العقار)الييئة المكمفة بالعقاركلجنة  قرارطكؿ المدة الزمنية التي تستغرقيا عممية رد ىيئات منح  -
 تعقد إضافة إلى 1كقد يطكؿ األمرأحيانا لسنة التنشيط المحمي لترقية اإلستثمارعمى مستكل الشباؾ الكحيد(

حيث يبمغ عدد اإلجراءات المطمكبة لتسجيؿ أك نقؿ ممكية األصؿ ،كالقضائية اإلدارية اإلجراءات كتعدد
ماعدا  7كىك مبالغ فيو مقارنة بمعظـ الدكؿ العربية التي اليتجاكز فييا عدد اإلجراءات  إجراءات10العقارم 

تي تستغرؽ إجراء كاحد اإلمارات ال عربية متفكقة مثؿإجراءات، بؿ تكجد دكؿ  الككيت كلبناف كالمغرب بثمانية
ما الزمف الالـز إلستخراج ،أيـك 48،كما أف الكقت المستغرؽ إلنياء إجراءات التسجيؿ كنقؿ الممكية ىك فقط

  2لدكؿ العربية،مقارنة ببقية ا مدةيكما كىي أكبر 281فيك  في الجزائر تراخيص البناء

األرقاـ التي قدمتيا الككالة الكطنية لمكساطة كالضبط  ت فحسب آخرالعقارا أسعار في الفاحش رتفاعاإل -
كيزداد  دج 40000صناعي يصؿ الى أكثرمففإف سعر المتر المربع مف العقار ال 2010العقارم في نياية 

أكركفي مناطؽ  10مقابؿ أكرك  600حيث يفكؽ سعرالمتر المربع في ركيبة في المدف الكبرل األمر حدة
 لسنةكرغـ االمتيازات التي قدميا قانكف المالية التكميمي  3كـ مف العاصمة باريس20صناعية عمى بعد 

أف المستثمريف  إال  ؽ المتكاجدة باليضاب العمياكالجنكبالخاصة بالمناط فيما يخص التحفيزات 2011
نظرا لعدـ أك التييئة العمكمية  غياب التييئة سكاء الخاصة بالعقاربسبب  يرفضكف الذىاب الى ىذه المناطؽ

تكفر السمطات المحميةعمى الميزانية الالزمة إلقامة األشغاؿ الخاصة بيذه المنافع نتيجة تقمص الغالؼ 
م إلى ميمة ، كماأف قرارالحككمة بتحكيؿ الككالة الكطنية لمكساطة كالضبط العقار 4 يزانية التجييزلم المالي

المحمية  لى لجاف المساعدةإ كتحكيؿ األصكؿ المتبقية مف العقار كتييئتيا المناطؽ الصناعيةكتطكير  نشاءإ
مف قبؿ  تكفير دفتر أعباءعتماد صيغة البيع بالتراضي عمى أساس إمع  ستثمارحسب الكالياتكترقية اإل
مف البيركقراطية ماداـ القراراألخير بيد المجنة الكالئية التي يترأسيا  زاد مف مخاكؼ المستثمريف المستثمر

   ،5قتصادييفكالتي التضـ ممثميف عف المتعامميف اإل الكالي

 ضعف البنية التحتيةثالثا:

 الذم حسف عمى ميناء الجزائر العاصمة بالخصكصأضفت نكع مف الت المبذكلة كالتيعمى الرغـ مف الجيكد 

                                                             
  .66ص ،زلبوب بن محودة،امساعيل بن قانة،مرجع سابق 1
 . 12 -11ص ص ،2011،،الكويت4،العدد الفصلي رقم نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
 .7ص،12/09/2011بتاريخ، جريدة الخبرسفيان بوعباد، العقار الصناعي مفلس ادلستثمرين يف احلزائر، 3
  2011جويلية 20الصادرة بتاريخ ،،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 2011من قانون ادلالية التكميلي 15انظر ادلادة. 
 .66ص ،زلبوب بن محودة،امساعيل بن قانة،مرجع سابق 4
 .7سفيان بوعباد،مرجع سابق،ص 5
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 ، المطارات كالمياه كاالتصاالت ك نفس الكالـ يقاؿ عمى الطرؽ ك يعتبر أىـ ميناء لعبكر معظـ السمع 
 كالركاب، المستثمريف طمبات تمبية فيا عجز  تعاني الحديدية السكؾ شبكة الزالت حيثكافية، لكنيا تبقى غير

 ،الحديدية بالسكؾ لمنقؿ الكطنية الشركة طرؼ مف المجاؿ ىذا حتكارإ ستمرارا  ك  المختمفة، آلياتيا تقادـ نتيجة
  يمي:نبينيا فيما  اضافة الى جممة مف النقائص

   2011عربية لسنةالدول المقارنة البنية التحتية لمجزائرمع أحسن ( 15-3)الجدول       

 البنية التحتية التقانية البنية التحتية األساسية
قيمة  

المؤشر 
في 

 زائرػػالج

أحسف دكلة 
 عربية

قيمة  
المؤشر 
في 
 الجػػزائر

 دكلة أحسف
 عربية

 -مطارات وطاقتيا
 ركاب

 خطكط الياتؼ األرضي 0031امارات 0001
 ساكف100/

امارات  0014
0056 

 1000مصر 0096 تكمفة استخداـ االنترنت 0085قطر 0005 انتاج الكيرباء
كفاءة نظام توزيع 

 اءالكيرب
 0091بحريف 0036

 
 عدد مشتركي الياتؼ

 ساكف100النقاؿ / 
 1000امارات 0039

 عدد الحكاسيب الشخصية 0006مصر 0000 ركاب –سكك الحديد 
 ساكف100لكؿ 

السعكدية 0.00
0056 

 0023عماف 0091 متكسط تكمفة المكالمات المحمية 0000 0000 سمع -سكك الحديد
 0064امارات 0011 ساكف100عدد مستخدمي ااألنترنت/ 0090قطر 0066 نسبة الطرق المعبدة

  أعمى درجة1-أدنى درجة 0دليؿ المؤشر:  

 ،2012،التنافسية العربيةتقرير ،لمتخطيط العربي المعيد :مف اعداد الطالب اعتمادا عمى المعمكمات المستقاة مف :المصدر 
 56-43ص ص مرجع سابؽ،

 كجكدلى إضافة إ الجزائرفي  تاج الكيرباء منخفضةإنكفاءة  أف السابقة المؤشرات خالؿ مف جميا يظير
 الثابت، الياتؼ خطكط عدد في نقصا تعاني إستخداـ السكؾ الحديدية لنقؿ السمع كالبضائع كماىماؿ في إ

 في ،المجاليف ليذيف تصاالتلإل الجزائرية حتكارا  ستمرار إ إلى أساسا ذلؾ االنترنيت،كيرجع نتشارإ كمستكل
حيث النقالة، لميكاتؼ النفاذ معدؿ مؤشر في الجزائر مكانة تحسف إلى النقاؿ الياتؼ سكؽ يرتحر  أدل حيف

                                                             
 يف ادلطلب الثاين من ادلبحث الثاين من الفصل الثالث لإلشارة مت احلديث عن البنية التحتية للجزائر.  
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 إلى المنافسة أدت كما  1مف السكاف %70أم حكالي % 200أكثر مف2007بمغت نسبة التطكر سنة
 .الخدمات مستكل كتحسيف ،االنترنت تكمفة نخفاضإ

 2ستثمارضكح النصكص القانكنية كالتشريعية الخاصة باإلعدـ ك  كتتمثؿ في :وقانونية معوقات اداريةرابعا:
المشاكؿ اضافة الى  3كما أف األنظمة كالقكانيف التي يصدرىا المشرع الجزائرم تستغرؽ كقت طكيؿ لتطبيقيا

لى المعامالت، كانجاز اإلجراءات في كالتعقيد كالركتيف البيركقراطيةك الجزائرية اإلدارة ميزالتي ت كالتي تشيرا 
كما أف سمة عدـ اإلستقرار اإلدارم ىي المستحكذة كالمسيطرة عمى  المكجكدة في بيئة األعماؿ كباتالصع

قامت الجزائر بفرض الرسـ مثمما حصؿ عندما  التدابير القانكنية الغير مدركسة اضافة الى 4مؤسسات الدكلة 
ثره الشركات إسارعت  2006نةسفي  ناداركك كميرسؾأمما نتج عنو نزاع مع  5عمى األرباح االستثنائية

كتـ  2012جانفي31غاية ستمرت القضية الى ا  ك لى التحكيـ الدكلي إلى المجكء إالدكلية بعد فشؿ المفاكضات 
لشركات أخرل لمحصكؿ  مافتح المجاؿىك ك لتفادم التغريـ عبرالقضاء كضع حد لمنزاع القضائي بالتراضي 

عدـ ضر بسمعة الجزائر كرسخ صكرة أكائيا بيذه الطريقة كما أف تعكيض سكناطراؾ لشر  6عمى ىذه التنازالت
 .ستقرار تشريعاتياإ

 :ضعف أداء البورصةخامسا:

كفي 7الكاجية التي تعكس السياسات كاإلستراتيجيات المالية لممؤسسات كتحكـ ليا أكعمييا البكرصةتعتبر 
ة في تكنس كلـ تسجؿ شرك 48شركات مقابؿ  5أف عدد الشركات المدرجة فييا ىك نجد بكرصة الجزائر

قمة النشاط كقمة عدداألكراؽ المالية المتداكلة فييا كنكعيتياإضافة الى  بسبب أم مساىمة لألجانب البكرصة
شركة  40راسمت  رغـ أف بكرصة الجزائرك  الدكلية كاإلصدارات األجنبية بيا، الغياب التاـ لشيادات اإليداع

و      في الكقت الذم أعمنت في 2012 خالؿ ركات راسمتياش10مكانية دخكليا البكرصة منياإخاصة تؤكد 

                                                             
-2009مصر،خريف لعربية للبحوث اإلقتصادية ،ية ا، اجلمع49 -48،العددان مجلة بحوث اقتصادية عربيةكمال رزيق،توجو األقطار العربية ضلو اقتصاد ادلعرفة وتكنلوجيا ادلعلومات،  1

 .151ص،2010 شتاء
ية العربية للبحوث ،اجلمع 44-43العددان ،مجلة بحوث اقتصادية عربيةدالل بن مسينة،واقع وربديات االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف الدول النامية دراسة حالة اجلزائر،،صاحل مفتاح 2

 .125ص،2008مصر ،صيف خريفاإلقتصادية،
3
 BelkacemDouah,Les zones franches en Algerie:Conclution d'une experience, Revue des economies nord Africaines,n°6,Faculté des siences 

économiques et de gestion, université Hassiba ben bouali,Chlef,1èrtrimestre2009,p79.   
 من ادلذكرة 199( ص8-3دول رقم )دلزيد من التفصيل ارجع اىل اجل. 
 .179ص،عبود زرقني،مرجع سابق 4
مسية للجمهورية اجلزائرية،الصادرة بتاريخ ،اجلريدة الر 2005أفريل28، ادلؤرخ يفالمتعلق بالمحروقات، 07-05ادلعدل وادلتمم لألمررقم، 2006جويلية29يف  ادلؤرخ  10-06رقم األمر  5

 .2006جويلية 30
 .11/03/2012ادلوافق ل،6651عدد،جريدة الخبرزائر رلربةعلى مراجعة الرسم على األرباح االستثنائية بعد تعويض اناداركو،مسية يوسفي،اجل 6
 .217ص،سلتار مسامح،مرجع سابق 7
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في دخكؿ البكرصة كىي)ركيبة ،دانكف،نجمة،سالمة لمتأمينات،الصكماـ( منذ  ركات كطنية نيتيا رسمياش5
   1أزيد مف سنتيف دكف فائدة

 :) الموازي(االقتصاد الخفيسادسا:

 2الجزائر في االقتصادماالجتماعي ك  المشيد مف أساسي عنصر االستقالؿ منذ الرسمي غير االقتصاديشكؿ 
 الذم المسح خالؿ كمف"2006لسنة العامة اإلدارة نظاـ قضايا"ف بعنكا العالمي البنؾ أصدره تقرير حسبك 

 مف كاف الجزائر، في األعماؿ بيئة عمى يؤثر سمبيا عامال عشر ثنتيإ ىناؾ بأف التقرير أشار الجزائر شمؿ
 في المكازم القطاع أف الرسمية اإلحصائيات أكدت فقد الحادة، المكازم قطاعال منافسة العكامؿ ىذه بيف

 نحك إحصاء تـ كقد3  الكطنية، السكؽ في المتداكلة النقدية الكتمة مف  40 % عمى لكحده يسيطر الجزائر
 إجمالي مف%  14 يمثمكف شخص ألؼ 100 مف أكثر التجارة كزارة حسب فييا ينشط مكازية سكؽ 700
 5كىذا الكضع أضعؼ قدرة الدكلة المؤسسية كزعزع عنصر الثقة فييا 4،التجارم السجؿ في المسجميف التجار

 : الصورة السيئة لمجزائر في الخارجسابعا:

  6مسبقة بقكانيف كأكضاع اإلستثمارفي القطرمف أىـ العكامؿ المثبطة لممستثمريف األجانبالمعرفة اليعتبر عدـ 
ف الجزائر سجمت خسارة كبيرة إلكبيرة التي تحققت مف طرؼ السمطات، فعمى الرغـ مف اإلصالحات اك 

ف ليس ليـ عمـ ك دراية بالقكانيف ك التنظيمات الجديدة التي تـ ك ف األجنبيك المتعاممف ،لصكرتيا في الخارج 
 لضعؼ التركيج.نتيجة  إدخاليا عمى االقتصاد كعمى حالة التحسف في المجاؿ األمني ك االجتماعي

  :اإلحتكام لمقضاء الوطنيرفض  ثامنا:

 الدكلي ك يفضمكف التحكيـ واالحتكاـ لمقضاء الجزائرم بسبب ضعف كفيرفض انباألج اءحيث أف الشرك 

  O.H.Lكالشركة االسبانية  مثمما حدث بيف شركة سكناطراؾ لالستفادة مف مزايا القكانيف األجنبية

                                                             
 .16/04/2012ادلوافق ل ،3505،عددجريدة الفجراميان كيموش،ذلذه األسباب يرفض اجلزائريون ادلغامرة بأمواذلم يف البورصة، 1

2
Samir Bellali,Changement institutionnel et économie parallèle en Algérie:quelques enseignements,Revue du chercheur,n°6,université Kasdi 

merbah,Ouargla,2008,p3.
    

ي جانف الشلف، حسيبة بن بوعلي، ،جامعة06العدد مجلة اقتصاديات شمال افريقيا،اجلزائر يف ادلباشر األجنيب االستثمار جذب يف تفعيلها سبل و الضريبية احلوافز أثرزلمد طاليب0  3
                                                                                          .326ص، 2009

 .147ص،شعيب بونوة،مرجع سابق،خلضر عبد الرزاق موالي  4
 .88ص،2004الشلف،مايحسيبة بن بوعلي، ،جامعة2عددال،مجلة اقتصاديات شمال افريقياي على اإلقتصاد اجلزائري،خدجية خالدي،أثر اإلنفتاح التجار 5
 ي،حسيبة بن بوعل ،جامعة01العدد مجلة اقتصاديات شمال افريقياعلي كساب،زلمد راتول،التكامل اإلقتصادي العريب والتنمية اإلقتصادية يف إطار التدافع اإلقتصادي والشراكة، 6

 .47ص، 2004الشلف،
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  1،د الشركة االسبانية بالمجكء الى التحكيـ الدكليتيديأكرك بعد  مميكف 95سكناطراؾ بدفع  حيث تعيدت

 القدرة التنافسيةتحسين  في االقتصادية االصالحات فعاليةضعف  تاسعا:

نتيجة ضعؼ العمالة  كضعؼ القدرةالتنافسية لممنتجات الصناعية،الصناعية، اإلستراتيجية كضكح عدـ
 2في العممية االنتاجية سعار بعض المكاد األكلية الداخمةأرتفاع المصطنع في كاإل

 مشكل الحوكمةعاشرا:

حيث تتجمى ك لحد اليـك سيطرة القطاع العاـ ك االقتصاد الممركز ك المخطط، أيف نجد القطاع العاـ مازاؿ 
تجعؿ  كالمتناقضة المربكة كمعمـك أف األنظمة القانكنية،3 يقـك بدكر ىاـ في االقتصاد ك بشكؿ ممحكظ

بالنظر إلى مؤشر  ك 4كتدفع بالشركات الى أف تصبح غير رسميةصعبة ممارسات األعماؿ الرسمية 
 دكلة إلى تحكلت التيكماليزيا  في ىذا المجاؿ الرائدة عربيا الجزائر مع االمارات كبمقارنة الحاكمية 

 التالي:حصمنا عمى الشكؿ   5حديثة تتمتع بمؤسسات حكـ راسخة

 

 

                                                             
 .13/03/2012ادلوافق ل ، 6653عددال، جريدة الخبرمليون أورو لشركة اسبانية،95مسية يوسفي ،سوناطراك تستعد لتسديد 1
 .164صمرجع سابق،عبود زرقني، 2
 .150ص،الزين منصوري، آلية تشجيع وترقية االستثماركأداة لتمويل التنمية االقتصادية،مرجع سابق 3
 .143د الرزاق موالي،شعيب بونوة ،مرجع سابق ،ص خلضرعب 4
 مثل البنك الدويل  وتوجد مصادر أخرى  االداري ،إحرتام القانون ،النظام والربوقراطية إعتمادا على  ثالثة عوامل وىي الفساد 2012 مت بناء ادلؤشرحسب تقرير التنافسية العربية لسنة

 ،للمزيد من االطالع انظر:   ومؤشر نوعية التنظيم والضبط احلكومة   مؤشر فاعليةادلشاركة وادلساءلة و  تضيف مؤشر
  .132-127ص،2004،الكويت،في الدول العربيةمناخ االستثمار ادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، -         
  .37ص ،2012،الكويت،3123 تقرير التنافسية العربيةادلعهد العريب للتخطيط، -         

 حبكم االنتماء العريب  مع اجلزائرع ىاتني الدولتني اليعود ألهنما األفضل مطلقا،بل  يرجع لتحسنهما ادللحوظ يف رلال احلوكمة  كما أن ىناك تقارب يف بيئتهما السياسية ادلقارنة م
 واالسالمي إضافة اىل أن اختياردولة منوذجية جيعل عملية ادلقارنة غري رلدية وغري مفيدة.  

 .91ص،2008،خريف -مصر،صيف،، اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية 44-43،عددان مجلة بحوث اقتصادية عربيةرسول العبيدي،مهاتري زلمد األمنوذج والتجربة،مسري عبد ال 5
 .91ص،2008،خريف
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 .48-42صمرجع سابؽ ،2012،التنافسية العربية تقريرالمعيد العربي لمتخطيط،ى:مف اعداد الطالب اعتمادا عم :المصدر

رتفاع النسبة إكبيف الدكلتيف ) نالحظ أف الجزائر تعاني مف الفساد االدارم حيث تظير الفجكة كاضحة بينيا
كمف  في الجزائر رتفاع مستكل المخاطرإمعناه فساد أقؿ( ،أما في مجاؿ سيادة القانكف فالكضع يدؿ عمى 

 قدرة الحككمة عمى ادارة المكارد بكفاءة، أمافي مجاؿ تدخؿ الحككمة فيظير مؤشر البيركقراطية يظير ضعؼ
أف الجزائر التختمؼ في معاناتيا عف معظـ الدكؿ العربية حيث تدؿ النسبة المرتفعةعمى أف الدكلة منفذة 

في المقابؿ تعتبر ماليزيا ،النفقات العامة نتاجيةفيي أقؿ فاعمية في ا االنفاقية بأعمى تكمفة كبالتالي لبرامجيا
 رائدة في ىذا المجاؿ حيث أف المؤشر يساكم الصفر،

 يقيس الذم كالمساءلة التعبير مؤشر إلى كبالنظر 1كما أف المؤسسات تشكؿ نقطة الضعؼ بالنسبة لمجزائر 
حيث لـ  عربية في ىذا المؤشرال الدكؿ جميع ضعؼ التنمية كالذم يكشؼ  عممية دارةإ في المؤسسات كفاءة

عربيا في ىذا 12جاءت الجزائر في المرتبة ك  2 2009قبؿيكف ىذا المؤشر مكجبا في أم دكلة عربية 
 ،20093المؤشر سنة

                                                             
 .37،صسابق ،مرجع2012العربية، التنافسية للتخطيط،تقرير العريب ادلعهد 1
 .9حسني الطالفحة،مرجع سابق،ص  2
 .17مرجع سابق،ص 3
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0,5 
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0 

 2011موقع الجزائر في مؤشرات الحكم الراشد لسنة( 15-3)شكل 

 مالٌزٌا امارات الجزائر قطر
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    Source: World Bank,Voice and Accountability, in (http://info.worldbank.org/ governance/ 

wgi/mc  chart.asp) reviewed on 14/07/2012 

الكاضح  ضعؼ مما يعكس ال  (2011/ 2002) أف المؤشر سالب في معظـ الفترةيتضح مف الشكؿ  ك
  ممؤسساتل

لمجاؿ االأنيا مازالت رغـ تحسف كضع الجزائر في ىذا ا :التنمية البشريةالتخمف في مجال إحدى عشر:
كتكاضع عدد  إنخفاض نسبة عدد الباحثيففي مجاؿ الطاقة االبتكارية كتكطيف التقانة متمثمة في  خرةأمت

   المقاالت العممية كالتقنية ... كغيرىا

كما صنفت  2007ضمف مؤشرالفساد لسنةعالميا  99صنفت الجزائر في المرتبة  :مشكل الفساد ا عشر:تثنإ
مدركات الفساد الصادر عف مؤسسة الشفافية العالمية كالذم صنؼ في نفس الكقت  في مؤشر 84في المرتبة

شارت دراسة البنؾ الدكلي حكؿ مناخ أكقد  1،عالميا عمى التكالي 32ك31االمارات كقطرفي المرتبتيف
في شكؿ مف رقـ أعماليـ  % 7مف رؤساء المؤسسات يدفعكف حكالي  %3403الى أف  ستثمار في الجزائراإل

غير المباشر سبب الفي المقابؿ يعزل  ، 2لتسريع معامالتيـ كاالستفادة مف بعض المزايا كالخدمات رشاكم
األكثر تفضيال  ختالس األمكاؿ العمكمية تعتبر الجريمةإكما أف  3إلى انخفاض دخؿ المكظفيف مرشكةل

 ى المحاكـ كتـ الفصؿ كالحكـ فيياعمقضية فساد  948حالةإتـ  2010، ففي سنةدارة الجزائريةإلطارات اإل

                                                             
 12-3 الشكلارجع اىل  دلزيد من ادلعلومات حول التنمية البشرية يف اجلزائر  
 .7ص، 2008ادلعهد العريب للتخطيط ،الكويت،،70،العددمجلة جسر التنميةعلي عبد القادرعلي،مؤشرات قياس الفساد اإلداري، 1
 .147ص،مرجع سابق،شعيب بونوة،خلضرعبد الرزاق موالي 2
  .83ص،اإلستثمار يف اجلزائر،مرجع سابق  بعلوج بولعيد،معوقات 3
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 أعمى درجة         :215+ اقل درجة : 215 -: دليل المؤشر

تطور موقع الجزائر في مؤشرالتعبير والمساءلة ( 16-3)شكل
 2011/2002لمفترة

http://info.worldbank.org/%20governance/%20wgi/mc%20%20chart.asp
http://info.worldbank.org/%20governance/%20wgi/mc%20%20chart.asp
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ستغالؿ إتتعمؽ بإساءة  في قضايا 107ختالس أمكاؿ عمكمية كإقضية تخص  475 امتيـ ،مني1352ضد 
 قضية 79كانت فيفالمحاباة في الصفقات العمكمية أما لممكظفيف العمكمييف، قضية رشكة 95 الكظيفة ك 

كالذم يضـ  2006سنة  كمحاربتو الصادر افحة الفسادكيالحظ كجكد نقائص في القانكف المتعمؽ بمك 1 فقط
بحيث يتـ فرض نفس العقكبة عمى  سنكات سجنا نافذة تضـ عقكبات مف سنتيف إلى عشر مادة عقابية كاحدة

2الذم يختمس مبمغ ضئيؿ كالذم يختمس مبمغ كبير،
      العقكبة في يتدرج الذم السابؽ القانكف عكس كىذا 

 
 :دنى درجات الفسادأ:205عمى درجات الفساد +أ: 205 -دليؿ المؤشر 

Source:World Bank,Control of Corruption, in (http://info.worldbank.org/ governance/ wgi/mc 

_chart.asp) reviewed on 14/07/2012 

إلى         2002سنة 0094-في ىذا المؤشرمف الجزائر أف المؤشر سالب طكؿ الفترة رغـ تحسف الشكؿ يتضح مف
لتقميص الفجكة  لكنيا غير كافيةلمكافحة الفساد مما يبيف أف ىناؾ جيكد مبذكلة   2011سنة 0056-

  3المتكسط العالميحيث تتصؼ الجزائر بدرجة تفش لمفساد تفكؽ الكاضحة بينيا كبيف أحسف الدكؿ العربية،

 

                                                             
 10/12/2011ادلوافق ل 1267جريدة النهارالعدد  1
 سباشيا مع اإلتفاقية الدولية دلكافحة الفساد. 2006مت اعتماد قانون العقوبات الصادر يف 
 .5ص،4217عدد ال، 2011،جريدة األحرار،خالد.س "قانون العقوبات السابق ىو األمثل دلراقبة الفساد" 2
 كان حيتوي على عدة عقوبات تتدرج حسب قيمة ادلبلغ ادلختلس فكلما إرتفع ادلبلغ ادلختلس ارتفعت العقوبة  2001قانون العقوبات. 

 . 9،ص2008،ادلعهد العريب للتخطيط،الكويت،فرباير/شباط70،العددمجلة جسر التنميةعلي عبد القادر علي،مؤشرات قياس الفساد االداري، 3
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مقارنة تطورموقع الجزائرمع أحسن الدولة العربية ضمن ( 17-3)شكل
   2011/2002مؤشرمكافحة الفساد لمسنوات 

 الكوٌت قطر الجزائر االمارات

http://info.worldbank.org/%20governance/%20wgi/mc%20_chart.asp
http://info.worldbank.org/%20governance/%20wgi/mc%20_chart.asp
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 ما سبؽ تكجد معكقات أخرل تتمثؿ فيما يمي: لىإإضافة  :خرىأمعوقات ثالثة عشر:

 ما كىك التطبيؽ، الكضكح في كعدـ الجبائية اإلجراءات تعقد حيث مف ،ضعؼ التشريع كاإلدارة الضريبية - 
ه إستقرار كعدـ  2بي الجزائرمالنظاـ الضري اضافة الى ضعؼ 1الشخصية كالتفسيرات لمتالعبات المجاؿ يترؾ

كقانكف المالية  إجراءا ضريبيا 68تضمف 2005حيث في كؿ سنة تصدرتعديالت ضريبية فقانكف المالية لسنة
جراءا ضريبيا مما نتج عنو إ 72تضمف  2007كقانكف المالية لسنة إجراءا ضريبيا 51تضمف  2006لسنة

  3عدـ كضكح الرؤية لدل السمطات

  االستثمار، منازعات مجاؿ في القضاة تخصص كعدـ القضائي الجياز كبيركقراطية بطء -

ألف  ،مشتركة مشاريع شكؿ في األجنبية بالشركات ربطو أماـ اقعائ يقؼ  4المحمي الخاص القطاع ضعؼ -
 اضافة 5القطاع الخاص لو أىمية في جذب األمكاؿ بفضؿ خبرتو كعالقتو الخاصة مع المستثمريف األجانب

كاليات  10في  الجغرافي غير المتكازف جيكيا لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة حيث تتمركز الى التكزيع
   6متكاجدة كميا في شماؿ الكطف

مازالت تعاني  إال أف الجزائر عدـ االستقرار السياسي كاألمني  حيث أنو رغـ تجاكز حالة االنفالت األمني -
 في مؤشر االستقرار (2011-2002طكاؿ الفترة) ترجمو تسجيميا لمعدؿ سالب 7القالقؿ السياسيةمف 

  البنؾ الدكلي عف السياسي الصادر

 

 

  

                                                             
، 2006جانفي الشلف، حسيبة بن بوعلي، ،جامعة5،عددمجلة اقتصاديات شما ل افريقيارزيق،مسري عمور،تقييم عملية إحالل اجلباية العادية زلل اجلباية البرتولية يف اجلزائر،كمال   1

 .325ص
 .296،ص2006جوانالشلف،،حسيبة بن بوعلي ،جامعة4،عددمجلة اقتصاديات شما ل افريقيا محيد بوزيدة،الضغط الضرييب يف اجلزائر، 2
 .193ص،2009،اسوريجامعة دمشق،،العدد الثاين،25،اجمللدمجلة جامعة دمشقمراد ناصر،تقييم اإلصالحات الضريبية يف اجلزائر، 3

4
 H.Ait Ziane&K.Ait Ziane,Le reseau et la PME Algerienne, Le premier colloque national sur les réformes économiques en Algerie et la 

pratique du Marketing,centre universitaire,Béchar,le20-21Avril2004,sans numérotation. 
 .80ص،مرجع سابق،بعلوج بولعيد،معوقات اإلستثمار يف اجلزائر 5
 .52ص،شريف غياط ،زلمد بوقموم،مرجع سابق 6
 .357فريد أمحد قبالن،مرجع سابق،ص 7
 يف مؤشراالستقرار السياسي يف ادلطلب الثاين من ادلبحث الثاين،الفصل الثالث من ادلذكرة:تطور موقع اجلزائر أنظر 
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-2002)في الجزائر لمفترة عمى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ناخ االستثمارم تأثير المبحث الثالث: 
2010 ) 

 التساؤؿاإلجابة عمى  كؿسنحا ككجدنا أف ىناؾ تحسف فيو بعد تقييمنا لمناخ االستثمار في المبحث السابؽ 
كألف مناخ االستثمار ، األجنبي المباشر عمى جذب االستثمار مناخ االستثمارالتحسف في  تأثيرحكؿ مدل 

 مىع التكازنات الداخمية كالخارجية يتككف مف سياسات إقتصادية كقكانيف كتشريعات سنتحدث عف تأثير
في المطمب األكؿ ثـ نناقش فعالية قكانيف   قتصاديةكالتي تعتبر كمؤشرات لمسياسة اال االستثمار تدفقات

في المطمب اإلستثمار عمى كاقع االسستثمارات األجنبية المباشرة في المطمب الثاني ، ثـ سندعـ دراستنا 
 كتدفقات االستثمار األجنبي المباشر. مؤشرات مناخ االستثمار بمحاكلة بناء نمكذج قياسي يربط بيفالثالث 

 :عمى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر : تأثير التوازنات االقتصادية الكميةالمطمب األول

كساىـ في ذلؾ عمى مؤشرات التكازف اإلقتصادم الكمية  قامت الجزائر بإصالحات إقتصادية ظير أثرىا جميا
 شرة، نسبة ممكنة مف اإلستثمارات األجنبية المبا إرتفاع أسعار النفط، حيث كانت تيدؼ إلى جذب أكبر

 2002/2011لمفترة  في الجزائر االستثمار األجنبي المباشر تدفقات تحميل تطور :الفرع األول

رغـ المجيكدات المبذكلة مف طرؼ  االستقرار بعدـ الجزائر إلى المباشر األجنبي االستثمار تدفقات تميزت
 المباشر  األجنبي مارفي مجاؿ تدعيـ االستثالدكلة 

                                                             
 و السياسة االقتصادية )اليت تعترب احدى مكونات مناخ االستثمار(   اىل ربليل صلاح السياسة االقتصادية أو فشلها بقدر البحث عن العالقة بني مناخ االستثمار ال هندف يف ىذا اجلزء
العجز يف ادلوازنة كمؤشر للسياسة ادلالية، نسبة سنركز على ادلؤشرات اليت تعكس التوازن االقتصادي الكلي وادلتمثلة يف منو الناتج احمللي ،معدل التضخم كمؤشر للسياسة النقدية، نسبة  لذا

   العجز اجلاري يف ميزان ادلدفوعات.
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             Source:  UNCTAD,world investment report,2012, table I.1, Op.Cit ,p169. 

                           UNCTAD,world investment report,2005, table B.1,Op.Cit ,p303.  

 2003ممياردكالرسنة1063إلى 2002ممياردكالر سنة1006أعاله زيادة التدفقات مف  يتضح مف الشكؿ
 شيدت 2005سنة كبحمكؿ دكالر مميكف 882حدكد في ضعيفة مستكيات لىإ صؿيك  2004سنةلينخفض 
 سنة في التحسف كتكاصؿ ، األمني الكضع ستقرارإ بسبب دكالر المميار بتجاكز ممحكظ تحسف الجزائر
 المسبؽ لمتسديد نظرا األخيرة  الزيادات تعكدحيث  التكالي مميارعمى 10662ك10795بمقدار  2007ك2006
 الجدارة إرتفعت المحركقات أسعار تحسف نتيجة األجنبي الصرؼ إحتياطي نمك كمع ،2006ـعا لمديكف

 قدرة عدـ مف األجانب المستثمريف تخكؼ مف قمؿ الذم األمر الدكلية المالية األسكاؽ في لمدكلة اإلئتمانية
 العالمية األزمة رغـ 2008 سنة الزيادة كتكالت ، األرباح لتحكيؿ كافية أجنبية عممة تكفير عمى اإلقتصاد

مسجمة  2010لتسجؿ انخفاض سنة دكالر مميار 20594بقيمة 2009لتصؿ الى أعمى قيمة ليا سنة
،لكف التدفقات 1العربية البينية  متراجع في قيمة تدفقات االستثمارات المباشرةل نتيجة،مميار دكالر 20264قيمة
السعكدية  محتمة المرتبة الخامسة بعدمميار دكالر  20571محققة قيمة%1306بنسبة  2011سنة  زادت

 ،2االمارات لبناف كالسكداف

 الجدكؿ التالي: نالحظ 2002/2011المشاريع خالؿ الفترة تتبع حصيمةلك 
                                                             

مجلة البحوث والدراسات (،2010-2005الدول العربية دراسة حالة :اجلزائر،تونس وادلغرب خالل الفرتة) األجنيب ادلباشريف كمال شريط،ربليل واقع االستثمار  1
  .273ص،2012ادلدية،مارسحيي فارس،،جامعة 6،العددالعلمية

 .98-97ص ص،مرجع سابق،2011الكويت،مناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 2
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 تطور تدفق االستثماراألجنبي المباشرفي ( 18-3)شكل 
          2011/2002الجزائرلمفترة                    

 تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر
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 2002/2011لمفترة ( حصيمة المشاريع المعمن عنيا16-3)الجدول رقم

 عدد مشاريع االستثمار
 المشاريع

 المبمغ %
 )مميكف دج(

عددمناصب  %
 العمؿ

% 

 89019 672921 67010 4414144 99005 46833 الستثمارات المحميةا

ت 
رارا
ثما
ست
اال

شرة
مبا
ةال
جنبي

األ
 

 3046 26106 12094 851473 0044 209 الشراكة
االستثمارات 

األجنبية 
 المباشرة

242 0051 1312905 19096 55424 7035 

مجموع االستثمارات 
 األجنبية المباشرة

451 0095 2164378 32090 81530 10081 

 100 754451 100 6578522 100 47284 المجمكع
Source:Agence Nationale de Dévelopement de l'investissement, Etat récapitulatif des projets 

d'investissement déclarés Période 2002 – 2011, (http://www.andi.dz/fr/?fc=b_declare) consulter le11/04/2012 

مف  % 0095تقدر ب   (2011-2002ة)خالؿ الفتر األجنبي المباشر  عدد مشاريع اإلستثمار نالحظ أف  
إستحكذت ستثمار المحمي كلكف مع ىذا اإلبمشاريع  يمة جدا مقارنةضئ  نسبةإجمالي المشاريع كىي 
مناصب عمؿ معتبرة  المستثمرة كما حققتمبالغ مف ال % 3209نسبة رة عمى المباش اإلستثمارات األجنبية

 (الشكؿ التالي)انظر ، % 10081بنسبة

  

 (16-3)رقـمف اعداد الطالب اعتمادا عمى بيانات الجدكؿ السابؽ:المصدر

 استثمار أجنبً مباشر

 استثمارمحلً
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 عدد المشارٌع
 مناصب العمل

 مبالغ االستثمارات

0,95 10,81 
32,9 

99,05 

89,19 

67,1 

% 

مقارنة حصيمة المشاريع المحمية واألجنبية  ( 19-3)شكل
 2011/2002لمفترة

 استثمار أجنبً مباشر

 استثمارمحلً

http://www.andi.dz/fr/?fc=b_declare
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اإلستثمار في تزامنا مع تحسف مناخ  ىذه الفترة في المباشر األجنبي االستثمار تدفقات عرفتو الذم التطكر إف
تحديد  لكف اليمكف إلى كجكد عالقة تربط بيف مناخ اإلستثماركجذب اإلستثمار األجنبي المباشر الجزائر يشير
التكازنات االقتصادية الكمية كتحديد أييـ أكثر تأثيرا في جذب  إال بعد تحميؿ ك دراسة تأثيرىذه العالقة 

 االستثمارات األجنبية المباشرة.

 2010-2002لمفترةعمى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الموازنة عجز تأثير  :الفرع الثاني

 برنامج تنفيذ بسبب لمدكلة العامة النفقات زيادة نتيجة الداخمي التكازف في باختالالت الجزائرم االقتصاد تميز
 لككف العامة اتاإليراد انخفاض نتيجة اخرل جية كمف جية مف التكميمي كالبرنامج االقتصادم اإلنعاش دعـ

 البتركلية الجباية عمى كبير بشكؿ تعتمد المكازنة إيرادات

 
  البيانات المستقاة مف: : مف اعداد الطالب اعتمادا عمىالمصدر  

 .355صمرجع سابؽ،،2011،موحدالعربي الي دقتصاإلتقريراالصندكؽ النقد العربي كآخركف، -

 .336،ص2009،االمارات العربية المتحدة،ي العربي الموحدالتقريراإلقتصادصندكؽ النقد العربي كآخركف، -

 .346،ص2008،االمارات العربية المتحدة،التقريراإلقتصادي العربي الموحدصندكؽ النقد العربي كآخركف، -

                             مرجع سابؽ،،احصاءات اإلستثمار األجنبي المباشرالمؤسسة العربية لضماف اإلستثمار ، -
 طفيفة، بزيادات المباشركلكف األجنبي اإلستثمار مف الجزائرم االقتصاد حصة تعاظـ أعاله الشكؿ مف تضحي

 تبعا تناقصت 2009 عجزسنة تسجيؿ بعد ،كلكف تقريبا مكاز بشكؿ المكازني العجز نسبة في تطكر كقابمو
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0,23 

8,36 7,11 

11,9 
14,1 

4,7 
7,9 

-7,1 
-1,4 

-10

-5

0

5

10

15

20

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

%

 

 السنوات

تطور نسبتي االستثمار األجنبي المباشروالعجزالموازني  ( 20-3)شكل 
   2010/2002لمفترة PIBمن 

ً نسبةالىPIB PIBاالستثمار األجنبً المباشر نسبة الى   العجزالموازن
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طردية  عالقة كجكد لىا مايشير كىذا2010  سنة%  1043 الى% 1096 مف االستثمار تدفقات نسبة لذلؾ
 المباشر األجنبي االستثمار كتدفقات المكازنة رصيد بيف

  2010-2002لمفترة سياسة التوازن الخارجي عمى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر تأثير  :الفرع الثالث

 خارجي  كمؤشر يعبر عف سياسة التكازف ال في الميزاف الجارمالعجز  ستخداـ نسبةإعادة مايتـ المجكء الى 

 
 :مف المستقاة البيانات عداد الطالب اعتمادا عمىإ مف:المصدر

 .200صمرجع سابؽ،،2011،سبتمبرآفاق االقتصاد العالميصندكؽ النقد الدكلي، -

 .380،ص2007،االمارات العربية المتحدة، الموحد العربي التقريراإلقتصاديكآخركف، العربي النقد صندكؽ -

 مرجع سابؽ،،حصاءات اإلستثمار األجنبي المباشرإاإلستثمار ، المؤسسة العربية لضماف -

 سنة بعد الجارم الميزاف رصيد نسبة تناقص رغـ االستثمار تدفقات نسبة زيادة يتضح مف الشكؿ أعاله
 تدفؽ لمتأثيرعمى كافي الجارم لمميزاف الفائض الرصيد أف الى مايشير كىذا فائض حالة في بقائو مع  2006

 الفائض، ىذا قيمة عف النظر غضب االستثمار
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 نسبة مئوية

ورصيدالميزان  PIB تطوراالستثماراألجنبي المباشرنسبة الى( 21-3)شكل 
 2010/2002لمفترة  PIBالجاري لميزان المدفوعات نسبة الى

 PIBرصٌد الحساب الجاري نسبة الى  PIBاالستثمار األجنبً المباشر نسبة الى
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 : تأثير التضخم عمى تدفقات االستثمار األجنبي المباشرالرابعالفرع 

فساد إلى إرتفاع في معدالت التضخـ التضخـ كمؤشر يعبر عف السياسة النقدية حيث يؤدم اإل ستخدـ معدؿي
 مف خالؿ تدني الثقة بالعممةالكطنية ستثمارمالمناخ اإل

عف طريؽ المزاد محؿ سترجاع السيكلة إبإحالؿ تقنية  بتكييؼ أدكاتو لمراقبة التضخـ جزائربنؾ الكرغـ سعي 
فترة التزايد خالؿ إال أف معدؿ التضخـ  2002نقدية ك ذلؾ منذ أفريؿ سنة األدكات التقميدية لمسياسة ال

،اضافة الى نتيجة لضخ أمكاؿ معتبرة عمى اثر تفعيؿ حركية االستثمارات كرفع األجكر 2010 -2002
  1أسعار المنتكجات الفالحية الطازجة، المضاربة القكية عمى

 
 البيانات المستقاة مف: عداد الطالب اعتماداعمىإمف  :المصدر

  .108، ص2003،الككيت،العربية مناخ اإلستثمارفي الدولالمؤسسة العربية لضماف اإلستثمار،  -   

 مرجع سابؽ.،اإلستثمار األجنبي المباشرحصاءات إالمؤسسة العربية لضماف اإلستثمار ، -
 .190صمرجع سابؽ،،2011،سبتمبرآفاق االقتصاد العالميصندكؽ النقد الدكلي، -

نخفاضا لـ تقابمو إستجابة في نسبة  نجد أعاله كبمالحظة الشكؿ تذبذب في معدالت التضخـ إرتفاعا كا 
مميارفي كقت كاف يشيد  0093لىإ 2003حيث نالحظ إنخفاض في التدفقات سنةتدفقات االستثمار األجنبي 

كماأف إنخفاض التضخـ ،2004سنة  % 3056إلى 2002سنة  %1042 مف التضخـ فيو إرتفاعات متتالية

                                                             
 .32مرجع سابق،ص،2010اكتوبر،ملحق بيان السياسة العامة،ر األولمصاحل الوزي 1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 االستثمار األجنبً المباشر نسبة الى
PIB 

1,87 0,93 1,03 1,05 1,53 1,24 1,52 1,96 1,43

1,42 معدل التضخم 2,58 3,56 1,64 2,53 3,51 4,46 5,7 4,3
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 السنوات

ومعدل التضخم  PIB تطور االستثماراألجنبي المباشر نسبة الى ( 22-3)شكل 
    2010/2002لمفترة
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التي عرفت  2009 -2005قابمو مكاصمة زيادة تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر،كفي الفترة 2005في سنة
في نفس  زيادة عرفت جد في المقابؿ أف التدفقاتن %507إلى % 1064زيادة مستمرة في نسبة التضخـ مف

 2007الفترة مع تسجيؿ تناقص سنة

أساسي في االقتصاد الجزائرم مف حيث  ف ما سبؽ يجعؿ مف الصعب الجـز بأف معدؿ التضخـ لو دكرإ
 قدرتو عمى جذب االستثمار األجنبي المباشر.   

 تثمار األجنبي المباشرالنمو االقتصادي عمى تدفقات االس : تأثيرالفرع الرابع

 ستثمارم،تخاذ قرارىـ اإلإالمستثمركف في  االقتصادم أحد أىـ المؤشرات التي يستخدميا النمك يعد مؤشر
كقد شيد لمنمك االقتصادم غالبا ما يحكؿ دكف تكسيع قاعدة االستثمار األجنبي المباشر،فاألداء الضعيؼ 

بسبب اإلنخفاض الحاد في معدالت  2005/2010لفترةخالؿ ا معدؿ النمك اإلقتصادم إنخفاضات متتالية
لمكضعية نتيجة  1مف الناتج المحمي اإلجمالي%40مف  النمك في قطاع المحركقات الذم يساىـ بأكثر

عمى منشآت الغاز بسكيكدة  2004قطاع المحركقات بسبب الحكادث التي كقعت سنة الصعبة التي يشيدىا 
بصفة جماعية ككذا تأثير األزمة العالمية عمى رتو منظمة األكبيب ثـ عمى اثر تقميص المبيعات الذم أق

   بتجاكزه لنسبةرغـ تحسف نمك  قطاع خارج المحركقات  كىذا  2الدكؿ األكركبية المستكردة لمغاز الجزائرم
 ، 20103سنة%1005ك 2009سنة % 903تسجيؿ نسبة نمكك  2008-2006لمفترة % 506

                                                             
 .128ص،عبد العزيز طيبة،مرجع سابق 1
 .33مرجع سابق،صملحق بيان السياسة العامة،مصاحل الوزير األول، 2
 نفس ادلرجع والصفحة. 3
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 : البيانات المستقاة مف مادا عمىمف اعداد الطالب اعت:المصدر

                                                                                                                               .184صمرجع سابؽ،،2011سبتمبر،آفاق االقتصاد العالميصندكؽ النقد الدكلي، -
 مرجع سابؽ،احصاءات اإلستثمار األجنبي المباشرتثمار ،المؤسسة العربية لضماف اإلس -

  .3ص مرجع سابؽ،،2010أكتكبر،ممحق بيان السياسة العامةمصالح الكزير األكؿ، -

 عند كحتى صحيح كالعكس التدفؽ نسبة نقصاف ايقابمي قتصادماإل النمك زيادةأف يتضح مف الشكؿ أعاله 
 في كتكافؽ  2009ك 2005 ك2003في عكسية ستجابةإ نجد ةكاحد بسنة االستثمار تدفؽ بتأخير المقارنة

 كىذااألجنبي المباشر، كتدفقات اإلستثمارمما يبيف كجكد عالقة عكسية بيف النمك اإلقتصادم السنكات، بقية
 األجنبي االستثمار تدفقات عمى التأثير في رئيسي دكر لو ليس قتصادماإل النمك أف عتقادلإل يدفعنا ما

 المباشر

 2002/2010لمفترة عمى واقع االستثمارات األجنبية المباشرة قوانين االستثمار تأثير ب الثاني :المطم

 الحكاجز كؿ لرفع القانكني اإلطار كضع في اتدريجياالنفتاح االقتصادم، شرعت منذ انتياج الجزائر لسياسة 
 صدر كفي ىذا الصدد يعولتشج الالزمة التدابير أخذ مع االستثماراألجنبي، عمى السابؽ في المفركضة

كسنحاكؿ معرفة تأثير قكانيف  كالمذاف سبؽ الحديث عنيما 12-93كالمرسـك التشريعي10 - 90  القانكف
 ،االستثمار الصادرة في فترة الدراسة

                                                             
  12-93وادلرسوم التشريعي10- 90انون  يف ادلبحث األول من الفصل الثالث من ادلذكرة تفصيل للقلإلشارة: سبق وأن ذكرنا يف. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

االستثمار األجنبً المباشر نسبة 
 PIBالى 

1,87 0,93 1,03 1,05 1,53 1,24 1,52 1,96 1,43

4,7 معدل نمو الناتج المحلً الحقٌقً 6,9 5,2 5,8 2 3 2,4 2,1 3,3
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تطوراالستثمار األجنبي المباشرنسبة الى ( 23-3)شكل 
PIB2010/2002والنمواالقتصادي لمفترة   
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 عمى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر 03-01األمر رقمتأثير  :الفرع األول

عمى االستثمارات الكطنية كاألجنبية المنجزة في النشاطات االقتصادية،  إف ىذا األمر يحدد النظاـ الذم يطبؽ
 ،المنتجة لمسمع كالخدمات، ككذا االستثمارات التي تنجز في إطار منح االمتياز أك الرخصة

بنص عمى االمتيازات الضريبية كالجمركية التي تستفيد منيا االستثمارات المنجزة في النظاـ  كجاء ىذا األمر
 كىي كما يمي:العاـ 

تطبيؽ النسبة المخفضة لمحقكؽ الجمركية المتعمقة بالتجييزات المستكردة كالتي تدخؿ مباشرة في إنجاز  -  
 ،االستثمار

( فيما يتعمؽ بالسمع كالخدمات التي تدخؿ مباشرة في TVAالرسـ عمى القيمة المضافة ) فاإلعفاء م -  
 ،إنجاز االستثمار

قؿ الممكية بعكض، فيما يخص كؿ المقتنيات العقارية التي تمت في إطار اإلعفاء مف دفع رسـ ن -  
 1االستثمار المعني

عمى النظاـ االستثنائي، المتعمؽ باالمتيازات الخاصة باالستثمارات التي تنجز  03-01كما نص األمر رقـ 
ىمية الخاصة، بالنسبة في المناطؽ التي تتطمب تنميتيا مساىمة خاصة مف الدكلة، ككذا االستثمارات ذات األ

تحافظ عمى البيئة، كفي ىذا المضمار  أف لالقتصاد الكطني، خاصة إذا كانت تستعمؿ تكنكلكجيات مف شأنيا
 ،فإف المجمس الكطني لالستثمار ىك الذم يحدد ىذه المناطؽ المذككرة

 لمجمس الكطني، األجيزة الجديدة لالستثمار في الدكلة الجزائرية، كىي ا03-01كما ذكر األمر رقـ 
 ، كحدد مياـ كؿ جياز مف ىذه األجيزة (ANDIلالستثمار، كالككالة الكطنية لتطكير االستثمار)

 نحك بتكجيييـ المستثمريف قراراتعمى  التأثير في الدكلة بعد فشؿ  جاء نجد أنو12-93كبمقارنتو بقانكف 
 عمى الكبرل المدف في االستثمارات جؿ تركزت حيث الجيكم التكازف إلى الكصكؿ قصد المحركمة، المناطؽ
 النظاـ إطار في االستغالؿ مرحمة خالؿ المقدمة االمتيازات بتقميص   المشرع قاـ لذلؾ،النائية المدف حساب
 االمتيازات لبعض المشرع تفطف كما االستثنائي النظاـ إطار في التخفيضات بعض رفعكبالمقابؿ تـ  العاـ،

                                                             
  2001أوت22،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،الصادرة يفالمتعلق بتطوير االستثمار،2001أوت 20ادلؤرخ يف  03-01أنظر:األمررقم. 

 .( من نفس ادلرسوم9ادلادة  ) 1
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 مف كاإلعفاء  اإلنتاج مرحمة نحك االستثمارية المشاريع دفع أك االستثمار عمى التأثير في فعالة تكف لـ التي
 ،خالؿ مرحمة االنجاز الذم ألغي مف مجمكعة االمتيازات الممنكحةالعقارم، الرسـ

  2003،2005،2006في السنكات دكالر لمممياراألجنبي المباشر  ستثماراإلتجاكز نتج عف ىذا القانكف ك 
 قتصاديةاإل القطاعات ببعض األجانب المستثمريف ىتماـإ تكسعك  الفترة  هخالؿ ىذ تثماراتساإل زاد عدد كما

 قطاع حصة مف يقمص لـ أن و إال   كالصمب، الحديد كالكيمياء، الصيدلة قطاع مثؿ  المحركقات خارج

 القطاعات فمع بقاء العديد م %80 تفكؽ بقيت كالتي الكاردة المباشرة االستثمارات إجمالي مف المحركقات
 الزراعة،ك األجنبي المستثمر قرار في ميمشة االستثمار مقكمات كؿ الجزائر فييا تمتمؾ التي االقتصادية
  ،كالمصارؼ النقؿ السياحة،

 2003/2006في الجزائر لمفترة  تطور قيمة وعدد المشاريع (17-3الجدول رقم)         

 الكحدة: مميكف أكرك                                                                                      

 المجموع 2006 2005 2004 2003 السنوات
 279 102 92 58 27 العدد
 14491 2363 3505 6355 2267 القيمة

 .101ص،،مرجع سابؽساعد بكراكم :المصدر

لشركة  خصكصا مع بيع الرخصة الثالثة كما أف االستثمارات العربية البينية زادت في الجزائر بنسبة معتبرة
  االتصاالت الككيتية كما يكضح الشكؿ التالي:

                                                             
 (18-3)انظر الشكل 
 ادي حيث أن التوجد احصائيات زلددة عن نصيب كل قطاع اقتصANDI يسجل تدفقات رؤوس األموال دون التطرق اىل  التتطرق اىل االستثمارات ادلنجزة كما أن بنك اجلزائر

 الشركات اليت تنشأ من حاالت االندماج واالستحواذ. توزيعها القطاعي أما مصاحل اجلمارك فتقوم بإحصاء تدفقات ادلعدات واآلالت دون األخذ بعني االعتبار
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 البيانات الكاردة في: اعداد الطالب اعتمادا عمى مف:المصدر

  .157، ص2006،الككيت،في الدول العربية مناخ االستثمارالمؤسسة العربية لضماف االستثمار، 

 :المباشر األجنبي االستثمار تدفقات عمى  06-08األمررقم تأثير:الفرع الثاني

 التعديؿ التالي: أىميا تعديالت عدة  بإدخاؿ 03-01لألمر كمتمما معدال جاء 

 مف االستفادة بإمكانية كالخاصة المستثمريف لطمبات االستثمار لتطكير الكطنية الككالة رد مدة تخفيض -
 ،ةساع 72 إلى يـك 30 مف االستثنائي الطابع ذات المزايا

 2009 ك 2008مميارفي السنكات  2رتفعت قيمة االستثمارات لتتجاكز إ  06-08كبعد صدكر األمر
 جتذبياإ التي التدفقات تزايدت حيث العقارم القطاع نتعاشإل ذلؾ كيرجعكىذا رغـ األزمة العالمية  2010ك

 127بي المباشر مف المرتبةفي مجاؿ استقطاب االستثمار األجن عالميا ، كماتحسف ترتيب الجزائرالقطاع ىذا

 ضافة الى تنكع االستثمارات األجنبية قطاعيا.إ،1 2009 سنة 77الى المرتبة  2007سنة 

 

  

                                                             
 2006جويلية 19الصادرة بتاريخ ،،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية2006 جويلية 15ادلؤرخ يف ، 08-06:األمررقمانظر. 
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 السنوات

تطورحجم االستثمارات العربية في الجزائر ( 24-3)شكل رقم 
   2005/2002لمفترة

 حجم االستثمارات العربٌة 
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 عمى تدفقات اإلستثماراألجنبي المباشر 01-09األمرتأثير : الفرع الثالث  

 فييا المساىمة الكطنيةفي إطار شراكة تمثؿ  األجنبية إال:اليمكف انجاز االستثمارات التعديؿ التاليفيو  جاء
 1عمى األقؿ مف رأس الماؿ االجتماعي.. %51المقيمة نسبة

 2010سنة دكالر مميار 2026التشريعية المتحفظة الى ىبكط نسبي في التدفقات إلى التغييرات هىذأدت 
         مشركع خالؿ الفترة 52لىإنخفض إكما أف عدد المشاريع  ،2009سنةمميار دكالر  2074 مقارنة ب

( 2009 -2011). 

 وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر بناء نموذج قياسي يربط بين مناخ االستثمار: المطمب الثالث

    2002/2010في الجزائر لمفترة                   

كاف مف الصعب دراسة كؿ عنصر عمى  العناصر العديد مف ينطكم عمىالمناخ االستثمارم نظرا لككف 
 اختبار ككذا تحديد عالقة ىذه المتغيرات باإلستثمار األجنبي المباشر المطمب ىذا في  يذا سنحاكؿحدل ل
 الممتدة الفترة في عمى تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر المتغيرات المدركسة سابقا نتائج تأثير صحة
مف معطيات خاصة  اعمى ماتكفر لدين كسنرتكز،  القياسية الدراسة عمى عتمادباإل  2002/2010مف

ضافة الى إكبنؾ الجزائر  حصاءات المنشكرة في الديكاف الكطني لإلحصاءباالقتصاد الجزائرم مف اإل
،كصندكؽ النقد المؤسسة العربية لضماف االستثمارتقارير  ك قتصادم العربي المكحدحصاءات التقرير اإلإ

 الدكلي.

 :متغيرات الدراسة:األولالفرع 

 :اسة فيتتمثؿ متغيرات الدر 

N عدد السكاف :                                                                                      
PNB :  ناتج محمي اجمالي                                                                              

DB :  عجز مكازنة نسبة الى                                                                                                        PIB 

                                                             
 2009جويلية 26اريخ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،الصادرة بتتضمن قانون المالية التكميليالم، 2009جويلية   22ادلؤرخ يف 01-09انظر:األمر . 
اجلريدة الرمسية ،المتضمن قانون المالية التكميلي، 2009جويلية  22ادلؤرخ يف  01 -09باألمر وادلتممة ادلعدلة ،المتعلق بتطوير االستثمار، 03 -01من األمر 1مكرر 4ادلادة  1

 .2009جويلية  26للجمهورية اجلزائرية،الصادرة يف
 (.18-3)أنظر الشكل 
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DP :   نسبة الىعجزفي الميزاف الجارم لميزاف المدفكعاتPIB                                         
TC: سعر صرؼ حقيقي                                                                               

INF : معدؿ تضخـ                                                                                     
2 M :نسبة الى سيكلة محميةPIB                                                                        

GDP: معدؿ نمك الناتج المحمي                                                                         
G :االنفاؽ العمكمي نسبة الىPIB                                                                    

TO:إجمالي الصادرات كالكاردات نسبة الىPIB                                                                                      

X: معدؿ نمك الصادرات                                                                               
COUV: صادرات/كاردات                                                                            

ECHELL :صادرات نسبة الىPIB                                                                    
DETT :مديكنية خارجية كخدمتيا نسبة الىPIB                                                        

MC :عدد شيكر تغطية الكاردات                                                                      
SP: درجة االستقرار السياسي                                                                        

IDE:االستثمار األجنبي المباشر نسبة الىPIB                                                       

 تطبيق نموذج االنحدار الخطي:انيالفرع الث

  :يككف النمكذج بالصيغة التاليةكليذا    spssستخداـ نمكذجإحدار الخطي بتـ تطبيؽ نمكذج االن

IDE= ƒ (  N.PNB.DB.DP.TC.INF.   M  7 .GDP.G.TO.X.COUV.ECHELL.DETT  . MC.SP) 

IDE = 9α +0α  N+ 7α  PNB+ 3α  DB+ 4α  DP+ α 5TC+  α  6 INF+ 7 α M  7 + 8α GDP+  9 α  G+ α10 TO+ 

99α  X+ 97α  COUV+ α13 ECHELL+ α14 DETT+  95α  MC+  96α  SP+Ɛ……………(1) 

  مايمي:نتائج التحميؿ االحصائي أظيرت ك 

2ف معامؿ التحديدإ
R  المباشر  أم أف المتغيرات المفسرة تفسر تغيرات االستثمار األجنبي 0064يساكم 

التأثير العكسي لكؿ مف  معدؿ  كما أظيرت النتائج،مما يدؿ عمى أف النمكذج مقبكؿ نكعا ما %65 بنسبة
مك الصادرات كمعدؿ نمك الناتج المحمي عمى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، مقابؿ عدـ كجكد أم ن

 عادة كتابة معادلة االستثمار األجنبي المباشر بداللة كؿ مف معدؿ نمكإكعميو يمكف ،تأثير لبقية العكامؿ
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 :الصادرات كمعدؿ نمك الناتج المحمي الخاصة بإحصائيات الجزائر كما يمي 

IDE= 1,581-0,36 GDP – 0,011 X + e 

زيادة معدؿ نمك الناتج المحمي بكحدة كاحدة يؤدم الى نقصاف تدفقات االستثمار األجنبي حيث أف 
   ،كحدة  0036المباشرب

ف تحسنو أمعدؿ نمك الصادرات الذم يعبر عف القكة التنافسية لإلقتصاد القكمي الذم مف المفركض أما  
لكنو يعني في الجزائر حسب المعادلة أف تحسف القدرة  ذب االستثمار األجنبي المباشريؤدم الى زيادة ج

نظر الممحؽ أ)كحدة 00011التنافسية لمصادرات بكحدة كاحدة يقابمو نقصاف تدفؽ االستثمار األجنبي المباشرب
4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 اجلزائر، مع أن ىذا يتعارض مع الدراسة  توافق مع ماوصلنا اليو يف ادلطلب السابق حيث توصلنا إىل وجود عالقة عكسية بني النمو اإلقتصادي وتدفقات اإلستثماراألجنيب ادلباشريفىذا ي

 النظرية اليت بينت أن زيادة النمو االقتصادي تؤدي اىل زيادة تدفق االستثمار األجنيب ادلباشر.  
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 :الثالث الفصل خالصة

 نكع تعتبره كانت أف بعد المباشر األجنبي اإلستثمار هإتجا الجزائر مكقؼ تغير الفصؿ ىذا دراسة مف اتضح
 كاألشغاؿ البناء مجاؿ في إستثمارية فرص عمى تتكفر الجزائر أف تبيف البالد،كما طاقات إستغالؿ أنكاع مف

 الغذائية الصناعات إلى إضافة المتجددة الطاقة كخصكصا كالطاقة البحرم،كالمياه كالصيد كالفالحة العمكمية
 كالنقؿ، كالسياحة كاإلتصاالت كالتأميف كالبنكؾ كالميكانيؾ يميائيةكالبتركك

 في الجزائر كضع تحسف عنيا لإلستثمارنتج مالئـ مناخ تييئة في معتبرة جيكد بذلت الجزائر أف تبيف كما
 اإلقتصادية، السياسة لمككنات كالمؤشرالمركب كاإلمكانات األداء القطرية،ككمؤشر المخاطر تقكيـ مؤشرات

 العالمي،كمؤشرالتنافسية مؤشرالتنافسية في متأخرة الجزائر كبقيت ،2005ك2004سنكات مف بداية ىذاك 
 األعماؿ، أداء سيكلة مؤشر العربية،ككذلؾ

 البشرية التنمية مجاؿ في كتطكرنسبي كاألمني السياسي اإلستقرار في طفيؼ الجزائرتحسف سجمت كما
 مؤشر في الجزائر ترتيب تأخر عنو ممانتج األعماؿ أداء بيئة مجاؿ في  اإلصالحات ضعؼ تبيف كبالمقابؿ
 اإلستثمارات تدفؽ مف تحد المعكقات مف جممة كجكد الى الفصؿ ىذا تكصؿ األعماؿ،كما أداء سيكلة

 كضعؼ الصناعي، العقار عمى الحصكؿ البنكية،كصعكبة المنظكمة ضعؼ في تمثمت المباشرة األجنبية
 البكرصة،اإلقتصاد أداء ضعؼ القكانيف، كغمكض التشريعات استقرار التقانية،عدـك  األساسية التحتية البنية

 في الحككمة،كالتخمؼ مشكؿ الى اضافة التركيج، ضعؼ بسبب الخارج لمجزائرفي السيئة المكازم،الصكرة
 الحالي الفساد مكافحة قانكف أف تبيف الفسادحيث مشكؿ الى التقانة،اضافة كتكطيف اإلبتكارية التنمية مجاؿ
 كبير كمبمغ ضئيؿ مبمغ يختمس مف بيف تسكم كاحدة عقابية مادة يحكم

 المباشر،كماظيركجكد اإلستثماراألجنبي تدفقات في زيادة عنو اإلستثمارنتج مناخ تحسف أف التحميؿ كبيف
 اتتدفق زيادة أف تبيف كما المباشر، االستثماراألجنبي كتدفقات المكازنة رصيد بيف طردية تأثير عالقة

 يظيرتأثيركاضح ،كلـ المدفكعات لميزاف الجارم لمميزاف المكجب بالرصيد ترتبط المباشر اإلستثماراألجنبي
 اإلقتصادم، لمنمك عكسي تأثير لمتضخـ،كلكحظ

 عف نتج المباشرحيث األجنبي اإلستثمار تدفقات عمى التأثير اإلستثمارفي قكانيف فعالية الدراسة مف تبيف كما
 بينما اإلستثمارية التدفقات في زيادة 2006الصادرفي 06-08رقـ كاألمر 2001لصادرفيا03-01األمررقـ



 الفصل الثالث:تأثير مناخ االستثمارعلى االستثماراألجنبي المباشر
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 لحرية لتقييده نتيجة المباشر األجنبي اإلستثمار تدفقات تراجع إلى 2009في الصادر 01-09األمر أدل
 التممؾ، في األجانب المستثمريف

 األجنبي اإلستثمار كتدفقات اإلستثمار مناخ متغيرات بيف العالقة تحديد صعكبة القياسية الدراسة بينت كما
 كمعدؿ الصادرات نمك لمعدؿ العكسي التأثير ماعدا لممتغيرات تأثير أم يظير لـ حيث الجزائر المباشرفي

 اإلقتصادم، النمك



 
 

 الخــــــــــاتمـــــــــــــــــــــــــة
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ومدى قدرتو عمى جذب االستثمار األجنبي  في الجزائر ركزت ىذه الدراسة عمى تحميل مناخ االستثمار
ونتج عنيا تحسن  لنا أن الجزائر بذلت مجيودات معتبرة أدت الى تحسين مناخ االستثماروقد تبين  المباشر

 وكان محصمة ذلك زيادة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر واالقميمية في المؤشرات الدولية موقع الجزائر
مكانيات عمى تدفقات تتناسب مع اإل نتيجة لمعوائق التي تحول دون حصوليابالرغم من تواضع قيمتيا 
 الموجودة والفرص المتاحة 

 لى مجموعة من النتائج:إوتوصمت ىذه الدراسة 

 في المبذولة الجيود ممايعكس مقبولة كمية إقتصادية توازنات تحقيق في عربية دولة  11نجحت 
 حيث: الكمية اإلقتصادية السياسات مجال
 1,81 بمعدل قطر تصدرتيا 1111سنة ايجابية نمو معدالت عربية دولة 11 سجمت %، 

 النسبة من أفضل وىي% 181نسبة العربية الدول إلجمالي الحقيقي النمو متوسط سجل كما
 السكان نمو معدل عن زاد العربي الناتج نمو أن مالحظة المتقدمة،مع الدول في المحققة
 ،1111-1111 الفترة خالل

 1813 الى 1111 سنة%181 من العالمي الناتج من العربية الدول مجموع حصة زادت %
  ،1111سنة

 خالل% 181و% 1 مابين مقبولة مستويات عربية دولة 13 في التضخم معدالت سجمت 
  ،1111سنة

 من الدولة واردات االحتياطيات فييا تغطي التي المقبولة الحدود ضمن عربية دولة 11 توجد 
  ،1111لسنةشيور  5 لمدة والخدمات السمع

  المجال ىذا في كبير تقدم بحدوث توجت األعمال أداء بيئة عمى بإصالحات العربية الدول قامت 
 األعمال سيولة مؤشر في العربية الدول السعودية تصدرت حيث العربية المنطقة بمدان أغمب في
عالميا ثم قطر  11تمتيا االمارات في المرتبة،(11المرتبة) لمغاية  متقدم عالمي بترتيب 1111لعام

 عبر مؤشرالتجارة في دول 1وجود سجل عالميا 51ال المراتب ضمن ومن عالميا 11 في المرتبة
 األصول ممكية تسجيل مؤشر في دول 1الكيرباء،و توصيل مؤشر ضمن دول ,و الحدود،

    مع تسجيل ضعف تمثل في:الضرائب، دفع مؤشر في دول 11العقارية،و
 عالميا ، 111ضمن المراتب التي تجاوزت ال المشروع  بدء مؤشر في دول 11 وجود 
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 1و،المستثمرين حماية مؤشر في دولة 15توجد عالميا ,1ال تجاوزت التي المراتب ضمن, 
 دولة في مؤشر انفاذ العقود، 11دولة في مؤشر الحصول عمى االئتمان،و

 المشروع، اغالق مؤشر في عربية دولة11 توجد عالميا 11 تجاوزت التي المراتب ضمن 
         البناء، تراخيص استخراج مؤشر في عربية دولة 11و

 تسارع فترة في أنو لوحظحيث  العربية الدول في اإلستثمار مناخ عمى اإلقتصادية العولمة أثرت 
 مميار 1 إلى 1991سنة دوالر مميون 1 من العربية الدول في الخصخصة حصيمة زادت العولمة

 أنشطة مصدرىا والتي النامية الدول في اإلستثمارية التدفقات من%15قرابة أن لوحظ ،كما1111سنة
 ،(1999-1991) الفترة خالل مباشرة أجنبية استثمارات شكل في ىي الخصخصة

 أدخمت التي الدول عدد زيادة خالل من عمى مناخ االستثمار لمتجارة العالمية المنظمة تأثير تجمى 
 سنة دولة 111 إلى دولة 13 من 1995تريمزسنة اتفاقية تنفيذ بعد اإلستثمار نظم عمى تغييرات
 115إلى1995سنة  111 من لإلستثمار المالئمة التغييرات عدد زيادة إلى إضافة 1113

  ،1113سنة تغيير 111إلى 1995سنة تغيير 1, من التنظيمية التغييرات عدد ،وتزايدت1113سنة
 المنتمية الدول في اإلستثمار مناخ عمى إيجابية آثار إلى اإلقميمية التكتالت إلى اإلنضمام يؤدي 

 الخبرات تبادل وكذا االقتصادية السياسات في التنسيق من لقدر وضمانو السوق إتساع بفعل لمتكتل،
 مراكز السبعة ضمن الخميجي التعاون مجمس دول وجود لوحظ حيث أداءاألعمال بيئة مجال في

 الخميجي التعاون مجمس من دول أربعة جاءت كما 1111األعمال أداء بيئة مؤشر في عربيا األولى
 ،المؤشر نفس في عالميا31المراكز ضمن

 العالم دول في اإلستثمار مناخ عمى سمبية تأثيرات إلى  ,111لسنة  العالمية المالية األزمة أدت 
 الدول من العديد في السمطات إتجاه اإلستثمار،وكذا بقرارات أحاطت التي اليقين عدم أجواء نتيجة
 استثماريا مناخا عكسبما المباشر األجنبي اإلستثمار من محددة أنواع عمى القيود وتشديد فرض الى
 حيث الحدود، عبر والتممك اإلندماج صفقات مجال في وخاصة قبل ذي من تحررا وأقل موات غير
  ،اإلستثمارية لمبيئة مقيد جراءإ 13 يوجد الحكومات تخذتوإ إصالحي جراءإ ,9 بين من أنو

 وكاالت جميع قامت حيث والسياسة اإلقتصاد بين وثيقة عالقة ىناك أن الشعبي الحراك نتائج بينت 
 ما تراوح العربية، الدول من متفاوت لعدد السيادية التصنيفات بخفض العالمية اإلئتماني التصنيف

 دول 1 و لفيتش، دول 3 ،و EIU و لموديز دول 5و بورز، آند لستاندرد بالنسبة دول 1 بين
 درجات عدد تراوحو  األوروبية االقتصادية االستخبارات لوحدة بالنسبة 3انتميجنس،و لكابيتال بالنسبة
 لبقية بالنسبة واحدة ودرجة ،لدولة عربية واحدة بالنسبة درجات 5 بين ما السيادية التقييمات خفض
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 ،مصر:وىي متفاوتة بدرجات شعبيا وحراكا سياسية أحداثا شيدت الدول ىذه وغالبيةاألخرى  البمدان
 الدول في الترويج ىيئات نشاط تراجع ىذا إلى تونس،البحرين،األردن،لبنان،الكويت،قطر،إضافة ليبيا،

 من أقل إلى القطرية المصادر وفق دولة 15 شممت 1119 العام خالل فعالية 311 من العربية
 ،فعالية 111

 نصيبيا تراوح حيث المباشر األجنبي لإلستثمار ستقطابإ مركز تكون أن في العربية الدول تنجح لم 
 نسبة نخفاضإ مالحظة مع 1111-1115في الفترةالعالمي  التدفق من% 1831و%  38,3مابين

 الدول ىو مصدرىا ألن نظرا العالمية بعداألزمة بالنسبة لالجمالي العالمي، العربية لمدول التدفقات
 ،العالمية األزمة من المتأثرة المتقدمة

 ىـــة األولـيــرضـــأ الفـــــطـــت خـــــبــوهو ما يث                         

  المصدر المتحدة المممكة وكانت األولى العالمية الحرب بعد اإلستثمار تراجع التاريخية الدراسة بينت 
 الثانية العالمية الحرب وبعد األساسية، والبنية والتعدين الزراعة قطاعي في وتركزت لو األكبر
نتقمت اإلستثمارات توسعت  من%,1 عمى حازت حيث األمريكية المتحدة الواليات إلى السيطرة وا 
 بينما التحويمية، الصناعات في األمريكية،وتركز لمشركات القوي الصعود نتيجة العالمية الحصة
 اآلثارالسمبية من تخوفا والستينات الخمسينات في المغمق اإلقتصاد إستراتيجية النامية الدول إعتمدت
 من النامية الدول إلييا،وتحولت تدفقاتو في تراجع عنو المباشرونتج لإلستثماراألجنبي المحتممة
 جذب منطقة ولأ الغربية أوروبا أصبحت المقابل وفي السبعينات نياية في لو مصدرة إلى مستضيفة

 أكبر عمى األوروبي اإلتحاد واستحوذ والتسعينيات الثمانينات فترة خالل عالميا التدفقاتت وزاد لو،
 من األكبر النسبة عمى األوروبي واإلتحاد المتحدة الواليات ستحوذتا بينما الواردة التدفقات من نسبة

 19,1 سنة العالمية الديون أزمة عقب الزيادة فجاءت النامية لمدول وبالنسبة الصادرة، التدفقات
  لمتصدير، الموجية الصناعات في وتركزت

 وزادت( 1111سنة ماعدا)األخيرة العشرية خالل إنخفاضا المباشر األجنبي اإلستثمار تدفقات شيدت 
 مميار11918,1 إلى 1111سنة دوالر مميار1915851 من العالمية األزمة عقب اإلنخفاض حدة
ستحوذت 1119سنة دوالر  التناقص مالحظة معمن التدفقات  األكبر النسبة عمى المتقدمة الدول وا 

 1,3819ل باجتذابيا المتقدمة الدول مع نسبيا تقاربت حيث النامية الدول لصالح لحصتيا التدريجي
 قطاع نصيب انخفاض إزداد ،وقطاعيا1111سنة العالمي اإلجمالي من% 338,9 دوالربنسبة مميار

  ،عمى التوالي 1111و 1111لسنتي التحويمية الصناعات قطاع لصالح الخدمات
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 15181نحو الى1111-1115 الفترة خالل المباشرة البينية العربية اإلستثمارات تدفقات تضاعفت 
 خالل التدفقات اجمالي أمثال ستة عن مايزيد أي دوالر مميار 1181 سنوي بمتوسط دوالر مميار
  دوالر مميار 181 سنوي بمتوسط دوالر مميار 1181نحو البالغة (1113-,199)ليا المناظرة الفترة
 حوالي والبالغة العربية الدول تستقطبيا التي المباشرة األجنبية االستثمارات بحجم مقارنة ضعيفة وىي
 قطاعي في 1111سنة  البينية العربية اإلستثمارات وتركزت،البينية االستثمارات أضعاف أربعة

من % ,181بنسبة الزراعة حظيت بينما التوالي عمى%  383 و% 1819,بنسبة والصناعة الخدمات
 من االجمالي %5811واقتصرت حصة القطاعات األخرى عمىاالجمالي 

 النقالة لميواتف النفاذ معدل مؤشر في الجزائر مكانة تحسين إلى النقال الياتف سوق تحرير أدى 
 تقرير في 1891 بمعدل األنترنت تكمفة تخفيض إلى المنافسة أدت كما ساكن111 لكل 1819ب

 معدل عمى حصمت التيكدولة مقارنة و  الجنوبية كوريا عمى ذلك في وتفوقت 1111العربية التنافسية
 يشكل حيث األنترنيت إنتشار ومستوى الثابت الياتف عددخطوط في نقص لوحظ ،بينما1895
 مستخدمي لعدد بالنسبة ساكن111 مقابل 1811و الثابت لمياتف بالنسبة 111 مقابل 1813نسبة

 سياسة نجاح يبين ما وىذا المجالين، ليذين لإلتصاالت الجزائرية إلحتكار ذلك ويرجع األنترنيت
 المجال، ىذا فيالتي إعتمدتيا الجزائر  التحرير

 (  1111-1111 )الفترة في المباشر األجنبي اإلستثمار مشاريع عدد أن رغم أنو الدراسة بينت
 مجموع من% 1189 إستثمرت أنيا إال الجزائر في المشاريع عدد إجمالي من% 1895نسبة  شكمت
 ، العاممة القوة من% 118,1 بنسبة عمل مناصب فتح من وتمكنت المستثمرة المبالغ

   ةـــــانيـــة الثـــرضيـــة الفــــت صحــــبـــا يثــــــــــو مـــــــــوه               
 لم  ،كما 1111سنةدوالر  مميار 11581 صرف إحتياطيب الخارجي المالي موقعيا الجزائر عززت

 لمتقدم الدولي النقد صندوق دعا الخام،مما الداخمي الناتج من% 183 سوى الخارجية المديونية تشكل
 في رغبتيا عن الجزائر إعراب التسميفية،قابمو قدرتو تعزيز في لممساىمة الجزائر الى رسمي بطمب
 في الجزائر صورة ترقية عنو سينتج مما% 1 إلى% 1831 من الدولي النقد صندوق في حصتيا رفع

  الخارج،
 من المتخذة التدابير أدت حيث الدولة، أولويات من المحروقات خارج اإلستثمارات إستيداف يعتبر 

 1111  سنة دوالر مميون 11 من المحروقات خارج اإلستثمارات حجم زيادةالى   الحكومة طرف
 ، 1119 سنة مميار1811 إلى
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 تيدف الى وضع األدوات الكفيمة بإشراك الدولة في  بينت الدراسة أن توجيات السياسة العامة لمجزائر
نقل التكنموجيا وتجمى ذلك من خالل الزام المستثمر األجنبي االستثمار الصناعي واالستفادة من 

بدت الدولة استعدادىا لتدعيم أبإشراك رؤوس أموال جزائرية مع االحتفاظ بتسيير انجاز المشروع كما 
مؤسسة صغيرة ومتوسطة خالل الخمس سنوات المقبمة في حالة رغبة المساىمين في  11111 تأىيل

تحديث جل المؤسسات العمومية الصناعية الميكانيكية باستثمارات شروعيا في  ،اضافة الىتحديثيا
 ،ممياردينار 33أولية تقدرب

 ةــــثــالـــة الثـــرضيـــة الفـــحـت صــــبـــا يثــــــو مـــــوه                   
 السياسي اإلستقرار في طفيف تحسن وتحقيق األمني اإلنفالت حالة تجاوز من الجزائر تمكنت 

        معدالت تراوحت بين مسجمة  الدولي البنك عن الصادر السياسي اإلستقرار مؤشر في بتقدميا
                    ،(1111-1111في الفترة)  (1815-،1811-) 

 1115سنة( 1) السمم عمى 18111معدل من البشرية التنمية مؤشر في نسبي تطور الجزائر حققت 
 برامج خالل من البشرية التنمية مجال في المبذولة الجيود يعكس مما 1111سنة ,1819 إلى

 اإلقتصادي، اإلصالح
 من تحولت حيث باإلستثمار المرتبطة المخاطر قياس مؤشرات في ممحوظ تحسن الجزائر حققت 

 المؤشر حسب 1113سنة من إبتداء منخفضة مخاطر ذات دولة إلى معتدلة مخاطر ذات دولة
 تشير التي B المضاربة درجة منالكوفاس  مؤشر حسب إنتقمت القطرية،كما لممخاطر المركب
 من إبتداء المعتدلة المخاطرة وضعية عمى تدل التيA4  إستثمارية درجة إلى المرتفعة لممخاطرة

 مؤشر حسب1111سنة من إبتداء المعتدلة المخاطر ذات الدول من ،وصنفت 1115سنة
 ،أنفستور األنستيتيوشنال

 موجية إستثمارات إقامة عن الباحثين األجانب لممستثمرين بالنسبة الجزائري السوق أىمية تراجعت 
 (1111-1111) في عالميا11 المرتبة من العالمي مؤشرالتنافسية في ترتيبيا تأخر حيث لمتصدير

 من العاشرة وىي عربيا متأخرة مرتبة إحتمت كما( 1111-1111)الفترة في عالميا 1,المرتبة إلى
 ،(1111-1111)سنتي المؤشر في داخمة عربية دولة 15 بين

 من تمكنت أنيا إال 13 لممرتبة بإحتالليا 1111لسنة العربية التنافسية مؤشر في الجزائر تأخر رغم 
 من تحولت حيث المؤشر ليذا بالنسبة مرجعا تعتبر التي المقارنة دول وبين بينيا الفجوة تقميص
  ،1111تقرير في 1811 إلى 1111 تقرير في 1815 معدل
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 1,1 بين من,13 المرتبة إحتمت حيث األعمال أداء سيولة مؤشر في متأخرة مراتب الجزائر تحتل 
 :لمجموعة أسباب تمثمت في مايمي ىذا ويعود 1111سنة دولة

 اإلجراءات عدد تقميص في دوره  11-11األمر عمى بناء أنشأ الذي الوحيد الشباك يمعب لم 
 إلستخراج الالزمة اإلجراءات عددو ، إجراء 13 تبمغ التي إستثماري مشروع لتأسيس الالزمة

  ،يوما 1,1يصل الىوبزمن كبير جدا  إجراء 19 البالغة التراخيص
 ممكية نقل أو لتسجيل اإلجراءات عدد يستغرق حيث الممتمكات لتسجيل فعال نظام غياب  

 بإستثناء إجراءات 1 العربية الدول معظم في التتجاوز إجراءات،بينما 11العقاري األصل
  إجراءات، ,ب والمغرب ولبنان الكويت

 اإلجرءات عدد يبمغ حيث المتعثرة الشركات مع لمتعامل وكفء فعال قضائي نظام افتقاد 
 الالزم الزمن يوما،ويستغرق 35 التجارية النزاعات يخص فيما التجارية العقود إلنفاذ الالزمة
صدار تجاري نزاع قضية في لمفصل  ،يوما 111 يعادل ما فييا نيائي حكم وا 

 في اعربي األخيرة المرتبة في الجزائر تأتي حيث الكيرباء توصيل مجال في لفعاليةغياب ا 
 الالزم الوقت يستغرق ،و دولة 1,1 بين من عالميا 113والمرتبة الكيرباء توصيل مؤشر
 الدول معظم التتجاوز وقت في يوما 159 الكيرباء لتوصيل تجاري عميل طمب لتمبية
 ،يوم111 العربية

 حصمت حيث الجزائر في اإلستثمار مناخ في كبير تحسن اإلستثمار لمناخ المركب المؤشر بين 
 (، 1111 -1111 )الفترة في 1 سمم عمى 1811و  1بين تتراوح درجة عمى

 الجزائر أن 1111 لسنة الراشد الحكم مؤشرات بينت حيث الحوكمة في ضعف من الجزائر تعاني 
 1815معدل سجمت القانون سيادة مؤشر وفي 1813معدلبحصوليا عمى  اإلداري الفساد من تعاني
 عن الجزائر تختمف فال الحكومة تدخل مؤشر في أما 1811 معدل سجمت البيروقراطية مؤشر وفي

 بأعمى اإلنفاقية لبرامجيا منفذة الدولة أن عمى( 1811)المرتفع المؤشر دل حيث العربية الدول معظم
 ظير والمساءلة التعبير مؤشر أن كما العامة النفقات إنتاجية في فاعمية أقل فيي وبالتالي تكمفة،
 الضعف عمى يدل مما   1811-و 1813- بين وتراوح(  1111 -1111 )الفترة معظم في سالبا
 ،لممؤسسات الكبير

  1851إلى 1111سنة دوالر مميار 1811 من الجزائر في المباشر اإلستثمار األجنبي تدفقات تداز   
  ،دوالر مميار 1811ب 1119سنة نسبة أكبر تسجيل مع 1111سنة مميار
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 األجنبي اإلستثمار تدفقات زيادة أىمية دورىا في في الجزائرالتوازنات االقتصادية الكمية  تحميل بين 
 األجنبي االستثمار وتدفقات الموازنة رصيد بين طردية تأثير عالقة توجد نوأ تبين حيث المباشر،
 االستثمار تدفق بزيادة المدفوعات لميزان الجاري لمميزان  الموجب الرصيد ارتباط تبين كما المباشر،
 ،اإلقتصادي لمنمو عكسي تأثير لوحظ ،كما لمتضخم واضح تأثير يظير لمو المباشر، األجنبي

 في المباشر األجنبي اإلستثمار تدفقات عمى التأثير في اإلستثمار قوانين فعالية الدراسة من تبين 
 المميار لعتبة وتجاوزىا التدفقات زيادة 1111في الصادر  11-11األمر عن نتج حيث الجزائر
 كان الذي 1111في الصادر 11-,1 رقم األمر ،أما 1111-1115-1111 السنوات في دوالر
 يوم 11 من المستثمرين لطمبات اإلستثمار لتطوير الوطنية الوكالة رد مدة تخفيض تعديالتو أىم من
-1119-,111 السنوات في ممياردوالر 1لتتجاوز اإلستثمارات قيمة إرتفاع عنو فنتج ساعة 11إلى

 المرتبة من المباشر األجنبي اإلستثمار إستقطاب مجال في عالميا الجزائر ترتيب تحسن كما 1111
 أىم كان الذي 1119في الصادر 11-19األمر ،بينما1119سنة 11المرتبة إلى 1111سنة 111
 من التدفقات في نسبي ىبوط عنو فنتج األجنبي لمشريك أقصى كحد%  39 نسبة تحديد فيو ماجاء
 ،1111سنة دوالر مميار 1819إلى 1119سنة دوالر مميار 1811

  بين االرتباط تحديد صعوبة السابق التحميل تدعيم أجل من جاءت التي القياسية الدراسة بينت 
 تأثير أي يظير لم حيثفي الجزائر  المباشر األجنبي االستثمار وتدفقات االستثمار مناخ متغيرات
 دعم األخير ىذا اإلقتصادي النمو ومعدل الصادرات نمو لمعدل العكسي التأثير ماعدا لممتغيرات
 . الوصفي التحميل في اليو ماوصمنا

  ةــــــــعــرابــة الـــيــرضــة الفــــحـــت صـــبــا يثـــــــو مـــــوه                       

 وبناء عمى النتائج السابقة تم التوصل الى التوصيات التالية:

 ب ذلك ويتم المياجرة العربية األموال عودة وكذلك المباشرة البينية العربية تشجيع اإلستثمارات: 
 في اإلستثمار ترويج وىيئات التجارية والغرف الرسمية اإلستثمار ىيئات تجمع مؤتمرات تنظيم 

 ،البينية العربية اإلستثمارات تدفق زيادة سبل لمناقشة األعضاء الدول
 القطاع من ومستثمرين مالية مؤسسات مع بالتعاون إستثماري صندوق تأسيس إمكانية دراسة 

  ليم، التأمين وتوفير األعضاء الدول في خاصة إستثمارية مشاريع في المساىمة بيدف الخاص



744 
 

 التي المباحثات من كل وتيرة بتسريع وذلك والدولي اإلقميمي واإلندماج اإلقتصادي تعزيز اإلنفتاح 
  مع والمشاورات الجمركية، التعريفة حماية تفكيك بخصوص العربية الدول جامعة مع الجزائر باشرتيا
 في مقررة كانت الحر والتي لمتبادل منطقة إقامة وآجال شروط تعديل أجل من األوروبي اإلتحاد
مواصمة المفاوضات مع المنظمة العالمية لمتجارة بإعتبار أن اإلنضمام إلييا و ، 1111سنة  األصل

النامية، ويساعد  لمدول الممنوحة اإلجراءات من واإلستفادة مصالحيا عن الدفاع يوفر لمجزائر إمكانية 
 التجاري،  التفضيل أنظمة في الدخول لممستثمرين المباشر نظرا لسماحو اإلستثمار األجنبي عمى جذب

 قامة اإلقتصادي والتكتل التكامل نحو اإلتجاه التنسيق مع الدول العربية من خالل  العربية السوق وا 
 عقد في التوسع التنسيق مع الدول المتقدمة من خالل،و المشتركة الحرة والمناطق المشتركة
 التكتالت إلى االنضماماضافة الى ،الضريبي االزدواج لمنع اتفاقياتو  االستثمار لضمان اتفاقيات

 ، المتقدمة الدول فييا تشترك التي االقتصادية
 اإلقتصادي الكمي، بمواصمة اإلصالحات اإلقتصادية مع ضرورة التنسيق بين  مواصمة دعم االستقرار

 ،أدوات السياسة المالية والسياسة النقدية
  ترك إمكانية مع المؤقتة العمل عقود من جديدة أنواع إدخالب قوانين العمل وجعميا أكثر مرونةتعديل 

دخالو تحديد، دون مفتوحة المؤقتة العقود فترة  إكتساب الميارات فترات خالل المنخفضة األجور نظام ا 
 األدنى الحدتخفيض  من أسيل األسموب ىذا حيث يعد العقد الدائم، مرحمة إلى العامل قبل انتقال
 ،العمال إتحادات التصادم مع الذي يؤدي إلى لألجور

  لألوراق موازية أسواق إنشاءلتسمح بتنشيط بورصة الجزائر مع تعديل قانون سوق األوراق المالية 
 متطمبات يصاحبيا ومتوسطة الحجم صغيرة بالمشاريع الخاصة الممكية أدوات حقوق في تتعامل المالية
فصاح إدراج  ،تبسيطا أكثر مالي وا 

 وتعديل قانون  ومواصمة عصرنتو و العدالة نظام إصالح مواصمة ضرورةالمؤسسي مع  تييئة االطار
مكافحة الفساد بالرجوع الى بعض المواد الموجودة في القانون السابق والذي يتدرج في زيادة العقوبة 

يجب التنسيق بين الييئات المرتبطة بالشباك  كمااألموال، تبييض ومحاربةكمما زاد المبمغ المختمس 
  الوحيد لكي يقوم بدوره الفعمي في تقميص عدد اإلجراءات ومدة تنفيذىا،  

 الجامعة دخمو،وربط مستوى وتحسين الصحة عمى اإلنفاق وزيادة بتعميمو البشري العنصر تأىيل 
 البحث نفقات في رفة،الزيادةالمع مجال في اإلعالم وسائل مساىمة  العمل،وتفعيل سوق بإحتياجات

 خبرات من الترجمة،واإلستفادة التعمم،وتشجيع في الراغبين لألميين اجتماعية حوافز والتطوير،وتقديم
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في تطوير  الراغبة المحمية الكفاءات مع بإحتكاكيم تسمح بالجزائر مؤتمرات بعقد المياجرة األدمغة
 ،العممية التخصصات يختارون الذين الجامعيين لمطمبة تحفيزات تقديم الى معرفتيا، إضافة

 :تحسين كفاءة القطاع المالي والمصرفي ب 
 تأىيل العنصر البشري وتطوير قدرتو عمى التحكم في التقنيات المصرفية،  
 ،مواصمة خوصصة البنوك بشرط عدم وضع جميع البنوك في أيادي أجنبية 
 الخسائر بتغطية يسمح مما المصرفي التنويع فكرة لفائدة المصرفي التخصص فكرة عن التخمي 

 ،آخر يشيد اإلزدىار قطاع إيرادات من ما قطاع تدىور عن الناتجة
 ندماج المال رأس زيادة طريق عن الجزائرية لممصارف المالية الموارد تقوية  األصغر البنوك وا 

 التكاليف في المطموب التخفيض تحقيق بغرض فعالية أكثر وحدات لتكوين بينيا واألضعف
 الكبير، الحجم إقتصاديات من واإلستفادة

 األصول أنواع وتنويع وتوسيع المحاكم خارج بإنفاذىا السماح بغرض الضمانات قانون إصالح 
 األصول سواء االئتمان عمى سبيل الحصول في كضمانات تقديميا لممدينين يمكن المنقولة التي

 الممموسة  وغير والممموسة أو المستقبمية الحاضرة

 لخدمة أىداف الرقابة واإلشراف المصرفي والسياسة  االئتمانية المعمومات لتسجيل جية إنشاء
إتاحتيا  سبل تعزيز النقدية وعدم اإلكتفاء بالمكاتب الخاصة لتسجيل المعمومات اإلئتمانية مع

 اإللكترونية بالوسائل
 :تنمية ميارات الترويج لفرص االستثمار ب 

 مع التعاون جيود مع تكثيف االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة وفعالية كفاءة من الرفع 
 مثل لممشروعات الترويج عمميات في دور ليا التي الصمة ذات واإلقميمية الدولية المنظمات

  االستثمار، لضمان العربية والمؤسسة االستثمار، لضمان الدولية الوكالة
 األجانب المستثمرين أمام الجزائر صورة تحسين منيا اليدف يكون شاممة إستراتيجية إعداد ، 
 أو النسبية الميزة تحديد من إنطالقا المباشر، األجنبي اإلستثمار إستيداف سياسة إنتياج 

  ، الدولة بيا تتمتع التي التنافسية
 القطاعي التوزيع تشمل لغات، وبعدة اإلنترنيت مواقع في متاحة شاممة فعمية بيانات قاعدة توفير 

المعنية مرفق بخريطة تبين فييا  الدول في لالستثمار ودليل المباشر األجنبي لالستثمار
بالتفصيل مواقع توزع الثروات الباطنية وكذا شبكة الطرق البرية وسكك الحديد ومدى قرب أو 
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 لقاعدة الدوري من مواقع االستثمار، مع ضرورة التحديث بعد مصادر المياه والكيرباء والغاز
 ،االقتصادية اتالمعطي

  والمشاركة في ،ستثمار المتاحةمؤتمرات حول فرص اإلوالندوات الإقامة مواصمة وتكثيف
 ،اإلشيار في وسائل اإلعالم المختمفة الوطنية و األجنبية ،اضافة الى المعارض الدولية

 ربط و المستيدفة االستثمار لمناطق ميدانية تمكين المستثمرين األجانب من القيام بزيارات 
   ،الوطنيين المستثمرين بين و بينيم شراكة عالقات

 لممستثمر المطموبة المعمومات وصول عمى التأكيد خالل من المستثمر ومتابعة العمالء خدمة 
 الحقيقية األسباب عمى إضافية،والوقوف خدمات ألية إحتياجو حالة في وخاصة معو والتواصل

 عدم وضمان األداء تحسين بغرض المشروع تنفيذ فكرة عن المستثمر والعدول وراء إنسحاب
 مستقبال، ذلك تكرار

 في فعالية أكثر أنيا الدراسات أثبتت حيث حكومية شبو اإلستثمار ترويج ىيئات السماح بإنشاء 
 ،أكبر بإستقاللية لتمتعيا نظرا المباشر اإلستثمار األجنبي جذب

 ونشر ومعالجة جمع في متخصصة مراكز إنشاء عمى بالعمل توفير المعمومة لممستثمر 
 المتعاممين، متناول في وجعميا االقتصادية، المعمومة

 في لالستثمار الوطني األجنبي  الخاص المستثمر أمام المجال توفير البنية األساسية المالئمة بفتح 
تشجيع قيام مشروعات البنية  بالكيرباء،ومواصمة التوصيل مجال وخصوصا التحتية، البنية مشاريع

 ،B.O.Tساس نظام الأاألساسية عمى 
 بتسوية جميع العقارات الممموكة لمخواص وتشجيع ذلك  العقارالصناعي ممف معالجة عمى العمل

بتخفيض تكمفة التسوية ،ثم إحصاء الجيوب العقارية الممموكة لمدولة وتسجيميا لمنع مافيا العقار من 
 ،االستيالء عمييا

  في حالة قياميا % 111السماح لإلستثمارات التي تستعمل تكنموجيا متقدمة بتممك المشروع بنسبة
 بتنمية يقومون الذين لممستثمرين جاذبية أكثر إعفاءات منحمع   إلى الخارج  %1,أكثرمن بتصدير
 النائية، المناطق

 ان اليذىب منو الى الخارج  إنشاء صندوق سيادي وتوظيف احتياطي الصرف في التنمية الفعمية،عمى
يستعمل في الداخل لممساىمة  %9,85فقط من األصول اإلجمالية إلحتياطي الصرف،و %185سوى

في إنشاء مؤسسات ومجمعات مشتركة مع األجانب في الجزائرفي الفروع الصناعية والتقنية الخدمية،أو 
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خارج لمحصول عمى التكنموجيا تستعمل في مشاريع البحث العممي في الخارج،أولشراء شركات في ال
 ،مباشرة

 العامة المؤسسات بإستثناء ىيكميًا، الكفوءة العامة المؤسسات باستيداف إستكمال برامج الخصخصة 
 المشروعات أسيم من جزء تممك عمى العمال تشجيعو لإلقتصاد الوطني، االستراتيجية الطبيعة ذات

 الجدد، المالك من يصبح العمال بالتالي و تخصيصيا، تم التي العامة
 :مواصمة االصالحات الخاصة ببيئة أداء األعمال ب 

 بعض المتطمبات غير الالزمة مثل نشر  إلغاء طريق عن اإلجرءات إنجاز تكمفة تخفيض
عالن تأسيس الشركة الجديدة في إثنين من الصحف ا لغاء بعض الرسوم الخاصة  لوطنيةوا  وا 

 بالتسجيل،

 الجمركية واألمنية وتحسين اإلجراءات في المنافذ البرية والبحرية  إنشاء النافذة الموحدة لمسمطات
 ،والجوية

 عادة عدد تقميل  اإلجبارية واإلشتراكات بالعمال المرتبطة اإلشتراكات نسبة في النظر الضرائب،وا 
 ،% 11حدود في وجعميا

 إجراءات  خالل من الضمانات، قانون يقرىا أنواع الضمانات التي لكل تسجيل مكاتب إنشاء
 تسجيل الضمانات بفحص لممقرضين وتسمح قانونية مراجعة أو توثيقاً  تتطمب إدارية مبسطة ال

 دائم، بشكل اإللكترونية الشبكة عبر

 الخاصة المؤسسات مع وكذلك الحكومية األجيزة بين فيما اإللكتروني التعامل وتطوير إدخال 
 والحصول لممستثمرين المعمومات والبيانات تسجيل مجاالت في وخصوصا واألىمية واألفراد

 التوقيع عتمادا  و  من المعامالت متزايد عدد نجازإ تشمل التي الخدمات من تمييدا لمزيد عمييا،
 اإللكتروني،

 فييا الحكم إصدار إلى تاريخ القضية رفع تاريخ من القضايا لتسجيل ومتابعة آلي نظام إدخال 
 الدولي، البنك ودعم إشراف تحت وأرمينيا من ألبانيا كل تجربة غرار عمى

 اإلفالس إعالن ومراحل إجراءات في الدائنين إشراك، 

  



748 
 

 :الحقة ألبحاث مفتوحة آفاقا تعتبر الدراسة تتناوليا لم أخرى جوانب ىناككما أن 

 دور التنمية البشرية في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر، 
 خارج المحروقات األجنبي المباشر دور المناخ اإلستثماري في جذب اإلستثمار، 
 برنامج اإلستثمارات العمومية في الجزائر:دور اإلصالحات اإلقتصادية في تحسين مناخ االستثمار 

 (1113- 1111ة )لمفتر 
 أثر إصالح بيئة أداء األعمال في جذب االستثمار األجنبي المباشر، 
  اإلستثمار األجنبي المباشرتقييم عمى تدفقات التأثير وضع الدول في مؤشرات 
 تأثير األزمات السياسية عمى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر 
  االستثمار في جذب االستثمار األجنبي المباشر وكاالت ترويجدور 
  ومدى تأثيرىا عمى جذب والتجارة  الستثمارلترويج الوكاالت بين  دمج الفصل أو الاشكالية

 ،اإلستثماراألجنبي المباشر
 المباشر األجنبي واالستثمار الحكومي اإلنفاق بين لمعالقة قياسية دراسة، 
 دور صناعة الضمان في جذب االستثمار األجنبي المباشر، 
 دور الغرف الصناعية والتجارية في جذب االستثمار األجنبي المباشر، 
 في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة،  دور قواعد المنشأ 
 في جذب االستثمار األجنبي المباشر، دور المناطق الحرة العربية 

 والسداد التوفيق وجل عز المولى سائمين ومعالجتو، عو الموض اختيار في وفقنا قد نكون أن نرجو وبيذا
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،جامعة 1،عددمجمة اقتصاديات شمال افريقياكواش خالد ،مقومات ومؤشرات السياحة في الجزائر، -148

 . 2004حسيبة بن بوعمي،الشمف،
، 52،عددمجمة بحوث اقتصادية عربيةديعة،األزمة المالية العالمية:محاولة في الفيم والتجاوز،لشيب ب -149

 .  2010الجمعية العربية لمبحوث اإلقتصادية ،مصر،خريف
-1995اإلستثماراألجنبي المباشر عمى النمو اإلقتصادي  في الجزائرخالل الفترة ) لوعيل بالل،أثر -150

 .2008،جامعة محمد خيضر، بسكرة، ديسمبر4،العددوادارية مجمة أبحاث اقتصادية (،2007
مزىودة عبد المميك ،واقع فرع الصناعات الفالحية الغذائية بدول الميدا وجاذبيتيا لالستثمارات األجنبية  -151

 . 2007،جامعة محمد خيضر، بسكرة، ديسمبر2،العددمجمة أبحاث اقتصادية واداريةالمباشرة، 
شكالية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في اقتصاد مسامح مختار،ال -152 نظام المحاسبي المالي الجزائري وا 

 . 2008،جامعة محمد خيضر،بسكرة، ديسمبر4،العددمجمة أبحاث ااقتصادية واداريةغير مؤىل،
مجمة مصيطفى عبد المطيف،دور البنوك وفعاليتيا في تمويل النشاط االقتصادي:حالة الجزائر، -153

 .2006،جامعة قاصدي مرباح،ورقمة،4،العددالباحث
،جامعة 2،عددمجمة اقتصاديات شمال افريقيامنصوري الزين،واقع وآفاق سياسة اإلستثمار في الجزائر، -154

 .2005حسيبة بن بوعمي، الشمف،ماي
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نامية:دراسة موالي لخضرعبد الرزاق،شعيب بونوة، دور القطاع الخاص في التنمية اإلقتصادية بالدول ال -155
 .2010-2009،جامعة قاصدي مرباح،ورقمة،7،عددمجمة الباحثحالة الجزائر،

،العدد الثاني،جامعة 25،المجمدمجمة جامعة دمشقناصر مراد ،تقييم اإلصالحات الضريبية في الجزائر، -156
 .2009دمشق،سوريا،

 ،1،العدداقتصاديات شمال افريقيا مجمةنوري منير،معوقات مسايرة العولمة اإلقتصادية لمدول العربية، -157
 .2004جامعة حسيبة بن بوعمي، الشمف، السداسي الثاني 

 ،4،عدد مجمة اقتصاديات شمال افريقيا،تحميل التنافسية العربية في ظل العولمة اإلقتصادية،------ -158
 .2006جامعة الشمف،جوان

راعية العربية في جذب اإلستثمارات األجنبية الوزني عادل عيسى ،دور الغرف الصناعية والتجارية والز  -159
 .2009،جامعة محمد خيضر،بسكرة، 5،العددمجمة ابحاث اقتصادية واداريةالمباشرة،

 :ممتقيات -د
الممتقى األسرج حسين عبد المطمب ،األزمة االقتصادية العالمية وسياسات مواجيتيا في الدول العربية، -160

-20،جامعة فرحات عباس،سطيف،يوميواالقتصادية الدولية والحوكمة العالميةالدولي حول:األزمة المالية 
 . 2009أكتوبر21

بريبش سعيد بمغرسة ،عبد المطيف ،اشكالية تمويل البنوك لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائربين  -161
صغيرة والمتوسطة في الممتقى الدولي حول:متطمبات تأىيل المؤسسات المعوقات المعمول ومتطمبات المأمول،

 .2006،جامعة حسيبة بن بوعمي، الشمف،أفريل الدول العربية
 باللي أحمد،خوصصة المؤسسات العمومية اإلقتصادية في الجزائر،األسباب ،الميكانيزمات،والتحديات ، -162

-3،جامعة فرحات عباس،سطيف،يومي الممتقى الدولي حول:اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد لمدولة
 . 2004أكتوبر7

 الممتقى الدولي حول:بن عيشي بشير ،مشكالت  عممية الخوصصة وآثارىا اإلجتماعية واإلقتصادية ، -163
 . 2004أكتوبر7-3،جامعة فرحات عباس،سطيف،يومي اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد لمدولة

الممتقى الوطني في الدول العربية،بن لحسن اليواري ،أثر آليات العولمة عمى الفساد االداري والمالي  -164
،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم األول حول:حوكمة الشركات كآلية لمحد من الفساد المالي واإلداري

 . 2012ماي 7-6التسيير،جامعة محمد خيضر،بسكرة،يومي 
، جديد لمدولةالممتقى الدولي حول:اقتصاديات الخوصصة والدور البورغدة حسين ،الطيب قصاص، -165

 . 2004أكتوبر7-3جامعة فرحات عباس،سطيف،يومي 
الممتقى الدولي حول:اقتصاديات بوسعدة سعيدة وآخرون ، أساليب وضوابط الخوصصة في الجزائر،  -166

 . 2004أكتوبر7-3،جامعة فرحات عباس،سطيف،يومي الخوصصة والدور الجديد لمدولة
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 الممتقى الدولي حول:عالمية وآثارىا عمى االقتصاديات العربية، بوىزة محمد،مرزوقي رفيق ،األزمة ال -167
 أكتوبر 21-20،جامعة فرحات عباس، سطيف، يوميواالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية األزمة المالية

2009. 
الوطني  الممتقىتشام فاروق ،االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر وآثارىا عمى التنمية االقتصادية، -168

 . 2002ماي 22-21،جامعة سعد دحمب، البميدة،األول حول " االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة"
الممتقى الوطني األول ،دور وأىمية مناخ االستثمارفي رفع القدرة التنافسية لممؤسسة االقتصادية،------169

 -22 ،جامعة قاصدي مرباح،ورقمة،الجديدحول :المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ اإلقتصادي 
 . 2003أفريل 23

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم المناخ  تيماوي عبد المجيد ، بن نوي مصطفى ، -170
، ات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربيةسممتقى دولي حول"متطمبات تأىيل المؤس،االستثماري:حالة الجزائر

 . 2006أفريل18-17بوعمي،الشمف،جامعة حسيبة بن 
الندوة العممية داودي الطيب ،التكامل العربي اإلسالمي ضرورة حضارية لمواجية التكتالت الكبرى، -171

 ،جامعة فرحات عباس،حول:التكامل اإلقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية األوروبية
 . 2004ماي9-8سطيف،
 حول المؤتمر الدولي العاشرت اإلستثماراألجنبي المباشرفي الجزائر:دراسة قياسية،داودي محمد ،محددا -172

 .2011أفريل13 -11،بيروت،لبنان،"التوجيات الحديثة في تمويل التنمية"
ممتقى المنظومة زغيب مميكة ، نجار حياة ، النظام البنكي الجزائري تشخيص الواقع وتحديات المستقبل، -173

 .2004ديسمبر 15 -14،جامعة حسيبة بن بوعمي، الشمف،والتحوالت االقتصادية:واقع وتحدياتالمصرفية 
الممتقى الدولي حول:اقتصاديات الخوصصة والدور شبايكي سعدان،معوقات الخوصصة في الجزائر، -174

 . 2004أكتوبر7-3،جامعة فرحات عباس،سطيف، يومي الجديد لمدولة
 الممتقى الدولي حول:بيا ،أىدافيا،طرقيا مع اإلشارة إلى حالة الجزائر، صالح مفتاح ،الخوصصة،أسبا -175

 .  2004أكتوبر 7 -3،جامعة فرحات عباس،سطيف يومي اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد لمدولة
تطور االقتصاد الجزائري وسماتو منذ االستقالل إلى إصالحات التحول نحو إقتصاد ، -------176

الوطني حول "اإلصالحات االقتصادية في الجزائر والممارسة التسويقية"،المركز الجامعي ،الممتقى السوق
 . 2004أفريل 21-20بشار،
الممتقى الدولي الثاني حول فريدة ،أزمة النظام العالمي وبديل البنوك االسالمية، ، معارفي------ -177

،المركز الجامعي خميس ظام المصرفي االسالمي نموذجااألزمة المالية الراىنة والبدائل المالية والمصرفية:الن
 .2009ماي 6-5مميانة،يومي

الممتقى الدولي عيساوي ليمي،الخوصصة في دول المغرب العربي،ضرورة حتمية أم خيار إستراتيجي،-178
 . 2004أكتوبر7-3،جامعة فرحات عباس،سطيف، يومي حول:اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد لمدولة
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ممتقى حول"المؤسسات الصغيرة قدي عبد المجيد ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناخ اإلستثماري، -179
 .   2002أفريل9-8،جامعة عمار ثميجي،األغواط،والمتوسطة ودورىافي التنمية

 الممتقى الدولي حول:مرداوي كمال ،اإلستثماراألجنبي المباشر وعممية الخوصصة في الدول المتخمفة، -180
 . 2004أكتوبر7-3،جامعة فرحات عباس،سطيف، يومي تصاديات الخوصصة والدور الجديد لمدولةاق

ممتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحوالت ناصر سميمان،النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل، -181
 .2004ديسمبر  15-14،جامعة حسيبة بن بوعمي،الشمف، الواقع والتحديات:االقتصادية

الممتقى الدولي حول:متطمبات ،تأىيل المؤسسة المصرفية العمومية بالجزائر،األسموب والمبررات،------182
 أفريل 17/18،جامعة حسيبة بن بوعمي،الشمف،يومي تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

2006. 
ممتقى المنظومة المصرفية والتحوالت البنوك الجزائرية بين غرفة االنعاش واالنتعاش،،نوري منير -183

 . 2004ديسمبر  15 -14،جامعة حسيبة بن بوعمي،الشمف،االقتصادية:واقع وتحديات
ولد محمد عيسى محمد محمود،آثار وانعكاسات األزمة المالية واالقتصادية عمى االقتصاديات العربية،  -184

قى الدولي حول:األزمة المالية واالقتصادية الدولية الممتاألزمة العالمية وآثارىا عمى االقتصاديات العربية،
 .2009أكتوبر21-20،جامعة فرحات عباس،سطيف،يوميوالحوكمة العالمية

 تقارير: -ه
تقرير اإلستثمار العالمي،اشكال اإلنتاج الدولي والتنمية غير القائمة عمى المساىمة في رأس األونكتاد،-185
 .2011،نيويورك وجنيف،المال
،منشورة عمى الموقع قياس تنظيم األعمال التجاريةالبنك الدولي، -186

electricity-http://arabic.doingbusiness.org/data/exploretopics/getting   12/09/2012الزيارةتاريخ 
 . 2008،واشنطن،تقريرممارسة أنشطة األعمال،------187
 . 2010،واشنطن،تقرير ممارسة انشطة األعمال،------188
 ،واشنطن،تقرير ممارسة انشطة األعمال،ممارسة انشطة األعمال في عالم أكثر شفافية،------189

2012 . 
 . 2011،واشنطن،سبتمبرالعالميآفاق االقتصاد صندوق النقد الدولي، -190
مستجدات آفاق االقتصاد العالمي:تحديث ألىم التوقعات في تقريرآفاق االقتصاد ،---------- -191

تاريخ    /pdfwww.imf.org/external/.../ft/.../2012/...،منشورة عمى الموقع  2012،واشنطن،جانفيالعالمي
 .  05/08/2012الزيارة 
مستجدات آفاق االقتصاد العالمي:تحديث ألىم التوقعات في تقريرآفاق االقتصاد صندوق النقد الدولي، -192

 www.imf.org/external/arabic/pubs/.../0712a.pdf، منشورة عمى الموقع 2012،واشنطن،جويميةالعالمي
 . 01/09/2012تاريخ الزيارة 

 . 2002،اإلمارات العربية المتحدة ،تصادي العربي الموحدالتقرير اإلقصندوق النقد العربي وآخرون، -193

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploretopics/getting-electricity%20%20تاريخ%20الزيارة12/09/2012
http://www.imf.org/external/.../ft/.../2012/.../pdf
http://www.imf.org/external/arabic/pubs/.../0712a.pdf%20تاريخ%20الزيارة%2001/09/
http://www.imf.org/external/arabic/pubs/.../0712a.pdf%20تاريخ%20الزيارة%2001/09/
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 .2010 ،اإلمارات العربية المتحدة ،30،عددالتقرير اإلقتصادي العربي الموحد،---------- -194
 .2011،اإلمارات العربية المتحدة،التقرير اإلقتصادي العربي الموحد،---------- -195
 . 2001،الكويت،الدول العربيةمناخ اإلستثمارفي المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، -196
 . 2001،العدد الفصمي الرابع،الكويت،نشرة ضمان اإلستثمار،--------------197
 . 2002، الكويت،مناخ اإلستثمارفي الدول العربية،--------------198
 .2002،الكويت،مارس165،العددنشرة ضمان اإلستثمار،--------------199
 .   2003،الكويت،اإلستثمارفي الدول العربيةمناخ ،--------------200
 . 2004،الكويت،مناخ اإلستثمارفي الدول العربية،--------------201
 . 2004،العدد الفصمي الثاني،الكويت،نشرة ضمان اإلستثمار،--------------202
 .  2004،العددالفصمي الثالث،الكويت،نشرة ضمان اإلستثمار،--------------203
 . 2005،الكويت،مناخ اإلستثمارفي الدول العربية،--------------204
 .2006،الكويت،مناخ اإلستثمارفي الدول العربية،--------------205
 .2006،العددالفصمي الثالث،الكويت،نشرة ضمان اإلستثمار،--------------206
 .  2006الرابع،الكويت،، العدد الفصمي نشرة ضمان اإلستثمار،--------------207
 .2007،العدد الفصمي األول،الكويت،نشرة ضمان االستثمار،--------------208

 .  2007،الكويت،الثاني،العدد الفصمي نشرة ضمان االستثمار،--------------209 
 . 2007،العدد الفصمي الثالث،الكويت،نشرة ضمان اإلستثمار،--------------210
 .2007،العدد الفصمي الرابع، الكويت،نشرة ضمان اإلستثمار،--------------211
 .  2008، الكويت،مناخ اإلستثمارفي الدول العربية،--------------212
 .2008،العددالفصمي األول،الكويت،نشرة ضمان اإلستثمار،--------------213
 .  2008،العدد الفصمي الثاني،الكويت،نشرة ضمان اإلستثمار،--------------214
 .2008،العددالفصمي الثالث،الكويت،نشرة ضمان اإلستثمار،--------------215
 .2009، الكويت،مناخ اإلستثمارفي الدول العربية، --------------216
 .2009،العددالفصمي األول،الكويت،نشرة ضمان اإلستثمار،--------------217
 .2009،العددالفصمي الثاني،الكويت،نشرة ضمان اإلستثمار،--------------218
 .2009،العدد الفصمي الثالث،الكويت،نشرة ضمان اإلستثمار،--------------219
 .2009،العدد الفصمي الرابع،الكويت،نشرة ضمان اإلستثمار،--------------220
 .2010،الكويت،مناخ االستثمار في الدول العربية،--------------221
 .2010،العدد الفصمي الثالث،الكويت،نشرة ضمان اإلستثمار،--------------222
 . 2011،الكويت،مناخ اإلستثمار في الدول العربية،--------------223
 .  2011،العددالفصمي األول،الكويت،نشرة ضمان اإلستثمار،--------------224
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 .2011الثاني،الكويت،،العدد الفصمي نشرة ضمان اإلستثمار،--------------225
 .2011،العددالفصمي الثالث،الكويت،نشرة ضمان اإلستثمار،--------------226
 .2011،العددالفصمي الرابع،الكويت،نشرة ضمان اإلستثمار،--------------227
 .2012،العددالفصمي األول،الكويت،نشرة ضمان اإلستثمار،--------------228
 .2003،الكويت، 3114تقرير التنافسية العربيةالمعيد العربي لمتخطيط ،-229
 . 2009،الكويت،2009،تقرير التنافسية العربية --------------230
 .2012،الكويت3123تقرير التنافسية العربية،--------------231

 :النصوص التشريعية والتنظيمية-و
 :القوانين -

الجريدة ،باالستثمار االقتصادي الخاص والوطنيالمتعمق ،1982غشت 21المؤرخ في 11-82قانون  -232
 .1982غشت 24 الرسمية لمجميورية الجزائرية،الصادرة بتاريخ

المتعمق بتوجيو االستثمارات االقتصادية الخاصة ، 1988جويمية 12المؤرخ في 25-88قانون رقم  -233
 .1988ةجويمي 13 الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية،الصادرة بتاريخ،والوطنية

،الجريدة الرسمية لمجميورية المتعمق بالنقد والقرض، 1990افريل14المؤرخ في 10-90القانون رقم  -234
 .  1990افريل18الجزائرية،الصادرة بتاريخ

الجريدة الرسمية ،المتعمق باستعادة الوئام المدني،1999جويمية 13المؤرخ في 08-99قانون رقم -235
 .1999جويمية 13 بتاريخ لمجميورية الجزائرية،الصادرة

 ،3122لسنة قانون المالية التكميميالمتضمن ،2011جويمية 18المؤرخ في 11-11قانون رقم  -236
 .2011جويمية 20الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية،الصادرة بتاريخ 

 المراسيم:-
الناخبين لالستفتاء  المتضمن استدعاء ىيئة 2005غشت 14المؤرخ في 278-05المرسوم الرئاسي رقم -237

  .2005غشت15الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية،الصادرة بتاريخ  المتعمق بالمصالحة الوطنية،
،الجريدة ،المتعمق بترقية االستثمار 1993أكتوبر  05المؤرخ في 12 -93المرسوم التشريعي رقم -238
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 )1791-1791:البرنامج الرباعي األول لالستثمار ) (1) الممحق

 الوحدة: مميون دج                                                                                       

 1791/91مجموع  1791 1791 1791 1791 القطاع
 بنية االستثمار

 (%) 

 % 4. 33..10 0.133 0.133 0.133 0.133 الصناعة

 % 14 1.3.. 33..1 1.133 013 003 الزراعة

 % 8 0.030 003 033 433 .3. المرافق األساسية

 % 13 0.003 001 080 004 043 التعميم

 % 0 480 100 103 103 104 التكوين

 % 4 1.403 00. 08. 008 008 السكن

 % 0 833 00 101 038 008 النقل

 % 0,4 033 184 183 103 104 السياحة

 % 0,4 .00 088 0.0 010 103 الشؤون االجتماعية

 % 0 000 004 104 104 104 التجهيزات العامة

 % 0 803 003 003 013 013 التجهيزات اإلدارية

 % 133 00.0.3 0.400 0.340 0.000 04..0 المجموع

لعالمية الراهنة  التطوراتفي الجزائر وتحديات التنمية في ظل  عبد القادر بابا سياسة اإلستثمارات : المصدر
 010ص .033-0330،أطروحة دكتوراه في اإلقتصاد)غير منشورة(،جامعة الجزائر



 (0991/2111االستثمار الوارد باألسعار الجارية) (2)ملحق

 50/50/2502الزيارة تاريخ http://www.iaigc.net/?id=7&sid=21المصدر:المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار،إحصاءات اإلستثمار األجنبي المباشر،
   372 

 

 

SERIES: Direct Investment Inflows (FDI Inward)

MEASURE:US Dollars at current prices in millions

MODE: Flow

PERIOD: From 1990 to 2010

ECONOMY OR REGION 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

World 207 454,7 154 073,2 165 880,9 223 316,4 256 000,2 342 391,4 388 554,8 486 389,0 707 583,5 1 089 597,3 1 402 680,2

  Developing economies 34 853,2 39 834,3 53 075,6 76 738,5 103 379,8 115 800,5 146 648,7 190 649,7 190 730,8 228 876,3 257 625,1

  Transition economies 75,2 203,5 1 664,1 3 143,1 2 045,3 4 106,7 5 871,1 10 349,3 8 110,2 8 589,7 7 023,1

  Developed economies 172 526,3 114 035,3 111 141,2 143 434,8 150 575,1 222 484,2 236 035,0 285 390,0 508 742,6 852 131,2 1 138 032,0

          Algeria 40,0 80,0 30,0 0,0 0,0 0,0 270,0 260,0 606,6 291,6 280,1

          Bahrain -182,9 619,5 868,6 -275,0 208,1 430,6 2 048,2 329,3 -275,0 453,7 363,6

          Djibouti 0,1 2,3 2,3 1,4 1,4 3,2 3,3 3,1 3,2 3,2 3,3

          Egypt 734,0 253,0 459,0 1 206,5 1 133,4 595,2 636,4 886,9 1 075,5 1 065,3 1 235,4

          Iraq 0,4 -3,0 7,8 0,8 0,0 2,4 -3,9 1,1 7,1 -6,9 -3,1

          Jordan 37,7 -11,9 40,7 -33,6 2,9 13,3 15,5 360,9 310,0 156,4 913,3

          Kuwait 5,6 0,8 35,3 13,3 0,0 6,7 347,3 19,8 59,1 72,3 16,3

          Lebanon 6,5 1,6 18,5 7,4 22,6 35,0 80,0 1 799,6 1 134,9 871,7 964,1

          Libya 158,9 91,9 99,1 58,2 -72,6 -88,5 -111,7 -67,9 -148,0 -128,1 141,0

          Mauritania 6,7 2,3 7,0 16,8 2,8 6,8 -0,4 -3,3 -0,3 15,1 40,1

          Morocco 165,0 317,0 424,0 491,0 551,0 332,0 322,0 1 207,2 400,3 1 363,9 422,2

          Palestine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122,6 177,2 163,0 218,2 188,6 62,0

          Oman 142,3 135,2 104,3 142,0 76,5 46,3 60,6 65,0 101,4 39,0 83,2

          Qatar 4,9 42,5 39,6 72,1 131,9 93,6 338,9 418,3 347,3 113,3 251,6

          Saudi Arabia 312,0 165,0 250,0 180,0 690,0 578,0 64,0 57,0 94,0 123,0 183,0

          Somalia 5,6 -0,2 -0,1 2,0 1,0 1,0 1,3 1,1 0,0 -0,8 0,3

          Sudan -31,1 -0,6 0,1 -0,2 99,2 12,0 0,4 97,9 370,7 370,8 392,2

          Syrian Arab Republic 40,0 54,0 57,0 60,0 65,0 70,0 89,0 80,0 82,0 263,0 270,0

          Tunisia 88,7 172,8 583,6 656,2 566,4 377,5 351,1 365,3 668,1 367,9 779,3

          United Arab Emirates -115,8 25,9 129,7 401,3 62,5 399,9 300,5 232,4 257,7 -985,3 -506,3

          Yemen -130,9 282,5 718,0 903,0 15,8 -217,7 -60,1 -138,5 -219,4 -307,6 6,4

Arab Total 1 288 2 231 3 874 3 903 3 558 2 820 4 930 6 138 5 093 4 330 5 898

Source: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Database, World Investment Report 2011.
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 33/31/1133لغاية  لمؤسسات الخاصة حسب قطاعات النشاطات االقتصادية ا توزيع (3)ممحق

 

Source: Ministère de l'idustrie,de la PME et de la promotion de l'investissement,Bulletin 

d'information statistique de la PME ,n°20,données2011,Mars2012,Alger, P17. 

 قطاع النشاط
ات سعدد المؤس

الصغيرة 
 والمتوسطة

 قطاع النشاط
ات سعدد المؤس

الصغيرة 
 والمتوسطة

 7171 صناعة الجمد 6004 الفالحة والصيد البحري
محروقات وطاقة،مناجم،خدمات 

 متصمة
 70107 والورق والفمين الخشب صناعة 

 0166 مختمفة اتصناع 704 المياه والطاقة
 40150 المجموع الجزئي 955 المحروقات

  خدمات 350 خدمات األشغال البترولية
 04430 والمواصالت النقل 591 المناجم والمحاجر
 45101 التجارة 7594 المجموع الجزئي

 37397 واالطعام الفندقة 709193 العمومية واألشغال البناء
 34959 خدمات لممؤسسات  الصناعة

 34511 لمعائالت خدمات 5500 والصمب الحديد
 7035 مالية مؤسسات 1339 البناء مواد

 7736 عقارية أعمال 3400 بالستيك-مطاط–كيمياء 
 3636 الجماعية لممرافق خدمات 75713 الصناعة الغذائية

 714791 الجزئيالمجموع  6131 صناعة النسيج
  057147 الكمي المجموع 
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 عناصر مناخ االستثمار على اإلستثمار األجنبي المباشر خالل تأثير واختبار تقديرنتائج (  4)ملحق

 2002/2010الفترة

odel 

R 

R 

Squar

e 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig.  

 F Change 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,804
a
 ,646 ,23295 ,646 12,763 1 7 ,009 2,609 

 
ANOVA

b
 

Model 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,693 1 ,693 12,763 ,009
a
 

Residual ,380 7 ,054   

Total 1,072 8    

a. Predictors: (Constant), X 

b. Dependent Variable: IDE 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error 

1 (Constant) 1,581 ,093 16,923 ,000 

GDP 

X 

 

-,360 

-,011 

 

-1,512 

,003 

 

-,725 

-3,572 

 

,10 

,009 
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ANOVA
b
 

Model 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,693 1 ,693 12,763 ,009
a
 

Residual ,380 7 ,054   

Total 1,072 8    

a. Predictors: (Constant), X 

a. Dependent Variable: IDE 

 

Excluded Variables
b
 

Model 

Beta In t Sig. Partial Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance 

1 N ,113
a
 ,451 ,668 ,181 ,902 

PNB ,179
a
 ,772 ,469 ,301 ,994 

DB -,032
a
 -,085 ,935 -,035 ,417 

DP ,039
a
 ,124 ,905 ,051 ,606 

TC -,060
a
 -,244 ,815 -,099 ,981 

INF -,071
a
 -,260 ,804 -,105 ,779 

M2 -,098
a
 -,280 ,789 -,114 ,474 

G ,363
a
 1,159 ,290 ,428 ,492 

T0 ,133
a
 ,535 ,612 ,213 ,916 

COUV ,023
a
 ,077 ,941 ,032 ,694 

ECHEL ,099
a
 ,353 ,736 ,143 ,735 

DETTE -,085
a
 -,345 ,742 -,140 ,965 

MC ,057
a
 ,227 ,828 ,092 ,944 

SP ,148
a
 ,597 ,572 ,237 ,912 

a. Predictors in the Model: (Constant), X 

b. Dependent Variable: IDE                       
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